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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 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, yedi 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, 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında biçimlendirilen “Jeotermal
Enerji Semineri” bildirilerini içeren Bildiriler Kitabı’nı meslektaşlarımızın yararına sunmaktan büyük bir
mutluluk duymaktayız.
Kitabın oluşmasında editör olarak büyük emeği bulunan Kongre Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr.
Umran SERPEN’e, bildirileriyle bu kitaba katkı koyan yazarlara, 12. Kongre Sekretaryasına, İzmir
Şubemiz Yönetim Kurulu ve çalışanlarına, 12. 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
Makina Mühendisleri Odası tarafından 1993 yılından beri düzenli olarak gerçekleştirilen Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi, İzmir ve ülkemiz açısından değerli gördüğü “Jeotermal Enerji” konusuna
2001 yılından itibaren kucak açmış ve teskon kapsamında oluşturduğu “Jeotermal Sempozyumu”
çerçevesinde bu konuda ülkemizde yapılan bilimsel ve teknolojik çalışmaların sunulmasına imkân
tanımıştır.
Bilindiği gibi, jeotermal enerji çeşitli mühendislik dallarının katkıda bulunduğu, çok disiplinli bir alandır.
Makina Mühendisleri Odasının kendi meslek disiplinlerinin dışlarındaki diğer uzmanlık alanlarını da
kapsayan bir platform açması, ülkemizde çok gereksinim duyduğumuz mühendisler arası işbirliğine
önemli bir katkıda bulunmasının yanında, yayınlanan sempozyum bildiriler kitabıyla her alandaki
oldukça büyük bir bilgi birikimini Türkçe olarak ilgilenenlere sunması da, ülkemiz mühendislerine de
önemli bir hizmettir.
Şimdiye dek gerçekleştirilen 7 sempozyumda sunulan konular ağırlıklı olarak yerbilimleriyle ilgili olup,
yeraltı oluşumları ve onların jeotermal enerjinin taşınmasına tanıdığı imkânlar gibi konular kanımızca
geniş olarak incelenmiştir. Bu sempozyumlarda sunulan bildiriler arasında yerüstü donanımlarıyla ilgili
olanlar da bulunmaktaydı, ancak yeterli değillerdi.
Bu yılki sempozyumda iki ana tema seçilmiş ve bunlar üzerinde yoğunlaşmak istenmiştir. Bunlardan
birincisi, her türlü mühendislik dalına kapısını açan Tesisat Mühendisliği Kongresine onun adına da
uygun düşecek jeotermal santraller ve bunların imalatları yanında, kurulmaları konularını da işleyen
bildiriler demetidir. Bunlar çağrılı bildirilerden oluşmuşlardır. Amaç, artık ülkemizde sayıları giderek
artan jeotermal santraller hakkında bilgi sunmak ve bundan sonra yapılacaklar konusunda ülkemiz
mühendislerini bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir. İkinci ana tema ise ülkemizde son birkaç yıldır
yoğun olarak tartışılan mevzuat ve birimleştirme konularıdır. Unutmamak gerekir ki, Makina
Mühendislier Odası mevzuat konusu ile 2000 yılından beri ilgilenmiş ve İzmir için bir “Jeotermal Enerji
Yönetmeliği” oluşturulması konusunda önemli katkılarda bulunmuştur. Bu bildirilerin yanında, çağrılı
olmayanlar da kabul edilmişlerdir.
Sektörde ilgi çekeceği umulan bu yılki sempozyumun oluşturulmasına katkıda bulunan katılımcılar
yanında, yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Niyazi Aksoy’a ve Makina Mühendisleri Odası yetkililerine
teşekkürlerimizi sunar, başarılar dileriz.
Doç Dr. Umran SERPEN
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TÜRKİYE’DE ENERJİ VE JEOTERMALİN YERİ
Abdurrahman SATMAN

ÖZET
GeliĢmesini sürdürmek isteyen Türkiye için enerji gerekmektedir. Tükettiği enerjisinin %73’ünü ithal
eden, yıllık enerji talebi %4-5 ve yıllık elektrik talebi %6-8 oranında artarken, Türkiye’de enerjinin arztalep dengesinin kurulması en önemli konulardan ve dolayısıyla sorunlardan birisi olarak hükümetin ve
doğal olarak hükümetin enerji politikalarından etkilenen vatandaĢın gündemini iĢgal etmektedir.
Enerji arz-talep dengesinin kurulmasında geçerli politikanın temeli ise basit olarak; Türkiye’de enerji
arz güvenliğini sağlamak ve bir baĢka deyiĢle enerji arzını artırırken talebi azaltmak olarak
tanımlanabilir. Talebi azaltmanın yolu enerjinin verimli kullanılmasından ve tasarrufundan geçmektedir.
Arzda dıĢa bağımlılığı bir gerçek olan ve bununla yaĢamayı öğrenmesi gereken Türkiye için, arzın
sağlanması yönünde yapabileceği yurtiçine yönelik en akılcı yaklaĢım ise ülke enerji kaynaklarının
mümkün olduğunca değerlendirilmesi olmalıdır.
Son yıllarda sektörün özel giriĢimcilere açılması sonrasında özellikle güneĢ, rüzgar ve jeotermal gibi
yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin kapasite olarak devreye alınmasında oldukça
önemli atılımlar ve geliĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir.
Türkiye’nin jeotermal enerji kaynaklarının varlığı hakkında Ģüphe yoktur ve son yıllarda özellikle
elektrik üretimde kullanılan jeotermal santralların kapasite artıĢları da bunun en önemli kanıtıdır.
Dünyada son 10 yıl içinde özellikle jeotermal elektrik kurulu güç kapasitesinin yıllık artıĢı ve yıllık
sektör büyümesi söz konusu olduğunda, tüm dünya ülkeleri sıralamasında Türkiye baĢlarda
gelmektedir. Mevcut kullanılan kapasitenin, Türkiye’de tahmini jeotermal potansiyelin küçük bir oranı
olduğu ve sektörün büyümeye açık olduğu görülmektedir. Her ne kadar jeotermal enerjinin Türkiye’nin
enerji arzında küçük bir orana sahip olacağı bilinmekle beraber, jeotermal sektörün büyümesi enerji
kaynağının yerli katma değerle geliĢtirilmesinden ve enerjide dıĢa bağımlılığı azaltacağından dolayı
önem taĢımaktadır.
Bu bildiride Türkiye’nin mevcut enerji durumu ve enerjide jeotermalin yeri değerlendirilmekte, dünya ve
Türkiye’de kullanıma yönelik veriler ve bilgiler sunulmakta ve geleceğe yönelik öngörüler
irdelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye’de enerji, jeotermal enerji, jeotermalin geleceği.

ABSTRACT
As a developing country, Turkey needs energy. Energy and electricity demands in Turkey grow at
rates of about 4-5% and 6-8% per year, respectively, while nearly 73% of energy demand is met by
the imported fuels. The supply and demand balance has been an important issue and of concern for
the government and thus for the citizen affected by the energy policy.
Basic principle for maintaining the balance between supply and demand simply is; to set the energy
security as a first priority and then try to decrease the demand and increase the supply as possible.
Energy efficiency and conservation are the main approaches to reduce the demand. In order to reduce
Jeotermal Enerji Semineri Bildirisi
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dependence on imported energy the country needs energy diversification. This diversification could be
obtained by adding renewable resources to energy supply portfolio. Moreover, in order to reduce the
dependence the contribution of the domestic sources should be increased in the energy portfolio.
Due to the privatization moves in recent years, the growth of the installed capacities of the renewable
domestic resources such as solar, wind and geothermal have been impressive.
Turkey is known to be rich in geothermal energy resource potential and this fact has been verified by
the recent growth of installed capacities of geothermal power plants in Turkey. Turkey is one of the
leading countries in the world as far as the growth of installed geothermal energy capacity in the last
decade is concerned. The available capacity is still a small portion of the potential and the sector is
open to further developments. Although geothermal energy remains as a small contributor to the
power generation capacity of Turkey, Turkey needs to include geothermal resources in its energy
supply portfolio.
In this study, the current state of energy and geothermal energy in particular in Turkey is discussed,
and the relevant statistical data and developments are presented. The current issues of concern are
outlined and finally future projections are given.
Key Words: Energy in Turkey, geothermal energy, future projections.

1. GİRİŞ
Hızla geliĢmekte olan Türkiye için enerji gerekmektedir. Enerjisinin %73’ünü ithal etmekte olan ve
enerjiye ödediği ve yaklaĢık Türkiye dıĢ ticaret açığının yarısına karĢın gelen enerji ithalat faturasıyla
Türkiye bir yığın enerji sorunlarıyla boğuĢmaktadır ve haklı olarak enerji gündemdeki en önemli
konulardan birisidir. Yıllık enerji talebi %4-5, yıllık elektrik talebi ise % 7-8 oranında artmaktadır [1]- [4].
Dünyadaki endüstrileĢmiĢ tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye de enerji ile yaĢamakta ve geliĢmektedir.
Bizim için sorun çok basittir: Türkiye’yi dıĢ kaynaklardan bağımsız kılacak yeterli yerli enerjimiz yoktur.
Enerji politikasının temeli, Türkiye’yi enerji güvenliği konusunda yeterli hale getirmek ve bu amaçla
enerji arzını arttırırken talebi azaltmak olarak basitçe tanımlanabilir. Talebi azaltmanın yolu enerjinin
verimli kullanılmasından ve tasarrufundan geçmektedir.
Türkiye tükettiği petrolün %93’ünü, doğalgazın %99’ını ve taĢkömürünün %94’ünü ithal etmektedir.
Son yıllarda en çok tüketilen enerji kaynakları arasında doğalgaz baĢı çekmektedir. Özellikle
doğalgazın ikamesinde, Ukrayna’dan ve Ġran’dan gelen doğalgazın iletilmesinden kaynaklanan
yaĢadığımız geçtiğimiz yıllardaki sorunlar, Rusya’ya olan bağımlılık ve yeraltı doğal gaz depolama
kapasitesindeki kısıtlar nedeniyle, sorun yaĢanmaktadır. Elektrik açığını kapatmak, enerjide çeĢitlilik
yaratmak ve teknolojiye sahip olmak gibi nedenlerle ülkemizde nükleer santrallar yapılmaktadır.
Enerji politikasının birincil amacı enerji arzını arttırmak ve enerji tasarrufunu teĢvik etmek (ve
dolayısıyla talebi kısmak) olmalıdır. Arzda sorun yaratan enerji kaynaklarına ve bu kaynakları
sağlayan ülkelere daha az bağımlı olmak hedeflenmelidir.
Türkiye’nin enerji kaynaklarının arzını arttırma iki ana grupta değerlendirilebilir: 1) birincil enerji
tüketiminde %85-90 paya sahip ve fakat ithalata bağımlı petrol, doğalgaz ve kömür arzının arttırılması
ve 2) arz edilebilecek yeni kaynakların geliĢtirilmesi.
Arz kapsamında değerlendirilen ikinci grupta, arz artıĢı hedeflenen yeni enerji kaynakları
bulunmaktadır. Hidroelektrik enerji, rüzgar-jeotermal-güneĢ-biyokütle gibi yenilenebilir enerji ve
nükleer enerji kaynaklarının arzını arttırmak enerji politikasının hedefi olmak durumundadır.
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Gelecekte enerji arzının güvenle sağlanabilmesinin en önemli gerekli koĢullarından birisi de
yatırımlardır. Yenilenebilir enerji projelerinin devreye alınması için yatırım gereklidir. Söz konusu
yatırımın kamudan karĢılanması yerine, hükümetin söylemlerinden ve uygulamalarından anlaĢıldığı
gibi, özel sektörün devreye girmesi beklenmektedir. Özel sektör yatırımı için, Ģeffaf, rekabetçi ve
liberal bir piyasa düzenine geçiĢ, özel sektörün önünü görebileceği bir karlı ve garantili ortamın
oluĢturulması gerekmektedir. Türkiye’nin yerli yatırımcıyı olduğu kadar yabancı yatırımcıyı da gözeten
bir enerji ekonomisi sürdürmesi yadsınamaz bir gereksinimdir. Enerji sektörü riskli olduğu kadar büyük
bütçeli olmak zorundadır. Finans sıkıntıları olan Türkiye için yabancı yatırımcılar ve finans kaynakları
enerji ekonomisinin ihmal edilmemesi gereken bileĢenleridir.

2. TÜRKİYE’DE ENERJİ VE JEOTERMAL ENERJİ
Türkiye’de enerji durumunu değerlendirirken dünyadaki enerji durumundan bağımsız olarak düĢünmek
olası değildir. Bu bölümde önce dünyadaki durum ve daha sonra Türkiye’deki durum
değerlendirilecektir.
2.1. Dünyada Enerji, Gerçekler ve Beklentiler
Dünya’da tüketilen enerji kaynakların dağılımı incelendiğinde Türkiye’dekine benzer bir görüntü vardır.
2012 yılında birincil enerji tüketimi, enerji tüketiminde yıllık artıĢ ve fosil kaynaklara (petrol, doğalgaz
ve kömür) bağımlılık dünyada 12.5 milyar ton toe (ton petrol enerjisi eĢdeğeri), %2 ve %87 iken
Türkiye’de 121 milyon ton toe, %5 ve %86 olarak gerçekleĢmiĢtir.
Dünya enerji sektöründeki görünüm incelendiğinde aĢağıda sıralanan gerçekler gündeme gelmektedir
[5]- [7]:





Sürdürülebilir enerji; güvenilir, yeterli, ucuz ve çevre dostu özellikleri taĢıyan enerji olarak
tanımlanır.
Özelliklerin tümü fosil yakıtlara bağlı mevcut enerji sistemimiz tarafından sağlanamamaktadır.
GeliĢmekte olan ülkelerin daha fazla enerji gereksinimini ve geliĢmiĢ ülkelerin sürdürülebilirlik
hedeflerini sağlayan bir enerji sisteminin yaratılması gerekmektedir.
Ülkeler için enerji artık ″kendi kendine yeterlik″ tanımının dıĢındadır. Ülkelerarası ticaret
esastır ve bu ticaretin güvenle yapılması gerekmektedir.

Dünya enerji politikası ve geleceğe yönelik beklentiler incelendiğinde 21. Yüzyılın ortalarına kadar
petrol ve doğal gazın temel birincil enerji kaynakları olarak kalacakları belirgindir. Fosil enerji
kaynaklarından yenilenebilir (karbonsuz) enerji kaynaklarına geçiĢ süreci yaĢanmaktadır. Sektöre
büyük yatırımlar gerekmektedir. 2012-2035 döneminde birincil enerji talebi yıllık %1.5 artıĢla toplam
%41 artacaktır. En hızlı büyüme tüm kaynaklar arasında yenilenebilirde, fosil yakıtlar arasında gazda
(yıllık %1.9) görülecektir. Tüm gaz türleri arasında en hızlı yıllık büyüme, %6.5, Ģeyl gazda
öngörülmektedir [5-7].
2.2. Türkiye’de Enerji
Türkiye’de birincil enerji tüketimi 2013 yılı içinde 120 milyon ton toe olarak gerçekleĢmiĢtir. ġekil 1’de
verilen yıllar içinde değiĢime bakıldığında 1970-2013 döneminde yıllık artıĢın %4.5 olduğu
görülmektedir. Aynı eğilimin gelecekte de gerçekleĢmesi durumunda 2030 yılında birincil enerji
tüketiminin 2013’e göre 1.2 kat artıĢla 265 milyon ton toe’ye ulaĢması beklenmektedir.
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Şekil 1. Türkiye’de birincil enerji tüketiminin yıllar içinde değiĢimi.

Türkiye’de enerji talebinin artmasının nedenleri:
 Nüfus artıĢı
 Hayatı kolaylaĢtıran fakat ek enerji talep eden yeni teknolojiler ve tüketici ürünlerinin artması
(hayat standartını yükseltme çabaları)
 ġehirleĢme
 SanayileĢme
olarak sıralanabilir.
Birincil enerji tüketiminde en yüksek payı olan fosil enerji kaynakları söz konusu olduğunda Türkiye
rezerv itibariyle fakir, kiĢi baĢına üretim ve tüketim itibariyle dünya ortalamasına yakın değerlere
sahiptir. Son yıllarda enerji tüketiminin yaklaĢık %73 oranında ithalata bağımlı olduğu bir gerçektir
(ġekil 2). 2013 yılında tüketilen petrolün %93’ü, doğalgazın %99’u ve taĢkömürünün %94’ü ithal
edilmiĢtir.
Yerli enerji üretimi 2013 yılında 31.9 milyon ton toe olarak gerçekleĢmiĢtir. Yerli üretimin kaynaklara
göre dağılımı Çizelge 1’de gösterilmektedir. Yerli enerji üretiminde jeotermal (elektrik ve ısı olarak)
payı son yıllarda artmaktadır ve 2013 yılında yerli kaynaklar arasında sıralamada dördüncüdür.
Jeotermal, rüzgar, güneĢ ve biyoyakıt olarak yenilenebilir enerjinin yerli üretimde payı %13 olarak
gerçekleĢmiĢtir.
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Şekil 2. Türkiye’de birincil enerji tüketiminde ithalatın payının yıllar içinde değiĢimi.
Çizelge 1. Türkiye’de kaynaklara göre yerli enerji üretimi.
Kömür Hidrolik Odun,
Jeotermal
Hayvan (Elek.+Isı)
&Bitki
Atık

Petrol

Orijinal
Birim

60 M
ton

59x109
kWh

12.3 M
ton

1.36x109
kWh+2705
MWt

2.4 M
ton

M Toe*

15.0

5.1

4.3

2.64

2.5

%

47.0

16.0

13.5

8.3

7.8

Güneş, Rüzgar
Biyoyakıt ,
...

Asfaltit Doğal
Gaz

Toplam

7.6x109 0.9 M
kWh
ton

537 M
Sm3

0.85

0.65

0.49

0.44

31.9

2.7

2.0

1.5

1.4

100.0

* M Toe : Milyon Ton Enerji Eşdeğeri Petrol

2.3. Türkiye’de Jeotermal Enerji
Dünya ve Türkiye için yenilenebilir enerjide ve jeotermalde kurulu güçlerin karĢılaĢtırılması Çizelge
2’de gösterilmektedir. Çizelge 3’te ise Türkiye’nin dünya jeotermal kurulu gücündeki payı yıllar
itibariyle verilmektedir. Tüm yenilenebilir enerji kaynakları içinde jeotermalin yeri yadsınamaz Ģekilde
büyük olduğu kadar son yıllarda gittikçe artmaktadır. Her iki çizelgedeki rakamlar ve karĢılaĢtırma
Türkiye’de jeotermal sektöründe geliĢmeleri istatistiksel olarak kanıtlamaktadır.
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Çizelge 2. Yenilenebilir enerjide Türkiye-dünya kurulu güçlerinin karĢılaĢtırılması.

Teknoloji

Dünya Kurulu
Kapasite 2014
(GWe)

Rüzgar
Güneş PV
Jeotermal

318
139
12.0

Türkiye Kurulu Türkiye/Dünya
Kapasite 2014
Oranı, %
(MWe)
3424
120
410

1.1
0.9
3.4

Çizelge 3. Türkiye’nin dünya jeotermal kurulu gücündeki payı.

Kurulu Jeotermal
Elektrik Gücü,
MWe

Yıllar

Türkiye

Dünya

Türkiye/Dünya, %

2000

17.8

7972

0.2

2005

17.8

8933

0.2

2006

25

9 000

0.3

2010

99

10 715

0.9

2014

410

12 bin

3.4

Jeotermal enerji doğrudan ısı olarak mekan ısıtmada, termal turizmde, sera ısıtmada ve ısı pompası
sektöründe kullanılırken, dolaylı olarak elektrik üretiminde kullanılmaktadır. ġekil 3’te Türkiye’de
jeotermal doğrudan kullanım kurulu kapasitesinin yıllar içinde değiĢimi gösterilmektedir. 2000-2013
döneminde kurulu kapasite %230 artmıĢtır. Mevcut kurulu kapasitenin (2705 MW t) %44’ü mekan
ısıtmada, %32’si termal turizmde, %23’ü sera ısıtmasında ve %1’i ise ısı pompası kullanımındadır [8].
ġekil 4’te Türkiye’de jeotermal elektrik üretim (güç) kurulu kapasitesinin yıllar içinde değiĢimi
gösterilmektedir. 2005-2014 döneminde güç kapasitesi 22 kat artmıĢ ve 2014 içinde 410 MW e kurulu
kapasiteye ulaĢılmıĢtır. Tüm jeotermal santrallar özel Ģirketler tarafından iĢletilmektedir.
ġekil 5’te ise doğrudan kullanım ve güç kapasitelerinin yıllar içinde değiĢimi karĢılaĢtırmalı olarak
gösterilmektedir. Dikkat edilirse, güç kurulu kapasitesindeki geliĢme doğrudan kullanım
kapasitesindeki geliĢmeye göre özellikle 2005-2014 döneminde çok daha hızlı ve daha yüksek oranda
gerçekleĢmiĢtir.
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Şekil 3. Türkiye’de jeotermal doğrudan kullanım kurulu kapasitesinin yıllar içinde değiĢimi.

Şekil 4. Türkiye’de jeotermal elektrik üretim (güç) kurulu kapasitesinin yıllar içinde değiĢimi.
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Şekil 5. Türkiye’de jeotermal doğrudan kullanım ve güç kurulu kapasitesinin yıllar içinde değiĢimi.
Türkiye’de jeotermal enerji potansiyeli konusunda bilimsel çalıĢmalardan en önemlisi BaĢel vd. [9]
tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 2013 yılında yapılan bu çalıĢmada Türkiye’de bilinen 135 hidrotermal
saha Monte Carlo simülasyon yöntemi kullanılarak incelenmiĢ, olasılıklı yöntemle potansiyel
o
belirlenmiĢtir. Sıcaklığı 100 C’dan yüksek 38 saha için güç üretim potansiyeli olarak minimum (P10)
o
1673 ve maksimum (P90) 3140 MW e değerleri bulunmuĢtur. Diğer taraftan sıcaklığı 100 C’dan küçük
97 saha için doğrudan kullanım potansiyeli olarak minimum 5 600 ve maksimum 11 400 MW t değerleri
elde edilmiĢtir. Son olarak 135 saha için toplam ısıl potansiyel çalıĢması yapılmıĢ, minimum 38.2 ve
maksimum 68.4 GW t değerlerine ulaĢılmıĢtır. Türkiye’nin değiĢik coğrafik yerlerinde (çoğunluğu Batı
Anadolu’da) olan 290 jeotermal alan için tanımlanmıĢ ısıl kapasite 10 576 MW t olarak hesaplanmıĢtır.
Türkiye’nin jeotermal potansiyeli olarak, ETKB dahil birçok resmi kurumlarca verilen 31 500 MW
değeri yerine burada verilen potansiyel değerlerin kullanılması kanımızca daha doğru olacaktır.
Kaynak [9]’da verilen potansiyel değerleri 2013 yılı içinde bilinen sahalar ve veriler için elde edilmiĢtir.
Doğal olarak 2013 yılı sonrası keĢfedilen ve henüz keĢfedilmemiĢ sahalardan gelecek katkılar, yeraltı
ısı pompalarının yaygınlaĢması ve EGS (GeliĢtirilmiĢ Jeotermal Sistemler) uygulamaları yukarıda
verilen potansiyel değerlerini artıracaktır.
ġekil 6’da Türkiye’de doğrudan kullanım kurulu kapasitesinde geliĢme beklentisi gösterilmektedir.
Halen 2705 MW t olan kurulu güç kapasitesinin 2000-2013 dönemindeki geliĢmesi yarılog grafiğinde
incelendiğinde yıllar içinde geliĢmenin, eğri çakıĢtırma yöntemiyle bulunan doğrusal eğilime uygun
olarak, hemen hemen mükemmel sayılacak bir eğilim gösterdiği anlaĢılmaktadır. Aynı geliĢme eğilimin
sürmesi durumunda tahmini kapasitenin 2020 yılında 4500 MW t’e ulaĢması öngörülmektedir. Kaynak
9’da verilen 5 600 MW t’lık minimum potansiyele, önemli geliĢmeler olmazsa, 2020 yılı sonrasında
ulaĢılacaktır.
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Şekil 6. Türkiye’de doğrudan kullanım kurulu kapasitesinde geliĢme beklentisi.
ġekil 7’de ise jeotermal güç kurulu kapasitesinde geliĢme beklentisi gösterilmektedir. 2014 yılı içinde
410 MW e olan kurulu güç kapasitesinin 2005-2014 dönemindeki geliĢmesi yarılog grafiğinde
incelendiğinde yıllar içinde geliĢmenin doğrusal olduğu ve mükemmel bir eğilim gösterdiği
anlaĢılmaktadır. Aynı geliĢme eğilimin sürmesi durumunda tahmini kapasitenin 2019 yılı içerisinde
Kaynak 9’da belirtilen minimum potansiyel olan 1 673 MW e’a ulaĢması öngörülmektedir. Ancak
kanımızca bu oldukça iyimser bir tahmin olacaktır. 2006-2014 dönemindeki güç kurulu kapasitesindeki
artıĢ hızı gerçektende çok yüksek olmuĢtur. Türkiye’de bilinen büyük ölçekli sahalarda iĢletmelerin
yavaĢ yavaĢ olgunluk düzeyine eriĢtiği tahmin edilmektedir. Yüksek sıcaklıklı yeni ve Germencik,
Kızıldere, Salavatlı gibi büyük ölçekte jeotermal sahalar keĢfedilmedikçe aynı geliĢme hızını gelecekte
beklemek iyimserlik olur diye düĢünmekteyiz.
Çizelge 4’te Türkiye’de jeotermal enerji kapasite ve potansiyel değerleri karĢılaĢtırmalı olarak birlikte
gösterilmektedir. Halen 2 705 MW t doğrudan kullanım ve 410 MW e güç kurulu kapasitesi vardır.
Potansiyellerin minimum ve maksimum değerleri kullanıldığında, kurulu kapasite-potansiyel oranları
doğrudan kullanımda % 25-50, ve elektrik üretiminde %13-25 oranındadır. Dolayısıyla Türkiye’de
jeotermal sektöründe önümüzdeki yıllarda büyüme hızının sürmesi beklenmelidir.

3. TARTIŞMA
Jeotermal projelerin özellikleri ve baĢarı için gerekenler, jeotermal santral projelerinin tasarlanmasında
gerekli çalıĢmalar, sahada iĢletim sırasında izlenmesi ve kaydedilmesi gerekli parametreler, arama,
geliĢtirme ve iĢletme için uygun stratejiler, genel baĢlıklar altında, Kaynak [3]’te ayrıntılı olarak
değerlendirilmektedir.
Jeotermal sektöründe Türkiye’de hızlı bir büyüme görülmektedir. Saha ruhsat ihaleleriyle sektörde
özelleĢtirmenin baĢlamasıyla birlikte, baĢlangıçtaki arama ağırlıklı çalıĢmaların sonrasında
Jeotermal Enerji Semineri Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

______________________ 12 _______

günümüzde geliĢmelerle jeotermal sektörü saha geliĢtirme, yeni santralların iĢletmeye alınması
faaliyetleriyle, saha iĢletme kapsamında bir öğrenme ve olgunlaĢma süreci içine girme eğilimindedir.

Şekil 7. Türkiye’de jeotermal güç kurulu kapasitesinde geliĢme beklentisi.
Çizelge 4. Türkiye’de jeotermal enerji için kapasite ve potansiyel büyüklükleri.

Doğrudan Kullanım Kurulu Kapasitesi
Elektrik Kurulu Kapasite

2 705 MWt

410 MWe(~8200MWt)

Kullanılan Toplam Jeotermal Kapasite

Tanımlanmış Kapasite (290 alan)

~ 10 900 MWt
10 576 MWt

Elektrik Potansiyeli (38 saha, T>100 oC, Tref:100 oC)
(Başel vd., 2013)

min: 1 673 MWe
max: 3 140 MWe

Isıl Potansiyel (97 saha, T<100 oC, Tref:15 oC)
(Başel vd., 2013)

min: 5 600 MWt
max: 11 400 MWt

Kurulu Kapasite-Potansiyel Oranı, %
Doğrudan Kullanım

25-50 (97 Saha, T<100 oC)

Elektrik

13-25 (38 Saha, T>100 oC)

Geçen süreç içinde saha geliĢtirme, üretim ve rezervuar mühendisliği faaliyetleri değerlendirildiğinde,
aĢağıdaki gözlemler ve gerçekler dikkat çekmektedir. Bunlar:
1) Jeotermal projelerin yürütülmesi için yeterince deneyimli uzman/personel bulmakta güçlük
çekilmektedir.
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2) Türkiye’de jeotermal sahalardan üretilen akıĢkanda karbondioksit (CO 2) varlığı bilinen bir gerçektir.
Bu nedenle kabuklaĢma-korozyon-rezervuar performans modelleme konularında CO2 etkisi
önemle değerlendirilmelidir.
3) Üretim-enjeksiyon ve gözlem kuyularında yapılan debi, basınç ve sıcaklık testlerinde ve
ölçümlerinde yeteri kadar süreli, dengelenmiĢ ve uzun dönemli kayıtların tutulması dikkate
alınmalıdır.
4) Her saha için en azından bir gözlem kuyusu olmalı ve özellikle zamana bağlı basınç (veya kuyuiçi
seviye) ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.
5) Her proje kendi özelliklerine sahiptir. Dolayısıyla sahaları ayrı ayrı özellikleriyle tekil olarak
değerlendirmek gerekmektedir.
6) Yeni kuyular delindiğinde ve yeni üretim/enjeksiyon verileri alındığında kavramsal modelin ve
modelleme çalıĢmalarının güncellenmesi gerekmektedir.
Enerji kaynaklarının kullanıldığı projelerde belirli riskler vardır. Genel olarak değerlendirildiğinde
jeotermal geliĢtirmede riskler aĢağıda sıralanmaktadır:
1) Jeotermal geliĢtirme maliyetinde oynamalar: Sondaj derinliği (derin kuyuların maliyeti artar), ve
santral türü (iki-devirli santrallar buhar ayrıĢtırmalı santrallardan kurulu kW gücü bazında daha
pahalıdır).
2) Toplam geliĢtirme maliyetinin yaklaĢık yarısı olan kuyu delme ve saha geliĢtirme maliyetlerinin güç
üretiminden sağlanan gelirlerden çok daha önce gerçekleĢtiriliyor olması.
3) Projenin ilk aĢamalarında kaynakla ilgili belirsizlikleri oluĢturan riskler: Kaynak büyüklüğü ve
sıcaklığı, ortalama kuyu verimliliği, sondaj maliyeti, sondaj baĢarı oranı, uzun-dönemli rezervuar
davranıĢı, proje ömrü boyunca kaynak tükenirken gerekli ek yeni kuyu maliyetleri ve sayısı, en iyi
üretim/enjeksiyon programı (kuyuların derinlik ve yerleĢimlerinin optimizasyonu), komĢu iĢleticilerin
üretiminden kaynaklanan basınç azalımı ve soğuma, akıĢkan kimyası sorunları (korozyon,
kabuklaĢma, yüksek yoğuĢamaz-gaz (CO2) oranları).
Her ne kadar ülkemizde bazı jeotermal saha projelerinin baĢarıyla sürdürüldüğü gözlenmekte ise de,
hızla büyüyen sektöre genelde bakıldığında, iĢletimle ilgili bazı sorunlar vardır. Türkiye’de jeotermal
rezervuarların iĢletilmesinde karĢılaĢılan sorunlar arasında, üretim ve rezervuar mühendisliği
açısından baĢlıcaları aĢağıda sıralanmaktadır:
• Projelerde üretim ve rezervuar mühendisliği konuları, rezervuar modelleme çalıĢmaları, tekrarbasma (reenjeksiyon) uygulamaları, sahaların izlenmesi programları ihmal edilmektedir,
• Tasarım, yeraltındaki jeotermal rezervuarın üretilebilirliğine ve sürdürülebilirliğine bağlı olarak
yapılmalıdır,
•
Rezervuarın ne kadar ısı içerdiği bilinmeden, bu ısının ne kadar üretileceği ve ne kadar bir
süre iĢletilebileceği belirlenmeden sahanın iĢletilmesi doğru bir yaklaĢım değildir.
Arama ve sondaj aĢamalarından üretim ve saha geliĢtirmeye yönelik geçiĢin önümüzdeki yakın
gelecekte gerçekleĢtirileceği gözönüne alındığında, beklenen sorunları:
• Aynı sahada birden fazla iĢletmenin yaratacağı sorunlar
• Enerji yetersizliği (basınç azalması /soğuma)
• Ġzleme ve gözlem eksiklikleri
• Denetim eksikliği
• Deneyimli personel eksikliği
olarak sıralamak olasıdır.
Doğal olarak sıralanan sorunların çözümünde sahaları iĢleten kurumlara, yerel yönetimlere,
denetleyici olması gereken kurumlara sorumluluklar yüklenmektedir. Uygun yasal altyapı düzeninin de
oluĢturulmasıyla birlikte, gittikçe bilinçlenen ve deneyim kazanan sektörün bir öğrenme süreci
yaĢamakta olduğu belirgindir. Yukarıda sıralanan sorunlara çözümler üretilmesi kolay olmayacak gibi
görünmektedir.
Sektörün bir baĢka bileĢeni olan üniversiteler sektördeki geliĢmeleri izleyici değil katkı sağlayıcı olmak
durumundadırlar. Doğal olarak üniversitelerin en önemli katkıları endüstrinin gelecekteki liderlerini
çekmek ve eğitmek olacaktır. Ancak eğitimin yanısıra jeotermal enerji endüstrisinin sorunlarına çözüm
üretmek ve endüstriye yardımcı olmak için yapılandırılmalıdırlar.
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Bu kapsamda Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Kaynak 9’daki gibi Türkjiye’nin jeotermal potansiyeli ve
tanımlanmıĢ kapasite çalıĢmaları, TESKON kapsamında gerçekleĢtirilen jeotermal seminerlerine olan
katkıları, sahaların üretim ve rezervuar performanslarının değerlendirilmesine yönelik proje
çalıĢmaları, ilgili yerbilimleri uzmanlarıyla birlikte oluĢturduğu ĠTÜ Jeotermal AraĢtırma ÇalıĢma Grubu
ve sektöre açık eğitim kursları ile bilimsel yönde jeotermal sektörünün sağlıklı geliĢmesine ve
büyümesine yardımcı olmaktadır

SONUÇ
Modern yaĢamın merkezinde enerji yer almaktadır. Enerjinin jeopolitik, ekonomik ve teknolojik konuları
hepimizi ilgilendirmekte ve günlük yaĢamımızı meĢgul etmektedir. 21. yüzyıl, geleneksel (alıĢılagelmiĢ)
petrol, doğalgaz ve kömür enerji kaynaklarından alıĢılagelmemiĢ kaynaklara (bugünlerde güncel olan
Ģeyl gazı ve petrol Ģeyli gibi), yenilenebilir enerji kaynaklarına ve belki de hidrojen yakıt pillerine
geçiĢin yüzyılı olacak Ģekilde görünmektedir.
Bu bağlamda, Türkiye’de enerjide sürdürülebilirlik sağlanırken ve dıĢa bağımlılığının azaltılması için,
öncelikle doğru politikaların ve uzun vadeli stratejilerin saptanması, bu stratejilerde bilimsel
yaklaĢımlara dayanan bilinçli, kararlı; ekonomi, çevre ve dıĢ politika gibi konuların çıkarlarını gözeten
bir yöntemin izlenmesi gerekmektedir.
Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarından olan jeotermal enerjide, potansiyeli itibariyle, Ģanslı ve
zengin sayılabilecek bir ülkedir. Jeotermal enerji sektöründe özelleĢtirme ve özel kuruluĢların sektöre
giriĢiyle son yıllarda hızlı geliĢmeler yaĢanmaktadır. Özellikle jeotermalden elektrik üretimi kurulu
kapasitesi dünyada önder olabilecek bir hızda geliĢmekte ve büyümektedir.
Türkiye’de jeotermal enerji sektöründe, ağırlıklı olarak hidrotermal sahalardan enerji üretimi yöntemi
kullanılmaktadır. Jeotermal enerjinin geleceğe yönelik politika ve stratejilerinde daha teknoloji yoğun
kullanım yöntemleri olan, jeotermal ısı pompası, yeraltında ısı depolaması ve EGS uygulamalarının
Türkiye’de kullanımının teĢviki gerekmektedir. Türkiye koĢullarına uygun projelerin ve gerekli altyapı
sağlayacak bilimsel ve teknolojik çalıĢmaların desteklenmesi ve uzun dönemli enerji politika ve
stratejilerinde sözkonusu projelerin ve çalıĢmaların yeralmaları planlanmalıdır.
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Ġstanbul Teknik Üniversitesi (ĠTÜ) Petrol Mühendisliği Bölümü’nden Mart 1973’te Y. Mühendis olarak
mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bursunu kazanarak gittiği Amerika BirleĢik Devletleri’ndeki Stanford
Üniversitesi Petrol Mühendisliği Bölümü’nden Master ve Doktora derecelerini aldı. Aynı üniversitede
Yardımcı Profesör ve Doktora Sonrası AraĢtırmacı olarak çalıĢtıktan sonra Türkiye’ye döndü. Temmuz
1980’den itibaren de ĠTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü’nde çalıĢmaktadır. Eylül 1985 ve
Eylül 1987 tarihleri arasında Suudi Arabistan’daki King Fahd University of Petroleum and Minerals’a
bağlı Research Institute’te araĢtırmalar yaptı. ġubat 1989’da Profesör oldu. Mayıs 2005-Ocak 2009
arasında ĠTÜ Enerji Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı. Ġlgi alanları arasında; petrol, doğalgaz,
jeotermal ve enerji mühendisliğinin değiĢik konuları yeralmaktadır. Yurtiçi ve yurtdıĢında bilimsel
dergilerde yayınlanmıĢ veya bilimsel toplantılarda sunulmuĢ 200’e yakın çalıĢması ve ikisini kendisinin
tek yazar olarak yazdığı 3 kitabı vardır. Journal of Petroleum Exploration and Production
Technology’de editör olarak görev yapmaktadır.
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TESİSAT KONGRESİ JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERLERİ
Niyazi AKSOY

ÖZET
Teskon jeotermal enerji seminerlerinin amacı farklı disiplinlerdeki araĢtırmacıları olduğu kadar,
sektördeki deneyimli uzmanları bir araya getirmektir. Teskon jeotermal enerji seminerleri, Türkiye‟de
jeotermal enerji sektörüne önemli katkılar yapmıĢtır. Bu çalıĢmada Teskon jeotermal enerji seminerinin
tarihi, ortaya çıkıĢ nedeni ve geliĢmesi tartıĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Teskon, Jeotermal enerji

ABSRACT
The aim of the Teskon geothermal energy seminars brings together expert from the different research
diciplines as well as experts from industry with practical background. Teskon geothermal energy
seminars have made a significant contribution to the geothermal energy sector in Turkey. In this study,
the history of the Teskon gothermal energy seminars, motivation and developments were discussed
Key Words: Teskon, Geothermal energy

1. GİRİŞ
Tesisat Kongresi (TESKON), Jeotermal Enerji Seminerleri 2001 yılındaki kongre ile Ġzmir‟de
baĢlamıĢtır. Jeotermal enerji semineri iki yılda bir gerçekleĢtirilen TESKON içerisinde bir etkinlik olarak
sürdürülmektedir. ÇalıĢmaların çekirdeğini Balçova-Narlıdere jeotermal kaynaklı bölgesel ısıtma
projesinin müteahhitten teslim alınması için, Ġzmir Valiliği tarafından kurulan Jeotermal Enerji DanıĢma
Kurulu (JEDK) çalıĢmaları oluĢturmuĢtur. Jeotermal enerji seminerlerinde sunulan konular ve seminer
temaları, yaĢanan dönemin jeotermal proje eğilimleri ile paralellik sunmaktadır. 2005 yılına kadar
yapılan seminerlerde ağırlıklı olarak bölgesel ısıtmalar iĢlenirken, 2007 yılından itibaren elektrik üretim
projeleri ağırlık kazanmıĢtır. Jeotermal kaynaklardan doğruda ya da dolaylı yararlanma ile ilgili
çalıĢmaların yanı sıra, yer bilimleri, su kimyası, malzeme, korozyon, çevre ve hukuk konularında da
çalıĢmalar ile çok disiplinli bir ortam oluĢturulmuĢtur. Seminer jeoloji, jeofizik, petrol, maden ile makine,
kimya, elektrik, elektronik, malzeme, bilgisayar mühendislik disiplinlerini bir araya getirmiĢtir. Seminer
izleyicileri sayılan mühendislik alanlarındaki mühendisler, akademisyenler, öğrenciler ve
yatırımcılardan oluĢmaktadır, kayıt yaptırmak kaydıyla tüm izleyicilere açıktır. Jeotermal enerji
seminerleri farklı alanlarda uzmanların bir araya getirildiği, oratk bir çalıĢma ve bilgi paylaĢma
platformu oluĢturmaktadır.
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2. TESKON JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERLERİNİN BAŞLATAN İKLİM
Ġzmir, jeotermal enerji alanında öncü roller alan bir Ģehirdir. Türkiye‟deki ilk jeotermal enerji
o
çalıĢmalarının baĢlatıldığı yer Balçova‟dır. 1963 yılında delinen ve 124 C sıcak su bulunan 40 m
derinliğindeki jeotermal kuyu, aynı zamanda jeotermal enerji tarihimizin ilk jeotermal kuyusudur. 1983
yılında termal otel ve yakınındaki üniversite kampüs binalarının bir kısmının, kuyu içi eĢanjörler
kullanılarak ısıtılması da Türkiye‟deki ilk jeotermal kaynaklı ısıtma uygulamasıdır. Yine, (sonuçta
baĢarısız da olsa), Balçova termal otelinin jeotermal enerji ile soğutma projesi de bir ilktir.
Balçova‟da 1995 yılında 2500 konut ısıtma ve 500 konut soğutma hedefi ile baĢlatılan bölgesel ısıtma
projesi, 1996 yılında kısmen iĢletmeye alınmıĢ ve 2000 yılında yaklaĢık 5000 konut kapasitesine
ulaĢmıĢtır. Projenin soğutma bölümü hiç yapılmamıĢtır. 2001 yılında, öncelikle Balçova-Narlıdere
sahasında yapılan iĢlerin kontrol edilmesi, projenin müteahhitten teslim alınması ve Balçova-Narlıdere
sahası baĢta olmak üzere Ġzmir ile jeotermal kaynaklarının daha sağlıklı geliĢtirilebilmesi ve
sürdürülmekte olan projelerin iyileĢtirilmesi için Ġzmir Valiliği Jeotermal DanıĢma Kurulu, Ġzmir Valisi
Kemal Nehrozoğlu tarafından kuruldu. Kurulun üyeleri Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Dokuz Eylül
ve Ege Üniversiteleri, MTA, Bayındırlık Müdürlüğü ve Makine Mühendisleri Odası uzmanlarından
oluĢmaktaydı. JEDK‟nın bu dönemde ele aldığı önemli konu baĢlıkları Ģunlardır:





Balçova–Narlıdere bölgesel ısıtma projesinin, yeni kurulacak olan Balçova Jeotermal Ltd.
ġti.‟ye devredilerek iĢletmenin bu Ģirket tarafından yapılması, projenin ve mali bilgilerin devri,
projenin maliyetinin hesaplanması, nihai projelerin hazırlanması,
Balçova-Narlıdere jeotermal rezervuarının potansiyel ve iĢletme stratejilerinin belirlenmesi
amacıyla, Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği bölümüne “rezervuar
projesi” yaptırılması,
Ġzmir ili sınırları içerisinde yer alan tüm kaynakların aranması, geliĢtirilmesi ve potansiyelinin
ortaya çıkartılması için projeler geliĢtirilmesi,
Jeotermal enerji kaynaklarının yasal bir temele kavuĢturulması için yasa önerisi ve
yönetmeliklerin hazırlanması,

Ġzmir‟de yaratılan bu ortam sayesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ġzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsünde jeotermal enerji araĢtırma ve uygulama merkezleri olan DEU-JENARUM ve ĠYTEJEOMER‟in kurulmasına neden olmuĢtur. Yapılan çalıĢmalar, akademik yayınlara da yansımıĢtır.
ÇalıĢmaların odak noktası Balçova-Narlıdere jeotermal sistemi olduğu için, bu saha ile ilgili bildiri ve
makalelerde dikkati çeken artıĢlar olmuĢtur. Örnek olarak, aĢağıda Web of Science‟da Balçova ile ilgili
jeotermal yayın sayısı verilebilir (ġekil 1). Burada 2003 yılına kadar olan tüm yayın sayısı 3 iken, takip
eden yıllarda 16 çalıĢma daha yayınlanmıĢ ve bunların önemli bir kısmı da 2004-2009 yılları arasında
yığılmıĢ ve sonrasında yine yıllık yayın sayısı azalmaya baĢlamıĢtır. Yayınların hazırlanma ve
basımındaki 1-3 yıllık süreçlerde dikkate alınırsa, çalıĢmaların yoğun olarak yapıldığı yılların JEDK‟nın
da etkin olarak çalıĢtığı dönemlere rastladığı dikkati çekmektedir.

Şekil 1. Web of Science‟da yer alan Balçova konulu jeotermal yayın sayıları.
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Bilimsel yayın ve atıf raporları ulusal ve uluslararası yayın üretim performansları, ülkelerin ve
üniversitelerin bilim dünyasındaki yerini ölçen bir göstergedir. Ġzmir JEDK‟nun aktif olarak çalıĢtığı
2001-2003 dönemi sorunların çözümünde üniversite-sanayi iĢbirliğinin baĢarılı uygulamasına bir örnek
olarak Kabul edilebilir. Ancak bu yeterli midir ? https://scholar.google.com.tr‟de “balçova jeotermal or
geothermal” yazılarak yapılan bir taramada tüm zamanlar için 215 kayıt bulunmaktadır. Bunlardan
2000 yılı öncesi sadece 8 tanedir. Diğerlerinin dağılımı ġekil 2 „de sunulmaktadır. Dağılım web of
science‟a benzer bir görünüm arz etmektedir. 2000 yılına kadar yok denecek kadar az bir çalıĢma
yayınlanırken, sonrasında önemli bir artıĢ görülmektedir.
Sunulan sayıları biraz daha anlamlandırmak için, Balçova-Narlıdere sahası gibi bölgesel ısıtma
yapılan “Reykjavik-Ġzlanda” ile bir karĢılaĢtırma faydalı olabilir. Yukarıda verilen zaman aralıkları için
aynı Ģekilde “reykjavik geothermal” arandığında tüm zamanlar için 7270, 2000-2015 arasında 5300
yayın karĢımıza çıkmaktadır.

Şekil 2. https://scholar.google.com.tr‟de “balçova jeotermal or geothermal” etiketli jeotermal yayın
sayıları.
Verilen bu rakamlar bir çok açıdan tartıĢılabilir. Elbette örnek verilen ülkede jeotermal konusunda
uluslararası bir jeotermal enerji kursunun uzun yıllardır devam ettirilmesi bu farkın önemli
nedenlerinden biridir. Diğer yandan, Türkiye‟de de düzenli ve sürekli çalıĢmaların yarattığı eksikliği
göstermesi açısından da çarpıcı bir örnektir. TESKON-Jeotermal enerji seminerleri bu eksikliği
kapatmaya yardımcı olmaktadır.

3. TESİSAT KONGRESİ JEOERMAL ENERJİ SEMİNERLERİ
Tesisat Kongresi, Jeotermal Enerji Seminerleri 2001 yılında, yukarıda açıklanan ortam içerisinde
baĢlatılmıĢtır. Türkiye‟de jeotermal konulu birçok kongre, konferans ve atölye çalıĢmaları
düzenlenmesine karĢın, bu etkinlikler uzun süre devam ettirilememiĢtir. TESKON kapsamındaki
jeotermal enerji semineri 14 yıldan beri, düzenli olarak devam etmektedir. Makine Mühendisleri Odası
(MMO)‟nun jeotermal enerjiye sahip çıkması, etkinliklerinde yer vermesi sürekliliğin en önemli
nedenidir.
Seminer yöneticisi ve konusu, MMO Tesisat Kongresi Yürütme Kuruluna teklif edilerek
baĢlanılmaktadır. Kabul edilen öneriye göre seminer yöneticisi, semineri hazırlamakla
görevlendirilmektedir. Sunulacak bildiriler çoğunlukla seminer yöneticisinin ilgili uzmanlara çağrısı ile
hazırlatılmaktadır. Bildirilerin bir kısmı da kongreye doğrudan gönderilen ve jeotermal ile iliĢkili olan
bildiriler, seminer yöneticisine değerlendirilmek üzere iletilmekte ve uygun olanlar yine seminer
programında yer alabilmektedir. Seminer yöneticisi davet ettiği ve kendisine diğer kaynaklardan iletilen
bildirileri, kendisi ya da ilgili alanda güvendiği hakemlere göndererek, içeriğinin güvenilir olduğundan
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emin olmaktadır. Daha sonra bu bildiriler, sunum sırasına göre basıma hazırlanmaktadır. Basım iĢleri
ve bildiriler kitabının kapak sayfaları MMO‟ nun bu konulardaki uzman ekipleri tarafından yapılmakta,
önceden birkaç kopya basılarak seminer yöneticisinin ve sonrasında da yürütme kuruluna
sunulmaktadır. Bildiriler ve içerikleri tamamen yazarların sorumluluğunda olup, MMO herhangi bir
ürünün öne çıkartılması, reklamının yapılması, sunumlarda marka ve firma logosu kullanılmasına izin
vermemektedir.
Jeotermal enerji seminerlerinde, seminer yöneticisinin teklifi ile yurtdıĢından uzman konuĢmacı
çağrılabilmektedir. Yürütme kurulu çağrılı konuĢmacıların tüm ulaĢım ve konaklama giderlerinin
kongre bütçesinden karĢılanmasını Ģimdiye kadar sağlamıĢtır. YurtdıĢından katılan bildirilerin orijinal
dilinde ve Türkçe olarak basımı yapılmaktadır. Ayrıca, kongre yönetimi sunum sırasında talep edilmesi
halinde anında çeviri de yaptırmaktadır.
2001 yılındaki seminer Efes Oteli Convention Center‟da; 2003 yılındaki Ġzmir Fuarı Göl Gazinosunda
yapılmıĢtır. 2005 yılından itibaren MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde yer almaya
baĢlamıĢtır.
Jeotermal enerji seminerler 60-80 arasında katılımcı ile sürdürülmüĢtür. Her bir seminerde 16-23 arası
bildiri sunulmuĢ ve tartıĢılmıĢtır (Tablo 1). Seminerler 2-3 gün sürmüĢtür.
Tablo 1. Teskon jeotermal enerji seminerleri.
Yıl
2001

Bildiri
Sayısı
16

2003

24

2005
2007
2009
2011
2013
2015

26
24
24
19
23
13

Seminer Konusu

Seminer Yöneticisi

Jeotermal Enerji Doğrudan Isıtma Sistemleri: Temelleri ve
Tasarımı
Jeotermal Enerji Doğrudan Isıtma Sistemleri: Temelleri ve
Tasarımı
Jeotermal Enerji Semineri
Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi
Jeotermal Enerji Semineri
Jeotermal Enerji Semineri
Jeotermal Enerji Semineri
Elektrik Santrallarının Tasarımı

Macit Toksoy
Macit Toksoy
Niyazi Aksoy
Niyazi Aksoy
Niyazi Aksoy
Niyazi Aksoy
Abdurrahman Satman
Ümran Serpen

TESKON Jeotermal Enerji Seminerlerinde sunulan bildiriler, dönemin güncel sorun ve uygulamalarını
iĢlemiĢlerdir. Sunular yer bilimleri ve tesisat mühendislikleri olarak iki ana baĢlıkta toplanabilir.
Seminer programında rezervuar mühendisliği, kuyu testleri, sondaj, jeokimya konuları sürekli
iĢlenmiĢtir. Tesisat mühendisliği alanında ise öncelikle Ġzmir ve çevresindeki jeotermal geliĢmeler tema
seçiminde ve sunulan bildirilerde kendini göstermektedir. Jeotermal enerji seminerlerinde, 2001,2003
ve 2005 yıllarında jeotermal enerjinin doğrudan kullanımı, tasarımı ve temelleri üzerine bildiriler
sunulmuĢtur [1,2,3]. Yine bu arada Oregon Institute of Technology, Geo-Heat Center‟in yayımladığı,
kitap telif hakları ve izinleri alınarak “Jeotermal Enerji Doğrudan Kullanım ve Tasarım El Kitabı” adı
altında yayınlanmıĢtır[4].
2005 yılından itibaren sera ısıtmacılığı konularında bildiriler sunulmaya baĢlanmıĢtır [5]. Bu arada da
Türkiye‟de jeotermal kaynaklı seralar yaygınlaĢmaya baĢlamıĢ, Ġzmir Dikili‟de 600 dönüme ulaĢan
seralar kurulmuĢtu. 2007 yılından itibaren dolaylı kullanım (elektrik üretimi) konulu bildiriler de
tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır[6]. Bu dönemde Türkiye‟de 7.5 MWe kurulu güçte jeotermal kaynaklı Dora-I
elektrik santralı, 1983 yılında çalıĢmaya baĢlayan, 15 MWe kurulu güce sahip, Kızıldere jeotermal
santralını takip eden ilk özel sektör projesi olmuĢtur.
2007 yılında “jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular” kanunu yürürlüğe girmiĢtir. Kanun jeotermal
kaynaklar üzerinde özel ve tüzel kiĢilerin ruhsat edinmesi ve iĢletmesine olanak sağlamıĢtır. Kanunun
yürürlüğe girmesiyle birlikte, 4000 „e yakın saha için ruhsat verilmiĢtir. Jeotermal kaynaklardan sera
ısıtmacılığı ve elektrik üretim projelerinde patlama yaĢanmıĢtır. Günümüzde, elektrik üretimi için 1000
MWe‟a yakın lisans verilirken, kurulu güç 400 MWe değerini aĢmıĢ bulunmaktadır. Yasa, jeotermal
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kaynakların kullanımında büyük bir atılıma neden olurken, ruhsat sınırları, boyutları, komĢu ruhsatlar
arasındaki iliĢkilerin düzenlenmesi ve denetim konularında tam bir karmaĢaya neden olmuĢtur. 2005
yılından itibaren sera projeleri, elektrik üretimi ve yasal konulardaki sorunlar ve çözüm önerileri
jeotermal enerji seminerinde tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Petrol rezervuarlarındaki sorunların
çözümünde uygulanan sahaların “birimleĢtirilmesi”, jeotermal sahalar içinde önerilmiĢtir[7,8].

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
TESKON Jeotermal Enerji Seminerleri kısa geçmiĢine rağmen, ülkemizde jeotermal enerji alanında en
uzun zamandır kesintisiz sürdürülen bir bilimsel etkinliktir. Bu etkinliklerde sunulan 170 civarındaki
bildiri ve bunların basıldığı 8 bildiriler kitabı, ülkemizdeki en güvenilir ve Türkçe bilgi kaynağıdır. Ġki
yılda bir yapılan seminer Ģimdiye kadar 400 kadar jeotermalciyi bir araya getiren önemli bir etkinliktir.
TESKON jeotermal enerji seminerinin gelecekte de daha etkin Ģekilde devam ettirilmesinde yarar
bulunmaktadır.
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ORC JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ DOĞASINDA
MEVCUT OLAN BELİRSİZLİKLERLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?
Reza AGAHI
Mustafa İNANLI

ÖZET
Orta ve düĢük entalpili jeotermal kaynaklarda Organik Rankine Çevrimi (ORC) uygulamaları
yükseliĢtedir. Bir Jeotermal ORC Enerji Santralı genel olarak iki adet iĢletme parametresinin olasılıkları
ile ilgilenir. Bahsedilen bilinmeyenler jeotermal kaynak Ģartları ve dıĢ ortam sıcaklığıdır.
Jeotermal ORC santrali ilksel tasarımı tahmin edilen veya test edilen kaynak Ģartlarına dayandırılır.
Enerji santralinin iĢletmeye geçmesinden sonra kısa dönemde veya uzun dönemde jeotermal
kaynağın aynı karakteristikleri sağlayacağı hakkında herhangi kesinlik yoktur.
Bu, aynı zamanda tasarım aĢamasında kabul edilen dıĢ ortam sıcaklığı değeri için de geçerlidir.
Ortalama dıĢ ortam sıcaklığının yıllar boyunca alınan pek çok ölçüme dayandığı doğrudur. Ancak
santralin iĢletmesi esnasında herhangi bir andaki dıĢ ortam sıcaklığı baĢa çıkılması gereken bir
bilinmeyendir.
Türbin, ORC santralindeki önemli donanımdır. ORC santrali tedarikçileri tarafından baĢarı ile monte
edilmiĢ olan çeĢitli tipte türbinler mevcuttur. Radyal giriĢli türbin, Radyal çıkıĢlı türbin ve eksenel türbin,
ORC santralinde en yaygın olarak kullanılan türbin tasarımlarıdır. Tüm türbinlerin tasarım noktasındaki
performansları aynı olacak Ģekilde ayarlanabilir. Türbinin tasarım noktası dıĢındaki Ģartlardaki
performansı üzerinde ise yeterince kontrol olmamaktadır. Dizayn dıĢı Ģartlarda iĢletme esnasındaki
türbin verimi ise türbomakinaların çalıĢma yasalarına uyacaktır.
Gerçek Ģudur ki, bir ORC enerji santralindeki türbin daima tasarım dıĢı Ģartlarda çalıĢmaktadır. Bu, ya
kaynak Ģartlarındaki değiĢimlerden, ya da dıĢ ortam sıcaklığındaki değiĢimlerden veya her ikisinin
kombinasyonundan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, ORC enerji, santralında mevcut ORC türbininin
tasarım dıĢı Ģartlardaki çalıĢma performans karakteristikleri çok önem taĢımalıdır.
Bu makalede yazarlar, Türkiye de bir ORC santralında mevcut olan Radyal giriĢli türbinin tasarımına
karĢılık saha performansı ile ilgili detaylı bir analiz sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Organik Rankin Çevrimi, Radyal GiriĢli Türbin, DeğiĢken Geometrili Türbin,
Ayarlanabilir DeğiĢken GiriĢ Kılavuz Kanatçıkları, Sabit Geometrili Türbin.

ABSTRACT
Application of Organic Rankine Cycle for medium and low enthalpy geothermal resources is on the
rise. A geothermal ORC power plant is generally dealing with two probabilistic operating parameters.
The latter unkowns are geothermal resource conditions and ambient temperature.
The original design of a geothermal ORC plant is based on the predicted or even tested resource
conditions. There is no certainty if the resource provides the same characteristics during short or long
term power plant operations.
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The same applies to an ambient temperature that was assumed at design stage. It is true that the
average ambient temperature is determined based on many measurements over many years. The
ambient temperature at any given time during plant operation though is an unknown that should be
dealt with.
Turbine is an important equipment in any ORC plant. There are several types of turbines that
successfully have been installed by ORC plant suppliers. Inflow radial turbine, outflow radial turbine
and axial turbine are among the most commonly used turbine designs in ORC power plant. The
design point performance for all turbines could be set to be the same. There could be not much
control on the turbine’s off design performance. The turbine efficiency will be in accordance to the
turbomachinery laws when operating in off design conditions.
The reality is that the turbine of an ORC plant always operates in an off design conditions. This could
be either due to deviations in resource conditions or changes in ambient air temperature or a
combination of both. Therefore the off design performance characteristics of an ORC turbine should
be of great importance in an ORC plant.
In this paper the author presents a detailed analysis of design versus field performance of an inflow
radial turbine in a geothermal ORC plant in Turkey.
Key Words: Organic Rankine Cycle, Inflow Radial Turbine, Variable Geometry Turbine, Variable Inlet
Guide Vanes, Variable Geometry Turbine, Fixed Geometry Turbine

1. GİRİŞ
Jeotermal kaynaklara sahip tüm ülkelerde orta ve düĢük entalpili jeotermal kaynakların kullanımı
yükseliĢtedir. “Flash” sistemine göre tasarlanmıĢ mevcut yüksek entalpili jeotermal enerji santralleri
de, Reenjeksiyon öncesinde santralden çıkan brine da yer alan termal enerjiyi de geri kazanacak
Ģekilde bir son çevrimi hayata geçirebilmek için fizibilite çalıĢmaları yapmaktadır. “Botttoming Cycle”
diye nitelenen bu son çevrim, yeni tasarlanan jeotermal flash santrallere de eklenmektedir.
Neredeyse tüm düĢük ve orta entalpili sahalara kurulan jeotermal santraller, Organik Rankine Çevrimi
üzerine tasarlanmaktadır. Kalina çevriminin baz alındığı (KC) bir kaç santralde bulunmaktadır.
Bir jeotermal ORC veya KC enerji santrali Jeotermal Kaynak ve DıĢ Ortam ġartları olmak üzere 2 adet
majör belirsizlik ile karĢılaĢmaktadır.
Bir jeotermal kaynağın Ģartları (Brine akıĢ miktarı, sıcaklığı, buhar muhteviyatı ve NCG gaz içeriği) ilk
baĢta belirlenen tahmin edilen değerlerden sapabilir. Tüm bu sapmaların kombine etkisi içeride
dolaĢan akıĢkanın akıĢ miktarı ve sıcaklığına yansımaktadır.
Öte yandan, dıĢ ortam sıcaklık Ģartları, ORC de çalıĢan akıĢkanın yoğuĢma basıncına doğrudan etki
etmektedir.
Belirsizlikler ve geliĢigüzellikler sonucu meydana gelen yukarıda belirtilen sapmaların direk etkisi
Ģudur ki; ORC türbini, tasarlanmıĢ olduğu ve imal edilmiĢ olduğu Ģartlarda ender olarak çalıĢmaktadır!
Yukarıda belirtilen belirsizlikler ORC türbini üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Türbin çok ender
olarak, eğer olacak olursa, daha önceden belirlenen tasarım Ģartlarında çalıĢmaktadır.
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2. ORGANİK RANKİN ÇEVRİMİ – ORC
Organik Rankine Çevrimi, ısı kaynağının düĢük sıcaklıkta kaynayan bir organik akıĢkan ile ısı değiĢimi
yaptığı bir konfigurasyondur, ġekil 1. Organik akıĢkan, ara akıĢkan, bir buharlaĢtırıcı (Evaporatör)
içinde buharlaĢtığı kapalı bir çevrim içinde akmaktadır. Evaporatördeki ısı kaynağı, jeotermal akıĢkan,
brine, buhar veya NCG den gelmektedir. ORC türbini, organik akıĢkan buharından ısıyı alır (çıkarır) ve
yoğuĢturucu (kondenser) giriĢi öncesinde soğutur. Kondenser de, ara akıĢkanın kondenser çıkıĢında
sıvı hale yoğunlaĢmasını sağlayacak miktarda yeterince ısıyı akıĢkandan çıkarır.
Termal verimliliği maksimize etmek için ORC’nin çeĢitli varyasyonları mevcuttur. Türbin çıkıĢ tarafında
Rekuperatör (Isı geri kazanımı eĢanjörü), veya BuharlaĢtırıcı (Evaporatör) öncesinde önısıtıcılar
eklemek bu varyasyonlara dahildir.

Şekil 1. Organik Rankin Çevrimi için Proses AkıĢ Diyagramı.
2.1 ORC Türbini
ORC sistemindeki en önemli donanım Organik Rankin Çevrim Türbinidir. Onun optimize performansı
elektrik enerjisi üretimini ve dolayısıyla Jeotermal ORC Enerji santrali üretimini etkiler.
ORC sistemindeki kritik fonksiyonuna rağmen, onun tasarım parametreleri sadece nominal durum
içindir. Bir ORC türbinin hiç bir zaman tasarım Ģartlarında çalıĢmaması olası bir durumdur. Türbinin
gerçek çalıĢma Ģartları normalde tasarım dıĢı Ģartlardır, Örneğin, bir veya daha çok parametre tasarım
Ģartlarından daha farklıdır, sapmaktadır, Tablo 1.
Tablo 1. ORC Türbin tasarımı ve tasarım dıĢı çalıĢma Ģartları.

Durum/Parametre
Tasarım,
Ortalama Hava
Sıcaklığı, 18 °C
Tasarım Dışı,
Yaz DıĢ Ortam
Sıcaklığı, 35 °C

GiriĢ
Basıncı,
Bara

GiriĢ
Sıcaklığı,
°C

ÇıkıĢ
Basıncı,
Bara

ÇıkıĢ
Sıcaklığı,
°C

AkıĢ,
kg/sa

Güç, KW

25.0

125.70

4.0

60.70

594,000

10,250

25.0

127.50

5.10

70.70

594,000

8,500
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Tasarım Dışı,
KıĢ DıĢ Ortam
Sıcaklığı, 5 °C

25.0

125.70

2.90

______________________ 30 _______

54.70

594,000

11,500

Aynı jeotermal enerji santrali’nde 2013/2014 sezonunda gerçekleĢen iĢletme Ģartları Tablo 2’de
gösterilmektedir.
Tablo 2. Bir ORC Türbinin gerçekleĢen iĢletme Ģartları.

Durum/Parametre
Tasarım,
Ortalama DıĢ Ortam
Sıcaklığı, 20.7°C
Tasarım Dışı,
Yaz DıĢ Ortam
Sıcaklığı, 32.7 °C
Tasarım Dışı,
KıĢ DıĢ Ortam
Sıcaklığı, 2.8 °C

GiriĢ
Basıncı,
Bara

GiriĢ
Sıcaklığı,
°C

ÇıkıĢ
Basıncı,
Bara

ÇıkıĢ
Sıcaklığı,
°C

AkıĢ,
kg/sa

Güç, KW

25.01

129.75

4.66

70.31

386,000

10,250

25.01

129.63

6.14

78.64

365,000

8,500

25.94

133.62

3.23

59.72

511,220

10,600

ORC Türbini çalıĢma Ģartlarının kesinlikle türbinin tasarım Ģartlarından farklı olacağı reddedilmez
gerçeğini düĢündüğümüzde, türbin tipi seçimi çok önemlidir ve yatırımın kar etmesi açısından çok
etkilidir.
2.2 Türbin Tipleri
Genelde Jeotermal ORC Santrallerinde monte edilmiĢ olan 3 tip türbin mevcuttur; eksenel türbin,
radyal çıkıĢlı (outflow radial) türbin ve radyal giriĢli (inflow radial) türbin.
Bir eksenel türbinde yüksek basınçlı akıĢkan, türbin çarkına eksenel yönde girmektedir ve genleĢme
sonrası eksenel yönde bir çıkıĢ olur, ġekil 2a.

Şekil 2a. Aksiyal Türbin.
Bir radyal çıkıĢlı türbinde yüksek basınçlı akıĢkan türbin çarkına eksenel yönde girmektedir ve
genleĢme sonrası radyal yönde bir çıkıĢ olur, ġekil 2b.
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Şekil 2b. Radyal ÇıkıĢlı Türbin.
Bir radyal giriĢli türbinde yüksek basınçlı akıĢkan türbin çarkına radyal yönde girmektedir ve genleĢme
sonrası aksiyal yönde bir çıkıĢ olur, ġekil 2c.

Şekil 2c. Radyal GiriĢli Türbin.
Another categorization for turbine design is in term of geometry, variable geometry and fixed
geometry. Among the three types turbines shown above, inflow radial turbine is the only one that is
catgorized as variable geometry turbine because it is the only turbine type that could be equipped with
variable inlet guide vanves, IGV’s.
2.3 Bir Jeotermal Enerji Santralına Ait Olasılık Yönleri
AĢağıda bahsedilen parametreler bir jeotermal ORC Enerji santralinde, santral tasarımı esnasında en
iyi tahmin veya ortalama değere göre belirlenir. Bu parametrelere ait gerçek iĢletme Ģartları değerleri
santralin iĢletme ve elektrik üretimini etkiler.
Jeotermal kaynak akıĢ debisi: Kısa ve uzun süreli testler sonucunda bu değer tahmin edilir. ORC deki
akıĢkan debisi, gerçekleĢen kaynak akıĢ miktarı tahmini değerden yüksek olduğu taktirde, yüksek olur
ve düĢük olması halinde ise tahmini değerden az olur.
Jeotermal kaynak sıcaklığı: Kısa ve uzun süreli testler sonucunda bu parametre de tahmin edilir. ORC
deki dolaĢan akıĢkan sıcaklık ve basıncı, gerçekleĢen kaynak sıcaklığı belirlenen tahmini değerden
yüksek olduğu taktirde dizayn akıĢ değerlerine göre daha yüksek olur ve düĢük olması halinde ise
tahmin edilen değerden az olur.
DıĢ ortam sıcaklığı: Bu parametre hava soğutmalı kondensere sahip bir santralde, su soğutmalı
kondensere sahip bir santrale göre çok daha etkilidir. Tasarım normalde santral lokasyonundaki
ortalama meteorolojik verilere dayanır. Gerçek dıĢ ortam sıcaklığı, bir ORC enerji santralinde türbin
giriĢ ve çıkıĢı arasındaki basınç farkını etkiler. DıĢ ortam sıcaklığı ne kadar düĢük ise türbinde oluĢan
fark basıncı da o kadar yüksektir ve DıĢ ortam sıcaklığı ne kadar yüksek ise türbinde oluĢan fark
basıncı da o kadar düĢüktür.
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Yukarıda belirtilen ORC parametrelerindeki tüm sapmalar ORC türbininde; onun verimliliği ve üretilen
güç üzerinde direk bir etki yaratır.
DeğiĢken geometrili türbin kendisini proses parametrelerindeki varyasyonlara ayarlayabilir, ve
dolayısıyla yüksek verimliliği ve yüksek enerji üretimini devam ettirebilir, koruyabilir.
Sabit geometrili türbin ise içsel bir ayarlama yapma kabiliyetine sahip değildir ve dolayısıyla daha
düĢük bir verimlilikte ve sonuçta daha düĢük bir enerji üretimi ile çalıĢır.
ġekil 3 te, bir eksenel türbin ile bir radyal giriĢli türbin arasındaki izantropik verimlilik karĢılaĢtırılarak
yukarıdaki tartıĢmalar göz önüne serilmektedir.

Şekil 3. Organik Rankin Çevrimi için proses akıĢ diyagramı.

3. RADYAL GİRİŞLİ TÜRBİN
Radyal giriĢli türbin – turbo genleĢtirici “turboexpander”, gelen akıĢkanın radyal yönde girdiği ve 90
derecelik bir dönüĢ sonrasında aksiyal yönde çıktığı bir türbomakinadır (ġekil 4).

Şekil 4. Radyal GiriĢli türbine ait Ģematik hız üçgenleri.
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Bir radyal genleĢtirici (Expander) ise değiĢken giriĢ kılavuz kanatları (IGV) ile donatılmıĢ olabilir. Bu
durumda proses akıĢkanı radyal çarka girmeden önce IGV’lerden geçer. IGV’ler Turboexpander
boyunca yaklaĢık olarak %50 fark basıncını kinetik enerjiye dönüĢtürür ve akıĢı Expander çarkına
doğru hızlandırır, ġekil 5.

Şekil 5. DeğiĢken IGV li Radyal GiriĢli Türbin.
DeğiĢken giriĢ kılavuz kanatçıkları (IGV), Expander in hizmet ettiği prosese ait belirlenmiĢ olan
parametreyi kontrol etmesini sağlar. Ayrıca, IGV ler akıĢkanı radyal çark üzerine optimal bir açıda
yönlendirerek Expander verimliliğini maksimize eder (ġekil 6). Bu karakteristik özellik, proses akıĢ
Ģartlarının Expander’ın baĢlangıçta dizayn edilmiĢ olduğu Ģartlardan farklı olduğu durumlarda önem
taĢımaktadır.

Şekil 6. DeğiĢken GiriĢ Kılavuz Kanatçıkları (IGV’ler).

4. SONUÇLAR
Endüstri de DeğiĢken GiriĢ Kılavuz Kanatçıklı Radyal giriĢli türbin genleĢtiricileri uzun ve baĢarılı
uygulama tarihçesi ve sürekli iĢletme kayıtlarına sahiptir. Genelde, Enerji Geri Kazanımı ve Jeotermal
Santralleri 30 yılı aĢkın süredir bu Expanderların yüksek verimlilik, güvenilirlik ve
kullanılabilirliklerinden faydalanmıĢtır. Jeotermal Organik Rankin Çevrimli (ORC) enerji santralleri
radyal giriĢli Türbin Expander ları ilk tercih olarak düĢünmektedir.
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Enerji Holding’ te Proje Koordinatörü olarak çalıĢmıĢtır. Halen Atlas Copco firması Gaz ve Proses
bölümünde Proje Müdürü olarak çalıĢmaktadır.
Reza AGAHI
Reza Agahi, Pazarlama Müdürüdür ve Atlas Copco Gaz ve Proses Bölümü için dünya çapında
Jeotermal ve atık ısı enerji geri kazanımı iĢ geliĢtirme sorumlusudur. Turboexpander dizaynı ve
Cryogenic ve enerji kazanımı santrallarında 30 yılı aĢkın tecrübesi vardır. Güney Kalifornia daki
Üniversitelerde ders vermiĢtir ve sistem mühendisliği, expander uygulamaları ve enerji kazanımı
üzerinde 40 dan fazla makalesi ve çalıĢması vardır. Dr. Agahi pekçok Rotoflow Expander (genleĢtirici)
patentinin mucidi veya eĢ yazarıdır.
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HOW TO COPE WITH INHERENT UNCERTAINTIES IN AN
ORC GEOTHERMAL POWER PLANT
Reza AGAHI
Mustafa İNANLI

ABSTRACT
Application of Organic Rankine Cycle for medium and low enthalpy geothermal resources is on the
rise. A geothermal ORC power plant is generally dealing with two probabilistic operating parameters.
The latter unknowns are geothermal resource conditions and ambient temperature.
The original design of a geothermal ORC plant is based on the predicted or even tested resource
conditions. There is no certainty if the resource provides the same characteristics during short or long
term power plant operations.
The same applies to an ambient temperature that was assumed at design stage. It is true that the
average ambient temperature is determined based on many measurements over many years. The
ambient temperature at any given time during plant operation though is an unknown that should be
dealt with.
Turbine is important equipment in any ORC plant. There are several types of turbines that successfully
have been installed by ORC plant suppliers. Inflow radial turbine, outflow radial turbine and axial
turbine are among the most commonly used turbine designs in ORC power plant. The design point
performance for all turbines could be set to be the same. There could be not much control on the
turbine’s off design performance. The turbine efficiency will be in accordance to the turbomachinery
laws when operating in off design conditions.
The reality is that the turbine of an ORC plant always operates in an off design conditions. This could
be either due to deviations in resource conditions or changes in ambient air temperature or a
combination of both. Therefore the off design performance characteristics of an ORC turbine should
be of great importance in an ORC plant.
In this paper the author presents a detailed analysis of design versus field performance of an inflow
radial turbine in a geothermal ORC plant in Turkey.
Key Words: Organic Rankine Cycle, Inflow Radial Turbine, Variable Geometry Turbine, Variable Inlet
Guide Vanes, Variable Geometry Turbine, Fixed Geometry Turbine.

1. INTRODUCTION
Utilization of medium and low enthalpy geothermal resources is on the rise in all countries with
geothermal resources. The existing high enthalpy geothermal power plants that have been designed
based on flash system are engaged in feasibility studies to adding bottoming cycle to extract the
remainder thermal energy in of brine before reinjection. Most of the new geothermal flash plants are
designed with the bottoming cycle system included.
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Almost all geothermal medium and low enthalpy geothermal power plants are designed based on
Organic rankine Cycle, ORC. There are a few plants where Kalina Cycle, KC, has been adopted.
A geothermal ORC or KC power plant encounters two major uncertainties of resource and ambient
conditions. The latter uncertainties are more pronounced for the power plants designed with air cooled
condensers.
A geothermal resource may deviate from the early prediction in terms of brine flow, brine temperature,
steam contents and None Condensable Gas (NCG’s) contents. The combined effect of all these
deviations reflects in intermediate fluid’s flow and temperature.
The ambient temperature conditions on the other hand will have a direct impact on the intermediate
fluid’s condensing pressure.
The direct outcome of the above deviations due to uncertainties and randomness is that the ORC
turbine will rarely operates at the design conditions that it is designed and constructed for.
The above uncertainties have direct impact on the ORC turbine. The turbine rarely, if ever, operates at
the pre specified design conditions.

2. ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC)
Organic Rankine Cycle is a configuration that a heat source exchange heat with a low boiling organic
fluid, Figure 1. The organic fluid, intermediate fluid, flows in a closed loop where it vaporized in an
evaporator. The source of heat in the evaporator is from geothermal fluid, brine, steam and NCG’s.
ORC turbine extracts energy from the vapor, and cools it down before the intermediate fluid enters into
a condenser. The condenser extracts sufficient heat from the intermediate fluid to condense into liquid
at the condenser outlet. The intermediate fluid liquid is pumped back to the evaporator and the cycle is
closed.
There are several variations of the ORC to maximize thermal efficiency. These variations include
addition of recuperators downstream of the ORC turbine or preheaters upstream of the evaporator.

Figure 1. Process Flow Diagram for Organic Rankine Cycle.
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2.1 ORC Turbine
Organic Rankine Cycle turbine is the most important equipment in an ORC system. It’s optimized
performance impacts electric power production and hence the output of a geothermal ORC power
plant.
In spite of its critical function in an ORC system its design parameters are just nominal conditions. It is
possible that an ORC turbine never operates at the design conditions. The turbine actual operating
conditions are normally an off design, i.e. one or more parameters are different from the design
conditions, Table 1.
Table 1. Design and Off Design Conditions for an ORC Turbine.
Condition/Parameter

Design,
Average
Ambient
Temp.
○
18 C
Off Design, Summer
Ambient
Temp
○
35 C
Off Design, Winter
Ambient
Temp.
○
5C

Inlet
Press.
Bara
25.0

Inlet
○
Temp. C

Outlet
○
Temp. C

Flow, Kg/hr

Power,
KW

125.70

Outlet
Press.
Bara
4.0

60.70

594,000

10,250

25.0

127.50

5.10

70.70

594,000

8,500

25.0

125.70

2.90

54.70

594,000

11,500

The actual operating conditions of the same geothermal power plant in 2013/2014 were as shown in
Table 2.
Table 2. Actual Operating Conditions for an ORC Turbine.
Condition/Parameter

Design,
Average
Ambient
Temp.
○
20.7 C
Off Design, Summer
Ambient
Temp
○
32.7 C
Off Design, Winter
Ambient
Temp.
○
2.8 C

Inlet
Press.
Bara
25.01

Inlet
○
Temp. C

Outlet
○
Temp. C

Flow, Kg/hr

Power,
KW

129.75

Outlet
Press.
Bara
4.66

70.31

386,000

10,250

25.01

129.63

6.14

78.64

365,000

8,500

25.94

133.62

3.23

59.72

511,220

10,600

Considering the undeniable reality that operating conditions of an ORC turbine will certainly be
different from that of the original design conditions selection of the turbine type is very important and
influential in profitability of capital investment.

2.2 Types of Turbine
In general there are three types of turbine that have been installed in geothermal ORC plants, axial
turbine, radial outflow turbine and radial inflow turbine.
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In an axial turbine high pressure fluid enters into the turbine wheel in an axial direction and discharge
in an axial direction after expansion Figure 2a.

Figure 2a. Axial Turbine.
In an outflow radial turbine high pressure fluid enters into the turbine in an axial direction and
discharge from the wheel in a radial direction, Figure 2b.

Figure 2b. Outflow Radial Turbine.
In radial turbine high pressure fluid enters in a radial direction and exit in an axial direction after
expansion Figure 2c.

Figure 2c. Inflow Radial Turbine.
Another categorization for turbine design is in term of geometry, variable geometry and fixed
geometry. Among the three type’s turbines shown above, inflow radial turbine is the only one that is
categorized as variable geometry turbine because it is the only turbine type that could be equipped
with variable inlet guide vanes, IGV’s.

Jeotermal Enerji Semineri Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

______________________ 39 _______

2.3 Probabilistic Aspects in a Geothermal ORC Power Plant
The following parameters in a geothermal ORC power plant are subject to the best estimate or an
average value at the time plant design. The actual operating values for these parameters impact
plant’s operation and electrical output.
Geothermal Resource Flow: These parameters are estimated based on short run and long run tests.
The intermediate fluid flow will be higher than the design flow if the actual resource flow is more than
estimated value and less if the resource flow is less.
Geothermal Resource Temperature: These parameters are also estimated based on short run and
long run tests. The intermediate fluid temperature and pressure will be higher than the design flow if
the actual resource temperature is higher than estimated value and less if the resource temperature is
lower.
Ambient Air Temperature: This parameter is more influential in air cooled condenser plant that water
cooled condenser plant. The design is normally based on an average meteorological data for the plant
location. The actual ambient temperature will impact the differential pressure across the turbine in an
ORC power plant. The lower the ambient temperature is the higher the differential pressure across the
turbine. The differential pressure across the turbine will be lower in a warmer than the design ambient
temperature.
All the variations in the above ORC parameters have a direct impact on the ORC turbine, its efficiency
and produced power.
The turbine with variable geometry could adjust itself to the variations in the process parameters and
hence maintain its high efficiency and high power production.
The turbine with fixed geometry is not capable of internal adjustment and hence performs at a lower
efficiency and the resulting lower power production.
Fıgure 3 depicts the above discussion in term of comparing isentropic efficiency between an axial and
a radial inflow turbine.

Figure 3. Process Flow Diagram for Organic Rankine Cycle.
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3. INFLOW RADIAL TURBINE
The inflow radial turbine turboexpander is a turbo machine in which incoming flow enters in a radial
direction and exits in an axial direction after making a 90-degree turn (Figure 4).

Figure 4. Radial Inflow Turbine Schematic with Velocity Triangles.
A radial expander may be fit with variable Inlet Guide Vanes (IGV). In this case, process fluid flows
through the IGV before entering into a radial wheel. IGV convert approximately 50% of differential
pressure across a turboexpander into kinetic head and accelerate flow into the expander wheel Figure
5.

Figure 5. Radial Inflow Turbine with Variable IGV.
Variable Inlet Guide Vanes (IGV) enable the expander to control defined parameter of the process it
serves. Furthermore, it directs fluid flow into the radial wheel in an optimal direction to maximize
expander efficiency (Figure 6). This characteristic is particularly important for process flow conditions
that are different from the initial design conditions of an expander.
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Figure 6. Variable Inlet Guide Vanes.

4. CONCLUSIONS
Inflow radial turbine expanders with variable Inlet Guide Vanes (IGV) have a long and successful
history of applications and continuous operation in the industry. Energy recovery in general and
geothermal plants in particular have benefited from their high efficiency, reliability and availability for
more than 30 years. Geothermal Organic Rankine Cycle (ORC) plants are considering inflow radial
turbine, expanders as the first choice. This turbine with its variable geometry characteristics enables a
geothermal ORC power plant to cope with probabilistic nature of geothermal resource and ambient
conditions.
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COVE FORT BINARY (İKİLİ) GÜÇ SANTRALİ
Ariel SACERDOTI

ÖZET
Enel Green Power, Cove Fort jeotermik projesinin haklarını 2007’de edindi. Proje, geçmiĢte hem
kullanıma hazır buhar santralını hem Organik Rankine Çevrimi (ORC) ekipmanını içermiĢ olsa da
buhar kaynağı, zaman içinde azaldı. Enel Green Power, kapsamlı Ģekilde çalıĢarak kuyu sahasını sıvı
ağırlıklı sürdürülebilir jeotermik kaynağa çevirmeyi baĢardı. Buna ek olarak değiĢim halindeki elektrik
pazarının zorlukları ve ITC nakit ödeneğinin yakında sona erecek olması, projenin ekonomik açıdan
cazip olmasının önüne eĢi olmayan birtakım engeller getirdi. Bu engeller, Ormat Technologies ile ortak
çalıĢarak aĢıldığı gibi güç santralı tasarımının ve proje yürütümünün disiplin içinde koordine
edilmesiyle projenin kendisinden beklenilen performansı, teslim tarihlerini ve bütçeyi karĢılaması
sağlandı. Cove Fort jeotermik güç santralı, bugün beklentilerin üzerinde çalıĢıyor olup jeotermik gücün
hem günümüz için hem gelecek için sürdürülebilir ve etkili çözüm olduğunu bir kez daha kanıtlamıĢ
bulunuyor.
Anahtar Kelimeler: Güç santrali; ikili; özel imalat mühendisliği; Organik Rankine Çevrimi (ORC)

ABSTRACT
Enel Green Power acquired the rights to the Cove Fort geothermal project in 2007. In the past, the
project contained both an operational flash power plant and Organic Rankine Cycle (ORC) equipment,
however, over time, the steam resource diminished. Through extensive work, Enel Green Power was
able to convert the well field into a sustainable, liquid dominated geothermal resource. Additionally, the
challenges of a changing power market and the approaching termination of the ITC cash grant
provided a unique set of hurdles for the project to be economically attractive. These hurdles were
overcome through acollaboration with Ormat Technologies; coordinating a disciplined power plant
design and project execution which resulted in the project meeting its expected performance,
deadlines and budget. Today, the Cove Fort geothermal power plant is operating above expectations
and has proven, once again, that geothermal power is a sustainable and effective solution for today,
and the future.
Key Words: Power plant; binary; custom engineering; ORC.

1. GİRİŞ
Enel Green Power, yeni bu projeyi geliĢtirmek için Organik Rankine Çevrimi (ORC) bazlı enerji
üretiminin tüm alanlarında on yıllara dayanan pratik deneyimini göz önüne alarak Ormat’ı seçti. Bu
ORC üniteleri, alçak, orta ve yüksek sıcaklık ısısını elektrik enerjisine çevirerek belli bir kaynak türüne
uyarlaĢtırılabilen esnek, modüler çözümler sunar. Buna ek olarak güç santralının tamamı için tam
optimizasyon analizi sunabilme yeteneği, kapsamlı çözüm sağlamak ile yalnızca enerji çevirme ürünü
sağlamak arasındaki farkı yaratır. Ġki kuruluĢ arasındaki ortak çalıĢma, santralın yatırım sahibine
sağladığı getirinin maksimuma çıkarılmasına olanak verdi.
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2. COVE FORT TARİHÇESİ
Cove Fort Sulphurdale (CFS) jeotermik kaynak alanı, orta güney Utah’ta Millard ve Beaver illerini
kapsar. Bu alanda jeotermal enerji üretme potansiyeli bulunduğunun jeolojik etütlerle
keĢfedilmesinden sonra 1970’lerin baĢlarında değiĢik Ģirketlere çeĢitli iĢletme hakları verildi ve bunun
üzerine arama çalıĢmaları baĢladı. Potansiyelini ve sınırlarını belirlemek için alanda çeĢitli gradyan
kuyuları açıldı. Bunun üzerine açılan sondaj kuyuları, 5.200 fit derinlikte 350 F° sıcaklıkta kaynak
bulunduğunu gösterdi.

3. YENİ BİR DÖNEM, YENİ GELİŞMELER
Buhar üretim sahaları yeni kalkınma için kaynak olarak tükeniyor olduğu için jeotermik geliĢme, son
on-yıllarda sıvı ağırlıklı kaynakların kullanılmasına doğru kaymakta olup güç üretim teknolojileri, daha
düĢük sıcaklıklardaki kaynakların geliĢtirilip iĢletilmesini ekonomik hale getirdi. Örneğin son 20 yılda
ABD’nin batısında buhar ağırlıklı yeni yalnızca 5 jeotermik projesi oluĢturuldu. Buna karĢılık aynı
dönemde ABD’nin yine batısında sıvı ağırlıklı 40’ı aĢkın jeotermik projesi oluĢturulmuĢ olup bu
yönelimin görülebilir gelecekte devam etmesi bekleniyor.
Cove Fort projesi, 2007’de Enel Green Power tarafından edinildi. Ġlk iĢ emirleri, jeotermik kaynağın
değerlendirilerek iĢletme parametrelerinin ve sürdürülebilirliğinin belirlenmesi oldu.
Enel Green Power, geliĢme sürecini teknik, ticari ve izin açısından koordine etmiĢti. Santralı temin iĢi,
ihale sürecinden sonra 2012’de Ormat’a verildi. Santral, çalıĢmaya, planlanan takvimden yaklaĢık bir
ay önce 2013 Kasımında baĢladı.

Şekil 1(a). Saha görünüĢü, Mart 2013.

Şekil 1(b). Saha görünüĢü, Eylül 2013.
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4. KAYNAK, GÜÇ SANTRALLARI VE ZORLUKLAR
Cove Fort kaynağı, tuzlu su ağırlıklı olarak tanımlandı ve Enel Green Power tarafından yürütülen
araĢtırmada güç üretiminin randımanlı ve ekonomik olması için en uygun teknolojinin ORC bazlı
düzenleme olduğu sonucuna varıldı.
Üretilen net gücü maksimuma çıkarırken santralın ömür boyu maliyetini minimuma indirmek üzere
kaynağın termik karakteristikleri kimyasal bileĢimi ile birlikte düĢünülerek ORC’li çeĢitli düzenlemeler
değerlendirildi.
Ancak ortada üstesinden gelinmesi gereken baĢka zorluklar vardı. Enel Green Power, projeyi
tamamlamak için karĢı karĢıya olduğu program çok sıkıydı, bütçe ise sabitti. O anda, yani 2012’nin
baĢlarında ortaya çıkan DOE’nin 1603 programı, proje 31 Aralık 2013’e kadar devreye sokulursa
projenin sermaye yatırımının % 30’unu nakit ödenek olarak sağladı. Buna ek olarak Cove Fort
projesine iliĢkin maliyet aĢımlarının etkisi projenin yatırım getirisini Ģiddetli biçimde etkileyeceğinden
kabul edilemez görüldü.
Bu, Enel’den Cove Fort projesini—zamanında bitirmeye yönelik en yüksek kapasite ve maliyet
aĢımlarına iliĢkin en düĢük risk ile—güvenilir Ģekilde tamamlayabilecek teknoloji türünü ve MĠY
(Mühendislik-Alım-Yapım) yüklenicisini seçmesinin, ayrıca en güvenilir ve kendisini kanıtlamıĢ
teknolojiyi sağlamasının istenileceği anlamına geliyordu. Enel için büyük özen ve titizlik gerektiren bu
süreç, günümüzdeki çoğu projenin tersine ayrıntılara sonsuz dikkat yanı sıra yüklenici ve teknoloji
sağlayıcı ile çok yakın iĢbirliği de istiyor. Enel, bunlara ek olarak projelerinde en sıkı güvenlik
standartlarının ve iĢçilik konusunda en yüksek kalitenin tutturulmasını zorunlu kılıyor.
Jeotermik geliĢtirme konusunda Ġtalya’da öncü olan Enel, zorlu bu proje için geniĢ çaplı
değerlendirmeden sonra Ormat’ı seçti. ORC teknoloji sağlayıcısı ve MĠY yüklenicisi olan Ormat, tek bir
sorumluluk noktası sunuyor olup jeotermik güç santrallarının zamanında baĢarıyla tamamlanması
konusunda günümüzde bu pazardaki en çok deneyime sahip bulunuyor. Toplamı 1750 MW’yi bulan
jeotermik güç santrallarını otuz yılı aĢkın zamandır tasarlamakta, imal ve inĢa etmekte olan Ormat,
bunların yanı sıra 600 MW’yi aĢkın ORC-bazlı jeotermik ve Geri Kazanılan Enerji Üretimi projeleriyle
baĢarılı jeotermik yapım iĢlerini de sürdürüyor.
Cove Fort projesi güç santralı ve kuyu sahası yapımı, 2013 Aralık ayında iĢletmeye alınmak üzere
resmen 2012 Temmuz ayında serbest bırakıldı.
®

4.1 Ormat Enerji Çevirici (OEC)
Ormat OEC, güç üretim ünitesi olup jeotermik geliĢtirimcilerine doğal olarak meydana gelen ve bütün
dünyada bulunan jeotermik kaynaklarının—düĢük sıcaklıktaki jeotermik sudan yüksek basınçtaki
buhara kadarki—bütün yelpazesini randımanlı ve ekonomik Ģeklide kullanarak elektrik enerjisi
üretebilme olanağını sağlar. Tek bir OEC, büyüklük olarak 250 kW ile 25 MW arasında yer alır. Isı
kaynaklarının çok değiĢik türlerinin özgül koĢulları için tasarlanan OEC’lerin ana bileĢenleri arasında
buharlaĢtırıcı/ön ısıtıcı, turbo jeneratör, havayla soğutulan veya suyla soğutulan yoğuĢturucu, besleme
pompası ve kontrol aygıtları yer alır. Tüm OEC üniteleri, kendi baĢlarına bağımsız ve tam otomatik
olup Ģebekeyle uyumlu güç üretirler. Organik Rankine Çevrimine (ORC’ye) dayanan OEC, organik
çalıĢma akıĢkanı kullanır. Bu akıĢkan, düĢük ile orta arası sıcaklıklardaki ısı kaynaklarında iĢletirken
buhardan daha randımanlı olur. Belli bir ısı kaynağından, sıcaklıktan ve debiden alınan güç çıktısını
optimize etmek üzere seçilen çalıĢma akıĢkanı, üretim koĢullarında buharlaĢtırıcı ve ön ısıtıcı içinden
geçen akıntı tarafından taĢınan ısı vasıtasıyla buharlaĢtırılır. Buhar, jeneratöre mekanik olarak bağlı
olan organik buhar türbininden geçerken genleĢir. Egzos buharı, daha sonra havayla soğutulan
yoğuĢturucuda yoğuĢturulur ve geri kazanılmak üzere hareket ettirici akıĢkan çevrim pompası
tarafından buharlaĢtırıcıya gönderilir.
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4.2 Özel İmalat Mühendisliği
Cove Fort verilerinin ilk analizinden ikili ünitenin uygulanmasıyla tahminen 24 MW üretilebileceği
sonucuna varıldı. ġekil 2’ye bakınız.
AlmaĢık ORC devreleri kıyaslanarak yapılan ek analiz, iki düzeyli kademeli ORC (Ġki Düzeyli
BütünleĢik Ünite) - ĠDBÜ) uygulanması durumunda aynı kaynak karakteristikleriyle aslında 26,4
MWe’lik veya % 15 daha fazla güç üretilebileceğini gösterdi. Bu düzenlemede daha yüksek basınçtaki
ek bir türbinin kullanılmasıyla toplam randıman, arttırılmıĢ olur. ġekil 3’e bakınız. Maliyet-fayda analizi,
projenin ömrü boyuncaki marjinal ekonomik kazancın bu düzenleme için istenilen gerekli ek ekipmanla
bağlantılı maliyeti fazlasıyla aĢıyor olduğunu, dolayısıyla kW baĢına düĢen birleĢtirilmiĢ maliyeti
düĢürdüğünü gösterdi.
Sonuçlar umut verici görünürken yapılan ek etütler, daha yüksek mutlak üretim potansiyelinin teknik
açıdan mümkün olduğunu gösterdi. Süper Kritik ünite, bürüt çıktının ĠDBÜ çözümüne kıyasla % 8
oranında (yaklaĢık 28,5 MW’ye kadar) arttırılmasının mümkün olduğunu kanıtladı. Bununla birlikte
besleme pompasının yüksek yükü, son incelemede bütün o kazancı silerek net üretimi aslında % 4
kadar düĢürüyor.
Mühendislik ekibi, tüm bu etkenleri göz önüne aldıktan sonra bu proje için en uygun düzenlemenin
ĠDBÜ olduğu sonucuna vardı.
MüĢteriye uyarlatma sürecinde termodinamik analiz tamamlandıktan sonraki adım, büyük çaplı tekil
bileĢenleri seçip tasarlamak olur. Türbin, Ģaft takımı gibi döner bazı bileĢenler, Sonlu Eleman Modeli
yardımıyla tek tek analiz edilerek ekipmanın kendisinden beklenilen tasarımlık ömrü boyunca maruz
kalacağı gerilmelerin benzeri oluĢturulur. Üç türbin kademesinden her birinin maksimum tasarım
kıstaslarındaki davranıĢının abartılı çarpılmasının ġekil 5’te gösterilmesiyle bunların gerilme altındaki
öngörülen doğal frekanslarının bilinen diğer sistem uyarmalarından aĢama aĢama uzaklaĢmasını
sağlıyor.

Şekil 2. Tipik T/Q Diyagramı.

Jeotermal Enerji Semineri Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

______________________ 49 _______

Şekil 3. Kademeli OEC- ĠDBÜ.

Şekil 4. Süper kritik ile kademeli ĠDBÜ karĢılaĢtırma diyagramı.

5. ÖMÜR BOYU PERFORMANS
5.1 Kaynak Yönetimi
Güç santralı tasarımı optimize edilirken kaynağın yalnızca o andaki durumu değil zaman içindeki
davranıĢı da göz önüne alınmalı; kaynaktaki değiĢime karĢılık kaynak verimliliğinin ve ekipman
esnekliğinin sürdürülmesi, anahtar önem taĢır. Bu türden güvenilirlik, projenin yatırım getirisini
maksimuma çıkarmak için yaĢamsal nitelikte olur.
Kuyuların tümü eĢit oluĢmaz. Sahanın geliĢtirilmesi, yüksek gaz, yüksek entalpi, düĢük gaz, düĢük
entalpili kuyular, değiĢken buhar/tuzlu su yüzdesi ve kimyasal bileĢim gibi herhangi kombinasyonla
sonuçlanabilir.
Santral tasarımı, kuyuların gelecekteki üretimini etkiler; jeotermik akıĢkanların % 100 oranında
yeniden zerk edilmesi, rezervuarın düĢmesini ve bileĢiminin değiĢmesini görece düĢük maliyetle en
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aza indirir. Bu, jeotermik sahasının sürdürülebilirliğini sağlamak için en iyi uygulama olur. Kaynakta
son on-yıl içinde yaĢanılan büyük çaplı talihsiz düĢme, büyük bir dizi proje için öldürücü oldu.
Kuyuların üretimi zaman içinde değiĢeceğinden tasarımlarının olabildiğince esnek ve çok yönlü
olmasıyla entalpi düĢtüğünde veya arttığında, ayrıca bileĢiminin bu Ģekilde değiĢmesi durumunda
elektrik üretilebilmesinin sağlanması gerekir.
5.2 Düşey Bütünleşme
Jeotermik güç santralı projeleri, genellikle gurup çalıĢması olarak her biri sürecin özgül bir aĢamasında
uzman olan değiĢik bir dizi Ģirketi bir araya getirir. Bu durum, rezervuar mühendisliği, arama, kuyu
açma, süreç mühendisliği, ekipman imalatı, Mühendislik-Alım-Yapım, ĠĢletme ve Bakım hizmetleri için
de söz konusu olur. Ormat, jeotermik projelerin geliĢtirilmesinde, ayrıca jeotermik proje geliĢtirmenin
tüm alanlarında teknik bilginin ve deneyimin geliĢtirilmesinde düĢeyde bütünleĢmiĢ strateji seçen tek
Ģirket oluyor. Bunların yanı sıra proje finansman, izin verme, PPA müzakereleri ve ara bağlantı
anlaĢmaları gibi tüm hususlar, kaliteli projeleri zamanında ve bütçeleri dahilinde baĢarıyla
tamamlamak konusunda birbiriyle yakından bağlantılı olurlar. Bu yaklaĢımın faydaları, aĢağıda
özetleniyor.
•
•
•

Projenin farklı yönlerinden sorumlu ekipler arasında daha fazla iletiĢim.
Projenin değiĢik unsurlarının—sözleĢme gereği iliĢkiler geçerlikten kalktığı için mümkün
olduğu üzere—aynı zamanda yürütülmesiyle toplu hazırlık sürelerinin kısalması.
Ekiplerin her birinin diğerlerinin gereklerinin, dolayısıyla diğer bölümlerin ihtiyaçlarına en
uygun ürünü meydana getirecek iĢlerin farkında olması. Örneğin mühendislik ekibinin santral
iĢleticilerinin ihtiyaçlarının farkında olması, santral iĢleticilerinin ise ĠĢletme ve Bakım
deneyimlerini mühendislik ekibiyle paylaĢması, böylece son ürünün sürekli olarak
iyileĢtirilmesi.

Güç santralı iĢletmek ve geliĢtirmek ile geçen otuz yıl boyunca kazandığı kurumsal geniĢ çaplı bu bilgi,
Ormat’a deneyiminin faydalarına müĢterilerine sunma olanağı sağlıyor.
Cove Fort sahasının santral sahibince ĠĢe BaĢla Bildiriminin verilmesinden yalnızca 12 sonraki
durumu, ġekil 5’te yapım halinde gösteriliyor.

Şekil 5. ġaft Takımının Sonlu Eleman Modeli.
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6. KONTROL FELSEFESİ
Santral kontrol sistemi, santralın tüm alt sistemlerini kontrol edip izlemek üzere tasarlanır:
•
•
•

OEC-I
OEC-II
Santral Bilançosu (BOP)

Kontrol felsefesinde bu alt sistemlere iliĢkin kontrol devreleri tanımlanır ve OEC iĢletme adımları ile
adımların birinden öbürüne geçmek için gerekli koĢullar betimlenir. Kontrol felsefesinde buna ek olarak
santraldaki tüm GiriĢler/ÇıkıĢlar tanımlanır ve bunlar arasındaki mantık iliĢkileri belirlenir. Örneğin belli
bir vananın basınç ileticisindeki değiĢikliğin ardından gelecek gerekli açılma konumu tanımlanır.
Kontrol felsefesinde ayrıca santraldaki her bir arıza veya uyarı için kurulu alarm ve kapatma noktaları
tanımlanır.
Santralın uzaktan izlenip kontrol edilebilmesi, iĢleticilere sorunları hem belirlemelerinde hem
gidermelerinde, ayrıca üniteyi uzaktan baĢlatabilmelerinde veya durdurabilmelerinden yardımcı olur.
PLC’ye bağlı uzaktan ek izleme sistemleri de var olup bunlardan Vibnode, türbin titreĢimlerini sürekli
olarak gösterir ve öngörücü bakım etütleri için kullanılır.

Şekil 6. Tipik HMI ekran görüntüsü.

7. ADA MODU
ĠĢletme modlarından biri olan ada modunda güç santralı, elektrik iletim Ģebekesi henüz hazır değilken
tesis yükleri için güç üretir. Bu, güç santralının sürekli iĢletilebilmesine olanak vererek (üretim pompası
gibi) ekipmanların baĢlatmak ve durdurmak için kullanılma sıklığını azaltarak Ģebekeyle yeniden
senkronlanma için gerekli zamanı en aza düĢürür veya ortadan kaldırır.
Santral kontrol sistemi, Ģebeke kaybı veya santral ana devre kesicisi arızası gibi durumlarda OEC’yi
iĢletip ada kipi adımına geçirir. Ġlk iĢletimde türbinleri ve jeneratörleri aĢırı devirden ve hasardan
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koruma amacına dönük ihtiyati iĢlemler yer alır. Kontrol sistemi, türbin ve jeneratör devir hızını kurulu
belli bir noktaya düĢürdükten sonra devir hızı kontrolunu devralarak frekansı da kontrol altına alabilir.
Santral, gerekli gücü sürekli olarak hesaplanan tesis yüklerine göre üretir.
Kontrol sistemi, iĢleticinin isteğinin ardından Ģebekeyle otomatik olarak yeniden senkronlanır ve
santralın ana devre kesicisini kapatır.

8. SONUÇLAR
Utah Cove Fort’ta Ģu anda ileri tamamlanma aĢamalarında bulunan yapım süreci ile geçmiĢteki benzer
çalıĢmalar, düĢük performans veren jeotermal güç santralının baĢarılı geri dönüĢ fırsatı olabileceğini
kanıtladı. Var olan kaynak için uygun olan termodinamik çözümün dikkatli analizi, santral bileĢenlerinin
titiz optimizasyonuyla birlikte düĢük baĢarı gösteren geliĢtirmelere yeniden hayat verebilir. Bu, zaman
içinde değiĢen jeotermal kaynaklardan yararlanan ve entalpi bakımından düĢüĢ gösteren yaĢlı
santralar için özel önem taĢır. Bu giriĢimlerin tüm yönlerindeki asıl yeterlik, taban yük için elektrik
üretiminin baĢarıyla arttırılmasının tamamlanmasını sağlarken yenilenebilir tüm enerji kaynaklarının en
temizini elde eder.
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COVE FORT BINARY POWER PLANT
Ariel SACERDOTI

ABSTRACT
Enel Green Power acquired the rights to the Cove Fort geothermal project in 2007. In the past, the
project contained both an operational flash power plant and Organic Rankine Cycle (ORC) equipment,
however, over time, the steam resource diminished. Through extensive work, Enel Green Power was
able to convert the well field into a sustainable, liquid dominated geothermal resource. Additionally, the
challenges of a changing power market and the approaching termination of the ITC cash grant
provided a unique set of hurdles for the project to be economically attractive. These hurdles were
overcome through acollaboration with Ormat Technologies; coordinating a disciplined power plant
design and project execution which resulted in the project meeting its expected performance,
deadlines and budget. Today, the Cove Fort geothermal power plant is operating above expectations
and has proven, once again, that geothermal power is a sustainable and effective solution for today,
and the future.
Key Words: Power plant; binary; custom engineering; ORC

1. INTRODUCTION
Enel Green Power, chose Ormat to develop this new project, considering its decades of practical
experience in all aspects of Organic Rankine Cycle (ORC) based energy generation. These ORC units
convert low, medium and high temperature heat into electrical energy that offers flexible, modular
solutions, capable of being customized to a given resource. Additionally, the ability to provide full
optimization analysis for an entire power plant makes the difference between providing a
comprehensive solution and merely providing an energy converting product. The collaboration
between the two organizations allowed to maximize the plant return on investment owner.

2. COVE FORT HISTORY
The Cove Fort Sulphurdale (CFS) geothermal resource area spans Millard and Beaver Counties in
south-central Utah. After geological studies found there was a potential to generate geothermal energy
in the area several concessions were granted to different companies in the early 1970s, which then
initiated an exploration effort. Several gradient wells were drilled in the area to define its potential and
boundaries, which led to the drilling of four exploration wells that proved a resource of 350°F at 5,200
feet.
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3. A NEW ERA AND NEW DEVELOPMENT
Over the last decades, geothermal development has shifted towards the use of liquid dominated
resources, as the steam producing fields were being exhausted as a source for new development, and
power generation technologies made lower temperature resources economical to develop and
operate. For example, in the last 20 years only 5 new steam dominated geothermal project has been
developed in the western United States. Alternatively, there have been over 40 liquid dominated
geothermal projects developed in the western United States in the same period, and that trend is
expected to continue in the foreseeable future.
In 2007 the Cove Fort project was acquired by Enel Green Power. The first order of business was to
evaluate the geothermal resource to determine operating parameters and its sustainability.
Enel Green Power had coordinated the development process from a technical, commercial, and
permitting standpoint. After a bidding process, Ormat was awarded the contract to supply the plant in
April 2012. The plant commenced operation in November 2013, about a month ahead of its planned
schedule.

Figure 1(a). Site view March 2013.

Figure 1(b). Site view September 2013.

4. RESOURCE, POWER PLANTS AND CHALLENGES
The Cove Fort resource was defined as brine dominated and research conducted by Enel Green
Power concluded that the most well suited technology for efficient and economical power generation
was an ORC-based configuration.
Considering the thermal characteristics of the resource, in conjunction with its chemical composition,
various ORC configurations were evaluated in order to maximize the net generated power, minimize
plant life cycle cost, thus maximizing ROI for the plant owner.
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However, there were other looming challenges to overcome. Enel Green Power was confronted with a
strict timeline and a fixed budget to complete the project. At this time, early in 2012, the DOE’s 1603
program provided a 30% of the project’s capital investment as a cash grant, if the project was brought
online by December 31, 2013. Additionally, the effect of cost overruns for the Cove Fort project would
drastically affect the project’s ROI, and were therefore deemed unacceptable.
This meant that Enel would be required to choose a technology option and EPC contractor that could
reliably complete the Cove Fort project, with the highest capacity for on time completion, lowest risk
for cost overruns, and also provide the most reliable and proven technology. For Enel, this is a very
careful and rigorous process, which requires endless attention to detail and a very close collaboration
with the contractor and technology supplier, unlike most projects today. Additionally, Enel mandates
that its projects maintain the strictest safety standards and the highest quality of workmanship.
Enel, a pioneer in geothermal development in Italy, , chose Ormat for this challenging project after
extensive evaluation . Ormat is an ORC technology supplier and EPC contractor that offers a single
point of responsibility, and has the most experience in the on-time, successful completion of
geothermal power plants in the market today. Ormat has been designing, manufacturing, and
constructing geothermal power plants for over three decades, 1750 MW in total, and additionally is a
successful geothermal developer with over 600 MW of ORC-based geothermal and Recovered
Energy Generation (REG) projects.
The Cove Fort project power plant and well field construction was officially released in July, 2012 with
commissioning set for December, 2013.
®

4.1 The Ormat Energy Converter (OEC)
Ormat’s OEC is a power generation unit, enabling geothermal developers to efficiently and
economically use the full range of naturally occurring geothermal resources found throughout the
world - from low temperature geothermal water to high pressure steam – to generate electrical energy.
A single OEC may range in size from 250 kW to 25 MW. OECs are designed for the specific
conditions of a wide variety of heat sources. Its main components include a vaporizer/preheater, turbo
generator, air-cooled or water-cooled condenser, feed pump and controls. All OEC units are selfcontained, fully automatic and produce grid compatible power. The OEC is based on the Organic
Rankine Cycle (ORC) and uses an organic working fluid, which is more efficient than steam when
operating at low to moderate temperature heat sources. The working fluid is selected to optimize the
power output from a particular heat source, temperature and flow. Under production conditions, the
working fluid is vaporized by the heat carried by the stream flowing through the vaporizer and
preheater. The vapor expands as it passes through the organic vapor turbine, which is mechanically
coupled to the generator. The exhaust vapor is subsequently condensed in an air cooled condenser
and is recycled to the vaporizer by the motive fluid cycle pump.

4.2 Custom Engineering
Initial analysis of the Cove Fort data concluded that an estimate of 24 MW can be generated applying
a binary unit, see Figure 2.
Further analysis, comparing alternate ORC circuits, indicated that the same resource characteristics
can actually generate 26.4 MWe, or 15%, more if a two-level cascaded ORC (Integrated Two Level
Unit - ITLU) is applied. This configuration incorporates the use of an additional turbine at a higher
pressure, increasing the overall efficiency, see Figure 3. The cost benefit analysis indicated that the
marginal economic gain during the life of the project far exceeds the cost associated with additional
required equipment necessary for this configuration, hence lowering the unitized cost per kW.
While the results looked promising, additional studies indicated that higher absolute generation
potential is technically feasible. A Super Critical unit proved that an increase of gross output by 8% (to
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about 28.5MW) compared to the ITLU solution is possible. However, in ultimate examination, high
feed pump load erases all that gain and actually reduces net generation by 4%.
Taking all these factors into consideration, the engineering team finally concluded that the optimal
configuration for this project is ITLU.
The next step in the customization process, after completing the thermodynamic analysis, is to select
and design individual major components. Some rotating components, such as turbines shaft
assemblies, are individually analysed using a Finite Element Model to simulate the stresses the
equipment will sustain during its expected design lifetime. Figure 5 shows an exaggerated distortion of
the behavior of each of the three turbine stages under maximum design criteria, hence ensuring that
their predicted natural frequencies under stress are phased away from other known system
excitations.

Figure 2. Typical T/Q Diagram.

Figure 3. Cascaded OEC- ITLU.
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Figure 4. Comparison of super critical and cascaded ITLU diagrams.

5. LIFE CYCLE PERFORMANCE
5.1 Resource Management
When optimizing power plant design, not only should the current status of the resource be considered
but also its behavior over time; maintaining resource productivity and equipment flexibility reacting to
variation in a resource is key. Such reliability is vital to maximizing the project ROI.
Not all wells are created equal - Field development may result in any combination of high-gas, highenthalpy, low-gas, low-enthalpy wells, varying percentage of steam vs. brine and chemical
composition.
Plant design influences future well production - 100% reinjection of geothermal fluids minimizes
reservoir decline and composition change at a relatively low cost. This is the best practice to ensure
the sustainability of a geothermal field. In the last decade, unfortunate experience of major resource
decline proved lethal for a number of large projects.
Well production will change over time – as a result, design must be flexible and versatile, able to
produce electricity when enthalpy declines or increases, and also if it changes its composition, to the
extent possible.

5.2 Vertical Integration
Geothermal power plant projects are usually group efforts, bringing together a number of different
companies, each expert in a specific stage of the process. Such is the case for reservoir engineering,
exploration, drilling, process engineering, equipment manufacturing, Engineering-PurchasingConstruction and Operation & Maintenance services. Ormat is the only company that chose a
vertically integrated strategy developing geothermal projects, developing know how and experience in
all aspects of geothermal project development. Furthermore, aspects of project financing, permitting,
PPA negotiations, and interconnection agreements all intertwine to successfully complete quality
projects on time and within budget. The following summarizes the benefits of such approach:
•
•

Greater communication between the teams in charge of different aspects of the project.
Different elements of the project to be carried out concurrently, which would have not been
possible if contractual relationships prevailed, shortening overall lead times.
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Each team is aware of others requirements and, therefore, works to create a product that will
best fit the needs of other departments. For example, the engineering team is aware of the
needs of plant operators and they in turn share their O&M experience with the engineering
team, hence constantly improving the end product.

This extensive in-house knowledge base gained over three decades of power plant operations and
development, enables Ormat to offer its customers the benefits of its experience.
Figure 5 shows the Cove Fort site depicted in construction, merely 12 months after Notice to Proceed
was released by the plant owner.

Figure 5. Finite Element Model of shaft assembly.

6. CONTROL PHILOSOPHY
The plant control system is designed to control and monitor all plant subsystems;
•
•
•

OEC-I
OEC-II
Balance Of Plant (BOP)

The control philosophy defines the control loops for these subsystems and describes the OEC
operational steps and the required conditions for progressing from step to step. In addition, the control
philosophy defines all the I/O’s in the plant and determine the logic relations between them. For
example, defining the required opening position of a certain valve following a change in a pressure
transmitter. The control philosophy defines the alarm and trip set points for each failure or warning in
the plant.
The plant can be remotely monitored and controlled which helps the operators to both diagnose and
troubleshoot problems and start or stop the unit from a distance. Additional remote monitoring systems
are connected to the PLC, such as Vibnode which continuously indicate the turbine vibrations and is
used for predictive maintenance studies.
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Figure 6. Typical HMI screen shot.

7. ISLAND MODE
Island mode is an operation mode in which the power plant produces power for house loads while the
electric transmission grid is unavailable. This allows for continuous operation of the power plant, thus
reducing the frequency of the use of the starting and stopping of equipment (such as production
pumps) hence minimizing, or even eliminating, the time required for synchronization back to the grid.
During an event of a grid loss or plant main breaker failure, the plant control system will operate the
OEC into Island mode step. The initial operation includes precautionary actions in order to protect the
turbines and generators from overspeed and damage. After reducing the turbines and generators
speed to a defined set point the control system takes over speed control enabling it to control the
frequency. The plant will generate the required power according to a continuous calculation of house
loads.
Following an operator request, the control system synchronizes back to the grid automatically, and
closes the plant’s main breaker.

8. CONCLUSIONS
The construction process, currently in advanced completion stages in Cove Fort, Utah, and other past
similar initiatives have proven that an underperforming geothermal power plant can be an opportunity
for a successful turnaround. Careful analysis of a thermodynamic solution fit for the existing resource,
coupled with meticulous optimisation of plant components, can provide new life to underachieving
developments. This is of particular interest for older plants, utilizing geothermal resources that
changed over time, often declining in enthalpy. Core competence over all aspects of these ventures
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ensures the completion of successful growth of base load electricity generation, obtaining the cleanest
of all renewable sources of energy.
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JEOTERMAL ORGANİK RADYAL DIŞ AKIŞ TÜRBİNİ
Claudio SPADACINI
Luca XODO
Matteo QUAIA

ÖZET
Son yıllarda Exergy tarafından jeotermal enerji kullanımı için yeni bir türbin teknolojisi geliĢtirildi,
düzenlendi, üretildi ve test edildi: organik radyal dıĢ akıĢ türbini.
Radyal dıĢ akıĢ türbin teknolojisinin, jeotermal organik ikincil akıĢkanlı enerji santrallerinin tipik süreç
koĢullarına en iyi Ģekilde uyum sağlamak gibi, bu inovatif konfigürasyonu pek çok jeotermal uygulama
için avantajlı kılan çok sayıda benzersiz özelliği var.
Bu makalenin amacı, organik radyal dıĢ akıĢ türbininin bir jeotermal alana, ENEL Green Power’a ait
Bagnore enerji santraline, yapılan ilk kurulumunda karĢılaĢılan üretkenliği ortaya koymak ve analiz
etmektir.
Anahtar Kelimeler: Organik radyal dıĢ akıĢ türbini, Binary (ikili) güç santrali, Bagnore jeotermal enerji
santrali

ABSTRACT
In the last years a new turbine technology for geothermal energy exploitation has been developed,
engineered, manufactured and tested by Exergy: the organic radial outflow turbine.
The radial outflow turbine technology has several unique characteristics which qualify this innovative
configuration as advantageous for many geothermal applications, as it ideally matches the process
conditions typical for geothermal organic binary power plants.
The purpose of the present article is to introduce and analyze the performances encountered in the
first installation of the organic radial outflow turbine in a geothermal field, the Bagnore power plant of
ENEL Green Power.
Key Words: Organic radial outflow turbine, binary power plant, Bagnore power plant.

1. GİRİŞ
Ġkincil akıĢkanlı jeotermal enerji santralleri için sarkık konfigürasyonlu aksiyal türbinlerin geleneksel
olarak tercih edilen tasarım olduğu yazılı kanıtlarla belgelenmiĢtir. Aslında, sektörde radyal içe akıĢ
türbini gibi farklı konfigürasyonda çözümler sunulmuĢ olmasına karĢın, 50 yıldan uzun süredir
geliĢtirilmekte olan ve günümüzde en yaygın türbin teknolojisini temsil eden dıĢ akıĢ aksiyal düzeni
jeotermal alanda referans alınan konfigürasyondur [1].
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Son zamanlarda jeotermal ikincil akıĢkan enerji santrallerindeki organik buharı yaymak için uygun
türbin teknolojisi olarak farklı bir çözüm tekrar ele alınmaktadır: radyal dıĢ akıĢ türbini.
Bu teknoloji 20nci yüzyıl baĢlarında Ljungstrom (counterrotating - ters dönüĢ) ve Parsons tarafından
buharı yaymak için geliĢtirilmiĢtir [2].
Radyal dıĢ akıĢ türbininde çalıĢan sıvı buharının yayılımı ġekil 1’de gösterilmektedir: sıvı türbin diskine
aksiyal olarak merkezden girer ve tek diske monte edilmiĢ bir dizi düzenek yoluyla çevreye doğru
(radyal olarak) yayılır. Son rotorun tahliyesinde akıntı radyal bir difüzörün içinden geçer ve sonra
tahliye volütü vasıtasıyla ısı eĢanjörüne ve/veya sistemin yoğuĢma bölümüne iletilir.

Şekil 1. Radyal dıĢ akıĢ türbininin 3D kesiti.

2. BAGNORE ORGANİK RADYAL DIŞ AKIŞ TÜRBİNİ
Bagnore enerji santrali, jeotermal alana kurulan ilk organik radyal dıĢ akıĢ türbinidir ve 2013 yılı
baĢından beri iĢletilmektedir [1].
Ġtalya’da daha önce test edilmiĢ olan baĢka deneysel ORC üniteleri olmasına rağmen, Bagnore radyal
dıĢ akıĢ türbini Ġtalya’da çalıĢan ilk ticari jeotermal organik türbin olmuĢtur.
Türbin Green Power’a teslim edilmiĢ ve Monte Amiata, Toskana (Ġtalya)’daki Bagnore jeotermal
alanına yerleĢtirilmiĢtir.
Bagnore alanı, yüksek sıcaklık ve basınçla suyun baskın olduğu tipik bir alan olan, Monte Amiata
jeotermal rezervine aittir [3]. Bu alandan geçmiĢte Bagnore 1 ve Bagnore 2 ünitelerindeki toplam 40
MW’lık buhar türbinleriyle jeotermal sıvıyı gönderip buharı yaymak ve tuzlu suyu bölgenin ısıtması için
kullanmak suretiyle faydalanılmıĢtır.
Kaynağın yaĢam döngüsü üzerindeki varyasyonlarından faydalanabilmek için yeterli esnekliğe sahip
bir teknolojiyi uygulamaya almak amacıyla ikili teknolojinin tercih edilen çözüm, radyal dıĢ akıĢ
türbininin de en verimli ve maliyet etkin türbin olduğu düĢünülmüĢtür.
ORC ikili ünitesi buhar türbinlerine paralel olarak yerleĢtirilmiĢtir ve 150 °C’de buhar kullanmaktadır.
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Buhardan sağlanan termal enerjiyi en üst seviyeye çıkarmak ve böylelikle ısı değiĢiminden
kaynaklanan tersinmezliği en düĢük seviyeye indirgemek için Pentane ile tek basınç seviyeli çevrim,
çalıĢma çevrimi ve sıvı arasındaki en uygun kombinasyon olarak seçilmiĢtir.
Bundan baĢka, ünitenin soğutma suyu sistemi su soğutmalıdır ve organik sıvının yayılımından sonraki
enerji geri kazanımı az olduğundan ısı eĢanjörü monte edilmemiĢtir.
Bagnore ikili enerji santralinin akıĢ diyagramı ġekil 2’te gösterilmektedir.

Şekil 2. Bagnore ikili enerji santrali akıĢ diyagramı.
Ana bileĢenlerinin vurgulandığı Bagnore jeotermal enerji santrali, ġekil 3’te gösterilmektedir.

Şekil 3. Bagnore Binary (ikili) enerji santrali.
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Yukarıdaki çalıĢma koĢullarında aksiyal türbiniyle radyal dıĢ akıĢ türbininin beklenen tasarım verimliliği
arasında bir kıyaslama yapılmıĢtır.
Optimizasyon çalıĢmasını için türbin tasarımını etkileyen temel termodinamik parametreler, Tablo 1’de
sunulmuĢtur.
Tablo 1. Bagnore ORC ikili enerji santrali için türbin tasarımını etkileyen temel parametreler.
Parametre
GiriĢ buhar kalitesi
Kütlesel debi
GiriĢ sıcaklığı
GiriĢ basıncı

Birim
[kg/s]
[°C]
[bara]

Değer
1
18.6
115.6
8

ÇıkıĢ statik basınç

[bara]

1.1

[kJ/kg]

75.4

-

7.7

-

7.27

Ġzentropik entalpi
yükü
Hacimsel genleĢme
oranı
Basınç genleĢme
oranı

Tablo 1’in girdileri esas alınarak, optimize edilmiĢ aksiyal ve radyal dıĢ akıĢ türbinlerinin temel mekanik
parametreleri Tablo 2’de sunulmuĢtur.

Tablo 2. Optimize edilmiĢ aksiyal ve radial dıĢ akıĢ türbinlerinin temel mekanik parametreleri.
Parametre

Birim

Aksiyal türbin

Radyal dış akış
türbini

DönüĢ hızı
Kademe sayısı
ġaft uzunluğu
Disk çapı

[rpm]
[mm]
[mm]

Kanat yüksekliği

[mm]

3000
2
940
886-910
En az 13; en fazla
44

3000
4
800
740
En az 36; en fazla
54

Türbinlerin hangi verimlilik değerinin üzerinde olduğu Tablo 3’te gösterilmiĢtir.
Tablo 3. Bagnore ikili enerji santralinin optimize edilmiĢ aksiyal ve radyal dıĢ akıĢ türbinlerinin
beklenen tasarım türbin verimliliği.

Parametre
Beklenen
tasarım türbin
verimliliği

Birim

Aksiyal
türbin

Radyal dış akış
türbini
84.50%

-

80%

[4]
[5]

Türbinlerin hesaplanan beklenen verimliliği radyal dıĢ akıĢ türbini için daha yüksektir ki bu da Bagnore
sahası için kusursuz uygunluk sağlamaktadır. Bagnore türbini ġekil 4’de sunulmuĢtur.
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Şekil 4. Bagnore radyal dıĢ akıĢ türbininin rotor diski.

3. SONUÇLAR
Bu çalıĢma jeotermal enerjiden faydalanmak için yeni bir türbin teknolojisi sunmaktadır: Exergy
organik radyal dıĢ akıĢ türbini.
Sarkık radyal dıĢ akıĢ türbininin mekanik ve sıvı dinamik avantajları, organik radyal dıĢ akıĢ türbininin
ilk kurulduğu jeotermal alan olan ENEL Green’in Bagnore enerji santrali için gösterilmiĢtir. Beklenen
tasarım verimliliği referans ikili türbin için hesaplanan değerden önemli ölçüde (+4.5%) daha yüksek
modellenmiĢ ve hesaplanmıĢtır.
Yukarıda belirtilenlere dayanarak aĢağıdaki sonuçlara varılabilir:
1. EXERGY radyal dıĢ akıĢ türbini geleneksel organik türbinlerle kıyaslandığında daha yüksek
verimliliğe sahiptir;
2. EXERGY radyal dıĢ akıĢ türbininin ISO Standart değerleriyle kıyaslandığında çok düĢük
vibrasyona sahip olduğu görülmüĢtür.
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THE GEOTHERMAL ORGANIC RADIAL OUTFLOW
TURBİNE
Claudio SPADACINI
Luca XODO
Matteo QUAIA

ABSTRACT
In the last years a new turbine technology for geothermal energy exploitation has been developed,
engineered, manufactured and tested by Exergy : the organic radial outflow turbine.
The radial outflow turbine technology has several unique characteristics which qualify this innovative
configuration as advantageous for many geothermal applications, as it ideally matches the process
conditions typical for geothermal organic binary power plants.
The purpose of the present article is to introduce and analyze the performances encountered in the
first installation of the organic radial outflow turbine in a geothermal field, the Bagnore power plant of
ENEL Green Power.
Key Words: Organic radial outflow turbine, binary power plant, Bagnore power plant.

1. INTRODUCTION
It is well documented that for binary geothermal power plants axial turbines with an overhung
configuration have traditionally been the selected design. In fact, despite other configurations having
been proposed in the market, such as the radial inflow turbine, the overhung axial arrangement is the
reference configuration in the geothermal field, having been developed since more than 50 years and
representing nowadays the most common turbine technology [1].
Recently a different solution has been reconsidered as a suitable turbine technology for expanding
organic vapor in geothermal binary power plants: the radial outflow turbine.
This technology has been developed in the early 20
Parsons to expand steam [2].

th

century by Ljungstrom (counterrotating) and

The expansion of a working fluid vapor in a radial outflow turbine is shown in Fig. 1: the fluid enters the
turbine disk axially in its center and expands radially through a series of stages mounted on the single
disk. At the discharge of the last rotor the flow go through a radial diffuser and is then conveyed to the
recuperator and/or condensation section of the system, through the discharge volute.

Jeotermal Enerji Semineri Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

______________________ 70 _______

Figure 1. 3D cross section of the radial outflow turbine.

2. THE BAGNORE ORGANIC RADIAL OUTFLOW TURBINE
The Bagnore power plant represents the first installation of the organic radial outflow turbine in the
geothermal field and it has been operational since early 2013 [1].
Despite other experimental ORC units tested in Italy previously, the Bagnore radial outflow turbine
represents the first commercial geothermal organic turbine operating in Italy.
The turbine was delivered to ENEL Green Power and installed in the Bagnore geothermal site at
Monte Amiata, Tuscany (Italy).
The Bagnore field belongs to the Monte Amiata geothermal reservoir, which is a typically water
dominated field with high temperature and pressure [3]. These field was already exploited in the past,
by flashing the geothermal fluid and expanding the steam in steam turbines in the units Bagnore 1 and
Bagnore 2 of a total power of 40 MW and delivering the brine to the district heating.
To implement a technology flexible enough to accommodate the variations in the resource over the
lifecycle, binary technology has been considered to be the preferred solution and the radial outflow
turbine the most efficient and cost effective turbine.
The ORC binary unit has been installed in parallel to the steam turbines and is exploiting steam at 150
°C.
In order to maximize the thermal energy recover from the steam, thus to minimize the irreversibility
associated to the heat exchange, a single pressure level cycle with Pentane has been selected as the
most appropriate combination between working cycle and fluid.
Furthermore the unit condensing system is water cooled and no recuperator installed due to the low
amount of energy recoverable after the expansion of the organic fluid.
The process flow diagram of the Bagnore binary power plant is shown in Figure 2.
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Figure 2. Process flow diagram of the Bagnore binary power plant.
The Bagnore plant is shown in Figure 3, where the principal components are highlighted.

Figure 3. Bagnore binary power plant.
Working in the above conditions, a comparison between the expected design efficiency of an axial
turbine and a radial outflow turbine has been performed.
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The main thermodynamic parameters, affecting the turbine design, for the optimized working cycle are
presented in Table 1.
Table 1. Principal parameters affecting the turbine design for the Bagnore ORC binary power plant.
Unit of
measure
[kg/s]
[°C]
[bara]

Parameter
Inlet vapor quality
Mass flow
Inlet temperature
Inlet pressure
Discharge static
pressure
Isoentropic enthalpy
head
Volumetric expansion
ratio
Pressure expansion
ratio

Value
1
18.6
115.6
8

[bara]

1.1

[kJ/kg]

75.4

-

7.7

-

7.27

Based on the inputs of Table 1, the main mechanical parameters of the optimized axial and a radial
outflow turbines, with an overhung configuration, are presented in Table 2.
Table 2. Main mechanical parameters of the optimized axial and radial outflow turbines.
Unit of
measure

Axial turbine

Radial outflow
turbine

Rotational speed
Number of stages
Shaft length
Disks diameter

[rpm]
[mm]
[mm]

3000
2
940
886-910

3000
4
800
740

Blade height

[mm]

min 13; max 44

min 36; max 54

Parameter

For what above the efficiency of the turbines are as shown in Table 3.
Table 3. Expected design turbine efficiency of the optimized axial and radial outflow turbines for the
Bagnore binary power plant.

Parameter
Expected design
turbine
efficiency

Unit of
measure

Axial
turbine

Radial outflow
turbine
84.50%

-

80%

[4]
[5]

The expected efficiency of the turbines is calculated to be higher for the radial outflow turbine, which is
thus perfectly suited for the Bagnore site. The Bagnore turbine is presented in Figure 4.
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Figure 4. Rotor disk of the Bagnore radial outflow turbine.

3. CONCLUSIONS
This paper has presented a new turbine technology for geothermal energy exploitation: the Exergy
organic radial outflow turbine.
The mechanical and fluid dynamics advantages of the overhung radial outflow turbine has been
demonstrated in the first installations of the organic radial outflow turbine in a geothermal field, the
Bagnore power plant of ENEL Green, where the expected design efficiency has been modeled and
calculated to be significantly higher (+4.5%) than the reference binary turbine.
For all the above, the following can be concluded:
1. The EXERGY radial outflow turbine has an higher efficiency compared to traditional organic
turbines;
2. The EXERGY radial outflow turbine has been demonstrated to have very low vibrations
compared with the ISO Standard values;
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BAVYERA'DAKİ TURBODEN JEOTERMAL REFERANSLARI
VE BU KANITLANMIŞ ÇÖZÜMÜN TÜRKİYE ÇERÇEVE
KOŞULLARI ALTINDA AVANTAJLARI
Andrea DUVIA
Joseph BONAFIN

ÖZET
Bu bildiride Turboden'in Bavyera'daki üç adet son teknoloji 5 MW jeotermal enerji santralleri ile
yaĢadığı yeni deneyim ve faaliyetlerin durumu yer almaktadır.
BaĢta termodinamik döngü tipinin, merkezi ısıtma ısı ayrıĢtırması için kabul edilen Ģemanın,
optimizasyon Ģartlarının açıklanması olmak üzere bu santrallerin teknolojisine odaklanıldı.
Optimize verimlilik için çalıĢma sıvısı seçiminin önemi ve ısı eĢanjörleri ve hava soğutmalı kondenser
gibi kilit parçaların seçimi vurgulandı.
TeĢvik planı ve elektrik Ģebeke gereksinimlerine yönelik Almanya çerçeve yönetmeliği anlatılarak
Türkiye Ģartları ile karĢılaĢtırıldı. Ada modu iĢlemine değinilerek tartıĢıldı.
Son olarak, kabul edilen çözümün avantajları ve Türkiye Ģartlarında daha fazla enerji üretiminin
getirdiği ekonomik getiriler özetlendi.
Anahtar Kelimeler: ORC, Jeotermal, Binary (Ġkili) Santral, Bölge Isıtma, Çift Basınç, Ada
Operasyonu.

ABSTRACT
The paper introduces the recent experience of Turboden with three 5 MW state of the art geothermal
power plants in Bavaria, and the status of the operations.
A focus on the technology of these plants is made, particularly describing the type of thermodynamic
cycle, the adopted scheme for district heating heat decoupling, the optimization drivers.
The importance of working fluid selection for optimized efficiency, and the selection of key
components like heat exchangers and air-cooled condenser is highlighted.
The German frame regulation for incentive scheme and grid requirements are described and
compared with Turkish frame conditions. Island mode operation is pointed-out and discussed.
Finally, the advantages of the adopted solution are summarized, together with the economic benefits
in terms of enhanced energy production under Turkish frame conditions.
Key Words: ORC, Geothermal, Binary Plant, District Heating, Double Pressure, Island Operation.
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1. GİRİŞ: BAVYERA'DAKİ TURBODEN JEOTERMAL SANTRALLERİ
Turboden, Organik Rankine Döngü Teknolojisi (ORC) öncülerinden olup biyokütle, ısı geri kazanımı ve
jeotermal uygulamalarda da Avrupa lideridir.
Hâlihazırda kurum içinde tasarlanan türbinlerle donatılmıĢ 240 adet iĢler durumda ve buna ilaveten 40
adet inĢaat halinde Turboden ORC elektrik üretim santrali bulunmaktadır. Turboden ORC üniteleri
%98'in üzerinde ortalama kullanılabilirlik sunarken, çalıĢma saati 5.000.000'i aĢmıĢtır.
2012 ve 2013 yılları arasında Turboden, Münih Kamu Tesisleri ġirketi SWM (Sauerlach'ta) için 5 MW
jeotermal enerji santrali tesis etmiĢ ve aynı bölgede lider Hochtief Energy Management Ģirketi (Ģimdiki
adıyla SPIE Group) (Dürrnhaar ve Kirchstockach'ta) için iki 5,6 MW kapasiteli santral kurmuĢtur. 5.
bölümde belirtildiği üzere bu enerji santralleri binlerce çalıĢma saatini ve de beklenen performansları
aĢmıĢ bulunmaktadır.
Turboden Bavyera'da dördüncü jeotermal santral ihalesini almıĢtır. Traunreut Ģehrinde kurulacak 4,1
MW birleĢik üretim kapasiteli jeotermal santral üretilen elektrik enerjisinin yanı sıra topluma 12 MW'a
kadar termal enerji sağlayacak.
Turboden, Zambiya'daki (1988) ve 2001'den beri aralıksız faaliyet gösteren Altheim'daki tesisle
baĢlayarak ilk günden beri jeotermal enerjiye büyük ilgi göstermiĢtir.
Turboden ORC turbo jeneratör yapımında 30 yılı aĢkın deneyimiyle yüksek performanslı, yüksek
dayanıklılık ve elveriĢliliğe sahip üniteleri düĢük bakım ve iĢletim maliyetleriyle müĢterilerine
sunmaktadır.
AĢağıdaki tabloda Turboden tarafından Bavyera'da gerçekleĢtirilen tesislerin temel özellikleri
verilmiĢtir.

Şekil 1. Dürrnhaar jeotermal santrali.

Şekil 2. Sauerlach jeotermal santrali.
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Tablo 1. Santral istatistikleri.

2. ALMANYA'DAKİ JEOTERMAL PROJELERİN ÇERÇEVE ŞARTLARI
Almanya Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu (EEG) tarafından getirilen tarife garantisi, teĢvik
planları elektrik üretimi için yenilenebilir enerji kaynaklarının piyasaya sürülmesini sağladı.
EEG'nin temel ilkesi gereği elektrik Ģebeke operatörleri yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen
elektriği kabul etmek ve buna öncelik vermek ve 20 yıllık bir süre boyunca yasalar gereği öngörülen
minimum ücretleri ödemek zorundadır, Gassner (2010) [1].
2000 yılından beri geçerli olan jeotermal enerji tarife garantileri pazar büyüme beklentilerini henüz
karĢılamamıĢtır.
Bu nedenle tarifeler bu yıllarda arttırılmıĢtır.
Rezervuarların çok derin olması sebebiyle yüksek sondaj ve su sirkülasyon riskleri ve bağlantılı
maliyetleri Almanya'da hala garantili tarifelerle dengelenmemiĢ yatırımlara engel oluĢturuyor.
ġimdiye kadar proje geliĢtirmek için ön Ģart olan maden iĢletme haklarına sürekli ilgi olması jeotermal
enerji üretime olan ilgiyi teyit etmektedir.
Üç enerji santralinin sunumu öncesi teklif ve tasarım aĢamasında garantili tarife üretilen brüt elektrik
için kilowatt-saat baĢına 20 €-cent'ti.
Ayrıca elektrik üretiminin yanı sıra ısı enerjisi de sunulduğu takdirde kilowatt-saat baĢına 3 €-cent'lik
bir ısıtma-kullanım primi söz konusuydu.
Haziran 2014 itibariyle ısı primi garantili tarifeye eklenerek brüt elektrik enerjisi için fiyat 25 €-cent'e
çıktı. AĢikâr sebeplerle Brüt enerjiyi ve buna bağlı olarak yan teçhizat tüketimlerini arttıran
termodinamik çözümler uygun görünüyordu (örn. Süper Kritik döngü). Ancak yardımcı teçhizat
maliyetinin beklenen enflasyon trendi geliĢtiriciler için daima düĢünülmesi gereken bir noktaydı ve
Turboden tarafından uygulanan iki seviyeli basınç gibi optimize net enerji döngüleri seçilmesine neden
oluyordu.
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3. İKİ (ÇİFT) SEVİYELİ BASINÇ ÇEVRİMİ İLKESİ
Genelde değiĢken bir sıcaklık kaynağı olduğunda (jeotermal su) ve ekonomik çerçeve Ģartları
nedeniyle yüksek ısılı eĢanjör yüzeyi kullanılıyorsa, jeotermal suyun ısı salınım eğrisini enerji
dönüĢtürme döngüsünün ısı emilim eğrisiyle eĢleĢtirmeyi sağlayan teknik çözümlerin kullanılması
faydalıdır.
Klasik bir kritik altı ORC döngüsü seçilirse, ısı transfer eğrisi tipik olarak aĢağıda ġekil 3'te gösterilen
Ģekildedir.

Şekil 3. Pinch noktasını gösteren doymuĢ tek seviyeli çevrimin sıcaklık/ısı diyagramı.
ÇalıĢma sıvısı buharlaĢmasının baĢında minimum bir sıcaklık farkı noktası "pinch noktası" olması iki
eğrinin etkili bir Ģekilde eĢleĢmesini sağlamaz. Sonuç olarak pinch sıcaklığı (ġek. 3'teki 7. ve 3.
noktalar arasındaki sıcaklık farkı) küçülürken, ısı alıĢveriĢ alanındaki artıĢ ulaĢılabilecek ilave enerji
bakımından giderek etkisiz hale gelir.
Örneğin, 150°C'de jeotermal su ısı kaynağında çalıĢan 2°C pinch sıcaklığına sahip 245fa çalıĢma sıvılı
tek seviyeli çevrim için ısı alıĢveriĢi alanında ilk değerin %250'sine kadar bir artıĢ olması durumunda
%1'in altında bir enerji artıĢı olacaktır, Gassner (2010) [1].

Şekil 4. Gaia ve Pietra’a göre, ısı değiĢtirici alanının performans üzerindeki etkisinin pinch noktasının
2°C’den itibaren baĢlaması [2]
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GeliĢtirilmiĢ ısı alıĢveriĢi alanında enerji üretimini arttırabilmek için, Turboden tarafından hayata
geçirilmiĢ olan yukarıda bahsedilen enerji santralleri iki buharlaĢma basıncı seviyeli döngüler
kullanmaktadır. Santral lokasyonlarında mevcut olan girdilerle birlikte (yaklaĢık 140°C) bu çözüm, aynı
ısı değiĢimi alanında varsayılan tek seviyeli döngüyle karĢılaĢtırıldığında ciddi performans artıĢına izin
vermektedir.
Ġki seviyeli döngünün avantajlarını göstermek için genel Alman çerçeve koĢulları altında iki farklı tek
seviyeli döngü ile karĢılaĢtırma yapılmıĢtır. Ġki döngü aynı varsayımlar kullanılarak, bileĢen verimleri ve
ısı alıĢveriĢi katsayıları açısından gerekli ısı alıĢveriĢi yüzeyi ve elde edilen net güç mukayese edilerek
karĢılaĢtırılmıĢtır.
Ana Varsayımlar:
Jeotermal AkıĢkan (sıvı) sıcaklığı 140°C
YoğuĢma sıcaklığı: 20°C
AĢırı Isıtma: 2 °C
Türbin izentropik verimliliği %85
Pompa izentropik verimliliği %75
ÇalıĢma sıvısı olarak HFC 245fa kullanılan, pinch noktası 3°C olan iki seviyeli sistem, %100 net güç
ve %100 gerekli ısı alıĢveriĢi yüzeyiyle kullanılmıĢtır.

Şekil 5. Ġki kademeli çevrilerin tek seviyeli doymuĢ çevrimler ile Alman çerçeve koĢullarına göre
karĢılaĢtırması.
KarĢılaĢtırma, yukarıdaki varsayımlarla doymuĢ tek seviyeli döngüyle karĢılaĢtırıldığında aynı sıcak ısı
alıĢveriĢi alanıyla yaklaĢık %10 net güç elde edilebileceğini göstermektedir.
DeğiĢken sıcaklıkta sıvıdan buhara geçiĢli tipik bir süperkritik ısı emilimi eğrisinin Ģekli sayesinde
eĢleĢen ısı salımı eğrisinin elde edildiği süperkritik döngüyle benzer sonuçlar elde edilebilmektedir.
Döngü kontrolünü basitleĢtirmek ve sisteme yedek ekleyebilmek için iki basınç seviyesi, tamamen
bağımsız çalıĢma sıvısı tarafı olarak, sadece jeotermal su tarafına bağlantılı Ģekildeki iki çalıĢma sıvısı
döngüsü olarak düĢünülmektedir.
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ÇalıĢma sıvısı seçimi, ısı alıĢveriĢi alanı için verilen değer için güç üretimi analizinin optimizasyonunu
ve turbo aksam verimlerinin dikkatli Ģekilde tahmin edilmesini temel almaktadır. Bu karĢılaĢtırmada
baĢta aĢağıdaki özellikler nedeniyle en uygun çözüm olarak soğutucu R245-fa belirlenmiĢtir.
• YaklaĢık 140°C'de su ile beslenen iki seviyeli döngü için uygun ısı emme eğrisi
• Hidrokarbonlara göre daha düĢük entalpi ile özellikle yüksek türbin verimliliği.
Ayrıca çalıĢma sıvısının yanıcı olmaması özellikle kurulumun bir bina içine yapılması gereken yerleĢim
yeri yakınındaki Sauerlach santrali için müĢterilerden olumlu görüĢ aldı.
Turboden tarafından uygulanan bu çözüm Almanya çerçeve Ģartlarında özellikle önem taĢıyan
aĢağıdaki diğer teknik avantajları da sunuyor.

3.1 Yedeklilik (Redundancy)
Ġki çalıĢma sıvısı döngüsü tamamen bağımsızdır ve dolayısıyla döngülerden biri diğer döngü bakım
faaliyetleri için kapatıldığında çalıĢtırabilir.
Türbinlerden birinin (örneğin, yüksek sıcaklığa sahip "HT" türbini) kapatılması gerekiyorsa, tüm ünite
kapatılır ve çok kısa bir süre içinde yeniden baĢlatılır. Aslında elektrikli jeneratör santralin iki parçasını
bağlayan tek parça olup hızlı bir Ģekilde bağlantı kesilebilir (iĢlem sırası Ģarttır: kuplaj kapağını çıkarın,
kuplaj cıvatalarını çıkarın, kuplaj kapağını takın, vanaları açın, türbin düĢük sıcaklık "sadece LT" ile
çalıĢma öğesini seçin, ORC'yi yeniden baĢlatın). Bu iĢlem yeniden baĢlatma dahil 1,5 saat sürer.
Buna ilaveten toplam enerji üretimi farklı döngüler farklı zamanlarda durdurulursa daha yüksek
olacaktır çünkü "sadece LT" ile çalıĢma jeotermal su yüksek sıcaklık döngüsü tarafından
soğutulmayacağından düĢük sıcaklıkta döngü yararına olur. Türbin ve çalıĢma sıvısı döngüsünün
uygun tasarımı ve çalıĢma akıĢkan pompalarının aĢırı tasarımı sayesinde, "sadece LT" çalıĢma
modunda santral nominal LT döngüsü üretimine kıyasla faydalı bir aĢırı yüke ulaĢabilir.
3.2 Verimli ısı ayrıştırması
Tek seviyeli döngüye göre bir diğer avantaj ısıyı bir ısı kullanıcısı (örn. merkezi ısıtma Ģebekesi) için
elektrik enerjisi üretimi üzerinde görece daha düĢük etkiyle ayrıĢtırabilir ve sunabilir.
Bu, aĢağıdaki hususlardan ötürü Almanya çerçeve Ģartları altında önemli bir husustur:
• Çevresel açıdan, bir jeotermal ısı kaynağının termal verimliliği ısıtma için kullanıldığında 10 kata
kadar artacağından önlenen karbon emisyonları, ısı, ısıtma amacıyla kullanılırsa daha yüksektir (%1012'lik elektrik verimliliğine kıyasla %100 termal verimlilik), diğer yandan aynı oran fosil ısı kaynakları
için 2 katıdır (kabaca %40'lık elektrik verimliliği için yaklaĢık %80 termal verimlilik). Bu yüzden
jeotermal ısı ısıtma amacıyla kullanıldığında çok daha fazla fosil yakıt yerine ikame edilir.
• Garantili tarife 250 €/MWh ve net elektrik verimliliği %10 olarak alınırsa, elektrik üretimi için ısının
ekonomik değeri yaklaĢık 25 €/MWh olur. Isının ekonomik değeri özellikle de merkezi ısıtma olarak
kullanıldığında genelde 2 ila 3 kat daha fazladır.
• Hem çevresel hem de ekonomik yönden ısı kullanımı tercih edilirse, uygun ısı kullanıcıları en çok
yılda sınırlı saat boyunca mevcuttur (kıĢ dönemi ısıtması). Bu yüzden verimli ve esnek ısı ayrıĢmalı
kombine santraller çok önemlidir. Bu aynı zamanda Alman mevzuatının 2. bölümde bahsedilen
"birleĢik üretim primi" sağlamasının da nedenidir.
Tek seviyeli döngüye kıyasla iki seviyeli döngü özellikle elektrik enerjisi üretimi üzerinde nispeten
düĢük etkisi olan ısının ayrıĢtırılması için uygundur (bkz. ġek. 6'da farklı planlar nitel karĢılaĢtırması).
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Örneğin, Sauerlach santralinde net santral verimliliği yaklaĢık %11'dir. HT döngüsünün net verimliliği
yaklaĢık %12,5’ken, LT döngüsü %7,5 civarında net verimliliğe sahiptir. Jeotermal su yüksek
sıcaklıktaki döngüyü 90°C civarında bir sıcaklıkta terk eder. Bu yüzden ısı tedariki yüksek sıcaklıktaki
döngünün akıĢ yönünde ayrıĢtırılabilir. Dolayısıyla temel olarak düĢük sıcaklık döngüsünden ısıyı
çıkarır (örn. daha düĢük elektrik verimliliğiyle döngü). Enerji kaybının sonucu olarak merkezi ısıtma için
ısı gerektiğinde önemli ölçüde daha az düĢük seviyede olacaktır.
Ġki seviyeli döngünün avantajlarını bu açıdan göstermek için gerçekçi Almanya çerçeve Ģartları altında
aĢağıdaki basit hesaplama yapılmıĢtır. ORC döngü verileri için bu rapordaki tipik santral değerleri
kullanıldı.
Varsayımlar:
Net Verimlilik HT döngüsü: %12,5
Net Verimlilik LT döngüsü: %7,5
Net Verimlilik ORC: %11
LT döngüsünün emdiği ısı: 13500 kW
ORC giriĢindeki brine sıcaklığı: 140 °C
LT döngüsü giriĢindeki brine sıcaklığı: 90°C
ORC çıkıĢındaki brine sıcaklığı: 45°C
Bölge ısıtma besleme sıcaklığı: 80°C
Bölge ısıtma geri dönüĢ sıcaklığı: 50 °C
Pinch Noktası bölgesel ısıtma ısı eĢanjörü: 3°C

Şekil 6. Isının bölgesel ısıtmaya ayrıĢmasında tek ve iki seviyeli döngünün karĢılaĢtırması.
LT döngüsündeki tüm ısı beslemenin 2000 sa/yıl için uygun bir ısı kullanıcısına sunulabileceği
varsayılır. Bu, bu süre boyunca LT döngüsünün durdurulacağı ve sadece HT döngüsünün çalıĢacağı
anlamına gelir. Sonuç olarak yaklaĢık 2000 MWsa/yıllık (kayıp ısı giriĢ süreleri ORC verimliliği olarak
hesaplanır) elektrik enerjisi üretimi kaybolur.
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Aynı elektrik verimliliğine sahip tek seviyeli döngü ile jeotermal suyun bir bölümü 2000 sa/yıl için bütün
enerji dönüĢtürme döngüsünü (ORC) bypass ederdi. Dolayısıyla azalan akıĢın döngü verimliliği
üzerindeki etkisini bile düĢünmeden en az 2650 MWsa/yıl kaybolacaktır (kayıp ısı giriĢ süreleri ORC
verimliliği olarak hesaplanır). Aslında düĢük akıĢın ORC verimliliği üzerindeki etkisi göz ardı
edilemeyeceğinden büyük ihtimalle elektrik üretimi daha yüksek olur.
Bu ilave avantajlar, nominal çalıĢma koĢullarında benzer performanslara ulaĢmada bir alternatif
olabilecek süperkritik tek seviyeli döngü yerine altkritik iki basınç seviyeli çözümün seçilmesindeki ana
etken olmuĢtur.

4. GÜÇ SANTRALİ BİLEŞENLERİ
4.1 Isı Değiştiriciler ve Boruhatları
Isı eĢanjörlerinin görevi termal enerjiyi jeotermal akıĢkandan ORC çalıĢma sıvısına aktarmaktır.
Borulu ısı eĢanjörleri hem HT hem de LT döngüsü için kullanılır. AĢınma sorunlarını önlemek ve ısı
eĢanjörlerinin dayanıklılığını arttırmak için jeotermal su ile temas eden parçalarda kullanılan
malzemeler SAF2507 süper dubleks paslanmaz çeliktir (örn. tüp levha, distribütör kanalı, ayırma
plakası ve ısı eĢanjörü boruları). Isı eĢanjörleri ile jeotermal akıĢkanın aktığı Santral dengesi BoP
arasındaki malzeme 904L (1.4539) ostenitli paslanmaz çeliktir. ORC çalıĢma sıvısı tarafında ısı
eĢanjörü muhafazaları ve boru hattının çoğu bölümünde geleneksel karbon çelik kullanılır. Hem HT
hem de LT döngüleri herhangi bir ısı eĢanjörünü devrenin geri kalanından ayıracak kesme vanalarıyla
donatılmıĢtır (örn. bakım iĢlemi için). Kesme vanaları jeotermal su tarafına ve çalıĢma sıvısı tarafına
takılmıĢtır. Bu durumda santralin sadece küçük bir hacmi bakım iĢlemi sırasında boĢaltılır ve santrali
normal yapılandırmaya geri döndürmek için harcanan zaman azalır.
4.2 Hava Soğutmalı Kondenser
Jeotermal sıvıdan gelen termal enerji kısmen türbin tarafından mekanik enerjiye dönüĢtürülürken
kalan kısmı hava soğutmalı kondenserle dağıtılır. Bu kondenserlerin tasarım ve tipini pek çok
parametre etkiler; bu santrallerde tasarımı etkileyen ana faktörler: çalıĢma sıvısı, iç tüketimleri ve
gürültü seviyesidir. ÇalıĢma sıvısı sızıntısını (veya önlemek üzere yoğuĢma basıncı atmosfer
basıncından düĢük olduğunda hava giriĢini) önlemek üzere kondenserdeki tüm temel parçalar
kaynaklıdır ve flanĢ yoktur. Silindirik kaynaklı baĢlıkla bir çözüm kullanmak üzere geleneksel tapa
baĢlıklı yapılandırma atılmıĢtır. Kondenser ve boru hattı arasındaki ara bağlantı ağızları da kaynaklıdır.
Tüp plaka borusu bağlantısı da destekli kaynaklanmıĢtır. Hava soğutmalı kondenserin kurulumu için
boĢ alan, izin verilen gürültü seviyesi ve kendi içinde enerji tüketimi bu santrallerde fan malzemesi,
Ģanzıman tipi ve motor seçimini etkileyen bağlantılı parametrelerdir. (örn. izin verilen gürültü
seviyesinin düĢük ve ACC için boĢ alanın küçük, GFRP fanlarının takılı olduğu durumlarda). Boru
demetleri karbon çeliktendir, ısı alıĢveriĢi boruları lamelli borulardır; kanatçık malzemesi
alüminyumdur. Fanlar santral çalıĢmakta iken %35'e kadar durdurulabilir. Hava soğutmalı
kondenserde paralel mod da birbirine bağlı çok sayıda demet vardır. Demetlerdeki farklı yoğuĢma
basıncının etkilerini sınırlamak üzere (örn. sahalardan birindeki fanların arızalı olması), sıvı fazın
toplandığı boru hattı sifon / buhar tutucu ile bir yönlendirme ön görür.
4.3 ORC Besleme Pompaları
Bu santrallerde farklı uygulamalar benimsenmektedir. En yüksek elveriĢliliği garanti eden uygulama
Sauerlach'daki jeotermal santralde mevcut olandır. HT döngüsü ve LT döngüsü tamamen yedekli olan
(2 x %100) 2 pompayla teçhiz edilmiĢ olup, pompalardan birini veya baĢka bir cihazın ve ona bağlı
yedek sistemin arızalanması halinde, kontrol sistemi ORC santralini kapatmadan yedek pompanın
çalıĢtırılması için programlanmaktadır.
Jeotermal Enerji Semineri Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

______________________ 85 _______

4.4 Drenaj Sistemi
Her santralde yaklaĢık 70 ton çalıĢma sıvısı mevcuttur. ÇalıĢma sıvısının maliyeti ve tipi drenaj
sisteminin tasarım konseptini etkilemektedir. Hava soğutmalı kondenser için hedef, bakım esnasında
bakımdan taviz verilmeksizin çalıĢma sıvısı kaybının sınırlanmasıydı. Drenaj devresi ORC devresinin
her hacminin diğerlerinden bağımsız olarak drene edilmesini garanti edebilmektedir. Örneğin, ORC
besleme pompasının filtresinin tıkanması halinde, yedek pompa kullanılarak santraldeki operasyonu
muhafaza etmek mümkündür. Aynı anda kirli filtreyi devrenin kalan kısımlarından izole etmek, sıvı
fazın drenajını ve buhar fazın ana tanka geri kazanımı yapmak, temizlik iĢlemini gerçekleĢtirmek ve
santral çalıĢmasına etkide bulunmadan ve elveriĢlilik durumunu azaltmadan filtreyi eski haline
getirmek mümkündür. Kurulu drenaj sistemi Ģunlardan oluĢmaktadır:
a) Santralin tüm çalıĢma sıvısı stokunu almaya yetecek hacimde bir yedek tank/alıcı;
b) Sıvı fazı tanktan tesise ve tesisten tanka iletmek için bir pompa ve buhar fazı çıkartabilecek ve onu
yoğunlaĢtırıldığı ve ana tanka gönderildiği yer olan kondenserin içine itebilecek bir kompresör olmak
üzere iki adet aktarma birimi;
c) HFC-245fa'nın buhar fazını yoğunlaĢtırıcı madde olarak R-134a kullanan chiller (soğutucu) devresi.
4.5 Yardımcı Ekipmanlar
ORC santrali aynı zamanda yardımcı bileĢen ve devrelerden oluĢmaktadır. Eğer bir yardımcı cihaz,
santralin normal iĢleyiĢiyle yakinen ilgiliyse, bu cihaz en yüksek elveriĢliliği garanti edecek Ģekilde
tasarlanacaktır. Normal iĢletme koĢullarıyla yakinen ilgili yardımcı bileĢenler Ģunlardır:
a) Yağlama devreleri. Altı farklı yağlama devresi kurulu bulunmaktadır. Her devreye monte edilmiĢ
olan yedekli pompalar ve aygıtlarla yüksek elveriĢlilik garanti edilmektedir. Ayrıca benimsenin
konfigürasyon, HT döngüsü ile LT döngüsünün gerektirdiği yağlama maddesi devreleri arasında tam
bir ayrım olmasını garanti etmektedir. Bu sayede iki döngüden birinin durması halinde sadece gerekli
yağlama maddeleriyle santrali yeniden baĢlatmak mümkündür.
b) Yardımcı soğutma sistemi. Sistem, su ve glikol karıĢımının kullanıldığı kapalı bir devre olup, elektrik
jeneratörünü ve türbin ile diĢli kutusunun makine yağlarını soğutma iĢlevine sahiptir. Devre, makine
yağlarının soğutulduğu yer olan plakalı ısı eĢanjörü, iki adet havalı soğutucu ve iki adet pompadan
oluĢmaktadır. Yüksek elveriĢliliği sağlamak için yedekli pompaların ve aygıtların monte edildiği
yağlama maddesi devrelerinde olduğu gibi bu devredeki havalı soğutucular da yedeklidir. Aslına
bakılırsa havalı soğutuculardan birinin arızalanması halinde, ikincisi fanların hızını arttırarak ısı
gücünün tamamını dağıtabilmektedir. Bunun sonucunda normal iĢletme esnasında düĢük iç tüketim
gerçekleĢmekte ve arıza halinde santralin uygun durumda olması garanti edilmektedir.
c) YoğuĢmayan madde ayrıĢtırma sistemi. ORC devresine giren yoğuĢmayan gazların (örneğin hava)
varlığını izler ve otomatik moddayken onları ayrıĢtırmakta olup (bakım iĢlemi veya yoğuĢma basıncının
atmosfer basıncından düĢük olduğu kıĢın hava giriĢi mümkündür), bunun sonucunda daima ilgili
tasarım yoğuĢma basıncına göre elektrik üretilmektedir. Temizleme sisteminin bakımı halinde ORC
santralinin kapatılması gerekmemektedir.
d) Aygıtlar. Yüksek elveriĢliliği garanti etmek için ana düzenleme döngüleri (ör seviye, basınç) veya
ana alarmlarda yer alan aygıtlar yedeklidir ve PLC'nin (programlanabilir mantık kontrolü) farklı I/O
kartlarına bağlıdır.
e) DağıtılmıĢ kontrol sistemi (DCS). Kullanılan kontrol sistemi PCS7'dir ve santralinin tamamını
yönetmekte ve kontrol etmektedir. Yedekli CPU ve sunucular kurulu bulunmaktadır. Santral otomatik
ve uzaktan mod da baĢlatılabilmekte ve durdurulabilmektedir.
f) Trafolar. Yedekli yükseltici ve indirici trafolar kurulu bulunmaktadır.
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4.6 Ada Modu
Sauerlach'daki jeotermal santral için teklif kuralları uyarınca “Ada Modunda” çalıĢabilmesi gereklidir.
ġebeke arızası durumunda ORC santrali tüm yardımcı donanımlar (jeotermal su pompası dâhil) için
gerekli gücü sağlayarak santralin iĢlemeye devam etmesini sağlayabilmektedir. Güç çıkıĢını hassas
Ģekilde düzenleyebilen ve türbinin aĢırı hız pik noktasını azaltan (Ģebeke kesintisinde) hızlı türbin giriĢ
ventilleri sayesinde Ada Modu baĢarılı Ģekilde uygulanmıĢ ve test edilmiĢtir. Ada modu bir dizi avantaj
sunmakta olup, bunlar:
a) Tüm santralin iĢlemeye devam etmesi ve Ģebekeye yeniden bağlantıya hazır olması.
b) Santralin kontrolü ve yeniden baĢlatılması için operatörler tarafından daha az zaman harcanması.
c) Jeotermal pompa için baĢlatma ve durdurma döngü sayılarının sınırlanması.
d) Jeotermal pompa -800 metreye monte edilmiĢtir. Pompanın sık sık durdurulup baĢlatılması
yüzeydeki güç blokuna bağlayan dikey kuyu hattı boyunca (yaklaĢık 800 metre) malzeme birikintisine
neden olmaktadır. Bazen bu büyük miktardaki birinkinti jeotermal pompanın baĢlatılmasını
engelleyebilmektedir. BaĢlatma ve durdurma döngülerini sınırlamak kuyu pompasının daha sağlıklı
çalıĢmasını sağlamaktadır. Aksi takdirde kuyudibi jeotermal akıĢkan pompasını sökmek ve hatta
temizlemek için uzun ve pahalı bakım iĢlemleri gerekli olabilmektedir. Not: Jeotermal Pompalar
Turboden'in tedarik kapsamında yer almamaktadır.
e) Ġçerisinde jeotermal su bulunan boru hattı ve filtredeki akıĢın kesintiye uğramasının engellenmesi.
Aslında santral kapatıldığında, bu durumda borular ve filtreler içerisinde kireçlenme ve çökelti oluĢma
riskini arttırmaktadır. Temizleme iĢlemi zaman ve maliyet gerektirmekte olup, elveriĢlilik üzerinde
olumsuz etkisi vardır.
f) Bölgesel ısıtmaya her zaman dengeli ısı transferi önemlidir.

5. ÇALIŞMA DURUMU
Rapor tamamlandığında (Aralık 2014), anlatılan üç jeotermal santral, garanti edilenden daha yüksek
performansla çalıĢmaktaydı, emre amadelik durumu aĢağıdaki istatistikler gibidir.
Lütfen kaydedilen sürenin sınırlı gözlem döneminde ORC santralinin elverişliliğinin belirtilmesi için
operatörler tarafından resmi olarak bildirildiğine dikkat ediniz; ancak santraller 12 Aralık ile 13 Ocak
tarihleri arasında çalıĢtırılmıĢ olduğu için Turboden raporlarına göre gerçek çalıĢma süresi daha
uzundur.
Sauerlach: Gözlem dönemi: 13 ay; Kaydedilen toplam çalıĢma süresi: %95 elveriĢlilikle 8.648 saat
Duerrnhaar: Gözlem dönemi: 11 ay; Kaydedilen toplam çalıĢma süresi: %95 elveriĢlilikle 7.440 saat
Kirchstockach: Gözlem dönemi: 14 ay; Kaydedilen toplam çalıĢma süresi: %92,5 elveriĢlilikle 10.670
saat
Potansiyel olarak üretilebilecek enerjiyi düĢürmüĢ olan jeotermal derin kuyu pompalarının (Turboden'in
tedarik kapsamında yer almamaktadır) büyük problemleri olmasına rağmen üç santral baĢarılı Ģekilde
devreye alınmıĢ ve ince ayar yapılarak iĢletmeciler tarafından resmen kabul edilmiĢtir.
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6. TÜRKİYE'DEKİ ÇERÇEVE KOŞULLAR İÇİN TURBODEN ÇÖZÜMLERİ
Daha önce açıklandığı üzere, Almanya'daki jeotermal santralde Ģebeke beslemesi yapılan elektrik için
verilen değer 25 €c/kWh'a kadar ulaĢabilmektedir (kur 1,25 $/€ olarak alındığında yaklaĢık 310
$/MWh). Türkiye'deki çerçeve koĢullar kapsamında karĢılaĢtırıldığında, tarife garantisi oldukça
düĢüktür (yerel içerik payına bağlı olarak 105 ile 118 $/MWh arasında). Diğer taraftan sondaj
maliyetleri ve riskleri oldukça düĢük olduğundan yatırımcılar için iyi derecede uygulanabilirliği ve
göreceli olarak düĢük kaynak oluĢturma maliyetlerine izin vermektedir. Ek olarak üretim kuyuları
genelde kuyudibi pompalar olmadan iĢletilebilen artezyenik akıĢlı kuyular olup, ilgili teknik riski ve
elektrik iç tüketimini (bu tüketim tipik bir Alman projesinde brüt gücün %20'sine kadar ulaĢabilmektedir)
ortadan kaldırmaktadır. Bunun sonucunda Türkiye pazarı orta entalpi jeotermal santraller açısından
dünyadaki en büyük pazarlardan biri haline gelir (2014 yılında hepsi ORC ünite tabanlı olan 175MWel
kurulmuĢtur).
DüĢük elektrik üretimi değerinin birinci sonucu, R245fa soğutucu maddesinin ilave maliyetinin
normalde elektrik üretiminden gelen ek nakit akıĢı açısından gerekçeli olmamasıdır. Ek olarak,
Türkiye'deki jeotermal santraller genellikle yerleĢim olmayan alanlarda hayata geçirildiğinden çalıĢma
sıvılarının yanıcılığı nadiren sorun teĢkil etmektedir. Turboden, bu nedenle Türk projeleri için
hidrokarbon çalıĢma sıvısı tabanlı santralleri de teklif etmektedir.
Tipik Türkiye çerçeve koĢulları, gaz patlama basıncının oldukça altında kuyu baĢı basınçları olan
kendinden akıĢlı kuyular sağlamaktadır. Bu Ģekilde kuyubaĢında elektrik üretimi için iki fazlı jeotermal
akıĢkan mevcuttur. Normalde iki faz kuyubaĢından ayrılır ve ayrı Ģekilde ORC ünitesine gönderilir.
Tipik çözüm çalıĢma sıvısının buharlaĢtırılması için iki akıĢın paralel kullanımını öngörmekte olup,
özellikle ġekil 7'deki çözüm bir tanesi jeotermal akıĢ, bir tanesi de buhar için olmak üzere iki adet
tahsisli ve ayrı boru demeti olan tek bir huzme evaporatör kullanımı öngörmektedir. Buhar evaporatörü
demetinden gelen buhar, evaporatör demetinden gelen jeotermal suyla karıĢtırılır ve çalıĢma sıvısının
yeniden ısıtılmasından kullanılır.

Şekil 7. ÇalıĢma sıvısını buharlaĢtırmak için buhar ve brine kullanılarak oluĢturulmuĢ tek kademeli
çevrim kavramsal modeli (P&I)
YoğuĢmayan gazların varlığından dolayı buhar akıĢı, sıcaklık düĢüĢüyle birlikte azalan ısı kapasiteli
karakteristik bir ısı salımı eğrisine sahiptir. Isı salımı eğrisinin kesin Ģekli akıĢın asıl özelliklerine (buhar
fraksiyonu, yoğuĢmayan gaz fraksiyonu basınç) bağlıdır.
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BuharlaĢma ısısının bir kısmının buhar yoğuĢmasından geldiği gerçeği ısı salımı eğrisinin, çalıĢma
sıvısının ısı emme eğrisiyle eĢleĢtirilmesine yardımcı olabilmektedir. Genelde, kuyubaĢı akıĢındaki
artan buhar içeriğiyle azalan iki basınç seviyesi kullanılarak ek performans elde edilebilmektedir. Bu
durum, 140°C'deki jeotermal kaynakta çalıĢma sıvısı olarak izobütan kullanılan tek basınç seviyeli bir
döngüyü temsil eden aĢağıdaki sıcaklık/ısı diyagramlarında açık Ģekilde gösterilmektedir. Sol tarafta
(a durumu) göz ardı edilebilir buhar içeriği varsayılırken, sağ tarafta (b durumu) toplam kütle akıĢının
%6'sı buhar akıĢı olarak varsayılmaktadır (4 Bar abs basınçta %5 buhar ve %1 YoğuĢmayan Gaz)

Şekil 8. 140°C'deki jeotermal kaynakta çalıĢma sıvısı olarak izobütan kullanılan tek basınç seviyeli
buhar içeriksiz (a durumu: sol taraf) ve %5 buhar ve %1 YoğuĢmayan Gaz içerikli (b durumu: sağ
taraf) bir döngünün sıcaklık/ısı diyagramı.
Sağdaki diyagram buhar yoğuĢmasından gelen ilave ısının çalıĢma sıvısının buharlaĢma ısısının ilgili
bir kısmını kapsadığını ve sıcaklık/ısı diyagramındaki tuzlu su soğuma ve çalıĢma sıvısı yeniden
ısınma çizgilerine benzer bir eğriye yol açtığını göstermektedir. ÇalıĢma sıvısının yeniden ısınması ve
tuzlu su soğuma eğrilerinin eĢleĢmesinin sağdaki diyagramda (b durumu) iyi Ģekilde iken soldaki
diyagramda (a durumu) iyi Ģekilde olmadığı açıktır.
Aynı ısı alıĢveriĢi yüzeyi ve çalıĢma sıvısı kullanılarak iki basınç seviyeli döngüde elde edilebilecek ek
net güç her iki senaryo için hesaplanmıĢtır. Hesaplamalar aĢağıdaki varsayımlara göre yapılmıĢtır:
Jeotermal AkıĢkan sıcaklığı: 140°C
Buhar içeriği: a durumunda %0; b durumunda %6 (4 Bara basınçta %5 buhar ve %1 YoğuĢmayan
Gaz)
YoğuĢma sıcaklığı: 35°C
ORC'den minimum tuzlu su çıkıĢ sıcaklığı 70°C
Türbin isentropik verimliliği: %85
Pompa isentropik verimliliği: %75
*a durumu için 2 basınç seviyeli döngünün ek gücü %6.5 ile b durumu için bu göz ardı edilebilirdir.
Yukarıdaki hususlar, baĢarılı Alman santrallerinde kullanılmakta olan iki basınç seviyeli çözümün
sadece bazı Türk projeleri (düĢük buhar içeriği mevcut iken) için avantajlı iken, diğer durumlarda
(yüksek buhar içeriği mevcut iken) tek basınç seviyeli döngünün en iyi seçenek olacağını
göstermektedir.
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Turboden aslında teklif verme aĢamasında farklı çözümleri karĢılaĢtırmakta ve daima herhangi bir özel
projenin kendine özgü ihtiyaçlarına en uygun çözümü önermektedir.
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TURBODEN GEOTHERMAL REFERENCES IN BAVARIA
AND ADVANTAGES OF THIS PROVEN SOLUTION UNDER
TURKISH FRAME CONDITIONS
Andrea DUVIA
Joseph BONAFIN

ABSTRACT
The paper introduces the recent experience of Turboden with three 5 MW state of the art geothermal
power plants in Bavaria, and the status of the operations.
A focus on the technology of these plants is made, particularly describing the type of thermodynamic
cycle, the adopted scheme for district heating heat decoupling, the optimization drivers.
The importance of working fluid selection for optimized efficiency, and the selection of key
components like heat exchangers and air-cooled condenser is highlighted.
The German frame regulation for incentive scheme and grid requirements are described and
compared with Turkish frame conditions. Island mode operation is pointed-out and discussed.
Finally, the advantages of the adopted solution are summarized, together with the economic benefits
in terms of enhanced energy production under Turkish frame conditions.
Key Words: ORC, Geothermal, Binary Plant, District Heating, Double Pressure, Island Operation.

1. INTRODUCTION: TURBODEN GEOTHERMAL PLANTS IN BAVARIA
Turboden stands among the pioneers of Organic Rankine Cycle Technology (ORC), being at the
same time a European Leader for biomass, heat recovery and Geothermal applications.
Currently there are more than 240 Turboden ORC plants in operation, featuring in-house designed
turbines, and further 40 plants under construction. Turboden ORC units have demonstrated an
average availability exceeding 98% and more than 5,000,000 operating hours have been reached.
Between 2012 and 2013, Turboden has successfully implemented a 5 MW geothermal power plant for
the Munich Public Utilities Company SWM (in Sauerlach), and two other 5.6 MW plants in the same
region for the leading company Hochtief Energy Management, now SPIE Group (in Dürrnhaar and
Kirchstockach). As described in chapter 5, these power plants have already achieved thousands of
operating hours, also exceeding the expected performances.
A fourth geothermal plant has been recently awarded in Bavaria to Turboden. The 4.1 MW
cogenerative geothermal plant that will be installed in the city of Traunreut, will deliver, in addition to
the electric power produced, up to 12 MW thermal power to the community.
Turboden has always looked at geothermal energy with great interest since its origin, starting from the
plant in Zambia (1988) and Altheim, that is running continuously since 2001.
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Turboden over 30 years’ experience in the construction of ORC turbogenerators made it possible to
construct units with high performance as well as high reliability and availability, together with low
maintenance and operational costs.
In the following table the main features of the plants delivered by Turboden in operation in Bavaria are
presented.

Figure 1. Dürrnhaar geothermal plant.

Figure 2. Sauerlach geothermal plant.
Table 1. Plant statistics.

Site
P gross kW
P net kW
Water inlet T °C
Water flow l/s
Design ambient T °C
Working Fluid
Cooling System

Sauerlach
5000
4500
140
110
7,4
R-245fa
ACC

Duerrnhaar
5600
5000
138
130
8
R-245fa
ACC

Kirchstockach
5600
5000
138
130
8
R-245fa
ACC
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2. FRAME CONDITIONS OF GEOTHERMAL PROJECTS IN GERMANY
The incentive schemes of feed-in tariffs provided by the German Renewable Energy Sources Act
(EEG) made possible the market introduction of renewable energy sources for electricity generation.
The basic principle of the EEG is that the operators of electricity grids are obliged to accept and give
priority to electricity provided by renewable energy sources and to pay minimum prices stipulated by
law for a 20-year period, Gassner (2010) [1].
The feed-in tariffs for geothermal power, which have only been valid since 2000, have not yet fulfilled
market growth expectations.
For this reason, the tariffs were increased in these years. The high drilling and water circulation risks
and related costs, due to the very deep reservoirs, still represent in Germany a barrier to investment
which has not yet been balanced out by the feed-in tariffs.
So far, the continued interest in mining claims, which are a prerequisite for developing a project,
confirms the interest in geothermal power generation.
At the time of the bid and design of the three power-plants before presented, the feed-in tariff was 20
€-cents per kilowatt-hour for gross electrical output.
In addition, a heating-use bonus of 3 €-cents per kilowatt-hour was guaranteed when electricity
generation was combined with delivery of heating energy.
As of June 2014, the heat-bonus has been integrated to an increased feed-in-tariff of 25 €- cents per
kilowatt-hour, to be paid on the Gross Power, while the cost for the auxiliaries consumption was given
by the market value, i.e. approximately the half of the feed in price. For obvious reasons,
thermodynamic solutions that enhanced the Gross power with correspondingly higher auxiliary
consumptions seemed to be suitable (e.g. Super Critical cycle). However, the expected inflation trend
of the cost of the auxiliaries has always concerned the developers and driven the choice to optimizednet-power-cycles like the two level pressure implemented by Turboden.

3. THE TWO (DOUBLE) LEVEL PRESSURE CYCLE PRINCIPLE
In general, when a variable temperature source is available (geothermal water) and the economic
frame conditions push towards the adoption of high heat exchanger surface, the adoption of technical
solutions that allow to match the form of the heat release curve of the geothermal water with the heat
absorption curve of the energy conversion cycle are convenient.
When a classic subcritical ORC cycle is selected the heat transfer curve has the typical shape
represented in Fig 3 below.

Figure 3. Temperature/Heat diagram of saturated single level cycle showing the pinch point.
Jeotermal Enerji Semineri Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

______________________ 94 _______

The presence of a minimum temperature difference point “pinch point” at the beginning of the working
fluid evaporation does not allow an effective matching of the two curves. As a result, when the pinch
point temperature difference (temperature difference between points 7 and 3 in Fig. 3) becomes small,
the increase of heat exchange area becomes increasingly ineffective in terms of additional power that
can be achieved.
For example, for a single level cycle with 245fa as working fluid with 2°C pinch point, operating on a
geothermal water heat source at 150°C, the increase of the heat exchange area up to 250% of the
original value would cause a power increase of less than 1%, Gassner (2010) [1].

Figure 4. Influence of the heat exchange area on performance starting form a pinch point of 2°C
according to, Gaia and Pietra (2013) [2].
In order to increase the power production with enhanced heat exchange area, the aforementioned
power plants implemented by Turboden use two-evaporation pressure level cycles. With the input
available at the plant locations (about 140°C) this solution allows a significant performance increase
compared to a single level cycle assuming same heat exchange area.
In order to show the advantages of the two level cycle, a comparison has been made with two different
single level cycles under typical German frame conditions. The cycles have been compared with same
assumptions for component efficiencies and heat exchange coefficients comparing the required heat
exchange surface and the achievable net power.
Main Assumptions:
Geothermal Fluid (liquid) temperature: 140°C
Condensing temperature: 20°C
Superheating: 2 °C
Turbine isentropic efficiency: 85%
Pump isentropic efficiency: 75%
A two-level cycle with HFC 245fa as working fluid and 3°C pinch point has been used as base case
with 100% net power and 100% required heat exchange surface.
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Figure 5. Comparison of two level cycle with saturated single level cycles for typical German frame
conditions.
The comparison shows that, with the above assumptions, about 10% additional net power can be
produced with same hot heat exchange area compared to a saturated single level cycle.
Similar results can be obtained with a supercritical cycle where the matching of heat release curve is
obtained thanks to the shape of the typical supercritical heat absorption curve with transition from
liquid to vapor at variable temperature.
On order to simplify the cycle control and add redundancy to the system, the two pressure levels are
conceived as two working fluid loops that are completely independent working fluid side, being only
interconnected on geothermal water side.
The selection of the working fluid was based on the optimization analysis of the power production for a
given value of heat exchange area and with careful estimation of turbo machinery efficiencies. In this
comparison, the refrigerant R245-fa proved to be the most favorable solution mainly due to the
following characteristics.
• Favorable heat absorption curve for a two level cycle fed with water at about 140°C
• Reduced enthalpy drop compared to hydrocarbons allowing for a particularly high turbine efficiency.
In addition, the fact that this working fluid is not flammable was positively evaluated by the customers in particular for the Sauerlach plant close to inhabited area, where installation inside a building was
required.
This solution implemented by Turboden has also the following additional technical advantages that are
particularly important in German frame conditions.

3.1 Redundancy
The two working fluid loops are completely independent and therefore one loop can be operated also
when the other cycle requires to be shut down for maintenance activities.
In case one of the turbines (say the high-temperature “HT” turbine) requires to be shut down, the
whole unit will be shut down, and re-started in a very short time. In fact the electric generator is the
only item connecting the two parts of the plant, and it can be disconnected quickly (operation
sequence required: remove coupling cover, remove coupling bolts, re-install coupling cover, actuate
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valves, select turbine low-temperature “LT only’ operation, re-start ORC). This operation would require
about 1,5 hours, including re-start.
In addition to this, the overall energy production will be higher if the different loops are stopped for
maintenance at different times because in “LT only“ operation the low temperature cycle will benefit
since the geothermal water is not cooled by the high temperature loop. Thanks to a suitable design of
turbine and working fluid loop, and overdesign of the working fluid pumps, in “LT only” operation mode
the plant can achieve a relevant overload compared to the nominal production of LT cycle.

3.2 Efficient heat decoupling
Another advantage compared to a single level cycle is the possibility to decouple and deliver heat for a
heat user (e.g. district heating grid) with comparatively lower impact on the electric power production.
This is a key point under German frame conditions due to the following reasons:
• From environmental point of view, the saved carbon emissions are higher if the heat is used for
heating purposes, due to the fact that the thermal efficiency for a geothermal heat source is up to10
times higher when it is used for heating (100 % thermal efficiency compared to 10 – 12 % electrical
efficiency), while the same ratio is about 2 for fossil heat sources (roughly 80% thermal efficiency
compared to roughly 40% electrical efficiency). Thus geothermal heat displaces much more fossil
fuels if used for heating purposes.
• The economic value of the heat for electricity production is roughly 25 €/MWh if a feed in tariff of 250
€/MWh and a net electrical efficiency of 10% are considered. Economic value of heat is often 2 to 3
times higher, especially if used for district heating.
• While heat use is preferred from both environmental and economic point of view, suitable heat users
are mostly available only for a limited number of hours per year (winter heating). Therefore combined
plants with efficient and flexible heat decoupling are considered as very important. This is also the
reason why the German legislation was providing for a “bonus for cogeneration”, as indicated in
chapter 2.
Compared to a single level cycle the two level cycle is particularly suitable for the decoupling of heat
with comparative lower impact on the electric power production (see qualitative comparison of the
different schemes in Fig. 6).
For example in the Sauerlach plant the net plant efficiency is about 11%. The HT loop has a net
efficiency of about 12,5% while the LT loop has a net efficiency of about 7,5 %. The geothermal water
leaves the high temperature loop at a temperature of about 90°C. Therefore the heat supply can be
decoupled downstream of the high temperature loop, therefore subtracting manly the heat from the
low temperature loop (i.e. the cycle with lower electric efficiency). As a result the energy loss when the
heat is required for district heating will be significantly lower.
In order to show the advantages of the two level cycle from this point of view, the following simple
calculation under realistic German frame conditions was performed. For the ORC cycle data typical
values of the plants described in this paper were used.
Assumptions:
Net Efficiency HT cycle: 12,5%
Net Efficiency LT cycle: 7,5%
Net Efficiency ORC: 11%
Heat absorbed by LT cycle: 13500 kW
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Brine temperature at ORC inlet: 140 °C
Brine temperature at inlet of LT cycle:

90°C

Brine temperature at ORC outlet: 45°C
District heating feed temperature: 80°C
District heating return temperature: 50 °C
Pinch Point district heating heat exchanger: 3°C

Figure 6. Comparison of single vs two level cycle for heat decoupling to district heating.
It is also assumed that the whole heat feeding the LT cycle can be delivered to a suitable heat user for
2000 h/year. This means that for this period the LT cycle will be stopped and only the HT cycle will
operate. Consequently about 2000 MWh/year (calculated as lost heat input times ORC efficiency) of
electric energy production will be lost.
With a single level cycle with same electrical efficiency, a part of the geothermal water would bypass
the complete energy conversion cycle (ORC) for 2000 h/year. Hence, even without considering the
impact of the reduced flow on cycle efficiency, at least 2650 MWh/year (calculated as lost heat input
times ORC efficiency) would be lost. In fact, most probably the electricity production loss will be higher
because the impact of the lower flow on ORC efficiency will not be negligible.
These additional advantages, have been a key point for the selection of the subcritical two pressure
level solution instead of a supercritical single level cycle, that could have been an alternative way of
reaching similar performances at nominal operating conditions.

4. POWER PLANT COMPONENTS
4.1 Heat Exchangers and pipelines
Heat exchangers have the function to transfer the thermal power from the geothermal water to the
ORC working fluid.
Shell & Tube heat exchangers are used for both the HT and LT cycle. To avoid corrosion issues and
increase durability of the heat exchangers, the material adopted for the parts in contact with
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geothermal water, is the super duplex stainless steel SAF2507 (e.g. tubesheet, distributor channel,
partition plate and heat exchanger tubes).The material of the interconnecting pipeline between heat
exchangers and Balance of Plant BoP, where the geothermal water flows, is 904L (1.4539) an
austenitic stainless steel. On the ORC working fluid side traditional carbon steel is used for the heat
exchangers shells and for most of the piping. Both HT and LT cycles are equipped with shut-off valves
able to isolate any heat exchanger from the rest of the circuit (i.e. for maintenance operation). Shut-off
valves are installed on geothermal water side and on the working fluid side. In this case only a small
volume of the plant shall be drained during maintenance operation and the time spent to restore the
plant in the normal configuration will be shorter.

4.2 Air Condenser
Part of the thermal power coming from the geothermal fluid is converted to mechanical power by the
turbine, the remaining is dissipated by means of the air condenser. Many parameters can influence
the design and the type of the air condenser, in these plants the main drivers that influenced the
design have been: working fluid, own consumptions and noise level. In order to avoid leakage of
working fluid (or inlet of air when the condensing pressure is lower than atmospheric pressure), all the
main components of the air condenser are welded, and no flanges are present. A traditional
configuration with plugs bonnet was discarded to adopt a solution with cylindrical welded bonnet. Also
the interconnection nozzles between condenser and pipeline are welded. The tube to tubesheet
connection is strength- welded, too. Free area available to install the air condenser, noise level
allowed and power own consumption are linked parameters that in these plants influenced the choice
of material of the fans, type of transmission and motors. (i.e. where the noise level allowed was low
and the free area available for the ACC small, GFRP fans are installed). Tube bundles are made in
carbon steel, the heat exchanging tubes are finned tubes; material of the fin is aluminum. Up to 35%
of fans can be stopped, with the plant still running. The air condenser is composed by a large number
of bundles interconnected each other in parallel mode. To limit the influences of different condensing
pressure of the bundles (i.e. fans of one bay out of order), the pipeline, where the liquid phase is
collected, foresees a routing with the presence of a syphon / vapor trap.

4.3 ORC feed pumps
Different configurations are adopted in these plants. The configuration able to guarantee the highest
availability is the one present in geothermal power plant of Sauerlach. HT cycle and LT cycle are
equipped with 2 pumps, completely redundant (2x100%), and in case of failure of the one pumps or
other device and auxiliary connected to it, the control system is programmed to switch on the stand-by
redundant pump without shutdown the ORC plant.

4.4 Drainage system
About 70 tons of working fluid is present in each plant. Cost and type of the working fluid influenced
the design concept of the drainage system. As for the air condenser, the target was to limit the loss of
working fluid during maintenance, without compromising the maintenance operation. The drainage
circuit is able to guarantee to drain each volume of the ORC circuit independently by the others. For
example, if the filter of the ORC feed pump is clogged, it is possible to maintain in operation the plant
using the redundant pump, meanwhile it is possible to isolate the dirty filter from the rest of the circuit,
drain the liquid phase and recover the vapor phase into the main tank, execute the cleaning operation
and to restore the filter without to influence the operation of the plant and decrease of the availability.
Drainage system installed consist of:
a) A tank/receiver with a volume sufficient to contain all the inventory of working fluid of the plant;
b) Two transfer items; a pump to move the liquid phase from the tank to the plant or vice-versa and a
compressor, able to extract the vapor phase and to push it in a condenser where it is condensed and
conveyed into the main tank;
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c) Chiller circuit using R-134a as medium to condensate the vapor phase of HFC-245fa.

4.5 Auxiliary equipment
ORC plant is also composed from auxiliary components and circuits. If an auxiliary device is closely
related to the normal operation of the plant, it shall be design in order to guarantee the highest
availability. Auxiliary components closely related with normal operating condition are:
a) Lubrication circuits. Six different lubrication circuits are installed. High availability is guaranteed by
redundant pumps and instrumentation installed on each circuit. Furthermore the configuration adopted
guarantees to have a complete division between lubricant circuits required by the HT cycle and
lubricant circuits required by LT cycle. Therefore in case of stop of one of the two cycles it is possible
to re-start the plant with the required lubricant circuits only.
b) Auxiliary cooling system. It is a close circuit where a mixture of water and glycol is used, the system
has the function to cool the electric generator and the lubricant oils of turbine and gearbox. Circuit is
composed from: plate heat exchangers where the lubricant oils are cooled, two air cooler and two
pumps. Like for lubricant circuits, where redundant pumps and instrumentation are installed to have an
high availability, in this circuit also the air coolers are redundant. In fact in case of failure of one air
cooler the second is able to dissipate the full thermal power by increasing the speed of the fans. The
result is low own consumption during the normal operation and availability of the plant guaranteed in
case of failure.
c) Non-condensable purging system. It monitors the presence of non-condensable gases (e.g. air) into
the ORC circuit and in automatic mode it is able to purge them (inlet of air is possible during
maintenance operation or in Winter when the condensing pressure is lower than atmospheric
pressure); the result is a production of electricity always in according with relative design condensation
pressure. In case of maintenance on the purging system the shutdown of the ORC plant is not
required.
d) Instrumentation. To guarantee a high availability the instruments involved in main regulation loops
(i.e. level, pressure) or main alarms are redundant and connected in different I/O boards of the PLC.
e) Distributed control system (DCS). The control system used is PCS7 and it manages and controls
the whole plant. Redundant CPU and redundant servers are installed. The plant can be started-up and
stopped in automatic and remote mode.
f) Transformers. Redundant step-up and step-down transformers are installed.

4.6 Island Mode
For the geothermal power plant in Sauerlach, Island Mode operation was required by the bidding
rules.
In case of failure of the grid the ORC plant is able to supply the power required by all auxiliaries
(included the geothermal water pump), thus maintaining the plant in operation. The Island Mode has
been successfully implemented and tested thanks to fast turbine admission valves, that can finely
regulate the power output and mitigate the over-speed peak of the turbine (at grid failure) . Island
mode presents a list of advantages, the main are:
a) Whole plant is maintained in operation and ready for a new re-connection with the grid.
b) Less time is spent by the operators to check and re-start the plant.
c) Limitation of the number of start and stop cycles for the geothermal pump.
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d) Limitation of large precipitation of dirt along the vertical well (about 800 meters) interconnecting the
geothermal water pump (installed at -800 meter) with the power block on the surface. Sometimes this
large deposit can inhibit the start-up of the geothermal pump. Long and expensive maintenance
operations would be otherwise required to dismount the downhole geothermal fluid pump and to clean
the line.
e) Avoid the interruption of the flow in the pipeline and filter where the geothermal water is present. In
fact when the plant is shutdown, it increases the risk to have scaling and precipitations inside the
tubes and filters. Cleaning operation would require time and cost with negative effect on the
availability.
f) Increased availability of the delivery of the heat to the district heating.

5. OPERATION STATUS
At the time of the paper conclusion (Dec. 2014), the three geothermal plants described are in
operation since several thousands of hours, with performances higher than the guaranteed, and
availability as per the following statistics.
Please note that the recorded time has been officially communicated by the operators to indicate the
availability of the ORC plant in a limited observation period; however, the effective operation time has
been longer as per Turboden’s reports, as the plants have been started-up between December ’12,
and January ’13.
Sauerlach: Observation Period: 13 months; Total recorded operation time: 8.648 hrs @ 95%
availability
Duerrnhaar: Observation Period: 11 months; Total recorded operation time: 7.440 hrs @ 95%
availability
Kirchstockach: Observation Period: 14 months; Total recorded operation time: 10.670 hrs @ 92,5%
availability
Despite there have been major problems in the geothermal submersible pumps (not included in
Turboden’s scope of supply) that reduced the total energy potentially producible, the three plants have
been successfully commissioned and fine-tuned, and formally accepted by the operators.

6. TURBODEN SOLUTIONS FOR TURKISH FRAME CONDITIONS
As already explained, in a geothermal plant in Germany the value granted for the electricity fed into
the grid can reach up to 25 €c/kWh (ca. 310 $/MWh considering an exchange rate of 1,25 $/€). In
comparison under Turkish frame conditions the feed in tariff is substantially lower (between 105 and
118 $/MWh depending on the share of local content). On the other hand drilling costs and drilling
risks are substantially lower allowing good feasibility and relatively low resource development risks for
investors. In addition production wells are typically self flowing wells that can be operated without
downhole pumps, hence eliminating the associated technical risk and electrical own consumption (this
consumption can reach up to 20% of gross power in a typical German project). As a result the Turkish
market has developed to be the biggest market in the world for medium enthalpy geothermal plants
(175 MWel installed in 2014 all of which based on ORC units).
A first result of the lower value of the electricity production is that the additional cost for the refrigerant
R245fa is normally not justified in terms of additional cash flow from electricity production. In addition
flammability of working fluid is rarely a concern in Turkish geothermal power plants as the plants are
Jeotermal Enerji Semineri Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 101 _______

typically realized in not inhabited areas. Turboden therefore mostly proposes plants based on
hydrocarbon working fluids for Turkish projects.
Typical Turkish frame conditions provide for self flowing wells with wellhead pressures that are well
below gas breakout pressure. Therefore at wellhead a two phase geothermal fluid is available for
electricity production. Normally the two phases are separated at wellhead and sent separately to the
ORC unit. The typical solution considers to use the two flows in parallel for working fluid evaporation.
The condensate from the vapor evaporator is mixed with brine exiting the liquid evaporator and used
for working fluid preheating.

Figure 7. Conceptual P&I for pressure single level cycle using vapor and brine for working fluid
evaporation.
Due to the presence of incondensable gases the vapor flow has a characteristic heat release curve
with heat capacity that decreases together with temperature reduction. The exact shape of the heat
release curve depends on the actual characteristics of the stream (steam fraction, NCG fraction and
pressure).
The fact that a part of the evaporation heat comes from the vapor condensation can help in matching
the heat release curve with the heat absorption curve of the working fluid. In general the additional
performance achievable by using a two pressure level decreases with increasing steam content in
wellhead flow. This is shown clearly in the temperature/heat diagrams below that represent a single
pressure level cycle with isobutane as working fluid with a 140°C geothermal source. In the left figure
(case a) negligible steam content is assumed while in the right figure (case b) a vapor flow of 6% of
total mass flow is assumed (5% steam and 1% NCG at 4 Bar abs pressure).
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Figure 8. Temperature/Heat diagram of single pressure level isobutane cycles on a 140°C geothermal
source without vapor content (case a: left side) and with 5% steam plus 1% NCG content (case b:
right side).
The diagram on the right shows that the additional heat coming from the vapor condensation covers a
relevant part of the evaporation heat of the working fluid and leads to a similar slope of brine cooling
and working fluid preheating lines in the temperature/heat diagram. It is evident that the matching of
working fluid preheating and brine cooling curves is not good in the left diagram (case a) while it is
good in the right diagram(case b) .
The additional net power that can be achieved with a two pressure level cycle with same heat
exchange surface and working fluid has been calculated for both scenarios. The calculations have
been run with the following assumptions:
Geothermal Fluid temperature: 140°C
Vapor content: case a 0%; case b 6% (5%steam and 1% NCG at 4 Bara pressure)
Condensing temperature: 35°C
Minimum brine outlet temperature from ORC: 70°C
Turbine isentropic efficiency: 85%
Pump isentropic efficiency: 75%
The additional power of the 2 pressure level cycle is 6,5% for case a while it is negligible for case b.
The above considerations show that the two pressure level solution adopted in the successful German
plants is advantageous only in some Turkish projects (with low steam content available) while in other
cases (with high steam content available) a one pressure level cycle will be the best choice.
Turboden is actually comparing different solutions in the bidding phase and proposing always the most
appropriate solution for the specific needs of any specific project.
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ÖZET
Bu rapor Türkiye'deki kaynak türüne iliĢkin üst düzey bir özet sağlamakta ve teknolojik seçeneklerle
ilgili olarak özellikle flaĢ teknolojisi ve kombine flaĢlı/ikili çevrim (flash/binary cycles) üzerinde odaklı
anahatlar sunmaktadır. Rapor bir buhar alanının kaynak sıcaklığı, basıncı, NCG (Non-condensable
gas - YoğuĢmayan Gaz) değeri ve kimyasının çevrim konfigürasyonu seçimini nasıl etkilediğini
özetlemektedir. Son olarak ise AlaĢehir projesi santral konfigürasyonu ve yapımına iliĢkin
güncellemelerle ilgili bir özet sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: flash teknolojileri, kombine flash/binary (ikili) çevrim, taĢınabilir kuyu baĢı türbin
santrali.

ABSTRACT
This paper provides a high level summary of the type of resource in Turkey and provides an outline of
the technology options with a specific focus on flash technology and combined flash/binary cycles.
The paper outlines how the key resource characteristics of a steam field’s resource temperature,
pressure, NCG and chemistry affect the choice of cycle configuration. It conclude by providing a
summary of the plant configuration for the AlaĢehir project and update on its construction.
Key Words: flash technology, combined flash/ binary cycles, portable well-head turbine plant.

1. GİRİŞ: TÜRKİYE'NİN ENERJİ ÜRETİMİNE UYGUN JEOTERMAL POTANSİYELİNE GENEL
BAKIŞ
Afrika ve Avrasya kıtasal çarpıĢmasının sonucu meydana gelen ve aktif bir sismik bölge olan Akdeniz
Deprem KuĢağı'nda yer alan Türkiye, jeotermal kaynaklar açısından adeta kutsanmıĢtır.
Jeotermal alanlar ve doğal kaynakların çoğu, orta ve Doğu Anadolu volkanik bölgeleri kapsayan
Kuzey Anadolu Fay KuĢağı boyunca uzanan Batı Anadolu geniĢleme bölgesindeki grabenlerde
bulunmaktadır.
AĢağıdaki harita, her bir bölgede tanımlanan jeotermal alan sayısını ve bunların maksimum
sıcaklıklarını göstererek Türkiye'nin jeotermal potansiyeline genel bir bakıĢ sunmaktadır. Yapılan
gözlemlere göre, ısı tutulumu yüksek ve orta düzeydeki jeotermal kaynaklar en fazla Türkiye'nin
batısındaki bölgelerde yer almaktadır. Ayrıca, Türkiye'nin orta ve doğu bölgeleri de ciddi sayıda orta
ve düĢük ısı tutumlu jeotermal kaynaklara ev sahipliği etmektedir.
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Şekil 1. Bölgelere göre jeotermal kaynak istatistikleri, [1].
Korkmaz ve ark. kısa süre önce sıcaklığı orta ila yüksek düzeydeki (T res>100°C) 38 sıcaklık alanını
tanımlamıĢ ve incelemiĢtir; bunlardan 7 tanesi 180°C'nin üstünde, 10 tanesi ise 150°C ile 180°C
arasındadır. Bilinen bu alanlar esas alındığında, orta ila yüksek sıcaklığa sahip alanlar, yaklaĢık
2200MWe seviyesinde Türkiye'nin toplam jeotermal elektrik enerjisi potansiyelini oluĢturmaktadır [2].

2. DÖNÜŞTÜRME TEKNOLOJİSİNE GENEL BAKIŞ
Jeotermal enerji projelerinde yaygın olarak kullanılmakta olan birçok dönüĢtürme teknolojisi
bulunmaktadır. Bunlar genel olarak buharlı (veya flaĢlı) enerji santralleri, ikili (binary) enerji santralleri
veya kombine flaĢlı-ikili santraller olarak sınıflandırılabilir.
2.1 Geri-basınçlı buhar türbini
Bir kondansatörden ziyade, türbinin egzoz basıncı atmosfer basıncına eĢit veya daha yüksek
olduğundan bu Ģekilde adlandırılmaktadır. Az miktarda ekstra ekipman gerektirdiğinden, bu en basit
ve en ucuz dönüĢtürme teknolojisidir. Ancak, aynı zamanda en az verimli olandır. "Kuyu baĢı (wellhead)" türbinler gibi erken geliĢtirme dönemleri veya buhardaki yoğuĢturulamayan yüksek gaz
içeriğinin kondansatörlü türbini verimsiz kılması durumunda kullanılır.
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2.2 Tek-Flash Yoğuşturmalı
Tek bir bölmenin basıncından elde edilen buharla çalıĢan santral. Tek flaĢlı enerji santralleri basit ve
verimlidir. Tüm dünyada en yaygın jeotermal dönüĢtürme teknolojisidir [3]. Basitlik ve sadeliğin
önemli olduğu veya silika çökelmesi, ya da diğer etkenlerin çift flaĢlı konfigürasyon kullanımını
engellediği durumlar için uygundur. Buhardaki yoğuĢturulamayan gaz miktarının (NCG) yüksek
olduğu durumlar için uygun değildir.
2.3 Çift-Flash Yoğuşturmalı
Farklı basınç bölmeli/flaĢlı iki buhar kaynağı ile çalıĢan santral. Çift flaĢlı enerji santralleri, eĢdeğer tek
flaĢlı santrallere göre %15-25 oranında daha fazla verim sağlayabilir. Aynı zamanda, enerji santralinin
karmaĢıklığı da bir Ģekilde artar. Bunlara ek olarak, daha düĢük reenjeksiyon (tekrar basma)
sıcaklıkları, tek flaĢlı santrallere kıyasla silika çökelmesi ihtimalini artırır. Ayrıca, üç flaĢlı santraller de
geliĢtirilmiĢtir.
2.4 Binary (İkili)
Isının eĢanjörler vasıtasıyla jeotermal sıvıdan sağlandığı kapalı bir çevrimde ayrı bir aracı akıĢkan
kullanan enerji santralidir. Bu çevrim sıklıkla Organik Rankine Çevrimi (ORC – Organic Rankin Cycle)
olarak anılır. Ġkili (Binary) sistemlerde birçok farklı aracı akıĢkan kullanılmıĢtır ve özel durumlara
uygun çevrim konfigürasyonları mümkündür ve tasarlanabilir. Ġkili sistemler genellikle kaynak
sıcaklıklarının daha düĢük olduğu, kuyuların serbest akıĢ özelliğine sahip olmadığı veya flaĢlı
santrallerin baĢka nedenlerden dolayı uygun olmadığı durumlarda kullanılır [3]. Ġkili sistemler,
yoğunlaĢtırıcı buhar türbinlerine kıyasla türbinin kompaktlığından yararlanır. Diğer yandan, ısı
eĢanjörleri (heat exchangers) ve besleme pompası gibi ekstra ekipman gerektirirler. Suyun az olduğu
durumlarda ise yoğuĢtuırma için sıcak ve kurak iklimlerde düĢük yoğunlaĢma performansı sağlayan
hava soğutmalı kondansatör (ACC – Air-cooled Condenser) kullanılır.

2.5 Kombine Flash - Binary
Bazı durumlarda ikili bir çevrim ile flaĢlı bir santrali birleĢtirmek, santral performansını önemli derecede
artırabilir. Örneğin, ilk olarak flaĢlı bir enerji santrali kurulabilir ve daha sonra, finansal durumlar
elverdiğinde, flaĢ sürecinden deĢarj olan sıcak tuzlu sudan yararlanmak için ikili bir çevrim eklenebilir.
Diğer bir tipik kombinasyon ise egzozdan çıkan buhardaki enerjiyi kullanan ikili sistem ve geri basınçlı
buhar türbini birleĢimidir. Bu kombinasyon, buhardaki NCG (non-condensable gas – yogusmayan
gas) miktarı yüksek olduğunda, %100 tekrar basma gereken durumlarda veya modüler bir yaklaĢım
uygun olduğunda fayda sağlar.
2.6 Teknoloji karşılaştırması
Performanslarını karĢılaĢtırmak üzere, her bir dönüĢtürme teknolojisi belli bir kaynak sıcaklığı
aralığında aynı sınır koĢullar kullanılarak simüle edilmiĢtir. Simülasyon varsayımlarına iliĢkin detaylar
Ek 1'de yer almaktadır.
ġekil 2 buhardaki yoğunlaĢmayan gaz (NCG) miktarının düĢük olduğu projeler için uygun olan Tek
FlaĢlı (yoğuĢturma), Çift FlaĢlı (yoğuĢturma) ve Ġkili sistemin karĢılaĢtırmasını göstermektedir.
ġekil 3 buhardaki yoğuĢmayan gaz (NCG) miktarının yüksek olduğu projelere uygun beĢ farklı
konfigürasyonun karĢılaĢtırmasını göstermektedir.
Jeo-sıvıdaki yoğuĢmayan gaz (NCG)'nin düĢük olduğu durumlarda, yoğuĢturucı buhar türbinleri
(condensing steam turbines) kullanılabilir (tekli veya çoklu flaĢ konfigürasyonları).

Jeotermal Enerji Semineri Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 110 _______

YoğuĢmayan gazın (NCG) yüksek olduğu durumlarda, gazı bir kondansatörden çıkarmak kullanıĢlı
değildir; dolayısıyla, onun yerine geri basınçlı bir buhar türbini kullanılabilir. Tek baĢına geri basınçlı
bir buhar türbininin verimi düĢüktür; dolayısıyla, ikinci bir flaĢla bir yoğuĢturma türbini veya ikili enerji
sistemi ya da her ikisinin kombinasyonu eklenerek güçlendirilebilir. Bu Ģekilde, yüksek yoğuĢmayan
gazlı (NCG) bir projenin verimi, geleneksel düĢük yoğuĢmayan gazlı (NCG)ve tek flaĢlı santrallerle
kıyaslanabilir duruma getirilebilir veya bunların da üzerine çıkarılabilir.

Şekil 2. Temel (DüĢük yoğuĢmayan gazlı (NCG)) Konfigürasyonların KarĢılaĢtırılması.

Şekil 3. Yüksek yoğuĢmayan gazlı (NCG) Konfigürasyonların KarĢılaĢtırılması.
ġekil 2 ve ġekil 3, salt bir ikili enerji sistemine (ORC) iliĢkin durumu göstermektedir. Ġkili bir santral için
olası ikili çevrim konfigürasyonları ve aracı akıĢkan türlerinin geniĢliği göz önünde bulundurulduğunda,
Jeotermal Enerji Semineri Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 111 _______

bu eğri yalnızca yaklaĢık ve temsili olarak görülmelidir. Ġkili Enerji sistemleri genellikle düĢük kaynak
sıcaklıkları konusunda FlaĢlı sistemlere rakip olur.

3. DÖNÜŞTÜRME TEKNOLOJİSİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Jeotermal kaynak özellikleri, enerji dönüĢtürme sistemi seçiminde bazı kısıtlamalara neden
olmaktadır. AĢağıdaki parametreler bir kaynakla ilgilidir:






Kaynak Sıcaklığı
Üretim kuyusu akıĢ özellikleri
Sıvı kimyası
o ÇözünmüĢ Gaz içeriği
o Kireçlenme potansiyeli
o AĢınma potansiyeli
Yukarıdaki parametrelerin zamanla değiĢimi

Kaynak sıcaklığı enerji santrali performansını ve kârlılığını etkiler. DönüĢtürme verimi hem flaĢlı hem
de ikili sistemler için jeo-sıvı (geo-fluid) sıcaklık tutulumu ile yakından ilgilidir. Ġkili santraller herhangi
bir sıcaklıktaki kaynağı kullanabilirken, flaĢlı enerji santralleri karakteristik olarak yalnızca 160-170°C
ve üstü sıcaklıklar içindir. Daha düĢük sıcaklığa sahip kaynaklar, kuyunun serbest akıĢ özelliğine sahip
olmasına yetecek kaldırma kuvvetine sahip olmayabilir.
Bu durumda, kuyu-içi pompalar
kullanılmaktadır. Buna ek olarak, yüksek kireçlenme potansiyeli bulunan jeo-sıvılar flaĢlı sistemleri
kullanıĢsız kılabilir; bu durumda ikili bir enerji sistemi tercih edilebilir.
Deneyimler, kaynak özelliklerinin zaman içinde değiĢtiğini göstermektedir. Kuyu baĢı basıncının
artması veya azalması, yoğuĢmayan gazların (NCG) düzeylerindeki sık görülen düĢüĢler ve kaynak
sıcaklığı düĢüĢleri gibi değiĢimler meydana gelebilir. DönüĢtürme teknolojisi seçimi yapılırken bu
değiĢiklik ihtimalleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Sonuç olarak dönüĢtürme teknolojisi seçimi, çevresel kısıtlamalar, kimyasal kısıtlamalar (korozyon
ve/veya kireçlenme), performans, baĢlangıç maliyeti, sürdürülebilirlik ve devam eden iĢletim maliyeti
de dahil birçok faktörü kapsayan karmaĢık bir değerlendirmedir.

4. TOSHİBA'NIN JEOTERMAL ÜRÜN PORTFÖYÜ VE TEKNOLOJİ ÇERÇEVESİ
4.1 Ürün Portföyü
Toshiba, tüm buhar basıncı aralığını kapsayan bir buhar türbini ürün serisine ve farklı kaynak
özellikleri konusunda zengin bir bilgi birikimine sahiptir.
Doğrudan tahrikli türbinleri farklı buhar türbini türlerini kapsamakta ve boyutları 20 ile 200 MW
arasında değiĢmektedir; üretim ise aĢağıda gösterildiği üzere tekli, çiftli, üçlü ve dörtlü akıĢlar için
farklılık göstermektedir. ÇalıĢma basıncı kuru buhar, tek, çift ve üç flaĢlı/bölmeli buhar gibi farklı buhar
türleri arasında 1 ila 30 bara arasında değiĢmektedir.
Toshiba markalı tüm jeotermal türbinler, özellikle kontamine jeotermal akıĢ ortamı gibi zorlu çalıĢma
ortamına uygun bir itici buhar yoluna sahiptir.
Bu türbin serisinin sahip olduğu bazı kilit özellikler Ģu Ģekildedir:
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4.1.1 Tek akış (Single Flow)
Nominal maksimum 70 MW'lik bir üretim sağlayabilen tek veya çok flaĢlı tasarıma sahip olabilecek
büyük tek silindirli ve tek akıĢ kızaklı fabrika birleĢtirme birimi. Kompakt bir enerji santrali
düzenlemesine olanak tanıyan eksenel bir egzoz kullanabilir.
4.1.2 Çift akış (Double Flow)
Nominal maksimum 140 MW'lik bir üretim sağlayabilen tek veya çok flaĢlı tasarıma sahip olabilecek
tek silindirli aranjman.
4.1.3 Üçlü Akış (Triple Flow)
Yüksek basıncın (HP) çift akıĢlı silindire, düĢük basıncın (LP) ise tek akıĢlı silindire bağlandığı çift flaĢlı
projelerde kullanılan iki silindirli düzenek. Bu düzenekte, sabit yüksek basınç (HP) ve düĢük (LP)
basıncına sahip geleneksel denilebilecek çift akıĢlı flaĢ türbinlerinde eĢsiz bir avantaj sağlar. Benzersiz
özelliklerinden bir tanesi, birim çalıĢıyorken silika çökelmesi yönetimine yönelik düĢük basınç (LP) asit
dozlama sistemi ile ilgili bir sorun meydana gelmesi halinde, düĢük basınç (LP) bölmesindeki basıncı
yükseltme imkanı bulunuyor olmasıdır. Ayrıca, kaynak ömrü boyunca yüksek basınç(HP)/düĢük
basınç (LP) oranı ile makineye giden akıĢı etkileyebilecek değiĢiklikler meydana gelmesi durumunda,
düĢük basınç (LP) bölmesi basıncı, yüksek basınç (HP)/düĢük basınç (LP) oranı ve akıĢı yeniden
optimize etmek ve verimi yeniden kazanmak üzere düĢük basınç (LP) bölmesi basıncı kolayca
ayarlanabilir. Nominal maksimum 160 MW'lik aĢağı veya yukarı yönlü bir egzoz olarak
yapılandırılabilir.
4.1.4 Dörtlü Akış (Four Flow)
Tek veya çok-flaĢlı tasarıma sahip olabilecek ve nominal maksimum 200 MW çıkıĢlı aĢağı ya da
yukarı yönlü bir egzoz olarak yapılandırılabilecek iki silindirli aranjman.
4.1.5 Özel Konfigürasyonlar
Türbinin geri basınç silindiri ile yoğunlaĢtırma silindirine sahip olduğu kombine flaĢlı/ikili santraller için
tek silindirli düzenek. Yukarı yönlü bir egzoz olarak ve/veya yoğuĢturma akıĢı için eksenel bir tasarımla
konfigüre edilebilir; eksenel tasarım kompakt bir enerji santrali düzeni sağlar.

Şekil 4. Tipik buhar türbini konfigürasyonları.
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4.1.6 Kuyu Başı (Well-head)
Toshiba, kuyu baĢı operasyonlara uygun, 40 ft konteyner boyutundaki modüller halinde kolayca
taĢınabilen daha küçük boyutlu modüler buhar türbini jeneratör birimleri konusunda tecrübe sahibidir.
Bunlar diĢli donanımlı tahrik makineleridir ve yardımcı elemanlar ve birim kontrol sistemi ile tam bir
paket halinde gelir. Birim boyutu 2 ile 12 MW arasında değiĢmekte olup, giriĢ basıncı 2 ile 10bara
arasında farklılık göstermektedir. Gerek yoğuĢturucu, gerekse geri basınçlı birimler için çıkıĢ
aralığında birkaç türbin Ģasesi bulunmaktadır; birimden geçen maksimum buhar akıĢı ise 30 kg/s
debisinden fazla değildir.
Geçici bir geri basınç paketinin sahip olduğu basitlik ve taĢınabilirlik, ilk kaynak geliĢimi aĢamalarında
erken yerel jenerasyon sağlamak amacıyla ve daha da önemlisi, sürekli akıĢ testi ile kaynağın
kapasitesi, davranıĢı ve sürdürülebilirliğine iliĢkin daha bilinçli değerlendirmeler yapılabileceği için,
kolay yer değiĢimine olanak tanır. Dolayısıyla, optimum düzeyde daha uzun süreli santral
konfigürasyonu sağlanabilir.
Ayrıca, birden fazla Ģase ile seçili buhar alanı basıncında düĢük verimi nedeniyle herhangi mevcut bir
jeotermal tesise bağlanmamıĢ düĢük basınçlı kuyular için bile yüksek verimli çözümler sunulabilir.
Son olarak, bu modüler buhar türbinleri, yüksek yoğuĢmayan gazlar (NCG) veya diğer etkenler
dolayısıyla kaynak özelliklerinin zorunlu kıldığı durumlarda ikili bir enerji sistemiyle kullanılabilir.

Şekil 5. Örnek Kuyu BaĢı Türbin Santrali Planı
4.2 Teknoloji Çerçevesi
Toshiba'nın buhar türbini jeneratörleri yüksek dayanıklılık ve uzun süreli verimlilik özellikleri ile bilinir;
bunlar aĢağıdaki tasarım ve yapı özellikleri ile elde edilmektedir:





Ġki parçalı yatay gövde
Yüksek tahrikli verim kanat profili
ĠspatlanmıĢ sabit kanat
Sağlam çark (solid rotor)

Toshiba markalı türbinlerinin yüksek düzeyde kullanıĢlılık ve uzun kullanım ömrü konusunda kalitesi
kanıtlanmıĢtır. Santral sahibi tarafından ilk gövde açma incelemesi iĢlemlerinden sırasıyla 8 ve 10 yıl önceki
dönemlerde faaliyete geçirilmiĢ olan Geysers CALPINE Birimleri 11 ve 14, verilebilecek en güncel
örneklerden biridir. Bu birimler ilk olarak 1970'li yılların ortalarında kurulmuĢ ve 2002'de düĢen rezerv
buhar basıncının performansını optimize etmek üzere yeniden tasarlanmıĢ bir buhar yolu ile modernize
edilmiĢtir. Bu modernizasyonda ayrıca, türbin inceleme/bakım sürelerini uzatmak ve makine dayanıklılığını
artırmak için yeni geliĢtirilmiĢ anti-erozyon/korozyon teknolojileri de kullanılmıĢtır. 8 yıllık çalıĢmanın
ardından ilk olarak açılan Birim 11'de minimal düzeyde erozyon/korozyon görülmüĢtür. Bu durum
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operatörlere, Birim 14'ü 2012'deki ilk açma iĢlemi öncesinde 2 yıl daha kullanabilme güvenini vermiĢtir.
Ġç inceleme yine, 10 yılın sonunda minimal düzeydeki erozyon ve korozyon ile modernizasyon
teknolojilerinin etkililiğini göstermiĢtir.
Toshiba jeotermal türbinleri aĢağıdaki özelliklere sahiptir:
 Dünya lideri jeotermal türbin tedarikçisi
 Alanında 45 yılı aĢkın tecrübe
 Kapsamlı laboratuvar ve alan araĢtırmaları
 Mevcut birimleri yeniden derecelendirme, modifikasyon ve dönüĢtürmede baĢarılı deneyimler
Toshiba jeotermal türbinleri çark-ve-diyafram yapılı tahrik tasarımına dayanır. Küçük kanatlı giriĢ
kademeleri (düĢük reaksiyon) sızıntıyı minimize etme amacını taĢımaktadır; daha sonraki
kademelerse daha uzun kanatlarda akıĢ paternini optimize etmek üzere tahrik/reaksiyon birleĢiminden
oluĢur.
Tahrik kademelerinin dönen kanatlarda daha az miktarda basınç düĢüĢüne sahip olması itibariyle
kanatları sızıntıya karĢı nispeten duyarsızlaĢtırmasından dolayı, bu durum sızıntıya karĢı daha az
duyarlı olmanın getirdiği aĢağıdaki avantajları sağlamaktadır. Bu nedenle kanat ucu sızıntısı,
reaksiyon tasarımına kıyasla tahrik tasarımında çok daha düĢüktür. Çark-ve-diyafram (wheel-and
diaphgram) tasarımı nozül conta alanında önemli derecede daha küçük çark çapına ve fazla sayıda
conta diĢine olanak tanır; bu da reaksiyon tasarımına göre daha düĢük nozül sızıntısı sağlar. DüĢük
sızıntı contalarda ıslak ve aĢındırıcı buharın yol açacağı erozyona/korozyona karĢı daha yüksek
koruma potansiyeli sağlar; bu, sürdürülebilir jeotermal türbin performansı için hayati önem taĢır.
Bu özellikler en çok, nispi sızıntının en yüksek olduğu kısa kanat yükseklikli jeotermal türbinlerin giriĢ
kademeleri için önemlidir. Tahrik tasarımının çalıĢma sırasında oluĢabilecek artmıĢ conta boĢluğuna
daha duyarsız olması ile sürekli verim elde edilir; bu Ģekilde daha uzun vadeli bir sürekli yüksek verim
çözümü temin edilir.
Doğal olarak, reaksiyon tasarımına göre kademe baĢına daha fazla iĢ yapılabileceğinden, tahrik
tasarımında daha az sayıda kademe bulunmaktadır. Daha az sayıda kademe ile kademeler
arasında/içinde geniĢ kanatlı nozül ve kanat kullanımına yetecek aralık ve drenaj için geniĢ boĢluk
elde edilir. GeniĢ kanatlı nozül (nozzle) ve kanatlar (blades), kireç birikimi ve/veya yüzey
sertleĢmesine bağlı olası bozulmaya daha az duyarlıdır. Daha düĢük sayıda kademe ile reaksiyon
kanadına kıyasla daha sağlam bir tahrik kanadı gereklidir. Dolayısıyla, yapısı gereği daha kalın ve
yekpare bir tasarım ile korozyon yorulması, gerilim korozyonu çatlaması ve erozyona karĢı daha
dayanıklıdırlar.
Son olarak, daha sağlam kanat ve nozüller (blades and nozzles) jeotermal buhar ataklarına karĢı daha
dayanıklı olduğundan, tahrik tasarımının yapısal tasarım özellikleri daha fazla sürdürülebilirliği de
beraberinde getirir. Daha az sayıda kademe olduğundan, nozül ve kanat temizliği ile incelemesine
yönelik kontrollerde daha verimli bir bakım uygulanabilir. Ayrıca, iki parçalı yatay gövdesiyle nozül
diyaframın yapısı, reaksiyon tasarımının sabit kanatlarına göre daha kolay sökme-takma imkânı sağlar
ve dolayısıyla hizmet kesilme süresini minimuma indirir.

5. ALAŞEHİR PROJESİ ANAHATLARI VE GÜNCELLEMELER
AlaĢehir Jeotermal Projesi, Türkiye'nin batısında yer alan Manisa ilinde yer almaktadır. Bu proje hibrit
bir FlaĢ-Ġkili enerji santrali olup, jeo-sıvı içindeki yüksek NCG için optimize edilmiĢtir. ġu anda Zorlu
Enerji tarafından yapımı sürmektedir. Tesis Mayıs 2015'te hizmete girecektir.
Aktarma Organı Ana Ekipman Sağlayıcıları:
Buhar türbini ve kondansatör - Toshiba
Ġkili (Binary) Enerji Sistemi – TAS
Buhar Türbini Verimi
29.500kW
Ġkili Sistem Verimi
10.000kW
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Kaynak Sıcaklığı
FlaĢ konfigürasyonu
Buhar Türbini konfigürasyonu
Buhar Türbini Kondansatörü
Bölme/FlaĢ basınçları
Ġkili sistem ısı kaynakları
Ġkili sistem aracı akıĢkanı
Soğutma
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YaklaĢık 190 °C
Çift flaĢlı – Yüksek basınç (HP) buhar, geri basınç
türbinine, düĢük basınç (LP) buhar, yoğunlaĢtırma türbinine
tek çarklı, çift akıĢlı (Yüksek ve düĢük basınç)
Direkt temas
7 bara / 1,2 bara
Yüksek basınç türbini egzoz akımı
DüĢük basınç bölmesi tuzlu su
R-134a
FlaĢlı ve ikili (binary) sistemler için ortak soğutma sistemi
Islak soğutma kulesi, mekanik çekme

ġekil 6 enerji santralinin genel süreç akıĢını göstermektedir.
ġekil 7 iki akıĢlı Yuksek-dusuk basinc buhar türbininin çapraz kesit görünümünü göstermektedir.
ġekil 8 nakliye öncesi fabrikadaki buhar türbinini göstermektedir
ġekil 9 AlaĢehir tesisindeki Buhar türbinini göstermektedir.

Şekil 6. AlaĢehir santrali genel akıĢ Ģeması.
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Şekil 7. AlaĢehir buhar türbini çapraz kesit.

Şekil 8. Fabrikadaki AlaĢehir buhar türbini çarkı.
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Şekil 9. Temel üzerindeki AlaĢehir buhar türbini.
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EK 1: ENERJİ
VARSAYIMLAR

SANTRALİ

KONFİGÜRASYON

SİMÜLASYONU,

SINIR

KOŞULLARI

VE

ġekil 2 ve ġekil 3'teki tablolar, adil karĢılaĢtırma amacıyla keyfi olarak seçilmiĢ sabit jeo-sıvı akıĢ
özellikleri ve birtakım kaynak sıcaklıklarına göre tahmini, net santral verimlerini göstermektedir. AkıĢ
özellikleri aĢağıda ġekil 10'da gösterilmektedir:

Şekil 10. Teknolojik karĢılaĢtırma için kullanılan Jeo-sıvı akıĢ özellikleri.
Ana simülasyon parametreleri aĢağıdaki listede yer almaktadır:
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Çevresel Parametreler
Kuru Termometre Sıcaklığı
YaĢ Termometre Sıcaklığı
Soğutma suyu sıcaklığı (ıslak soğutma kulesi)
Atmosfer Basıncı
Flaş Ekipmanı
Buhar turbo-jeneratörü izentropik verimi
Soğutma kulesi fanı elektrik tüketimi
DolaĢım Su pompası baĢlığı / pompa / motor verimliliği
Direkt temas kondansatörü TTD / Gaz soğutucu yaklaĢımı
Jeo-sıvıdaki NCG (DüĢük NCG Olguları)
Jeo-sıvıdaki NCG (Yüksek NCG Olguları)
Gaz Çıkarma Sistemi (GES)
GES Kondansatörler arası basınç
Tahrik buharı tüketimi
LRVP izotermal sıkıĢtırma verimi
İkili Sistem Ekipmanı
Tekrar basma sıcaklığı (ikili sistem için)
Ġkili çevrim türü
Ġkili sistem modelleme metodu
Ġkili sistem ısı kaynakları
Ġkili sistem Carnot-çevrimi yüksek sıcaklığı

Ġkili sistem Carnot-çevrimi düĢük sıcaklığı

Ġkili sistem Carnot-çevrimi verimi
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25 °C
20 °C
24 °C
0,995 bara

%85
ısı miktarı (kW) / 300
28m / %85 / %95
3 °C / 3 °C
%0,2
%3,0
Hibrit, ejektör/LRVP
0,25 bara
Gereken emme kütle akıĢı ve mevcut tahrik
buharı baz alınarak hesaplanmıĢtır
%40
Kaynak Sıcaklığı (°C) x 0,44
tekli basınç, alt kritik
Etkili Carnot-çevrimi verimi
Jeotermal tuzlu su ve mevcut olan
durumlarda Geri basınçlı türbin egzoz buharı
HP buhar egzozu Sıcaklığı – 4 °C
Veya
Tre-inj + (Tbrine-Tre-inj) x 0,4 -4
Burada Tre-inj Tekrar Basma Sıcaklığını
Tbrine ise en düĢük flaĢ drenaj sıcaklığı veya
Rezerv Sıcaklığını ifade eder
38 °C (Islak soğutma kulesi kullanılması
halinde)
Veya
45 °C (Hava soğutmalı kondansatör
kullanılması halinde)
%50

Göz Önünde Bulundurulan Ek Yükler

–
–
–
–
–

DolaĢım suyu pompaları
Soğutma kulesi veya Hava Soğutmalı Kondansatör fanları
Tekrar basma pompaları
Sıvı halka vakum pompaları
Ejektörler tarafından tüketilen tahrik buharı
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TECHNOLOGY OPTIONS TO MATCH GEOTHERMAL
RESOURCE CHARACTERISTICS
Gary BYAK
Greg GIBBES
Noriaki KITAGUCHI

ABSTRACT
This paper provides a high level summary of the type of resource in Turkey and provides an outline of
the technology options with a specific focus on flash technology and combined flash/binary cycles.
The paper outlines how the key resource characteristics of a steam field’s resource temperature,
pressure, NCG and chemistry affect the choice of cycle configuration. It conclude by providing a
summary of the plant configuration for the Alasehir project and update on its construction.
Key Words: flash technology, combined flash/ binary cycles, portable well-head turbine.

1. INTRODUCTION: OVERVIEW OF TURKEY’S GEOTHERMAL POTENTIAL SUITABLE FOR
POWER GENERATION
Turkey is blessed with considerable geothermal resource as it is located on the seismically active
Mediterranean Earthquake Belt which results from the continental collision of the African and Eurasian
plates.
The majority of the geothermal fields and natural springs are located along the major grabens situated
in the West Anatolian extensional province, along the Northern Anatolian Fault Zone, central and
Eastern Anatolia volcanic regions.
The map below presents an overview of Turkey geothermal potential showing the number of identified
geothermal fields within each of the provinces and their maximum temperature. As observed the
highest density of high to medium enthalpy geothermal resources occurs in several provinces of
western Turkey. Certain areas of central and eastern Turkey also host a significant number of medium
to low enthalpy geothermal resources.
Korkmaz et al. recently identified and analysed 38 medium to high temperature fields (T res>100°C), of
which 7 fields are above 180°C and a further 10 are between 150°C and 180°C. Based on these
currently known fields medium to high temperature fields, they estimate the total geothermal electrical
power potential for Turkey at about 2200MWe [2].
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Figure 1. Geothermal Resource Statistics by Province, [1].

2. OVERVIEW OF CONVERSION TECHNOLOGY
There are several conversion technologies in common use for geothermal power projects. They can
be broadly classified as either - steam (or flash) power plants, binary power plants or combined flashbinary plants.

2.1 Back-pressure steam turbine
It’s so called because the turbine exhausts to atmospheric pressure or higher, rather than to a
condenser. This is the simplest and cheapest conversion technology, as little extra equipment is
required. It is also the least efficient. It is suitable for early stage developments, such as “well-head”
turbines, or cases where high non-condensable gas content in the steam makes a condensing turbine
impractical.

2.2 Single-Flash Condensing
It operates on steam from a single separation pressure. Single flash power plants are simple and
have good efficiency. They are the most common geothermal conversion technology globally [3].
They are suitable when simplicity is important, or silica scaling or other considerations would prevent
the use of a double flash configuration. They are not suitable for high non-condensable gas in the
steam.
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2.3 Double-Flash Condensing
It’s a power plant operating on two sources of steam separated/flashed at two different pressures.
Double flash power plants can achieve outputs 15-25% higher than an equivalent single flash power
plant. At the same time, the power plant complexity increases somewhat. Furthermore, lower reinjection temperatures make silica scaling more likely compared with single flash plants. Triple flash
plants have also been developed.

2.4 Binary
It’s a power plant utilising a separate working fluid, in a closed cycle, with heat supplied via heat
exchangers from the geothermal fluid. The cycle is often called organic Rankin Cycle (ORC). Many
different working fluids have been used in Binary systems, and many different cycle configurations are
possible, and can be designed to suit each special case. Binary systems tend to be used where
resource temperatures are lower, wells are not free-flowing or flash plants are problematic for other
reasons [3]. Binary systems benefit from the compactness of the turbine compared to condensing
steam turbines. On the other hand, they require additional equipment such as heat exchangers and
feed-pump. In cases where water is scarce, condensing is achieved with an air-cooled condenser
(ACC), which suffers low condensing performance in hot, dry climates.

2.5 Combined Flash - Binary
In some cases, pairing a binary cycle with a flash power plant can significantly improve plant
performance. For example, a flash power plant may be built first, then a binary cycle may be added
later when finances permit, to utilise the hot brine discharged from the flash process. Another typical
combination is a back-pressure steam turbine combined with a binary system utilising the energy in
the exhausted steam. This is beneficial for cases with high NCG in steam, or where 100% re-injection
is required, or where a modularised approach is desirable.

2.6 Technology comparison
To compare the performance of conversion technologies, each was simulated over a range of
resource temperatures using the same boundary conditions. Details of the simulation assumptions
can be found in Appendix 1.
Figure 2 shows a comparison of Single Flash (condensing), Double Flash (condensing) and Binary, all
of which are suitable for projects with low NCG in steam.
Figure 3 shows a comparison of five different configurations suitable for projects with high NGC in
steam.
Where the NCG in the geo-fluid is low, condensing steam turbines can be used (either single or
multiple flash configurations)
In cases of high NCG, it becomes impractical to extract the gas from a condenser, so a back-pressure
steam turbine may be used instead. The output of a stand-alone back-pressure steam turbine is low,
so it can be improved by adding a condensing turbine with a second flash, or by adding a binary
power system, or a combination of both. In this way, output of a high NCG project can be made
comparable or even exceeding a traditional low NCG single flash plant.
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Figure 2. Comparison of Basic (Low NCG) Configurations.

Figure 3. Comparison of High NCG configurations.
Figure 2 and Figure 3 both show the case of a pure binary power plant (ORC). Given the wide range
of possible binary cycle configurations and working fluids for a binary plant, this curve should be
considered as approximate and representative only. Binary Power systems typically become
competitive with Flash systems for lower resource temperatures.
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3. FACTORS AFFECTING THE CHOICE OF CONVERSION TECHNOLOGY
Geothermal resource characteristics place constraints on the choice of power conversion system. The
following parameters describe a resource:






Resource temperature
Production well flow characteristics
Fluid chemistry
o Dissolved Gas content
o Scaling potential
o Corrosion potential
How the above parameters may change with time

Resource temperature affects the power plant performance and profitability. Conversion efficiency is
strongly tied to the geo-fluid enthalpy for both flash and binary systems. While binary plants can use a
resource of any temperature, flash power plants are traditionally specified only where the resource
temperature is above about 160-170°C. Lower temperature resources may have insufficient buoyancy
to make the well free-flowing. In this case, down-well pumps have been used. Furthermore, geo-fluid
with high scaling potential may make flashing undesirable, in which case a binary power system may
be preferable.
Experience has shown that resource characteristics may change with time. Well-head pressures may
rise or fall, NCG levels often decrease, resource temperature may decline etc. The choice of
conversion technology should consider the possibility of these changes.
Ultimately the choice of conversion technology is a complex assessment of many factors, including
environmental constraints, chemical constraints (corrosion and/or scaling), performance, initial cost,
maintainability and ongoing operating cost.

4. TOSHIBA’S GEOTHERMAL PRODUCT PORTFOLIO AND TECHNOLOGY OUTLINE
4.1 Product Portfolio
Toshiba has a steam turbine product range covering the full range of steam pressures and has a
wealth of experience over a wide range of resource characteristics.
For its direct drive turbines, the size ranges from 20 to 200 MW with various steam turbine types and
output ranges for the single flow, double flow, triple flow and four flow as shown below. Operating
pressure range from 1 to 30 bara and various types of steam such as dry steam or single double and
triple flash/separated steam.
All Toshiba geothermal steam turbines utilise an impulse steam path which is especially suited to the
harsh operating environment of contaminated geothermal steam.
Some of the key features across this turbine range are as follow:
4.1.1 Single flow
Large single cylinder, single flow skid mounted factory assembly unit that can be a single or multi flash
design with a nominal maximum output of 70 MW. It can utilise an axial exhaust which enables a
compact power-house arrangement.
4.1.2 Double flow:
Single cylinder arrangement that can be a single or multi flash design with a nominal maximum output
of 140 MW.
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4.1.3 Triple flow
Two cylinder arrangement that is used on double flash projects where the higher pressure (HP) is
connected to the double flow cylinder and the low pressure (LP) is connected to the single flow
cylinder. This arrangement has a very unique advantage over say the traditional double flow double
flash turbine that has fixed HP & LP pressures. Its unique features are while the unit is in operation
there is an ability to raise the LP separation pressure in the event there is an issue with the LP acid
dosing system to manage silica scaling. Also over the life of the resource in the event of a change that
affects the HP/LP ratio and flow to the machine the LP separation pressure can be easily adjusted to
re optimise the HP/LP ratio and flows and regain output. It can be configured as a downward or
upward exhaust with a nominal maximum output of 160 MW.
4.1.4 Four flow
Two cylinder arrangement that can be a single or multi-flash design and can be configured as a
downward or upward exhaust with a nominal maximum output of 200 MW.
4.1.5 Special configurations
Single cylinder arrangement for combined flash/binary plants where the turbine consists of a
backpressure cylinder and condensing cylinder. It can be configured as upward exhaust and/or for the
condensing flow with an axial design which enables a compact power house arrangement to be
achieved.

Figure 4. Typical Steam Turbine configurations.
4.1.6 Well- head
Toshiba has experience in smaller sized, modular steam turbine generator units suitable for well-head
operation which are designed to be easily transportable in modules sized to 40ft containers. They are
a geared impulse machine and come as a package complete with ancillaries and unit control system.
The unit size range is from 2 to 12 MW where the inlet pressure range is from 2 to 10bara. Within the
output range there are number of turbine frames for both condensing and backpressure units with the
maximum steam flow through the unit no greater than 30 kg/s.
The simplicity and transportability of a temporary backpressure package enables it to be deployed in
the initial stages of a resources development to provide early local generation but more importantly as
sustained flow test can be carried out a more informed assessment on the capacity, behaviour and
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sustainability of the reservoir can be determined. Therefore a more optimal permanent plant
configuration can be made.
Also with several frames a high efficiency solution can be proposed even for low pressure wells that
have not been connected into an existing geothermal facility due to its low productivity at the chosen
steam field pressure.
Finally, these modular steam turbine units can be used in combination with a binary power system
where the resource characteristics dictate due to high NCG or other considerations.

Figure 5. Example Well head Turbine Plant Layout.

4.2 Technology outline
Toshiba’s steam turbine generators are recognised for their high reliability
and high-sustained efficiency which are achieved by the following design and construction features:
 Horizontal split casing
 Impulse high efficiency blading profile
 Proven blade fixture
 Solid rotor
Toshiba turbines have proven high availability and long life. A recent geothermal example is at the
Geysers CALPINE Units 11 and 14 which were operated by their owner for 8 and 10 years
respectively before first casing opening inspection. These units had initially been installed in the midlate 1970’s and were upgraded in mid-2002 with a re-designed steam path to optimize performance at
declining reservoir steam pressure. The upgrade also utilized newly developed anti-erosion/corrosion
technologies, with the goal of extending the duration between turbine inspection/overhaul and
increasing machine reliability.
Initial opening of Unit 11 after 8 years operation revealed minimal erosion/corrosion. This good
condition gave the operators confidence to continue operating unit 14 for a further 2 years before its
first opening in mid-2012. Again, internal inspection proved the effectiveness of the upgrade
technologies with minimal erosion and corrosion after 10 years.
Toshiba geothermal turbines have the following features
 World leading supplier of geothermal turbines
 Over 45 years of field experience
 Extensive laboratory and field Investigations
 Successful experiences in conversion, modification and re-rating of existing units
Toshiba geothermal turbines are based on impulse design with wheel-and-diaphragm construction.
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The inlet stages with small blade height are (low reaction) to minimize leakage, where the latter stages
are impulse/reaction mixed to optimize flow pattern and efficiencies in the longer blades.
This provides the following advantages of being less sensitive to leakage as the impulse stages have
low pressure drop across the rotating blades, which makes them relatively insensitive to leakage. The
blade tip leakage is therefore, much less for an impulse design than for a reaction design. The wheeland-diaphragm design allows a significantly small rotor diameter at nozzle packing area and a large
number of packing teeth resulting in less nozzle leakage than reaction design. This reduced leakage
leads to higher potential to protect against erosion/corrosion attack in seals by the wet and corrosive
steam, which is crucial for sustained performance of geothermal turbines.
These aspects are most important for the inlet stages of geothermal turbines with short blade height,
where relative leakage is largest. Sustained efficiency is achieved as the impulse design is less
sensitivity to the effects of increased packing clearances that might occur in operation which assures a
more sustained long term higher efficiency solution.
Inherently there are fewer stages in an impulse as more work per stage can be done than in a reaction
design. With fewer stages there is sufficient space between/within stages to allow utilization of wide
chord nozzles and blades, as well as wide spacing for drainage. The wide chord nozzles and blades
are less sensitive to the potential degradation of the steam path due to scale deposits and/or surface
roughening. With fewer stages a more robust impulse blade is required in comparison to a reaction
blade. Therefore with an inherently thicker and stiffer design they are more resistant to corrosion
fatigue, stress corrosion cracking and erosion.
Finally the inherent design features of an impulse design lends itself to better maintainability as the
more robust blades and nozzles are less sensitive to the geothermal steam attack. As there are fewer
numbers of stages a more productive maintenance practice can be implemented during overhauls for
the cleaning and inspection of nozzles and blades. Also with a horizontal split casing the nozzle
diaphragm construction is much easier to disassemble and reassemble than stationery blades of
reaction design and thereby minimising the outage time.

5. OUTLINE AND UPDATE ON THE ALAŞEHİR PROJECT
AlaĢehir Geothermal Project is located in the province of Manisa in Western Turkey. It is a hybrid
Flash-Binary power plant, optimised for the high NCG in the geo-fluid. It is currently under construction
by Zorlu Enerji. Commissioning starting May 2015.
Powertrain Main Equipment Supplier:
Steam turbine output
Binary System output
Resource temperature
Flash configuration
Steam Turbine configuration
Steam Turbine Condenser
Separator/Flash pressures
Binary system heat sources
Binary system working fluid
Cooling

Steam turbine and condenser - Toshiba
Binary Power System – TAS
29,500kW
10,000kW
Approx. 190 °C
Double flash, HP steam to backpressure turbine, LP steam to
condensing turbine
single rotor, two flows (HP and LP)
Direct contact
7bara / 1.2bara
HP turbine exhaust steam
LP Separated brine
R-134a
Common cooling system for flash and binary systems
Wet cooling tower, mechanical draft

Figure 6 shows the overall process flow of the power plant.
Figure 7 shows the cross section view of the two-flow HP-LP seamt turbine.
Figure 8 shows the setm turbine in the factory, just prior to shipment
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Figure 6. Overall flow schematic of AlaĢehir.

Figure 7. AlaĢehir Steam Turbine cross-section.
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Figure 8. AlaĢehir steam turbine rotor in the factory.
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APPENDIX 1: POWER PLANT CONFIGURATION SIMULATION BOUNDARY CONDITIONS AND
ASSUMPTIONS
The charts shown in Figure 2 and Figure 3 show estimated net plant output for a range of resource
temperatures and a fixed geo-fluid flow characteristic, arbitrarily chosen for the purpose of fair
comparison. The flow characteristic is shown below in Figure 9.

Figure 9. Geo-fluid flow characteristic used for technology comparison.
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The main simulation parameters are given in the list below:
Environmental Parameters
Dry Bulb Temperature
Wet Bulb Temperature
Cooling water temperature (case of wet cooling Tower)
Atmospheric Pressure

25 degC
20 DegC
24 degC
0.995bara

Flash equipment
Steam turbo-generator isentropic efficiency
85%
Cooling tower fan power consumption
Heat duty (kW) / 300
Circulating Water pump head / pump / motor efficiency
28m / 85% / 95%
Direct contact condenser TTD / Gas cooler approach
3 degC / 3 degC
NCG in geo-fluid (Low NCG Cases)
0.2%
NCG in geo-fluid (High NCG Cases)
3.0%
Gas extraction system (GES)
Hybrid, ejector/LRVP
GES Intercondenser pressure
0.25bara
Motive steam consumption
Calculated based on required suction mass
flow and available motive steam pressure
LRVP isothermal compression efficiency
40%
Binary Equipment
Re-injection temperature (for binary system)
Binary cycle type
Binary system modelling method
Binary system heat sources
Binary system Carnot-cycle hot temperature

Binary system Carnot-cycle cold temperature

Binary system Carnot-cycle efficiency

Resource Temperature (DegC) x 0.44
single pressure, sub-critical
Effective Carnot-cycle efficiency
Geothermal brine and Backpressure
turbine exhaust steam where available
HP steam exhaust Temp – 4degC
Or
Tre-inj + (Tbrine-Tre-inj) x 0.4 -4
Where Tre-inj is Re-injection Temperature
Tbrine is lowerst flash drain temperature or
Reservoir Temperature
38 degC (Case of wet Cooling tower)
Or
45 degC (Case of air-cooled condenser)
50%

Auxiliary Loads considered
–
Circulating water pumps
–
Cooling tower or Air Cooled Condenser fans
–
Re-injection pumps
–
Liquid ring vacuum pumps
–
Motive steam consumption of ejectors
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JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE
YARDIMCI SİSTEMLER İZLEME VE PROSES KONTROL
SİSTEMLERİ
Arif SÖYLEM

ÖZET
Organik Rankin Döngüsü (ORC) prensibine göre tasarlanan Jeotermal Elektrik Üretim Santrallerinde,
Türbin ve Alternatör ile ORC ekipmanlarının paketi dıĢında kalan, Jeotermal üretim ve reenjeksiyon
kuyularının denetimi ve kontrolü ile birlikte tüm tesisin yardımcı sistemleri, üretilen elektriğin Ģebekeye
bağlanmasına kadar tüm süreç “Balance Of Plant” BOP genel terimi altında anılır.
Jeotermal Elektrik Üretim Santrallerindeki BOP kavramı altında bulunan yan ve yardımcı sistemlerin
tüm ekipman ve komponentlerinin eksiksiz ve sağlıklı bir Ģekilde süreç denetimi, elektrik üreten ORC
ekipmanları topluluğunun doğru, verimli ve sürekli çalıĢmasını sağlar.
Bu bildirinin amacı, BOP kapsamında bulunan, Jeotermal Kuyular, Jeotermal akıĢkanların santral
merkezindeki toplama sistemi, kuyu baĢlarında ve santral sahasındaki basınçlı hava, yangın
söndürme, emniyetli ve susturuculu brine ve buhar atma sistemleri, tüm servisler için Ģebekeden ve
gerekli kritik yükler için acil durum jeneratöründen elektrik beslenmesinin sağlanması, üretilen
elektriğin Ģebeke gerilimine yükseltilmesi ve bağlantı noktasına nakledilerek Ģebekeye bağlanması için
gerek sürecin sağlıklı ve eksiksiz olarak izlenmesi ve kontrol edilmesini hedefleyen bir otomasyon
sistemini tarif etmektir.
Anahtar Kelimeler: ORC (Organic Rankine Cycle), BOP (Ballance Of Plant), SCADA (Supervisory
Control And Data Acqusition), DCS (Distributed Control System)

ABSTRACT
Geothermal power plants that are designed according to the Organic Rankin Cycle principles, outside
the package of Turbine, generator and the equipment related to them, the process of control for
production and reinjection wells and all auxiliary systems until connecting the produced electricity to
the grid are generally called as “balance of Plant”, BOP.
The process control would provide working of all auxiliary systems, all equipment and the components
that are under BOP concept in the geothermal power plants without problems, soundly, efficiently and
sustainably toward the set of ORC equipment.
The aim of this paper is to define an automotion system targeting to control and monitor of the process
starting from the geothermal wells accumulation systems, pressurized air , firefighting, pressure
relasing systems, power feeding in case of emergency for critical loads and upgrading to the grid
voltage.
Key words: ORC, BOP, SCADA, and DSC.
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1. GİRİŞ
Jeotermal akıĢkanları ısı kaynağı olarak kullanan Elektrik Üretim Santrallerinde temel olarak iki
akıĢkan bulunmaktadır. Bunlardan birincisi buhar ve bunun içinde çözünmeden kuyudan açığa çıkan
ve birlikte akan buhar + NCG (Non Consable Gas) akıĢkanıdır. Diğeri ise basınç altında kızgın su
temelli olan ve içinde yeraltından gelen birçok çözünmüĢ maddeleri de taĢıyan BRINE akıĢkanıdır.
Her iki akıĢkanın, ilgili jeotermal kuyularda yer yüzüne çıkartılması ve elektrik üretim santraline transfer
edilmesi sürecinin çok dikkatli ve süreklilik içinde denetlenmesi bu bildirinin asıl konusunu teĢkil eder.
Santral içinde konumlandırılan ORC ekipmanları için ısı kaynağı olan akıĢkanlar direk anlamı ile enerji
üretim yakıtıdır. Enerji kaynağının üretim kuyularından reenjeksiyon kuyularına kadar olan süreçte
bulunan her türlü teknik ekipmanın kontrol ve kumandası ile sürece dair tüm ölçümler BOP SCADA
adı verilebilecek bir DCS sistemi ile izlenerek kontrol edilebilir.
Enerji santralinin varlık sebebi olan enerji kaynağının tüm sürecinin yüksek mevcudiyette ve sıcak
yedeklilik prensibi ile kontrol edilmesi santralin verimliliği ve sürekliliği için Ģarttır.
Jeotermal elektrik üretim santralinin yan ve yardımcı sistemleri aĢağıdaki alt sistemlerden
oluĢmaktadır ve tüm sistemler BOP terimi adı altında anılır.
• ÜRETĠM KUYULARI, KUYUBAġI TESĠSLERĠ - WELL HEAD
• ISI KAYNAKLARI TOPLAMA SĠSTEMĠ – GATHERING SYSTEM
• REENJEKSĠYON / ACĠL DURUM HAVUZUNA BOġALTMA SĠSTEMĠ
• BASINÇLI HAVA SĠSTEMLERĠ
• YANGIN SÖNDÜRME SĠSTEMLERĠ
• ORGANIK SIVI DEPOLAMA VE DOLDURMA/BOġALTMA SĠSTEMĠ
• YANGIN VE GAZ ALGILAMA SĠSTEMĠ
• NCG DEPOLAMA VE GAZ ARITMA SĠSTEMĠ
• AG ELEKTRĠK ĠÇ ĠHTĠYAÇ VE ACĠL DURUM DĠZEL GENERATÖR SĠSTEMĠ
• OG ELEKTRĠK ÜRETĠM VE DAĞITIM SĠSTEMĠ
• OG/YG ELEKTRĠK ÖLÇÜM VE ġEBEKE BAĞLANTISI SĠSTEMĠ
• OG ELEKTRĠK SĠSTEMĠ KORUMA RÖLELERĠ
• ORC/JENERATÖR SĠSTEMĠ ARAYÜZ SĠNYALLERĠ, KĠLĠTLEMELER VE
ENTEGRASYONLAR

2. BOP SCADA/DCS MERKEZİ SİSTEM
Genel olarak Jeotermal Santrallerde yapısal olarak elektriksel sistemlerin panolarının bulunduğu Ana
Dağıtım Merkezi adı verilen bir bina bulunmaktadır. Bu binaya entegre edilen bir kontrol odasından
jeotermal enerji santrali ilgili bilgisayar sistemleri aracılığı ile izlenmekte, denetlenmekte ve kumanda
edilebilmektedir.
BOP SCADA Sistemi bilgisayarları ve DCS sistemi merkezi CPU’ları da bu bina içinde yer almaktadır.
SCADA ve DCS Sistemi tüm enerji santrallerinde olduğu gibi birbiri ile sıcak yedekli 2 adet sunucu ve
2 adet kontrol sistemi CPU’larından oluĢturulmaktadır.
Sıcak yedekli bir sistemin oluĢturulması ile herhangi bir elektronik cihaz kaybının santraldeki üretim
kaybının önlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu Ģekilde tasarlanmıĢ sistemlerde:
SCADA sunucularında birbirinden bağımsız run time lisanslı izleme ve kumanda programları
yüklenmektedir. Bununla birlikte her iki server’in birbirlerini network üzerinden izleyebilmelerini
sağlayan sıcak yedekleme program altyapısı ile de desteklenmektedir.
DCS sistemi merkezi panosunda, birbirinden bağımsız güç besleme üniteleri, merkezi sistemin
kendisine bağlı olan uzak ünitelere bağlantılarını gerçekleĢtiren birbiri ile yedekli haberleĢme için
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network komponentleri, tüm konrol ve kumanda uygulama programlarını icra eden merkezi iĢlemci
birimleri (CPU) bulunmaktadır.
Bu tür sistemler yüksek seviyede bir mevcudiyet sağladığı ve sürekli olarak devrede oldukları için
herhangi birinde yaĢanabilecek elektronik arıza sistemin herhangi bir duruĢa sebep olmadan arızasız
olan ünitenin tüm görevleri yüklenmesini sağlayabilirler.
Enerji santrali yatırımının ekonomik değeri içinde göreceli olarak çok yüksek bir yatırım gerektirmeyen
bu konrol tasarımı Ģekli, hem sistemin emniyetli çalıĢmasını hem de sürdürülebilir bir iĢletme zemini ile
sürekli olarak verimliliğini sağlar.
Merkezi sisteme, aĢağıda detayları verilen “Remote I/O”
network kabloları ile bağlanırlar.

Yardımcı Sistem Üniteleri Fiber Optik

Bu kablolama Ģeklinin de arızaları tolere edecek Ģekilde tasarlanması gerekir. Bu amaç için ya tüm
network komponentlerini dolaĢan bir “ring” bağlantı Ģebekesi oluĢturulmalı ya da iki adet kablo ile tüm
network haberleĢmesi güvence altına alınmaları. Tasarım yaklaĢımında bu tesisin bir elektrik üretim
santrali olduğu, tam zamanlı bir iletime sahip olduğu, zamana karĢı ekonomik değer ürettiği
unutulmamalıdır. Böyle bir sistemdeki herhangi ve basit bir network komponentindeki bir problemin
tüm haberleĢme sistemini yok edebileceği ve üretim kaybına sebep olabileceği akılda tutulmalıdır.
Tasarım hedefi; her komponentin iki adet, sıcak yedekli sağlandığı bir merkezi sisteme bağlanması ile
herbiri bir enerji yakıtı kaynağı olan üretim kuyularının ve sistemin akıĢkan sirkülasyonunu sağlayan
reenjeksiyon kuyularının, izlemesiz ve kumandasız kalmamasını önlemektir.
Basit bir fiber optik damar terminal soketinin haberleĢme sinyalini iletemeyecek hale geldiği bir
problem yüzünden belki de birkaç megawatt enerji sağlayan bir üretim kuyusunun denetlenemez
Ģekilde sistem dıĢı kalarak yüksek üretim kayıpları yaĢatacağı çok açıktır.
Tipik bir BOP SCADA sistem topolojisi için Ģekil no 1’e bakınız.

Şekil 1.
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3. ÜRETİM KUYULARI, KUYUBAŞI TESİSLERİ - WELL HEAD
Üretim Kuyuları jeotermal akıĢkanın yeryüzüne çıkartıldığı ve fiziksel özellikleri ile ısı kaybı
yaĢamadan enerji taĢıyan akıĢkanların kütlesel olarak santral sahasına transfer edildiği tesislerdir.
Üretim kuyularında genel olarak ekipman yapıları aĢağıdaki ünitelerden oluĢmaktadır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KuyubaĢı Vanaları
Kuyu Ġnhibitör Dozajlama Sistemi
Buhar- Brine Seperatörü
Brine Akümülasyon Tankı
Brine Atmosfer ÇıkıĢı Susturucusu
Brine Transfer Pompaları

Yukarıdaki ekipman grupları üzerinde temel olarak, basınç, sıcaklık, akıĢ, seviye parametreleri ölçen
enstrumanlar bulunmaktadır. Nihai kontrol elemanları olarak, oransal kontrollu, kuyu baĢı vanaları,
akümülasyon tankı seviye kontrol vanaları, brine transfer pompaları hız kontrol üniteleri bulunmaktadır.
Her üretim kuyusu, uygun bir inĢai yapı içinde, bir güç dağıtım ve motor yol verme paneli ve UPS
destekli bir Remote I/O DCS paneli ile donatılarak merkezi BOP SCADA sistemi altındaki ana
CPU’lara fiber optik kontrol network hattı ile bağlanır.
Kuyu baĢında alınması gereken güvenlik önlemleri de (CCTV ve INTRUDER sistemler vs)aynı
network kablosunun farklı damarları kullanılarak tesis edilebilir.

4. ISI KAYNAKLARI TOPLAMA SİSTEMİ – GATHERING SYSTEM
Üretim Kuyularından gelen akıĢkanlar tasarım yaklaĢımı değiĢken olmakla birlikte, genellikle buhar ve
brine fazlarına kuyu baĢlarında ayrıĢtırılarak merkezi santral sahasına iki farklı boru ile getirilirler.
Merkezi santral sahasında bulunan bir veya birden fazla ORC ünitesine ilgili kollektörlerle toplanarak
ısı kaynağı transferi yapılır. Farklı kuyulardan gelen ve farklı basınç ve sıcaklık değerlerine sahip
olabilen ısı kaynaklarının, akıĢkanlar santral sahasındaki toplama ve santral ORC ünitelerine
dağıtılması iĢlemine “toplama sistemi-gathering” adı verilmektedir. Santral sahasında bu sistemle
yapılan ölçme ve kontrol iĢlemleri de BOP SCADA disiplini altında yürütülmektedir.
Bu sistem altında sıcaklık, basınç, akıĢ ölçümleri ve kontrolleri yapılmaktadır.
Bu sistemdeki sinyaller genellikle merkezi DCS paneline en yakın olan DCS remote I/O ünitesine
bağlanır.

5. REENJEKSİYON / ACİL DURUM HAVUZUNA BOŞALTMA SİSTEMİ
Reenjeksiyon, üretim kuyularından gelen brine ve buhardan gelen kondensatın tekrar yer altına
pompalar marifeti ile basılması iĢlemidir. Reenjekte edilen brine akıĢkanı ve üretilen su ve buhar
kütlelerinin çok büyük miktarlarda olduğu ve çevresel faktörler ile jeotermal rezervuarın ısı ve kütle
dengesinin bozulmaması gerektiği dikkate alınırsa, reenjeksiyon sistemi elektrik santralinin
çalıĢtırılabilmesi için gereken en önemli Ģarttır.
Reenjeksiyon pompalama sisteminde pompa kapasitesi mutlaka yedekli olarak projelendirilir. DCS
sistemi bu pompalama sisteminin her zaman basınç kontrolünü yapacak Ģekilde tasarlanır.
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Bazı reenjeksiyon sistemlerinde istenen kuyuya istenen miktarda su kütlesinin enjekte edilebilmesi için
akıĢ kontrolleri de yapılması istenmektedir.
Reenjeksiyon pompalarının her biri, günümüzde üretilen frekans kontrollü sürücülerin belirli endüstriyel
haberleĢme özellikleri (Profibus, Modbus) ile DCS sistemine bağlanırlar.
Bu haberleĢme bağlantıları, her bir pompanın DCS sistemindeki sıcak yedekli haberleĢme sistemine
uyumlu bir Ģekilde yapılmalıdır. Böylece her bir pompanın elektriksel olarak yol verme düzeni ve yol
verme sonrasındaki parametreleri haberleĢme protokolü ile kolayca ve detaylı bir Ģekilde
sağlanabilmektedir.
Bu sistemin arızası ve acil durumları için her jeotermal enerji santralinde belirli bir kapasitede acil
durum brine havuzu bulunmaktadır. Bu havuzun seviye kontrolu ve boĢaltma iĢlemi için de ayrı bir
frekans kontrollu pompa kontrolü de DCS sistemine entegre edilmektedir.

6. BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ
Basınçlı hava ile çalıĢan Kontrol Vanaları hem BOP altındaki söz konusu sistemlerde hem de ORC
ünitelerinde bulunmaktadır. Her türlü kontrol vanasının çalıĢması için basınçlı hava bir enerji
kaynağıdır. Basınçlı hava olmadan vana çalıĢmaz ve kontrol vanası çalıĢmadığında elektrik üretimi
aksar veya durur.
Sistemler için bu kadar hayati olan basınçlı hava kompresörleri her ayrık ünitede ikiĢer adet ve yedekli
seçilerek projelendirilir. BOP SCADA sistemi basınçlı havanın her kuyu baĢında ve merkezi santral
sahasında yeterli basınçta olup olmadığını sürekli kontrol eder ve basınç ölçümleri birkaç seviyede
iĢletme için alarm verecek Ģekilde programlanır.

7. YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
Enerji santral sahasında mutlaka bir sulu söndürme temelli yangın söndürme sistemi
projelendirilmektedir. Bu amaç için, her santral projesinde mutlaka yeterli kapasitede bir yangın suyu
depolama havuzu veya tankı bulunmaktadır.
Tankın sürekli olarak dolu tutulması için gereken su besleme hattında bulunan seviye kontrol vanası,
tanktan emiĢ yapan ana elektrik ve dizel motor tahrikli yangın söndürme pompaları, hidrant sisteminin
sürekli basınç altında tutmak üzere jokey pompası BOP SCADA tarafında sürekli olarak izlenirler.
Bunun yanında, yangın sistemi borulaması üzerindeki kesme vanalarının “açık” pozisyonları BOP
SCADA sistemi altında izlenmektedir. Bu vanaların pozisyonları zaman zaman yangın algılama
sistemi disiplini altında elektriksel olarak bağlanmak üzere de projelendirilirler. Bununla birlikte yangın
algılama sistemi için ayrı bir grafiksel tabanlı izleme bilgisayarı yok ise ALGILAMA sisteminin SCADA
entegrasyonu altına da alınarak görsel hale getirilirler.

8. ORGANIK SIVI DEPOLAMA VE DOLDURMA/BOŞALTMA SİSTEMİ
ORC ünitelerinde Türbin tarafındaki edilgen akıĢkan genellikle çabuk buharlaĢabilen pentan, isobutan
gibi organik sıvılardır. Alternatif olarak refrigerant adı da verilen soğutma tekniğinde kullanılan sıvılar
da kullanılmaktadır. Bu sıvıların Türbin ve ilgili RANKIN çevrimi ekipmanlarında ikincil sistem içinde
kapalı devre oluĢturularak doldurulmaları gerekmektedir. Sistem içine doldurulan sıvıların arızai veya
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bakım durumlarında gerek ilave etmek gerekse geri kazanmak üzere doldurulması/boĢaltılması için bir
depolama sistemi gerekmektedir.
Bu sistem içinde, özellikle pentan ve isobutan gibi patlayıcı sıvılar var ise bu sahanın hem yüksek
hava sıcaklıklarında zaman zaman püskürtme metodu ile tank soğutması gerekmekte, hem de bu
sahadaki gaz kaçağı veya alev oluĢması gibi tehlikeli durumları izlemek gerekmektedir.
Hem tankların soğutulması iĢlemi hem de alev ve gaz dedektörlerinin aktivasyonu sinyalleri BOP
SCADA sistemi tarafından izlenmektedir.

9. YANGIN VE GAZ ALGILAMA SİSTEMİ
ORC Sahasında patlayıcı ve kolay alev alan çok düĢük sıcaklık seviyelerinde buharlaĢan bir organik
sıvı kullanımı olduğunda ve genel olarak santral sahasındaki yapılar içindeki yangın tehdidinin erken
uyarı için algılanması her zaman söz konusudur.
Yangın algılama sistemleri için bina yapıları içinde genellikle optik duman dedektörü, buton, korna ve
uyarı sinyal flaĢör lambaları bulunurken, ORC üniteleri içinde türbin çevresinde, organik sıvı
sirkülasyon pompası ve bağlantılarının bulunduğu alanlarda, organik sıvının depolama alanlarında
alev dedektörleri kullanılarak sistem projesi hazırlanır.
Alev dedektörlerinin bulunduğu her noktada ayrıca hidrokarbon gazları için kalibre edilmiĢ gaz
dedektörleri ile gaz algılama paneli kullanılır.
Her iki sistem de gerek konvansiyonel elektriksel kontak bağlantıları gerekse haberleĢme teknikleri ile
BOP SCADA sistemine entegre edilirler.

10. NCG DEPOLAMA VE GAZ ARITMA SİSTEMİ
Üretim kuyularından buhar ile birlikte transfer edilen ve santral sahasında ORC firmasının
denetimindeki ISI KAYNAĞI sıcaklık ve basınç kontrol sistemi altında atmosfere açılan çözünmeyen
gazlar geri kazanılarak ekonomik olarak değerlendirilebilir. Bu gazların çok yüksek oranı karbon
dioksittir. Karbon dioksit bazen santral sahasının dıĢında Ģartlandırılıp saflaĢtırılarak gıda ve sera
sektöründe ekonomik değer taĢıyacak Ģekilde satılabilir hale getirilir.
Yatımcının talebi doğrultusunda, ORC kontrol sistemi tarafından dıĢarıya atılan gazın akıĢ, basınç,
sıcaklık ve Ģartlandırma tesisi prosesi de BOP DCS üzerinde kontrol ve izleme altına alınabilir.
11. AG ELEKTRİK İÇ İHTİYAÇ VE ACİL DURUM DİZEL JENERATÖR SİSTEMİ
OG ELEKTRİK ÜRETİM VE DAĞITIM SİSTEMİ
OG/YG ELEKTRİK ÖLÇÜM VE ŞEBEKE BAĞLANTISI SİSTEMİ
OG ELEKTRİK SİSTEMİ KORUMA RÖLELERİ
ORC/JENERATÖR SİSTEMİ ARAYÜZ SİNYALLERİ, KİLİTLEMELER VE ENTEGRASYONLAR
BOP Elektrik Sistemleri genellikle EBOP adı altında anılır. Elektrik üretimi yapan jeotermal santralin iç
ihtiyacının karĢılandığı servis trafoları, iç ihtiyaç içinde kullanılan enerji giderlerinin ölçümü ve
sınıflaması, orta gerilim seviyesindeki tüm elektriksel besleme panolarındaki kesici, ayırıcı, topraklama
ayırıcısı, alarm durumları, koruma rölelerinin durumları ve diagnostik sinyalleri ile elektriksel arızaların
analizi gibi konular EBOP altında tasarlanır, izlenir ve kumanda edilir.
BOP DCS sistemleri içinde elektriksel durum sinyallerinin izlenmesi mümkündür ve iĢletmeci için BOP
SCADA ekranında bu tip bilgilerin bulunması faydalıdır. Bununla birlikte elektriksel olaylar ve
Jeotermal Enerji Semineri Bildirisi

12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ – 8-11 NĠSAN 2015/ĠZMĠR

_____________________ 139 _______

parametrelerin arıza analizleri, röle koordinasyonu altındaki röle ayarları ve konfigürasyonlarının
yapılması normal iĢletme ötesinde farklı elektrik bilgileri ve disiplini gerektirir. Bu sebeple yatırımcının
talebi doğrultusunda elektriksel durum ve arıza analizlerin yapılması isteniyor ise EBOP için daha özel
yazılım ve donanımlar ile elektriksel haberleĢme protokollerinin hakim olduğu farklı platformda bir
izleme ve kumanda sistemi gereklidir.
Elektriksel sistemlerin SCADA alt yapısında IEC 61850 haberleĢme protokolü esas alınarak birçok
firmanın ekipmanının bu platformda haberleĢmesi sağlanmıĢtır.
IEC61850 protokolü ile amaç, belli koşulları sağlamak ihtiyacını da ortadan kaldırmak ve Ethernet hızında “plug
and play” kullanım kolaylığına sahip bir ortak protokolü enerji otomasyonunun hizmetine sunmaktır.
Bütün bunların yanında, enerji otomasyonu temel ihtiyaçlarını da eksiksiz olarak karşılayabilmek esastır.
1995 yılından bu yana, 14 ayrı ülkeden toplam 60 mühendis IEC 61850 protokolünün geliştirilmesi için
çalışmaktadır.
2004 yılı içerisinde, protokol tüm dünyaya tanıtılmış ve fiili olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Dağıtım ve trafo merkezleri ekipmanları arasındaki haberleşmeyi tanımlayan IEC 61850 protokolü önceki
protokollerden farklı olarak,
esnek ve geleceğe dönük olarak geliştirilmiştir.
IEC 61850 protokolünün sunduğu avantajların bazıları şunlardır:
•
•

Enerjİ otomasyonu İçİn tek bİr haberleşme protokolü tanımlanmaktadır.
Tüm ekipmanlar gerek birbirleri ile gerekse bir üst sistem ile aynı protokol üzerinden
haberleşebilmektedir.
• Tüm enerji otomasyonu fonksiyonlarını (izleme, kumanda ve koruma) kapsamaktadır.
• Kurulan mimari sayesinde gelecekte yapılacak genişletmeler veya ilaveler büyük bir kolaylıkla
yapılabilir olup,
bu sayede yapılan yatırım geleceğe yönelik olarak da garanti altına alınmış olacaktır.
• Mevcut Endüstriyel Ethernet ve haberleşme ekipmanlarını kullanılabilir kılmaktadır.
• Kalite gereksinimlerini (güvenilirlik, sistem emre amadeliği, güvenlik, veri doğruluğu, v.b.),
çevre şartlarını ve sistemin yardımcı servislerini tanımlamaktadır.
• Tüm imalatçıların farklı ürünleri bu protokol üzerinden haberleşebilmektedir.
• Koruma röleleri, farklı imalatçılardan da olsa, bu protokol üzerinden haberleşebilmekte ve kilitlemeler
bu haberleşme
protokolleri üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.
(KAYNAK: “Kayhan ÖZTÜRK” Enerji Otomasyonu Çözümlerinde Bugünün ve Yarının Haberleşme Teknolojisi:
IEC61850)
Jeotermal Elektrik Üretim Santrallerindeki tipik bir EBOP SCADA sistemi için Ģekil no 2’ ye bakınız.
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Şekil 2.

ÖZGEÇMİŞ
Arif SÖYLEM
Arif Söylem, 1957 yılında doğdu. 1976-1980 Yılları arasında Ġstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik
bölümünde üniversite öğrenimini tamamladı. 1980-1981 yılında bir Dünya bankası Entegre Tesis
Projesi olan Balıkesir SEKA kağıt Fabrikasında Kanada ve Amerikan Firmaları için Ġngilizce tercüman
olarak çalıĢtı. 1981-1984 Yılları arasında yine benzer bir proje olan SEKA Akdeniz ĠĢletmelerinde
Proses Kontrol ve Otomasyon Mühendisi olarak görev yaptı. 1984-1987 Yılları arasında ALARKO
Firmasında Orta Anadolu Rafinerisi ve Etibank Boraks Tesisleri gibi projelerde Otomasyon Proje ve
Uygulama Bölüm ġefi olarak çalıĢtı.1987 Yılında Ġzmir’de bireysel olarak ilk firması ile Otomasyon
Proje ve Uygulama DanıĢmanı olarak çeĢitli firmalar için geniĢ kapsamlı projeler yönetti. (Seka Atıksu
Otomasyon Sistemleri, Ġzmir NATO Harp Karargahı Otomasyon Sistemleri, Mürted, Bandırma,
Balıkesir, Diyarbakır Askeri Hava alanları F16 Filo Tesisleri Otomasyonu, Türkiye genelinde YaĢar
Holding -Desa Buhar Kazanı Otomasyon Projeleri, vs.) 1993’te kurduğu ATASEL Mühendislik& Enerji
ve Otomasyon Sistemleri firmasında aktif olarak Elektrik ve Otomasyon Mühendisliği uygulamalarını
ġirket Müdürü olarak sürdürmektedir.
ATASEL Mühendislik Ltd. ġti. SIEMENS firmasının Endüstriyel Otomasyon ve Bina Teknolojileri
konularında Global SOLUTION PARTNER firmasıdır. SIEMENS donanım ve yazılım ürünleri
kullanarak Enerji Santralleri, Kimyasal Reaktörler ile üretim tesisleri, Boya Fabrikaları, Gıda Endüstrisi,
Fabrika Proses Otomasyonu, Oil & Gas Endüstrisi elektrik ve enstruman konularında Endüstriyel
Otomasyon Sistemleri projeleri yapmaktadır. SIEMENS firmasının Bina Teknolojileri Partneri olarak
her türlü endüstriyel ve Sosyal binalarda HVAC Otomasyonu, CCTV ve Güvenlik Sistemleri, Yangın
Algılama ve Söndürme Sistemleri Projeleri gerçekleĢtirmektedir.
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JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİ BOP PROJELERİ
Cihan ÇANAKÇI

ÖZET
Jeotermal Elektrik Santrallerin dizaynı birçok mühendislik bilimini kapsayan multidisipliner bir konudur.
Bu çalıĢmada;
1. Jeotermal rezervuar mühendislik çalıĢmaları,
2. ORC tasarımı ve mühendislik çalıĢmaları,
3. BOP sistemleri
olarak anılacak olan mühendislik aĢamalarından 3. adım olan BOP çalıĢmalarının önemi, aĢamaları ve
karĢılaĢılan sorunlar irdelenecektir.
Jeotermal rezervuarın kapasite tesbitinin ardından karara bağlanan bir ORC (Organik Rankine
Çevrimi) tedarikçisi santralin türbin, jeneratör, kondenser (hava veya su soğutmalı) gerekli kontrol
sistemlerini tasarlar iken, santralin çalıĢmasına yardımcı olan tesislerin mekanik, elektrik &otomasyon
ve inĢaat projelerinin bütününe BOP (Balance of Plant) projeleri denilmektedir.
Makine Mühendisliği anlamda; jeotermal akıĢkanın tek, çift faz taĢınma kararı ile kuyubaĢı flanĢından
sonra kuyubaĢı seperatör, akümülasyon tankı, booster pompa, kontrol vanası, borulama ve
enstrumantasyon ile baĢlayan çalıĢmalar, TaĢıma hatları, santral giriĢi acil desaj ve güvenlik
önlemlerini içermektedir. Ayrıca santralin çalıĢması için gerekli olan; basınçlı hava (IAS), çalıĢan
akıĢkan (MF), Yangın söndürme (fire figthing) ve önleme sistemleri sistematik olarak anlatılacaktır.
Elektriksel ve otomasyon sistemleri anlamında; Jeotermal akıĢkanın taĢınmasında kullanılan tüm
alçak gerilim, orta gerilim ve iletilmesinde kullanılacak yüksek gerilim sistemlerinin; kablo kesiti
hesapları ve optimizasyonu, pano ölçüleri yerleĢim ve dizaynı ile sistemin kontrollü çalıĢtırılmasına
iliĢkin BOP kontrol felsefesi anlatılacaktır. Tüm sistemin emniyeti için kullanılan topraklama ve yıldırım
koruma örnekleri örnek projeler üzerinden anlatılacaktır
ĠnĢaat Mühendislik çalıĢmaları kapsamında; KuyubaĢı ekipmanlarının yörenin zemin etüd özelliklerine
uygun, teknik ve ekonomik çözümleri ile boru hatlarının taĢınmasında kullanılan tip supportlar avantaj
ve dezavantajları ile birlikte değerlendirilecektir. Son olarak santral bölgesinde yapılan tüm inĢari iĢler
hafriyat, kırmızı kot belirleme, zemin iyileĢtirme, Türbin, Jeneratör, Kondenser, EĢanjörler, gerekli
ibadi, kontrol, yangın, IAS ve depo binaları, MF tank temellleri, yağmur drenaj, toplama havuzu,
silencer-savak, reenjeksiyon pompa, temellerinde uygulanan çözümler örneklerle anlatılacaktır.
Anahtar kelimeler: Jeotermal Santraller, Santral dizaynı, BOP projeleri

ABSTRACT
Geothermal power plants design is a multidisciplinary
subjects. In this study,

calculations including many

engineering

1. Geothermal reservoir engineering studies,
2. ORC design and engineering work,
3. BOP systems
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here inafter referred to as the engineering phase BOP importance of work, stages and problems will
be discussed.
An ORC Power plant can be decided after the detection capacity of the geothermal reservoir (Organic
Rankine Cycle). An ORC suppliers responsibility is consist of power plant turbine, generator,
condenser (air or water cooled). BOP projects scope is designing the necessary control systems,
mechanics of facilities that help to plant operation, electrical & automation and construction projects
overall BOP (Balance of Plant) project is called.
Mechanical Engineering sense; The geothermal fluid only after the wellhead flange with the decision
of dual-phase transport, wellhead separators, storage tank, booster pump, control valve, began
working with piping and instrumentation, transportation lines, includes the central entrance of
emergency discharge and security measures. Also compressed air (IAS), the working fluid (MF), fire
fighting (fire figthing) and prevention systems will be discussed systematically.
In terms of electrical and automation systems; All low voltage, medium voltage and high voltage
system used for the carry geothermal fluid is considered eBOP; cable cross-section calculations and
optimization, MCC, Switchboard layout and dimensions of the controlled system will be explained with
the design philosophy of the BOP control. Earthing and lightning protection of the samples used for
the safety of the whole system will be explained through examples.
The scope of civil engineering works; Wellhead equipment appropriate to the region's ground survey
characteristics, the type of support used in the transportation, technical and economic solutions for the
pipeline will be assessed along with their advantages and disadvantages. Finally all çivil Works,
excavation, identifying ground level, ground improvement, turbine, generator, condenser, Heat
Exchangers, all necessary foundations, control building, fire, IAS and storage buildings, MF tank
foundation, storm drainage, catch basin, silencer-weir ,reinjection pumps will now be described with
example solutions applied in the basic
Keywords: Geothermal power plants, GPP design, Balance of plant projects

1. GİRİŞ
Jeotermal elektrik santrallerinin çalıĢması için gerekli jeotermal akıĢkanın taĢınması iĢi ile santralin
güvenli ve emniyetli çalıĢması için gerekli mühendislik hizmetlerinin bütününe BOP (Balance of Plant).
Birçok disiplini içinde barındıran yardımcı tesisler mühendislik hizmetlerinde birimler arası kesiĢim
noktaları (interface points) ve tüm projelerin ve dökümanların bir sistematik altında toplanması,
değerlendirilmesi ve sunulması önem kazanmaktadır.
Uluslararası birçok firmanın benimsemiĢ olduğu kendi projelendirme akıĢ Ģemaları mevcuttur.
Doküman takibini kolaylaĢtıran bu sistemler genellikle rakamsal bazlı kodlar içermektedir. Örnek bir
proje sistematiği aĢağıdaki gibidir.
 00- (PFD & HMBD) AkıĢ Ģeması ve Isı ve Kütle denge diyagramı
 01- (PID) Proses Enstruman diagramları
o KeĢif listeleri
o ġartnameler
 02- YerleĢim planları
 03- Detay Projeler
 04- Boru hatlarının plan ve en kesit projeleri
 05- ĠnĢaat projeleri
 06- Elektrik Projeleri
 07- Yangın ile mücadele sistemleri
 08- Basınçlı Hava sistemleri
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09- ÇalıĢan akıĢkan doldurma boĢaltma sistemleri
10- HVAC sistemleri
11- Ġnhibitör ve kimyasal dozaj sistemleri

Proje kodları önlerine ve sonrasına gelen yardımcı kodlar ile ilgili müĢteri, detay ve revizyon kodlarını
alarak projenin takibini kolaylaĢtırmaktadır. Örneğin xxx: Proje kodu, 00: ana kod, yy, alt kod,
Revizyon numarası Ģeklinde detaylandırılabilir.
xxx.00.yy.Rev

2. MEKANİK TESİSAT PROJELERİ
Mekanik tesisatlar JES’leri için gerekli olan jeotermal akıĢkanın (Enerjinin) kuyulardan alınıp santral
sahasına kadar getirilmesini içeren Boru, vana, seperatör, Pompa, kondenstop, genleĢme
ekipmanları, emniyet ekipmanları, yangınla mücadele sistemleri, basınçlı hava sistemleri, çalıĢan
akıĢkan doldurma boĢaltma sitemlerini içermektedir.
Burada ana bileĢen akıĢkanın taĢınmasında kullanılan borulardır.

2.1 BORULAR
2.1.1

Standartlar

Projesinde aksi belirtilmedikçe aĢağıdaki kod ve standartların en son baskısına uygun olacaktır:
 ASME B31.1 POWER PIPING
 ASME B31.3 PROCESS PIPING
 ASME Bölüm VIII ve IX
 ASME B31.8
2.1.2

Boru Tasarım Parametreleri ve Boru Seçim Kriterleri

Borular aĢağıdaki Ģartları yerine getirecek Ģartlarda dizayn edilmektedir:
1. Iki fazlı akıĢ boru hatlarında hızları, dağılmıĢ (dispersed) veya halka (annular) üretmek için
seçilecektir
2. Buhar boru hatlarında maksimum hızı 40 m/s maksimum olacaktır;
3. Su hatlarında hızları, 2,5 m/s maksimum, 0.5 m/s minimum olacaktır;
4. Acil çıkıĢ buhar boru hatlarında hızları maksimum 100 m/s olacaktır.
5. Ġzin verilen tasarım basıncı veya basınca bağlı et kalınlığı ASME B31.1, para 104.1.2 gelen
denklem kullanılarak hesaplanır.
6. Boru içinde vakum oluĢtuğunda, dıĢ basınç, iç basınçtan daha büyüktür Buda boru da çöküĢ
potansiyeli yaratmaktadır. Bunu önlemek için, boru hattının tasarlanmıĢ gerekir. Yeterli kalınlık
dıĢ basınca dayanıklı. Boru kalınlığı (ASME BPVC 2004 Bölüm VIII Bölüm I UG-28 yeniden
düzenlenmiĢtir) kullanılarak hesaplanır.
7. Borunun basınç kapasitesi, çapı, korozyon toleransı (1,6mm) ve imalat toleransı (t= %12.5)ve
boru tipi bilindikten sonra et kalınlığı ASME 31.1 ve 31.3'te verilen aĢağıdaki formülle
hesaplanır:

t

PD
2  S  E  P  Y 

E.1

Burada:
t
: Borunun et kalınlığı,
S
: Müsade edilen tasarım gerilimi,
P
: lç basınç,
E
: Kaynak randımanı,
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: Borunun iç çapı
: Malzeme faktörü.

Pipe Flanges & Fittings
FlanĢlar Class 150 veya 300 sınıfta, yükseltilmiĢ yüz, kaynak boyunlu (RF-WN) tercih edilmektedir.
Slip on flanĢlar daha ekonomik olmasına karĢın iç ve dıĢtan çift kaynak gerektirmesi, röntgen
kontrolünün zor olması sahada iĢçilikleri arttırması tercih edilmemesine sebep olmaktadır. Ortalama
sıcaklıklar olan 130-170C arasonda basınca bağlı flanĢ seçimlerınde
13 barg ve altı basınçlı sistemlerde sınıf150 flanĢ
Ġki-Faz: Sınıf 150 flanĢ
Buhar: Sınıf 150 flanĢ;
Brine: Sınıf 150 flanĢ.
13 barg ve 42.0 barg arasında basınçlı sistemlerde Sınıf 300
Ġki-Faz: Sınıf 300 flanĢ
Buhar: Sınıf 300 flanĢ;
Brine: Sınıf 300 flanĢ.
FlanĢların imalat standartları
: 24 " boyutu ve küçük ANSI B16.5, ASTM 105;
: 24” üstü boyutlu flanĢlarda ANSI B16.47, Seri A, ASTM A 105.
Contalar
: Asbest free spiral çizgili çelik conta
FlanĢ cıvataları : FlanĢ cıvataları kaplamalı ksilen olacaktır.
Kaynak tertibatları: ANSI B16.9 ASTM A234 gereksinimlerini karĢılamak zorundadır ve
Tüm dirsekler : LR uzun yarıçapı olacaktır.
DiĢli Parçaları : 3000 psi
2.1.3

Akış Karakteri, Basınç kaybı hesapları, Su ,Buhar Koçu

AkıĢ karakteri seçilen borunun çapı, iĢletme stratejisi ve mekanik birçok önlemlerini etkilemektedir.
Genellikle jeotermal tek veya çift faz olarak iki farklı karakterde taĢınabilmektedir. Ġki sistemin birbirine
göre avantajlı olduğu noktalar vardır. ġekil 2.1 de bu hatlar SWOT analizi ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Tek faz
hatlar gas fazındaki steam ve NCG nin bir borudan, sıvı fazındaki brinenın bir baĢka borudan kısaca
çift borulu hatlardır. Çift faz hatlar ise gaz ve sıvı fazın tekbir boru sistemi ile taĢındığı sistemlerdir.

Şekil 2.1 Tek faz ve çift faz hatlar karĢılaĢtırma tablosu
Literatürde basınç kaybının belirlenmesi için sayısız çalıĢmalar ve hatta büyük tesisler için önemli bir
çabanın gerektiği her bir hesaplama Ģekli için çeĢitli hesaplama yöntemleri mevcuttur. Bazı
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iĢletmelerde basınç kaybının bilinmesi durumunda boru çapı E 2 yardımıyla hesaplanabilir. AkıĢın
ġekline bağlı olarak farklı akıĢ formülleri kullanılır.

L V2
p  f  
D 2 g

E 2.1

Burada:
Δp
V
D
g
f
L

: Basınç kaybı, (mSS)
: AkıĢ hızı (m/s)
: Boru iç çapı (mm)
: Yer çekimi ivmesi (9,81 kg.m/s2)
: Sürtünme katsayısı
: Boru uzunluğu, m

Şekil 2.2 Yatay Çift faz hatlar akıĢ karakterinin belirlenmesi

Şekil 2.3 Buhar hatları Basınç kaybının belirlenmesi için diagram örneği
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Boru Açıklığı

Boru destek ve askılarının statik halde ve iĢletme esnasında ortaya çıkabilecek bütün yük ve
gerilmelere dayanabilecek Ģekilde tasarımının yapılması gereklidir. Boru hatlarında desteksiz olan
açıklık ne kadar fazla olursa o kadar tasarruf yapılabilir. Bunu kontrol eden en önemli parametre,
borunun periyodik yüklere tepkisidir. Boru açıklığının doğal frekansı, sismik ve rüzgar yükünün
rezonans frekansına karĢı kontrol edilir. Bu frekans, büyük sorunları önlemek için sismik ve rüzgar
frekanslarından büyük olmalıdır. Normal olarak olayı sismik kontrol eder ve tipik sismik periyod 0.1
sn'dir. Boru açıklığı, izin verilen eğilme gerilmesi ve sapmaya karĢı da kontrol edilmelidir. Ġçinden su
geçen borular için boru açıklığına bağlı oluĢan gerilmeler literatürde çeĢitli diyagramlar halinde
bulunabilir.
Tablo 2.1 Çelik Borularda Destekler Arası Maks. Yatay Açıklık (mm)
DN

15

20

25

32

2150

2150

2150

2750

50

65

80

100

Su
dolu boru

3000

3350

3650

4250

DN

150

200

250

300

Su
dolu boru

5150

5750

6700

7000

DN

350

400

450

500

Su
dolu boru
DN

Su
7600 8200 8500
dolu boru
2.1.5 Boru hatlarında eğim

9150

Buhar hatlarında oluĢan kondensin atılması yaklaĢık her 30-50 m’de bir yapılan tuzaklar ve bu
tuzaklarda bulunan kondenstoplar aracılığıyla yapılır. Boru hattının eğimi kondensin toplanmasında
önemlidir. Düz eğimli hatlarda (boru ve güzergah eğimi aynı yönde) 1:100 eğim uygulanırken ters
eğimli hatlarda eğim 1:40 olarak uygulanmaktadır.

Şekil 2.4 Boru eğimi ve kondens tuzaklarının yerleĢimi

2.1.6

Boru hatlarında Genleşme ve ısıl gerilme alma yöntemleri

Fiziğin temel kurallarından biride maddelerin sıcaklık değiĢimleri sonucu genleĢmesi ve büzüĢmesidir.
Bu genleĢme ve büzüĢmeler maddenin cinsine, iç yapısına ve sıcaklık farkına bağlıdır. Büyük sıcaklık
farklarının söz konusu olduğu uygulamalarda sistemi tehlikeye sokacak boyutlara ulaĢabilirler. Bu
yüzden daha planlama aĢamasında hesaplanmaları ve önlemlerinin alınması gereklidir. Boruların
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uzunluk geniĢlemeleri, sıcaklıkla doğru orantılıdır. Örneğin; akma çeliği için 100 ˚C’lik sıcaklık farkında
her m’lik boru için takriben 1.2 mm ’dir.
Isıl gerilme analizleri her bir hattı iki sabit arası bir omega olacak Ģekilde süperpoze edilerek
çözülebileceği gibi günümüzde bu hesaplar toplam boru hattı için özel yazılımlar ile daha kolay
yapılmaktadır.

2.2 FLUID COLLECTION AND REINJECTION SYSTEM
2.2.1 Production System
2.2.2 Kontrol vanaları
2.2.3 Seperatörler
2.2.4 Akümülasyon tankı
2.2.5 Brine Transfer System
2.2.6 Brine Injection System
2.2.7 Toplama Havuzu
2.2.8 Sump Pumps
2.2.9 Emergency Dump Ponds
2.2.10
2.2.11
ġekil 2.5 Boru hattı genleĢme analiz programından bir görüntü

3.

ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

Elektrik ekipmanları Türbin tarafından döndürülen jeneratörden sonra üretilen elektiriğin kontollü bir
Ģekilde yardımcı tesislere yönlendirilerek iç ihtiyaçların sağlanması ve ölçüm noktalarından geçerek de
gride satılması amacına hizmet eden; trafo, pano, MCC, kesiciler, gç hücreleri, kablo tesisatları ve
otomasyon iĢlerini kapsamaktadır. Tesislerdeki tüm sistemlerin kumanda ve kontrolü PLC tabanlı
Scada destekli otomasyon sistemi aracılığı ile fiber optik kablo üzerinden yapılamaktadır. Tesislerin
hem kuyubaĢı hemde santral sahası güvenliği hareketli ve alan tarayıcılı speed done kameralar ile
uzaktan kontrolü yapılabilmelidir
Tesisler yıldırıma karĢı, hesaplanan yarıçaplı koruma alanına sahip aktif paratonerler ile
korunmaktadır. Koruma topraklaması olarak yeraltında 2 x50 mm2 örgülü çıplak bakır iletken ile ring
Ģebeke oluĢturulması ve tüm gövde ve mesnetler ile irtibatlandırılmalıdır
SANTRAL SAHASI-ÖRNEK Trafo listesi
Ana Trafolar
;
2 adet 11/154kVA, xxxx MVA (TR1, TR2),
İç ihtiyaç trafoları
;
2adet 3600kVA (ORC ve BOP için)
Varsa Şalt sahasını besleyen;
1 adet 160kVA (TR4.1),
Reenjeksiyon pompaları için;
1 adet 1600kVA TR3.1
Kuyuları besleyen trafolar
7 adet 250 kVA
Sistemin acil enerji ihtiyacı için 2 adet 600kVA Dizel Generatör ve kuyulardaki yardımcı ekipmanlarını
besleyen 7 adet 35 kVA lık Dizel Generatör tesis edilmiştir. 11kV 16 adet metal clad hücreler
bulunmaktadır ve kompanzasyon tesisi de yapılmıştır.
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Ölçü Noktası
Ulusal elektrik sistemine verilen enerjinin ölçümü Trafo Merkezin de tahsis edilen 154kV 1272MCM kV
fiderde yapılacaktır. Ölçü sisteminde yer alacak sayaçlar, ana sayaç gurubu ve kontrol sayaç gurubu
olmak üzere aynı karakteristiğe sahip iki sayaçtan oluĢacaktır ve EPDK yönetmeliklerine uygun
olacaktır.
Ana Dağıtım Merkezi
Tesis içindeki tüm ekipmanları elektrik ihtiyaçlarının sağlandığı trafo, pano, MCC, kesiciler, güç
hücreleri, kablo tesisatlarının bulunduğu ve bir kontrol odası ile mekanik ve elektriksel kontrollerin
gerçekleĢtirildiği bir binadır. Genellikle Jeneratör ve ekipmanlara yakın tasarlanır. Bu sayede hem
kablolama maliyeti düĢer hem de operatörlerin bir arıza durumunda sahaya müdahalesi kolay olur

Şekil 3.1 ADM binası Plan ve Kesit görüntüleri MCC ve pano yerleĢim tablosu
Kablo kanalları elektrik projelerinde en zayıf interface noktasıdır. ORC bölgesinde expoof özellikle
olması gereken kablo ve sonlandırmalar ORC bölgesine gömülü, galeride veya açıktan köptüler ile
taĢınmaktadır.
Gömülmesi arıza yaĢanması halinde ulaĢılabilirlik açısından sıkıntılı bir çözüm olmasına karĢın
kablodaki ısınmaları homojen bir Ģekilde toprağa aktarılması açısıdan doğru bir çözümdür.
Galeriler; birçok ORC sisteminde kullanılan hidrokarbonlar sebebiyle güvenli bulunmayıp çeĢitli
sızdırmazlık problemlerini beraberinde getirmektedir.
DıĢardan çelik kontrüksiyonda taĢımak yine ısınma ve güneĢten etkilenmesi sorunlarını beraberinde
getirmektedir.

Şekil 3.2 Kablo Güzergahı a) Kontrüksiyon b) Galeri c) Gömülü
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Şekil 3.3 Kablo güzergahı çıkıĢ noktası Galeri tip

İNŞAAT PROJELERİ
ĠnĢaat projeleri bölüm 2 de anlatılan mekanik be bölüm 2 anlatılan elektrik tesisatlarının sabitlenmesi
ve korunması için yapılan hesap ve projeler bütünüdür. Prosedür olarak Üretim lisansını alan her
firmanın aĢağıdaki sıralamada gerekli inĢai faaliyetlerini projelendirme ve faaliyete geçirme
zorunluluğu vardır.
1- ÇED
2- ZEMIN ETUDU
3- IMAR PLANI
4- INSAAT RUHSATI
5- INSAAT
6- YAPI KULLANIM ĠZĠN
7- ETKB ONAY
Zemin etüdleri o bölgenin özellikle ağır yük taĢıyacak temellerin toprak ile olan iliĢkisini belirlemek için
yapılan ön çalıĢmadır.



Sahanın genel jeoteknik davranıĢı belirlenecek ve jeoteknik profilleri çıkartılacaktır.
Her zemin katmanının;
Rijitlik modülü Es
Dinamik durumda rijitlik modülü Esd
Kesme modülü G
Elastiklik modülü E
Dinamik durum için elastiklik modülü Ed
Poisson oranı belirlenmelidir.
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Her zemin katmanının oturması belirlenmelidir. Farklı zemin oturmaları, Konsolidasyon
oturmaları belirlenmelidir ve bu oturmaların hesaplanmasında kullanılan tüm veriler zemin
raporunda belirtilmelidir.
Zemin taĢıma kapasitesi belirlenmelidir.
Zeminin 20 yıllık periyodik operasyon yükleri altındaki bozunması araĢtırılmalıdır.
SPT ya da kaya örneklerin alınma aralıkları en fazla 1.50 metre olmalıdır.
ĠĢverence belirtilen kuyularda her azami 2 metrede bir örselenmemiĢ karot numunesi
alınacaktır.
Her sondaj için yeraltı su seviyesi derinliği belirlenmelidir.
Zeminin kimyasal içeriği belirlenmelidir. Zeminin asitlik derecesi, zemin içerisindeki suda
çözünebilir sülfat miktarı, yeraltı suyundaki sülfat içeriği, yeraltı suyu içerisindeki klor miktarı
tespit edilmelidir.
Zemin katmanlarının düĢey yatak katsayıları belirlenmelidir.
Zemin katmanlarının yanal yatak katsayıları belirlenmelidir.
Zemin katmanlarının içsel sürtünme açıları belirlenmelidir.
Zemin katmanlarının suya doygun zemin birim hacim ağırlıkları, normal birim hacim ağırlıkları
belirlenmelidir.
Zemin katmanlarının zemin boĢluk oranları belirlenmelidir.
Zeminin elektriksel özellikleri tespit etmelidir. Rezistivite ( özdirenç ) ölçümleri yapılarak,
zemini oluĢturan tabakaların (farklı kalınlık ve derinliklerde) özdirenç değerleri tespit edilmeli,
koroziflik derecesi belirlenmelidir.
Sahada kazı yapıldığında çıkan zeminin tekrardan dolgu maddesi olarak kullanılıp
kullanamayacağı ya da iyileĢtirilerek kullanılıp kullanılmayacağı zemin raporunda
belirtilmelidir.
Zemin iyileĢtirmesine ihtiyaç olması durumunda, oluĢan zemin gerilmelerini karĢılayabilecek,
dolgu malzemesinin cinsi ve özellikleri belirtilmelidir.
Kazı, dolgu, hendek için dikkate alınması gereken zemin eğimi belirtilmelidir.
Temelin alt seviyesi olması beklenen zeminin sürtünme katsayısı belirtilmelidir.
Kaymaya karĢı, zemin ile beton arasındaki sürtünme katsayısı belirtilmelidir.
Zeminin sıvılaĢma potansiyeli belirlenmelidir.

Jeotermal Elektrik santrali genel temel projeleri aĢağıda 19 kalem olarak listelenmiĢtir
1. Soğutma Kuleleleri ACC Veya WCC
2. Türbin, Jeneratör, EĢanjör Grupları ORC-1
3. Ana Dağıtım Merkezi ADM (Ana)
4. Yardımcı Dağıtım Merkezi YDM (Feed Pump Or
Reenj)
5. Reenj Pompa Temelleri
6. Toplama Havuzu (Coll Pit)
7. Yangin Sistemi
8. Reenj Bölgesi Temelleri
9. Muffler Temelleri
10. Pentan Tank Temelleri
11. Kablo Kanalları
12. Ġstinadlar
13. Ġdari Bina
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14. Güvenlik Binası
15. Üretim Hattı PLP Boru Hattı Temelleri
16. Reenjeksiyon hattı PLR Boru Hattı Temelleri
17. Boru Köprüsü Pıperack Temelleri
18. KuyubaĢı WHP Tip
19. Reenjeksiyon KuyubaĢı WHR Tip
Öncelikler ORC tasarımcısından 1 ve 2 kalem ACC ve ORC gruplarının temel yükleri temin edilir. Bu
yükler makanik ve inĢaat projeleri superpoze edilerek kontrol edilir.

Şekil 4.1 ACC ve ORC grubu temel projelerinin mekanik projeler ile kontrol edilmesi
Menderes grabenindeki uygulamalarda 5ton/m2 ile 35 ton/m2 arasında farklı zeminlerde çalıĢmak
mümkündür. Özellikle dere kenarlarındaki yumuĢak zeminler inĢai faaliyetler açısından sakıncalı olup
15 ton/m2 değerine kadar zemin iyileĢtirme istemektedir.
Yapılan tüm temeller radya temel olup ekipmanlar arasındaki özellikle eĢanjör borulama, türbin
jeneratör ve ACC arası çökme riskleri minimize edilmektedir.
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Şekil 4.2 ACC ve ORC grubu radya temel projelerinine ait bir fotoğraf
Ana Dağıtım merkezi sahadaki tüm alçak, orta, yüksek, zayıf akım kablolalarının toplandığı, kontrol
merkezinin, panoları ve trafoların olduğu bir merkezdir.

Şekil 4.3 Ana Dağıtım Merkezi Bina yerleĢim projelerine ait bir örnek
Kesit görüntüsünden görüleceği üzere mutlaka zemin kat kablo giriĢ çıkıĢlarına müsaade edecek
Ģekilde yükseltilmiĢ olmalıdır.
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Şekil 4.4 Ana Dağıtım Merkezi Bina ait bir örnek.
Reenjeksiyon pompaları yüksek güçte ağır ekipmanlar olup temel yapıları ayrıca önemlidir. DeğiĢeilen
reenjeksiyon basınçlarına uygun dizayn edilmeleri gerekmektedir.

Şekil 4.5 Reenjeksiyon pompa temel kesit projelerine ait bir örnek.
Toplama havuzu; sıcak veya soğuk baĢlangıç olarak anılan santralin ORC grubunun enterkonnekte
sisteme elektrik veremediği dönemlerde kuyulardan üretilen akıĢkanın kontrollü bir Ģekilde atmosfere
açılma yöntemiyle bir havuzda toplanması iĢlemidir. Basıncı ve sıcaklığı düĢen ve havuzda toplanan
98C de akıĢkan daha sonra bir havuz pompası aracılığıyla reenjeksiyon kuyularına geri basılmaktadır.
Uygulamada 15dk ile 220dk arasındaki sürelere göre dizayn edilmiĢ bir çok toplama havuz örneği
mevcuttur. Tek faz hatlarda min 60-90dk arasında bir rezer tutulması önerilir. Bu kapasitenin altındaki
çözümlerde ya kuyuların kapatılması, kuyubaĢlarından drene edilmesi yada santral sahasında drene
edilmesi gerekmektedir. Çift faz hatların soğuk baĢlangıç süreleri nispeten daha uzun olduğu için 3 -6
saat arasında bir tasarım önerilmektedir.
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Şekil 4.6 Toplama Havuzu projelerine ait bir örnek.
Boru hatları zemine bağlı olarak direk tip (stanchion) ve beton temeller ile projelendirilebilir. Burada
öneli nokta güzergahta zemin etüd sonuçlarının hangisine uygun olduğunun tesbiti ve özellikle direk
tip supportta foraj makinelerinin sahaya girip giremeyeceğidir.
Direk tip supportlar bayrak direği yönetmi olarak anılan “UBC Section 1806.8.2.1 – Non-Constrained
Footings Employing Lateral Bearing. Formula 6-1”; uç taĢıma kapasitesi ve foraj borusunun çevre
sürtünmesi ile gerekli kuvvetleri karĢılarlar.
Betonarme supportlar zemin emniyet gerilmesi tarafından belirlenen bir alana sahip toprak altı temel
genellikle 50cm kalınlığında olup üstünde sleeper adı verilen çelik kontrstürksiyonun monte edildiği üst
temelden oluĢur.

Şekil 4.7 Direk tip ve Betonarme tip support detayları
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4. SONUÇLAR
Jeotermal Elektrik Santrallerinin (JES), yardımcı tesisler olarak adlandırılan (BOP) projelerinin
sistematiği, mekanik, elektrik ve inĢaat aĢamaları örnekler ve kullanılan genel standartlar ile bu
çalıĢmada anılmıĢtır. Çok disiplinli bir proje aĢaması olan BOP projeleri disiplinler arası iletiĢimin iyi
olmaması durumunda bir karmaĢaya dönüĢebilmekte, projeler ciddi revizyonlar ve sahada yapılan
palyatif düzeltmeler ile bitirilmektedir.
BOP projelerinin yatırımcılar tarafından Santral projeleri kadar önemsenmemesi de maalesef
duruĢların yaĢanmasına sebep olmakta veya duruĢların gerçek sebebinin belli olmadığı bir kaotik
görüntü çıkmasına sebep olmaktadır. Bazı durumlarda Santral ve BOP projelerinin arasındaki keĢiĢim
noktalarının belirsizliği satın almadan baĢlayarak, inĢaat ve iĢletmeye alma aĢamalarında bu konuların
açık kalmasına sebep olmakta ve santral yatırımlarının gecikmesine sebep olmaktadır.
Çok kapsamlı olduğu anlatılan BOP Projelerinin yönetimi yatırımcı tarafından yapılabileceği gibi
Owners engineer olarak anılan bir mühendis gurubu veya sektörde deneyimli, genel projeye ORC,
Elektrik mekanik inĢaat olarak hakim firmalar ile yapılabilmektedir. Tek bir yönetim proje firmaları
arasındaki iletiĢimi ve oluĢabilecek revizyon sayısını azalttığı için tercih edilmektedir.
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ÜLKEMİZDEKİ ORTA ENTALPİLİ BİR JEOTERMAL
KAYNAK İÇİN TASARLANAN SÜPERKRİTİK VE SUBKRİTİK
BINARY ÇEVRİM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ayşe Hilal KIVANÇ ATEŞ
Umran SERPEN

ÖZET
Dünyada ve ülkemizdeki jeotermal kaynakların çoğu orta entalpilidir. Orta entalpili jeotermal kaynaklar
için 2000’li yıllarda yaygın olarak kullanılmaya baĢlanan binary santral modelleri kaynak özelliklerine
göre sürekli geliĢim göstermektedir. Son yıllarda geliĢen binary çevrim teknolojisinde özellikle 140°C160°C sıcaklıklı jeotermal kaynaklardan enerji üretimini ve santral verimlerini arttırmak için binary
çevrimlerde kullanılan ikincil akıĢkanların kritik sıcaklık ve basınç değerlerini kullanarak yeni çevrim
modelleri tasarlanmaktadır.
Binary çevrimlerde ikincil akıĢkanlar genellikle kritik sıcaklık ve basınç değerlerinin altındaki Ģartlarda
çalıĢtırılıp enerji üretimi sağlanıyordu ancak son yıllarda daha düĢük sıcaklıklı jeotermal kaynaklardan
enerji üretimini sağlamak adına ikincil akıĢkanlar kritik sıcaklık ve basınç değerlerinin üstünde
kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
Hazırlanan bu çalıĢmada ülkemizde bulunan orta entalpili bir jeotermal kaynak için süperkritik ve
subkritik Ģartlarda tasarlanmıĢ bir santral modelinin sonuçlarının karĢılaĢtırılması yapılmaktadır. Aynı
zamanda, bu model için farklı ikincil akıĢkanlar kullanılarak en verimli çevrim modelinin oluĢturulması
ve çalıĢma Ģartlarının optimizasyonu gerçekleĢtirilmiĢ ve sonuçları tartıĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Binary çevrim, Süperkritik, Subkritik, Jeotermal Enerji Santrali.

ABSTRACT
Most of the geothermal resources in the world and our country are middle enthalpies. Binary power
plants that are used to generate electricity especially for medium enthalpy geothermal sources that are
used widely in the 2000’s, and power plant models have been developed continuously depending on
the geothermal resource specifications. Nowadays, developing binary cycle technology can provide
more efficient geothermal power plant with especially temperature between 140°C and 160°C of
sources using supercritical conditions of working fluids.
In general, the working fluids of binary cycles used to generate electricity of binary power plants
working with its subcritical pressure and temperature values but, in recent years, they are run at
supercritical conditions because of extracting more energy of middle or low temperature geothermal
resources.
In this study, supercritic and subciritic geothermal power plant models are designed for one of the
middle enthalpy geothermal resource in our country, and then, the results are compared. At the same
time, the effects of different working fluids on power plant efficiencies and optimum working conditions
of power plant are investigated and the results will presented.
Key Words: Binary cycle, Supercritic, Subcritic, Geothermal Power Plant.
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1. GİRİŞ
Jeotermal enerji santrali teknolojisinin geliĢim tarihinde, 1980’li yıllarda ilk kez prototip olarak kullanımı
baĢlayan binary santrallerin yaygın kullanımı ancak 2000’li yıllarda gerçekleĢmiĢtir [1]. 2011 yılı
jeotermal enerji istatistiklerine göre ise, dünyada 15 ülkede toplam 235 adet binary santral
bulunmaktadır ve brüt kapasiteleri toplamı yaklaĢık 708 MWe olarak belirtilmiĢtir [2].
Binary (ikili) santrallerde kullanılan ikincil akıĢkanın özellikleri ve çalıĢma Ģartları, çevrimden elde
edilecek gücün ve santral verimliliğinin üzerinde doğrudan etkilidir. Binary jeotermal santrallerinde
kullanılan çalıĢma akıĢkanı kritik sıcaklık ve basınç değerlerinin altında kullanılıyorsa subkritik (kritik
Ģartlar altında), eğer kritik sıcaklık ve basınç değerlerinin üzerinde kullanılıyor ise de süperkritik (kritik
Ģartlar üzerinde) çevrim modeli olarak adlandırılmaktadır.
Hazırlanan bu çalıĢmada ülkemizde bulunan orta entalpili bir jeotermal kaynak için tek kademeli bir
binary santral modeli oluĢturulmuĢtur. Aynı model farklı ikincil akıĢkanlar kullanılarak subkritik ve
süperkritik Ģartlarda optimize edilmiĢ ve elde edilen güç değerleri ile santral verimlilikleri
karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma sırasında model tasarımı EES yazılımı kullanılarak oluĢturulmuĢtur [3].

2. MODEL TASARIMI VE METHOD
Ülkemizdeki orta entalpili bir jeotermal kaynak için tasarlanan binary santral modeli tek kademeli
olarak oluĢturulmuĢtur. Üretim kuyularından çift fazda gelen jeotermal akıĢkan öncelikle separatörde
sıvı ve buhar fazları ayrıĢtırılmıĢ, sonrasında enerjisinin tamamını seçilen ikincil akıĢkana aktararak
güç üretimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Modelde kullanılan hava soğutmalı yoğuĢturucudaki güç kayıplarını
azaltmak ve elde edilen net güç değerini yükseltmek adına sistemde reküparatör kullanılmıĢtır. ġekil
1’de tasarlanan santral modelinin proses akıĢ diagramı görülmektedir.

Şekil 1. Binary santral modeli akıĢ diagramı.
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Santral modeli proses akıĢ diagramına göre, separatörden ayrıĢan sıvı fazdaki jeotermal akıĢkan
öncelikle birinci buharlaĢtırıcıya, sonrasında ikincil buharlaĢtırıcıya aktarılmaktadır. Her iki
buharlaĢtırıcı tek bir ön ısıtıcıya bağlıdır. Buhar fazı ise içeriğindeki NCG ile birlikte doğrudan ikinci
buharlaĢtırıcıya aktarılmaktadır. Isısını ikincil akıĢkana aktaran jeotermal akıĢkan uygun sıcaklıkta
reenjeksiyon kuyusuna geri basılmaktadır. Buhar içeriğinde çözünmüĢ halde bulunan CO2, ikinci
buharlaĢtırıcıda faz değiĢimi sonrasında tamamı serbest gaz olarak sistemden ayrıĢtırılmaktadır.
ÇalıĢmada, farklı ikincil akıĢkanlar için yapılan tüm hesaplamalarda kullanılan bazı değerler sabit
kabul edilmiĢtir. Tablo-1’de kullanılan sabitler ve yapılan kabuller yer almaktadır.
Tablo 1. Model uygulamalarında kullanılan sabitler ve kabuller.
Birim

Değer

Separatör sıcaklığı

°C

155

Separatör basıncı

bar

7

Toplam debi

ton/s

500

Sıvı/ Buhar (+NCG) oranı

%

95/5

YoğuĢmayan gazların tamamı

CO2

Organik türbin verimi

%

85

Jenerator verimi

%

98

Pompa verimi

%

80

YoğuĢturucu fan verimi

%

80

Bölgenin atmosfer basıncı

bar

1.01

Bölgenin aylık ortalama hava sıcaklığı

°C

17

Bölgenin aylık ortalama bağıl nem miktarı

%

61

YoğuĢturucudan ısınarak çıkan hava sıcaklığı

°C

28

YoğuĢturucudan çıkan havanın nemliliği (bağıl)

%

90

Reenjeksiyon sıcaklığı

°C

80

Tablo-1’de belirtildiği üzere modelde kullanılan jeotermal akıĢkan %5 buhar+NCG içermektedir. Bu
karıĢımda sadece buhar fazının %3, buhar fazı içinde çözünmüĢ halde bulunan CO 2’nun ise %2
oranında olduğu kabul edilmiĢtir.
Süperkritik binary çevrimde kullanılacak ikincil akıĢkanın belirlenmesi için jeotermal kaynağın sıcaklığı
temel parametredir. Tablo-2’de bazı ikincil akıĢkanların EES yazılımında kullanılan kritik sıcaklık ve
basınç değerleri yer almaktadır. Buna göre 155°C olan jeotermal akıĢkan için n-pentan ve iso-pentan
dıĢındaki tüm akıĢkanların seçilebileceği görülmektedir. Bu çalıĢmada, süperkritik modeller için ikincil
akıĢkan olarak iso-Bütan ve R-134a akıĢkanları seçilmiĢ ve sonuçları karĢılaĢtırılmıĢtır. Subkritik
binary çevrim için ise, ikincil akıĢkan olarak n-bütan ve n-pentan seçilip sonuçları karĢılaĢtırılmıĢtır.
Tasarlanan binary santralde uygun ikincil akıĢkan belirlendikten sonra, bazı parametreler üzerinde
optimizasyon yapılmıĢtır. Subkritik ve süperkritik Ģartlarda farklı olan bu parametrelerden en önemlileri
ısı değiĢtiriciler için belirlenen pinch sıcaklık değerleridir. Pinch sıcaklığını tarif etmek gerekirse, genel
olarak, ısı değiĢtiricilerde ısı veren jeotermal akıĢkan sıcaklığı ile ısı alan ikincil akıĢkan sıcaklığı
arasındaki en düĢük sıcaklık değeridir. Bir bakıma ısı takası sırasında soğuk akıĢkan ile sıcak
akıĢkanın birbirine en yaklaĢtığı nokta da denilebilir. Bu sıcaklık değeri ne kadar düĢük olursa, sıcak
akıĢkandan soğuk akıĢkana aktarılacak ısı miktarı o kadar fazla olacaktır [4]. Subkritik modellerde
buharlaĢtırıcı ve ön ısıtıcı için pinch sıcaklığı 5°C-8°C arasında, süperkritik modellerde ise 5°C-30°C
arasında seçilip optimize edilmiĢtir. YoğuĢturucuda ise subkritik ve süperkritik modellerin her ikisinde
de pinch sıcaklıklarının 10°C ve üzerinde olacağı, ayrıca akıĢkanın tam doymuĢ halde sıvı fazda
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yoğuĢturucudan ayrılacağı kabulü üzerinde optimizasyon yapılarak en uygun türbin çıkıĢ basıncı
belirlenmiĢtir [5].
Tablo 2. EES yazılımına göre kullanılabilecek ikincil akıĢkan kritik sıcaklık ve basınç değerleri.

Ġkincil AkıĢkan

Kritik
Sıcaklık, °C

Kritik
Basınç,
bar

96.68

42.47

Propan

152

37.96

iso-Bütan

134.7

36.4

n-Pentan

196.5

33.64

iso-Pentan

187.2

33.7

101

40.59

78.11

57.84

n-Bütan

R134a
R32

Bir diğer optimizasyon parametresi türbin giriĢ basıncı için belirlenmiĢtir. Süperkritik Ģartlarda türbin
giriĢ basıncı için, seçilen ikincil akıĢkanın kritik basınç değerinin 1.1 ile 1.5 katı arasındaki değerler
seçilip optimize edilmiĢtir. Benzer Ģekilde, subkritik Ģartlar için ise, kritik basınç değerinin 0.9 katı ve
altındaki değerler seçilmiĢtir.
Tüm bu seçilen parametrelere göre, belirlenen optimizasyon sınır Ģartlarında değiĢen 20 farklı değer
için EES yazılımında oluĢturulan model çalıĢtırılmıĢ ve kütle/enerji dengesinin sağlanması ve en
yüksek verimlilikte enerji elde edilmesine kadar optimizasyon tekrarlanmıĢtır. Tablo-3’de optimizasyon
parametreleri ve sınır değerleri özet halinde sunulmaktadır.
Tablo 3. Hesaplamalarda kullanılan optimizasyon parametreleri ve sınır değerleri.
Subkritik
ġartlar

Süperkritik ġartlar

5°C- 8°C

5°C- 30°C

YoğuĢturucu pinch
sıcaklığı

≥ 10°C

≥ 10°C

Türbin giriĢ basıncı

≤ 0.9*Pkrt

1.1*Pkrt≤Ptg≤1.5*Pkrt

Parametre
BuharlaĢtırıcı ve
ön ısıtıcı pinch
sıcaklığı

Pkrt: kritik basınç; Ptg: türbin giriş basıncı

3. SUBKRİTİK MODEL SONUÇLARI
ġekil 1’de akıĢ diagramı verilen binary santral modeli subkritik Ģartlarda n-bütan ve n-pentan
akıĢkanları seçilerek ve Tablo-1 ile Tablo-3’de verilen sabitler ile parametreler kullanılarak optimize
edilmiĢtir. ġekil 2’de n-bütan kullanılıp optimize edilmiĢ modelin kütle ve enerji denge diagramı
görülmektedir. Benzer Ģekilde ġekil 3’de ise, n-pentan kullanılarak optimize edilmiĢ modele ait kütle ve
enerji denge diagramı yer almaktadır. Buna göre; n-bütan kullanılan santralden 7.205 MWe brüt, 6.024
MWe net güç elde edilmiĢtir ve santral verimi % 10.8 hesaplanmıĢtır. N-pentan kullanılan modelden
ise 8.091 MWe brüt, 7.162 MWe net güç elde edilmiĢ ve % 12.8 santral verimi hesaplanmıĢtır.
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Şekil 2. n-bütan kullanılarak oluĢturulmuĢ santral modeli enerji ve kütle denge diagramı.

Şekil 3. n-pentan kullanılarak oluĢturulmuĢ santral modeli enerji ve kütle denge diagramı.
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Elde edilen net güç değerleri ve verimlilikler karĢılaĢtırıldığında, seçilen jeotermal kaynak için
tasarlanan binary santral modelinin subkritik Ģartlarda çalıĢtırmak istendiğinde, ikincil akıĢkan olarak npentan kullanılması daha iyi sonuç elde edilmesini sağlamıĢtır. N-pentan kullanılarak elde edilen
modele ait T-s ve P-h diagramları ġekil 4 ve ġekil 5’de gösterilmiĢtir.

Şekil 4. n-pentan kullanılarak oluĢturulmuĢ santral modeli T-s diagramı.

Şekil 5. n-pentan kullanılarak oluĢturulmuĢ santral modeli P-h diagramı
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4. SÜPERKRİTİK MODEL SONUÇLARI
ġekil 1’de akıĢ diagramı verilen binary santral modeli süperkritik Ģartlarda iso-bütan ve R134a
akıĢkanları seçilerek ve Tablo-1 ile Tablo-3’de verilen sabitler ile parametreler kullanılarak optimize
edilmiĢtir. ġekil 6’da iso-bütan kullanılıp optimize edilmiĢ modelin kütle ve enerji denge diagramı
görülmektedir. Benzer Ģekilde ġekil 7’de ise, R134a kullanılarak optimize edilmiĢ modele ait kütle ve
enerji denge diagramı yer almaktadır. Buna göre; iso-bütan kullanılan santralden 9.732 MWe brüt,
7.994 MWe net güç elde edilmiĢtir ve santral verimi % 14.4 hesaplanmıĢtır. R134a kullanılan
modelden ise 8.440 MWe brüt, 6.880 MWe net güç elde edilmiĢ ve % 12.4 santral verimi
hesaplanmıĢtır.

Şekil 6. iso-bütan kullanılarak oluĢturulmuĢ santral modeli enerji ve kütle denge diagramı.
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Şekil 7. R134a kullanılarak oluĢturulmuĢ santral modeli enerji ve kütle denge diagramı.
Elde edilen net güç değerleri ve verimlilikler karĢılaĢtırıldığında, seçilen jeotermal kaynak için
tasarlanan binary santral modelinin süperkritik Ģartlarda çalıĢtırmak istendiğinde, ikincil akıĢkan olarak
iso-bütan kullanılması daha iyi sonuç elde edilmesini sağlamıĢtır. iso-bütan kullanılarak elde edilen
modele ait T-s ve P-h diagramları ġekil 8 ve ġekil 9’da gösterilmiĢtir.

Şekil 8. iso-bütan kullanılarak oluĢturulmuĢ santral modeli T-s diagramı.
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Şekil 9. iso-bütan kullanılarak oluĢturulmuĢ santral modeli P-h diagramı.

5. KARŞILAŞTIRMA VE SONUÇLAR
Hazırlanan bu çalıĢmada ülkemizdeki orta entalpili bir jeotermal kaynak için tek kademeli binary tip bir
santral modeli oluĢturulmuĢ ve bu model farklı ikincil akıĢkanlar kullanılarak subkritik ve süperkritik
çalıĢma Ģartlarında sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır.
Subkritik Ģartlar için model n-bütan ve n-pentan ikincil akıĢkanları ile çalıĢtırılmıĢ ve optimize edilmiĢtir.
Buna göre, subkritik Ģartlar için n-pentan ikincil akıĢkanı ile santralden daha yüksek net güç ve verim
elde edilmiĢtir.
Süperkritik Ģartlar için ise model iso-bütan ve R134a ikincil akıĢkanları ile çalıĢtırılmıĢ ve optimize
edilmiĢtir. Buna göre, süperkritik Ģartlar için iso-bütan ikincil akıĢkanı ile santralden daha yüksek net
güç ve verim elde edilmiĢtir.
Sonuçların hepsi karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 4’de sunulmaktadır.
Tablo 4. Subkritik ve süperkritik model sonuçlarının karĢılaĢtırması.
Brüt Güç,
Mwe

Net Güç,
Mwe

Parazitik
Yükler,
Mwe

n-bütan

7.205

6.024

1.181

0.16

10.8

n-pentan

8.091

7.162

0.929

0.11

12.8

iso-bütan

9.732

7.994

1.738

0.18

14.4

R134a

8.440

6.880

1.560

0.18

12.4

Ġkincil
AkıĢkan
Subkritik Ģartlar
Süperkritik Ģartlar

Parazitik
Termal
Yük Oranı,
Verim, %
%
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Tablo 4’de görüldüğü gibi, tüm sonuçlar karĢılaĢtırıldığında, bu model için en verimli Ģartların iso-bütan
akıĢkanı ile süperkritik Ģartlarda elde edilebileceği söylenebilir. Sonrasında ise en iyi sonucu subkritik
Ģartlarda n-pentan akıĢkanı ile elde etmek mümkündür.
Diğer taraftan parazitik yüklerin beklenildiği üzere süperkritik Ģartlarda subkritik Ģartlara göre daha
yüksek olduğu görülmektedir. Aslında literatürde, süperkritik Ģartlarda çok daha yüksek oranda
parazitik yükler elde edilmektedir [5]. Ancak, bu çalıĢmada Tablo 3’de belirtilen optimizasyon Ģartlarına
göre kritik basıncın en fazla 1.5 katına kadar çıkılmıĢtır. Bu oran daha da yükseltilip türbinden elde
edilecek gücü arttırmak mümkün olabilmektedir ancak aynı zamanda yoğuĢturucu sonrası
basınçlandırma pompasındaki güç kaybını çok yükselteceğinden ve sistemdeki malzemelerin basınç
sınıfını da arttıracağı için maliyet açısından da yüksek sonuçlar elde edilebileceği öngörülerek
optimum türbin giriĢ basınç oranı en fazla kritik basıncın 1.5 katı olacak Ģekilde sınırlandırılmıĢtır.
Hesaplamalardan elde edilen sonuçlar termodinamik açıdan değerlendirilmiĢtir. Ekonomik açıdan
bakıldığında süperkritik Ģartlarda kullanılacak türbin ve ısı takasçılarının yüksek maliyetli olabilme
olasılığına göre tercih edilmeyebilir ancak ayrı bir çalıĢma ile ekonomik açıdan da değerlendirme
sonucu kesin sonuca varılması gerekmektedir.
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JEOTERMAL SAHALARDA BİRİMLEŞTİRMENİN
REZERVUAR PERFORMANSINA OLAN ETKİLERİ
Ömer İnanç TÜREYEN
Abdurrahman SATMAN

ÖZET
Jeotermal rezervuarlar bilindiği gibi bölünemez bir bütündür. Rezervuarın herhangi bir yerinde yapılan
üretim rezervuarın diğer kısımlarını da etkilemektedir. Jeotermal sahaların sürdürülebilir olarak
iĢletilmesine engel teĢkil edebilecek faktörlerden bir tanesi de aynı sahadan birden fazla iĢletmecinin
üretim yapmasıdır. Böyle durumlarda gereksiz yere kuyu delinmesi, iĢletmeler arasında giriĢim
etkilerinin oluĢması ve basıncın sürdürülebilirliğinin korunamaması gibi sorunlar ortaya
çıkabilmektedir. Bu da iĢletmeciler arasında yasal sorunların ortaya çıkmasına neden olur ve ayrıca
yeraltı kaynağının verimsiz bir Ģekilde iĢletilmesi ile sonuçlanır.
Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, Türkiye‟nin jeotermal kaynaklarının geliĢtirilmesinde özel sektörün giriĢini
de sağlamak amacıyla, MTA Genel Müdürlüğü tarafından 85‟e yakın sayıda jeotermal sahaların
lisansları ihale edilmiĢtir. Sahaların doğal olarak farklı jeotermal kaynak özellikleri vardır. Ġhale edilen
sahaların bir kısmı göreli olarak arama çalıĢmaları tamamlanmıĢ sahalar olup, elektrik üretimi amaçlı
kullanılırken, önemli bir bölümü ise kaynak hakkında kısıtlı bilginin olduğu, henüz yeteri kadar
aranmamıĢ ve kaynak olarak yeterince tanımlanmamıĢ sahalardır. Gerek yeteri kadar tanımlanmamıĢ
ve gerekse de halen üretim yapılan ve fakat çevresinde komĢu sayılan alanların ihale edildiği bu tür
kaynakların uygun ve sürdürülebilir geliĢmesinde en ciddi risklerden birisi, aynı jeotermal alanda
birden çok iĢletmecinin bulunmasıdır.
Bu soruna en uygun çözüm birimleĢtirme olarak karĢımıza çıkmaktadır. BirimleĢtirme, kısaca
iĢletmecilerin anlaĢarak sahayı tek bir elden iĢletmeleridir. Bu çalıĢmada, jeotermal kaynak
geliĢtirmede birimleĢtirmenin önemi vurgulanmaktadır. Korunum kanunlarına dayanarak oluĢturulmuĢ
matematiksel modellerin yardımıyla birimleĢtirmenin jeotermal sahaların performansını nasıl
değiĢtirebildiğini yapay örnekler kullanılarak gösterilmektedir. Performans olarak rezervuar basınç ve
sıcaklıklarının nasıl değiĢtiği ile birlikte yeraltından çıkarılan toplam ısı miktarı da göz önünde
bulundurulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: BirimleĢtirme, Jeotermal, Tank modeli.

ABSTRACT
A geothermal reservoir is indivisible by nature. Any production from any part of the reservoir effects
the rest of the reservoir. A serious risk involved in the sustainable development of any geothermal field
is the existence of multiple lease owners. In such cases problems such as drilling of unnecessary
wells, interference effects between license areas and the sustainability of reservoir pressure can arise.
This eventually leads to legal entanglements and the development of the field in a non efficient
manner.
Over the last six years, the MTA (Mineral Research and Exploration General Directorate) has
auctioned more than 85 geothermal licenses in an effort to involve the private companies in the
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development of the geothermal industry. One of the fundamental risks involved in developing the fields
is the existence of multiple licenses for a single reservoir.
The solution to this problem is unitization. Unitization is simply the unit operation of the entire field.
The focus in this study is to show the benefits of unitization from a reservoir engineering point of view.
This demonstrated through synthetic examples where mathematical models based on the
conservation of mass and energy are used. The performance is evaluated through the maintenance of
pressure and temperature and maximum heat recovery.
Key Words: Unitization, Geothermal, Tank model.

1. GİRİŞ
Türkiye‟de yaklaĢık olarak 300 civarında jeotermal alan tanımlaması yapılmıĢtır. Bu alanlarda yapılan
yatırımlar sonucunda günümüzde jeotermal enerjinin 410 MW e kurulu güçte elektrik üretimi ve 2700
MW t doğrudan kullanımı söz konusudur.
Geçtiğimiz beĢ yıl içinde MTA tarafından 85 civarında jeotermal sahanın lisanları ihale edilmiĢtir [1].
MTA‟nın bu bölgelerde açmıĢ olduğu kuyular lisans sahiplerine aktarılmıĢtır. Ġhale edilen bu sahaların
farklı karakteristikleri vardır ve bazıları elektrik üretimi için kullanılmaktadır. Lisanslar özel sektörün de
iĢtirakinin sağlanması amacıyla özel sektöre ihale edilmiĢtir. Fakat ihale edilen bu sahaların çoğunun
rezervuar karakteristikleri tam olarak bilinmemektedir. Daha da önemlisi, bazı durumlarda aynı
sahanın birden fazla kuruluĢa lisansının verilmiĢ olmasıdır. Bir baĢka deyiĢle, bir saha birden fazla
lisans tarafından paylaĢılmaktadır. Böyle bir durumun getirdiği doğal sonuç ise aynı sahayı paylaĢan
farklı lisans sahiplerinin birbirlerinin bölgelerinde yarattıkları ve rezervuar içinde oluĢan giriĢim
etkileridir [2].
Bu soruna çözüm olarak birimleĢtirme karĢımıza çıkmaktadır. BirimleĢtirme kısaca tüm sahanın tek
elden yönetilmesidir. Bir baĢka deyiĢle, aynı sahaya ait lisans sahipleri kendi aralarında anlaĢarak
sahanın ortak yönetimini benimserler.
Bu çalıĢmada öncelikle rekabetçi ve birimleĢtirme yaklaĢımlar açıklanarak, birimleĢtirmenin rekabetçi
yaklaĢım üstündeki avantajları tartıĢılacaktır. Daha sonra, birimleĢtirmenin faydaları rezervuar
mühendisliği açısından ele alınacaktır.

2. BİRİMLEŞTİRME
Herhangi bir jeotermal saha için anlaĢılması gereken en önemli noktalardan birisi, sahanın herhangi
bir yerinde yapılan üretim / tekrar basma (reenjeksyon) iĢlemlerinin sahanın tümünde etkili olacağıdır.
Birden fazla lisans sahibi tarafından paylaĢılan bir sahada, lisans sahiplerinden birinin yaptığı üretim /
tekrar basma iĢlemi diğer lisans sahibinin bölgesindeki basınç dağılımlarını ve akıĢ karakteristiklerini
etkileyecektir. Bu durumda sahanın iki farklı türde iĢletilmesi söz konusudur. Bunlardan ilki rekabetçi
yaklaĢımdır ve rekabetçi yaklaĢımda lisans sahipleri birbirlerinden bağımsız Ģekilde ve sadece kendi
çıkarlarını koruyacak Ģekilde bir yönetimi benimserler. Diğer bir yaklaĢım ise birimleĢtirmedir. Burada
ise lisans sahipleri sahanın sürdürülebilir bir Ģekilde iĢletilmesini benimserler ve buna yönelik olarak
ortak hareket ederler.
Rekabetçi yaklaĢımın bir takım dezavantajları mevcuttur. Bunlar aĢağıdaki gibi sıralanabilir:
Rekabetçi yaklaşım eksik üretime neden olabilir. Bilindiği gibi lisans sahipleri kendi lisans alanında
diledikleri sayıda kuyu açabilmektedirler. Eğer jeotermal sahada sıcaklık dağılımları heterojenlik
gösteriyorsa, lisans sahiplerinden birisi rezervuarın soğuk bölgesinde yer almıĢ olabilir. Bu durumda
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soğuk bölgede üretim yapan lisans sahibi yaptığı üretim neticesinde rezervuar basıncını düĢürecek ve
belki de daha sıcak bölgede bulunan akıĢkanların üretimi böylece mümkün olmayacaktır. Bunun
dıĢında rekabetçi yaklaĢım sonucunda oluĢabilecek aĢırı üretim ile birlikte rezervuar basıncının aĢırı
düĢmesi rezervuar içinde gaz fazının oluĢmasına neden olabilir. Bu da mobilite farklarından dolayı sıvı
üretimini kısıtlayabilmektedir.
Rekabetçi yaklaşım gereksiz yere üretime neden olur ve maliyetleri arttırabilmektedir. Rekabetçi
yaklaĢımda lisans sahipleri diğerine göre daha fazla üretim yapabilmek için daha fazla kuyu açma
eğilimine girebilirler. Bu da sahanın ekonomik olarak iĢletilmesine göre çok daha fazla kuyu açılması
anlamına gelecektir. Bu ve bunun gibi nedenlerden dolayı maliyetler artabilmektedir. Yapılan aĢırı
üretim sonucun da ise sahanın sürdürebilir iĢletimi tehlikeye girer.
Yukarıda bildirilmiĢ olan sorunların giderilmesi amacıyla birimleĢtirme yaklaĢımı öne sürülebilir.
Avantajları ise aĢağıdaki gibi sıralanabilir [2]:
Düşük maliyetler. BirimleĢtirilmiĢ bir iĢletmede baĢlangıç maliyetleri ve geliĢtirme maliyetleri daha
düĢük olacaktır. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise gereksiz yere kuyu açılmamasıdır. Ayrıca
açılacak kuyuların yerlerinin belirlenmesi sahanın daha sürdürülebilir olarak iĢletilmesine yönelik
olarak yapılacaktır. Ayrıca atık suyun geri basılması iĢlemi daha kolaylıkla rezervuar karakteristiklerine
göre belirlenen yerlerden yapılabilir. Sahanın ortak bir elden yönetilmesi iĢletme maliyetlerinin de
azalmasına yol açacaktır. Örneğin lisans sahiplerinin ayrı ayrı boru hatları düzenlemelerinden ziyade
ortak boru hattı kullanması gibi.
Daha fazla ısı üretimi. BirimleĢtirilmiĢ yaklaĢımda üretim rezervuarın sıcak yerlerinden yapılabileceği
için daha fazla ısı üretimi söz konusu olacaktır.
Yukarıdaki maddelerden de anlaĢılacağı gibi, jeotermal sahanın sürdürülebilir ve etkin olarak
iĢletilebilmesi için birimleĢtirme gereklidir. Fakat birimleĢtirmenin hangi Ģartlarda yapılacağı ve lisans
sahiplerinin ne ölçüde avantajlar elde edeceği çözülmesi gereken önemli problemler arasında yer
almaktadır [3, 4, 5, 6].

3. MODELLEME ÇALIŞMASI
Bu bölümde rekabetçi yaklaĢımın ve birimleĢtirmenin rezervuar mühendisliği açısından
karĢılaĢtırılması yapılacaktır. KarĢılaĢtırmalar sentetik örnekler üzerinden verilecek olup, karĢılaĢtırma
kriteri olarak ortalama basınç ve üretilen ısı miktarları kullanılacaktır. Kullanılan matematiksel model
Tureyen ve Akyapı [7] tarafından verilmektedir. Verilen bu model, birbirleri ile bağlantılı olan kontrol
hacimlerinde (tanklar) enerji ve kütle dengesi denklemlerini çözerek verilen bir üretim / tekrar basma
senaryosu için sıcaklık ve basınç davranıĢlarını vermektedir.
Verilen örnekte herhangi bir sahanın iki farklı lisans bölgesinden oluĢtuğu varsayılmaktadır. Bu durum
ġekil 1‟de yansıtılmaktadır. ġekil 1‟den de anlaĢılacağı gibi rekabetçi yaklaĢım iki tanklı model ile
temsil edilirken birimleĢtirme yaklaĢımı ise tek tanklı model ile temsil edilmektedir. Sahaya ait diğer
tüm özellikler aksi belirtilmedikçe Tablo 1‟de verildiği gibidir.
Jeotermal rezervuarın bir beslenme kaynağına bağlı olduğu varsayılmaktadır. Beslenme ġekil 1‟den
de anlaĢılacağı gibi 1. lisans bölgesi tarafından gerçekleĢmektedir. Beslenme kaynağında basıncın hiç
düĢmediği varsayımı yapılmaktadır. ġekil 1‟de verilen 1 tanklı ve 2 tanklı modeller için gerekli analitik
çözümler literatürde bazı kaynaklarda verilmektedir [2, 7, 8]. BasitleĢtirmek amacıyla toplam üretim
debisi birimleĢtirme ve rekabetçi yaklaĢımlarda toplamda 300 kg/s olarak alınmıĢtır. Tekrar basma
debisi ise üretim debisinin %80‟i kadardır ve tekrar basma sıcaklığı 70 C olarak alınmıĢtır. Toplam
üretim / tekrar basma süresi ise 20000 gün yani yaklaĢık olarak 55 yıl olarak belirlenmiĢtir.
BirimleĢtirilmiĢ yaklaĢımın sonuçları ġekil 2‟de verilmektedir. ġekil 2‟den de anlaĢılacağı gibi basınç
önce azalmakta ve daha sonra yaklaĢık 6000 gün civarında yaklaĢık 17.4 bar değerinde
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sabitlenmektedir. Yani kararlı akıĢa geçiĢ söz konusudur. Basıncın sabitlenmesi beklenen bir
durumdur çünkü jeotermal saha beslenme kaynağı tarafından beslenmektedir.
Jeotermal saha

1. Lisans
bölgesi

2. Lisans
bölgesi

Üretim

Beslenme
V
Üretim

Üretim

Beslenme

2. Lisans bölgesi

1. Lisans bölgesi

Şekil 1. Sentetik örnekte kullanılan jeotermal saha ve modelleme için kullanılan tank modelleri.
Tablo 1. Sentetik örnekte kullanılan saha bilgileri.
3

Kaba hacim, V (m )
Gözeneklilik, , kesir
Kayaç ısıl genleĢme katsayısı,  (1/°C)
Kayaç spesifik ısı kapasitesi, Cr (J/kg/°C)
Kayaç sıkıĢtırılabilirliği, cr (1/bar)
3
Kayaç yoğunluğu, r (kg/m )
Ġlk basınç, p0 (bar)
Ġlk sıcaklık, T0 (°C)
Toplam üretim debisi, wp (kg/s)
Toplam tekrar basma debisi, wi (kg/s)
Tekrar basma sıcaklığı, Ti (°C)
Beslenme katsayısı,  (kg/bar/s)
Lisans bölgeleri arası beslenme katsayısı, 1,2 (kg/bar/s)
Beslenme sıcaklığı, Tre (°C)

9

6010
0.05
0
1000
-5
2.210
2600
30
200
300
Üretim debisinin %80‟i
70
5
5
200

Sıcaklık azalımının nedeni ise soğuk su ile yapılan tekrar basma iĢleminden kaynaklanmaktadır.
20000 gün sonunda sıcaklık tüm saha içinde ortalama olarak 198.5 °C‟ye düĢmüĢtür.
ġekil 3‟de rekabetçi yaklaĢımlar için 20000 gün sonundaki basınç ve sıcaklık davranıĢları
verilmektedir. Burada basınç ve sıcaklık davranıĢları farklı üretim senaryoları için geçerlidir. Üretim
senaryoları sırasıyla Ģöyledir: w1=50 kg/s, w2=250 kg/s; w1=150 kg/s, w2=150 kg/s; w1=250 kg/s,
w2=50 kg/s. ġekil 3‟de 1. lisans bölgesinin basınç davranıĢı incelendiğinde birimleĢtirilmiĢ yaklaĢım ile
aynı davranıĢı sergilediği görülmektedir. Bu da beklenen bir sonuçtur. Çünkü 1. lisans bölgesi daha
önce de belirtildiği gibi beslenme kaynağına daha yakın olan bölgedir ve beslenme kaynağından gelen
destek ile basıncını 2. lisans bölgesinin basıncına göre daha yüksek seviyelerde tutabilmektedir. 2.
lisans bölgesinin basıncı ise ikinci bölgeden yapılan debi azaldıkça artmaktadır. ġekil 3‟de bunlara ek
olarak her iki lisans bölgesinin ortalama basınçları da verilmektedir. Ortalama basınç hesaplanırken
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lisans bölgelerinin hacim ağırlıklı ortalamaları kullanılmıĢtır. Görüldüğü üzere toplam üretim ve tekrar
basma miktarları her zaman aynı olmasına rağmen ortalama basınç, birimleĢtirilmiĢ yaklaĢımdan her
zaman daha düĢüktür.
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Şekil 2. BirimleĢtirilmiĢ yaklaĢımda basınç ve sıcaklık davranıĢları.
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Şekil 3. Rekabetçi yaklaĢımda basınç karĢılaĢtırmaları.
Burada verilmemekle birlikte yukarıda verilen tüm durumlar için aynı zamanda sıcaklık davranıĢları da
incelenmiĢtir. Sıcaklık davranıĢlarında herhangi bir farklılık gözlenmemiĢtir. Bunun temel nedeni ise
tüm durumlarda jeotermal sisteme aynı miktarda üretim ve tekrar basma yapılmasındandır. Tüm
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üretim / tekrar basma senaryolarının aynı olması sisteme giren toplam enerjinin aynı olduğunu gösterir
ve bu nedenden dolayı ortalama sıcaklık hep aynıdır.
Basınçların korunması açısından ele alınması gereken önemli bir diğer faktör ise üretim ve tekrar
basma kuyularının yerleridir. Bu son örnekte eğer birimleĢtirilmiĢ bir yaklaĢım sonucunda taraflar kuyu
lokasyonlarının seçimini ortak olarak yapabilirlerse, bunun sahanın sürdürülebilir olarak iĢletilmesine
katkısı önemli olmaktadır. Bu nedenle bu örnekte tüm üretim kuyuları beslenme kaynağına yakın
yerleĢtirilirken tekrar basma kuyuları ise beslenme kaynağından uzağa yerleĢtirilmiĢtir. Bunları
gerçekleĢtirmek için kullanılan model yine iki tank model olarak seçilmiĢtir. Üretim beslenme
kaynağının bağlı olduğu tanktan yapılırken tekrar basma ise diğer tanka yapılmaktadır. Bu örneğin
sonucunda 1. lisans bölgesi basıncı daha önce olduğu gibi birimleĢtirilmiĢ yaklaĢım ile aynı kalmıĢtır.
2. lisans bölgesi basıncı ise yaklaĢık olarak 65 bar seviyelerine çıkmıĢtır. Bunun sonucunda ise
ortalama rezervuar basıncı yaklaĢık 41.2 bar değerinde sabitlenmiĢtir. Burada önemli olan nokta
ortalama basıncın ilk basıncın üstüne çıkmıĢ olmasıdır. Bu durum basıncın korunması açısından
oldukça önemlidir, fakat böyle bir durumu yakalayabilmek için sahanın tanımlanmasının kuyular
açılmadan önce çok iyi yapılmıĢ olmasıdır.
Son olarak üretilen toplam ısı açısından birimleĢtirmenin avantajlarını verebilmek için bir örnek
verilecektir. Bu örnekte baĢlangıç sıcaklık dağılımları eĢit değildir. Buna göre, 2. lisans bölgesinin
baĢlangıç sıcaklığı 150 C olarak alınırken beslenme ve 1. lisans bölgesi baĢlangıç sıcaklıkları 200 C
olarak alınmıĢtır. Bu örnek için beĢ farklı üretim / tekrar basma senaryosu kullanılmıĢtır. Bunlar
sırasıyla Ģöyledir: w1=0 kg/s, w2=300 kg/s; w1=50 kg/s, w2=250 kg/s; w1=150 kg/s, w2=150 kg/s;
w1=250 kg/s, w2=50 kg/s; w1=300 kg/s, w2=0 kg/s. Sonuçlar ġekil 4‟de verilmektedir.
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Şekil 4. Farklı üretim senaryoları için toplam üretilen ısı.
ġekil 4‟den de anlaĢılacağı üzere üretimin tümünün 1. Lisans bölgesinden yapılması durumunda
üretilen ısı miktarı en fazla olmaktadır. Bunun nedeni ise tahmin edilebileceği üzere 1. lisans
bölgesinin baĢlangıç sıcaklığının 2. lisans bölgesi baĢlangıç sıcaklığına göre daha yüksek olmasından
kaynaklanmaktadır. Tüm üretimin sadece bir lisans bölgesinden yapılması ise sadece birimleĢtirme ile
gerçekleĢebilir.
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SONUÇLAR
Bu çalıĢma sonucunda aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır:
 Türkiye‟de birimleĢtirmenin tanınması ve jeotermal sahaların sürdürülebilir iĢletmesi için
benimsenmesi büyük önem taĢımaktadır.
 Beslenme kaynağının jeotermal sahaların performansında çok büyük önemi vardır. Beslenme
kaynağının büyüklüğü ve geometrisinin iyi karakterize edilmesi gerekir.
 BirimleĢtirilmiĢ bir yaklaĢımda rekabetçi yaklaĢıma göre rezervuar ortalama basınçları daha iyi
korunur ve üretilen toplam ısı daha fazladır.
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KARBONDİOKSİTİN JEOTERMAL REZERVUARIN ÜRETİM
PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Fatma Bahar HOŞGÖR
Ömer İnanç TÜREYEN
Abdurrahman SATMAN
Murat ÇINAR

ÖZET
Günümüzde, sürdürülebilir ve yenilenebilir olmasının yanında ucuz ve temiz bir enerji kaynağı olan
jeotermal enerji kullanımı giderek artmaktadır. Ülkemizdeki jeotermal sahalar incelendiğinde,
rezervuarların baĢlangıçta sıvı etken oldukları ve rezervuar suyunun içinde etkisi göz ardı
edilemeyecek miktarda çözünmüĢ karbondioksit bulunduğu görülür. Suyun termodinamik davrnıĢları,
faz kompozisyonları ve rezervuarın basınç ve sıcaklık davranıĢları karbondioksit varlığından oldukça
etkilenmektedir. Bu çalıĢmada, jeotermal sistem tek veya çoklu tanklar ele alınarak kütle ve enerji
denklemleri herbir tank için beraber çözülmüĢ, bu sayede üretim, doğal beslenme ve re-enjeksiyon
sebebi ile rezervuarda oluĢan basınç ve sıcaklık değiĢimleri ile karbondioksit miktarındaki değiĢim de
modellenmiĢtir. Duyarlılık analizleri yapılarak, çözünmüĢ karbondioksit oranının, üretim hızının, reenjeksiyon miktarının jeotermal rezervuarın basınç, sıcaklık ve gaz doymuĢluğu üzerindeki etkileri
incelenmiĢtir. Bu modelleme çalıĢması ile, karbondioksit içeren jeotermal sistemlerin davranıĢı
kapsamlı olarak incelenebilir ve jeotermal sistemin gelecekteki performansı sürdürülebilirlik açısından
değerlendirilerek en uygun iĢletme stratejileri belirlenebilir.
Anahtar Kelimeler: Karbondioksit içeren jeotermal sistemler, rezervuar modellemesi, boyutsuz
parametre modeli.

ABSTRACT
Nowadays, utilization of geothermal energy has increased greatly due to its cleanliness, safeness,
renewability and sustainability. Two of the common characteristics of Turkey‟s geothermal fields are
that they are initially all liquid dominated and almost all contain some amounts of carbon dioxide. Even
small quantities of carbon dioxide have profound effects on the thermodynamic behavior of water,
phase compositions and the reservoir pressure and temperature behavior. In this study each
component of a geothermal system is represented using a tank that is composed of fluid and rock and
three conservation equations; mass balances on water and carbon dioxide and an overall energy
balance; are solved simultaniously for each tank. By doing so, we are able to keep track of average
reservoir pressure, average reservoir temperature and the amount of carbon dioxide. Sensitivity
analysis are made to study the effect of dissolved CO2 and to monitor the change of pressure,
temperature and gas saturation that occurs from production, reinjection and natural recharge. This
modeling study can be utilized to better understand the behavior of hot water systems that contain
carbon dioxide and to forecast future performance of the geothermal system.
Key Words: Geothermal systems containing carbondioxide, reservoir modelling, lumped parameter
(tank) model.
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1. GİRİŞ
Temiz, güvenli sürdürülebilir ve yenilenebilir özellikleri nedeniyle jeotermal enerji günümüzde
çekiciliğini dünyada ve ülkemizde arttırmaktadır. Özellikle Türkiye‟de son dokuz yıl içinde jeotermal
enerjinin kullanımında büyük geliĢmeler sağlanmıĢtır. Mevcut olarak Türkiye‟nin elektrik kurulu
kapasitesi 310 MW e olarak ve doğrudan kullanım kapasitesi ise 2705 MW t olarak verilmektedir [12].
2005 yılında elektrik kurulu kapasitesinin 17.8 MW e [8] olduğu değerlendirilirse ülkemizde jeotermal
o
enerji kullanımının ne derecede geliĢtiği görülmektedir. Korkmaz vd., [8] sıcaklığı 100 C‟den yüksek 38
sahada yaptıkları çalıĢma sonucunda elektrik potansiyelinin istatistiksel P10 değerini 1673 MW e P90
değerini ise 3140 MW e olarak vermektedir. Yine aynı çalıĢma Isıl potansiyel için P10 değerini 5600
MWt ve P90 değerini ise 11400 MW t olarak vermektedir. Mevcut kullanım ve potansiyel dikkate
alındığında jeotermal enerjinin kullanımının ülkemizde önümüzdeki yıllarda geliĢme potansiyelinin
olduğu görülmektedir.
Birçok jeotermal rezervuar karbondioksit içermektedir. Sıvının etken olduğu jeotermal rezervuarlarda
su içerisinde çözünmüĢ karbondioksit miktarı kütlece %5‟e kadar çıkmaktadır. Örneğin Türkiye‟nin
önemli jeotermal sahalarından biri olan Kızıldere sahasında çözünmüĢ karbondioksit miktarı %1.5‟tir
[10]. Jeotermal rezervuarlar modellenirken (sayısal modelleme veya lumped parametre modellemesi
ile) karbondioksit etkisinin modele dahil edilmesi gerekmektedir. Karbondioksit jeotermal sahada
üretim baĢladığı zaman akıĢın termodinamik özelliklerini kontrol eder. Su-karbondioksit karıĢımının
gazlaĢma (ayrıĢma) noktası basıncı karıĢımdaki karbondioksit oranına bağlı olarak değiĢir.
Karbondioksit içeren jeotermal sistemler saf su sistemlerine nazaran daha yüksek gazlaĢma noktası
basıncına sahiptir ve karbondioksit miktarı arttıkça gazlaĢma noktası basıncı da artar.
Literatürde jeotermal sistemlerin modellenmesinde karbondioksitin etkisi birçok araĢtırmacı tarafından
ele alınmıĢtır. Zyvoloski ve O‟Sullivan [17], jeotermal rezervuarların sayısal simulasyonunda korunum
denklemlerinin kullanılmasını ayrıntılı olarak incelemiĢlerdir. Özet olarak, çalıĢmalarında üç adet
korunum denklemi kullanmıĢlardır. Bunlar, su için kütle korunumu denklemi, tüm sistem için enerji
korunumu denklemi ve karbondioksit için kütle korunumu denklemleridir. Bu çalıĢmada temel
değiĢkenler basınç, entalpi ve sıcaklık olarak belirlenmiĢtir.
Atkinson ve diğerleri [2], buhar fazın etken olduğu rezevuarlar için boyutsuz parametre modeli
geliĢtirerek önemli miktrarda karbondioksit içeren Bagnore jeotermal rezervuarını modellemiĢlerdir.
Bagnore sahası baĢlangıç koĢullarında iki faz içerdiğinden dolayı araĢtırmacılar bu sahaya iki tanktan
oluĢan bir model uyarlamıĢlardır. Bu tanklardan biri sıvı bölgesini diğeri de buhar bölgesini
modellemek amacıyla kullanılmaktadır ve bu iki tank arasında kütle transferi gerçekleĢebilmektedir.
O‟Sullivan ve diğerleri [9], jeotermal rezervuarların, akıĢkanın sıkıĢtırılmıĢtırılmıĢ sıvı, iki faz veya tek
faz gaz olması durumuna göre sayısal simulasyonu yapılırken temel değiĢkenlerin nasıl ayarlanması
gerektiği ile ilgili ayrıntılı bilgi vermiĢlerdir. Ortaya koydukları yaklaĢım günümüzde de birçok sayısal
modelde kullanılmaktadır.
Alkan ve Satman [1], Whitining ve Ramey [8] tarafından saf su sistemi için geliĢtirilmiĢ olan boyutsuz
parametre modelini su-karbondioksit sisteminin davranıĢını veren bir termodinamik paket ekleyerek
geliĢtirmiĢlerdir.
Batistelli vd., [3] ise TOUGH2 simülatörünün rezervuar akıĢkanının tuzlu su ve akıĢkan içinde
yoğuĢamayan gazlar olması durumunda sayısal çözümlerin nasıl yapıldığından ve özellikle de asıl
değiĢkenlerin nasıl alınması gerektiğinden bahsetmiĢtir. HoĢgör vd., [6] tarafından gerçekleĢtirilen
çalıĢma aslında bu bildiride yapılan çalıĢmanın temelini oluĢturmaktadır. Fakat HoĢgör vd., [6] verdiği
sonuçlar oldukça basit sistemler için verilmiĢtir. Bu çalıĢmada, karbondioksit içeren jeotermal
sistemlerin davranıĢı kapsamlı bir Ģekilde incelenmiĢtir. Jeotermal sistem tek veya çoklu tanklar ele
alınarak kütle ve enerji denklemleri herbir tank için beraber çözülmüĢ, üretim, doğal beslenme ve reenjeksiyon sebebi ile rezervuarda oluĢan basınç ve sıcaklık değiĢimleri ile karbondioksit miktarındaki
değiĢim de gözlemlenmiĢtir. Bu sayede jeotermal sistemin performansı değerlendirilerek ileriye yönelik
iĢletme stratejileri belirlenebilir.
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2. KÜTLE VE ENERJİ KORUNUMU DENKLEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Bu bölümde su-karbondioksit sistemlerinin davranıĢları ve geliĢtirilen modelin matematiksel temelleri
verilmektedir. Ġlk kısımda, su – karbondioksit sistemlerinin davranıĢını modellemek amacıyla
literatürde geliĢtirilen ve bu çalıĢmada kullanılan termodinamik paket açıklanacaktır. Bunu su –
karbondioksit sistemlerinin davranıĢlarının açıklanması takip edecektir. Son olarak da geliĢtirilen
lumped parametre modeli ayrıntılı bir Ģekilde açıklanacaktır.

2.1. Termodinamik Paket
Bu bölümde anlatılacak termodinamik paket literatürde daha önce yer alan korelasyon ve bağıntıları
içermektedir. CO2‟in kısmi basıncı ile CO2‟in su içerisindeki kütle oranı arasındaki iliĢki Henry Yasası
ile verilir.

p CO2  H T  f CL

(1)

Burada, PCO 2 CO2‟ in kısmı basıncı (Pa), fCL sıvı su içerisindeki CO2 „in kütle oranı, H(T) Henry sabiti
-1

(Pa ) ve T sıcaklıktır (K). Denklem 1‟den görüldüğü üzere Henry sabiti sıcaklığın fonksiyonudur ve
Sutton [14] tarafından geliĢtirilmiĢ olan aĢağıdaki bağıntı ile hesaplanabilir.
2

 T  273.15 
 T  273.15   9
H T   5.4  3.5
  1.2
 10
100
100



 


(2)

Cramer [4] çalıĢmasında Henry sabiti için Denklem 3‟de verilen iliĢkiyi vermektedir:
5

H T    Bi T i
i 0

(3)

Burada B Denklem 3‟de kullanılan sabit katsayıları vermektedir ve bu katsayılar Tablo 1‟de
sunulmaktadır.
Tablo 1. Cramer [4] ‟in Henry sabiti için verdiği iliĢkide kullandığı sabit katsayılar.
B(0)
B(1)
B(2)
B(3)
B(4)
B(5)

7

7.8366610
6
1.9602510
4
8.2057410
2
-7.4067410
2.18380
-3
-2.2099910

Basitlik açısından sıvı fazdaki su-karbondioksit karıĢımının yoğunluk ve akmazlıkları sıvı suyun
yoğunluk ve akmazlık değerlerine eĢit alınacaktır. Sıvı fazdaki su-karbondioksit karıĢımının entalpi
hesabı O‟Sullivan ve diğerleri (1990) tarafından ortaya konan denklem ile hesaplanır.





hL  hw 1  fCL   hCO2  hsol fCL

(4)

Burada, hL sıvı fazın entalpisi (J/kg), hw sıvı fazdaki suyun entalpisi (J/kg), hCO2 gaz fazdaki CO2‟in
entalpisi (J/kg) ve hsol ise su karbondioksit solüsyonunun entalpisidir. hCO2 Sutton [14] tarafından
geliĢtirilen denklem ile hesaplanır.
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hCO 2  2.18  10 5  732T  0.252T 2  2.63  10 5T 3

Su karbondioksit solüsyonunun entalpisi de Ellis ve Golding [5]
bağıntı ile hesaplanır.
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(5)
tarafından geliĢtirilmiĢ aĢağıdaki



hsol   1.351  0.01692 T  273 .15   7.5524  10 5 T  273 .15   1.318  10 7 T  273 .15   10 6
2

3

(6)

Gaz fazın basıncı, denklem 7‟da görüldüğü üzere buharın kısmi basıncıyla CO2‟in kısmi basınçlarının
toplamına eĢittir.

p G  p s  pCO2
Burada,

(7)

PG gazın basıncı (Pa) ve Ps buharın kısmi basıncıdır (Pa). Ps, değerleri IAPWS‟e (2007)

göre hesaplanırken gaz fazın yoğunluğu denklem 8 kullanılarak bulunur.

G   s  CO

(8)

2

Burada,  G gaz fazın yoğunluğu (kg/m ),  s buharın yoğunluğu (kg/m ) ve  CO2 (kg/m ) gaz fazdaki
3

3

3

CO2‟in yoğunluğudur. Gaz fazın akmazlık değeri denklem 9 ile hesaplanır.

G   s 1  fCG   CO2 fCG

(9)

Burada, G gaz fazın akmazlığı (Pa.s),  s buharın akmazlığı (Pa.s),  CO2 gaz fazdaki CO2‟in
akmazlığı ve fCG gaz fazdaki CO2‟in oranıdır. Gaz fazın entalpi değeri denklem 10 kullanılarak
hesaplanır (O‟Sullivan vd., 1985):

hG  hs 1  fCG   hCO2 fCG

(10)

Burada, hG gaz fazın entalpisi (J/kg), hs buharın entalpisi (J/kg) ve hCO2 gaz fazdaki CO2‟in entalpisidir.
Son olarak, herhangi bir sıcaklık ve basınçta gaz fazındaki CO 2‟in kütle oranı denklem 11 ile
hesaplanır:

fCG 

CO2
G

(11)

2.2 Karbondioksitin Suyun Özelliklerine Olan Etkileri
Bu bölümde çözünmüĢ karbon dioksitin su özellikleri üstüne olan etkileri incelenecektir. Bir önceki
bölümde bahsedildiği gibi karbondioksitin varlığı suyun yoğunluk ve akmazlık değerlerini çok fazla
etkilememektedir. Karbondioksitin en büyük etkisi ayrıĢma basıncı üstünde kendisini göstermektedir.
Kütlece çok düĢük miktarlardaki çözünmüĢ karbon dioksit oranları ayrıĢma basıncını önemli ölçülerde
etkileyebilmektedir.
ġekil 1‟de farklı kütle oranları için basınç – sıcaklık grafiği verilmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi
karbon dioksitin varlığının ayrıĢma basıncı üstüne etkileri oldukça büyüktür. Örneğin 473 K sıcaklığını
ele alalım. Bu sıcaklık değerinde saf suyun ayrıĢma basıncı yaklaĢık olarak 1.5 MPa‟dır. Eğer suyun
içinde çözünmüĢ karbon dioksit oranı fCL=0.005 (yani kütlece %0.5) olursa bu durumda ġekil 1‟den
ayrıĢma basıncını yaklaĢık olarak 3.1 MPa‟a yükselmektedir. Eğer çözünmüĢ karbon dioksit oranı
fCL=0.025 (yani kütlece %2.5) olursa bu durumda ayrıĢma basıncı 8.9 MPa olmaktadır. Görüldüğü gibi
karbondioksit oranındaki küçük artıĢlar ayrıĢma basıncında çok büyük artıĢlara neden olmaktadır.
Eğer jeotermal sistemin modellenmesinde karbon dioksit oranı hesaba katılmaz ise kuyular içinde
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ayrıĢma derinliği hesaplamalarında çok büyük hatalar yapılabilir. Sığ ayrıĢma derinlikleri beklenirken
gerçek ayrıĢma derinlikleri çok daha derinlerde bulunabilir. Üretim sırasında eğer ayrıĢma noktası
rezervuar içine girmiĢse bu durumda rezervuar içinde bir gaz fazı oluĢumu söz konusu olacaktır. Böyle
bir durumda rezervuar basıncının zamanla düĢüĢü daha yavaĢlayacaktır. Bir baĢka değiĢle basınç
daha yavaĢ azalacaktır. Bunun nedeni ayrıĢma basıncının altındaki basınçlarda ortamda gaz
oluĢmasından kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi de gaz sıkıĢtırılabilirliği sıvı sıkıĢtırılabilirliklerine göre
çok daha fazladır. OluĢan gaz fazı yapılan üretim karĢı genleĢerek basıncın daha yavaĢ düĢmesini
sağlar.

Şekil 1. Su içinde çözünmüĢ karbondioksitin ayrıĢma basıncı üstüne olan etkileri.
ġekil 2‟de kütlece fCL=0.015 (yani kütlece %1.5) oranında su içinde çözünmüĢ olan karbon dioksitin
basınç – spesifik entalpi davranıĢı üstüne olan etkileri gösterilmektedir. Basınç azaldıkça ayrıĢma
basıncına gelindiğinde gaz açığa çıkmaya baĢlamaktadır. Ġlk etapta izotermal eğriler üstünde basıncın
hızla azaldığı görülmektedir. Bu, gazın ilk bileĢiminin tamamına yakınının karbondioksitten meydana
gelmesinden kaynaklanmaktadır. Basınç üretimden dolayı daha da düĢmeye devam ettiğinde gaz fazı
içindeki buhar miktarı da artmaktadır. Gaz fazının çoğunluğu buhar tarafından oluĢtuğunda ise
basıncın azalım davranıĢı saf suyunkine daha da yaklaĢmaktadır. Yani basıncın azalıĢı hemen hemen
yok denecek kadar azdır.

Şekil 2. Su içinde fCL=0.015 kütlesel orana sahip karbon dioksitin basınç – spesifik entalpi
diyagramına olan etkisi [11].
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2.3 Geliştirilen Model
Bu bölümde geliĢtirilen lumped parametre modelinin tüm matematiksel ayrıntıları verilmektedir.
Lumped parametre modellerinde jeotermal sistemin tanklardan oluĢtuğu varsayımı yapılmaktadır. Bu
tanklar jeotermal sistemin farklı bileĢenlerini temsil etmektedirler (rezervuar, akifer vb.). Tanklar
arasındaki konfigürasyonlar değiĢebileceği gibi tankların sayıları da farklı jeotermal sistemler için
farklılıklar gösterebilmektedir.
GeliĢtirilen modelin anlatımı herhangi bir i tankı üstünde yapılacaktır. Daha sonra tüm jeotermal sistem
için çözümlerin nasıl yapılacağı açıklanacaktır. ġekil 3‟de jeotermal sistem içindeki herhangi bir i tankı
ve ona bağlı (kütle ve enerji alıĢ veriĢinin yapıldığı) olan diğer tanklar gösterilmektedir [6 ve 15].
 i, j

Tank : j1

1

Wp,i
üretim
Ti

Winj,i
Enjeksyon
Tinj,i

i, j

2

Tank : j2

i, j

Tank : j3

3

Tank : i
Su + kayaç

 i, j

l

Hacim : Vbi
Gözeneklilik : i
Sıcaklık : Ti
Basınç : pi

Tank : jl

 i, j

Nci 1

 i,s
Ws,i
Beslenme
Ts,i p0

Tank : jNci-1

i, j

Nci

Tank : jNci

Şekil 3. GeliĢtirilen modelde herhangi bir i tankının özellikleri.
GeliĢtirilen modelde her bir tankın kayaç ve sudan (su buhar, sıvı veya her iki fazda bulunabilmektedir)
oluĢtuğu varsayımı yapılmaktadır. Bu i tankının basıncı pi ve sıcaklığı ise Ti ile gösterilmektedir.
Tankın gözenekli ortam olduğu varsayımı yapılmakta ve gözenekliliği ise i ile gösterilmektedir. Tankın
kaba hacmi Vbi ile gösterilmekte ve kaba hacmin basınç ve sıcaklıktan bağımsız yani zaman ile
değiĢmediği varsayımı yapılmaktadır. Tank daha önce de bahsedildiği gibi baĢka tanklarla kütle ve
enerji alıĢ veriĢi yapabilmektedir. ġekil 3‟deki i tankının bağlantı yaptığı Nci kadar tank olduğunu
varsayalım. Kütle ve enerji alıĢ veriĢleri i tankı ile tüm bu tanklar ile gerçekleĢtirilecektir. Bunların
dıĢında i tankı içine belirlenen bir Tinj sıcaklığında Winj kütlesel debisi ile enjeksyon yapılabilmektedir.
Ayrıca Wp,L kütlesel debisi ile sıvı üretimi ve Wp,G kütlesel debisi ile de gaz üretimi gerçekleĢmektedir.
Yapılan üretimler tank hangi sıcaklıkta ise o sıcaklıkta yapılmaktadır.
Tanklar arasında kütle transferi Schilthuis [13] benzeri bir yaklaĢım ile gerçekleĢtirilmektedir. Buna
göre herhangi bir i tankı ile bağlı olduğu herhangi bir jl tankı arasında kütle debisi denklem 12 ile
verilmektedir:



Wi , jl   i , jl p jl  pi



(12)

Burada, WL,i, jl tank i ve tank jl arasında taĢınan sıvı fazın kütlesel olarak akıĢ debisi (kg/s),
jl‟nin basıncı (Pa),

p jl tank

p i tank i‟nin basıncı (Pa) ve  L ,i , jl besleme indeksidir (kg/(bar.s)). Gazın kütlesel

akıĢ debisi denklem 11‟de sıvı yerine gaz için olan besleme indeksi girilerek hesaplanır. Bu noktada
besleme indeksinin kayaç (basınç ve sıcaklığa bağlı olmayan) ve akıĢkan (basınç ve sıcaklığın
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kuvvetli fonksiyonu olan) olmak üzere iki kısımdan oluĢtuğu belirtilmelidir. Besleme indeksi aĢağıdaki
gibi yazılır:

 L,i , jl   i , jl L
Burada,

 i, j

(13)
3

l

kayaç kısmın besleme indeksi (m ) ve

 L akıĢkan

kısmın besleme indeksidir

3

(kg/(Pa.s.m )). AkıĢkan kısım için denklem 14 kullanılır.

L 

k r ,L  L

L

Burada,

 i, jl 

k r ,L

(14)
sıvının göreli geçirgenliğidir. Kayaç kısım için denklem 15 kullanılır:

kA
d

(15)
2

Burada k tankı oluĢturan ortamın geçirgenliği (m ), A tanklar arası transfer olan akıĢkanın geçtiği
2
yüzey alanı (m ) ve d karakteristik uzunluk yani bir tanktan diğer tanka transfer olurken akıĢkanın kat
ettiği yolun uzunluğudur (m). Girdi parametresi veya tarihsel çakıĢtırma sırasında ayarlanabilecek bir
parametre olan  i, jl ‟nin içinde yer aldıklarından k, A ve d‟nin değerlerinin bireysel olarak bilinmesi
gerekli değildir. Diğer taraftan, besleme indeksinin akıĢkan kısmı verilen basınç, sıcaklık ve doymuĢluk
değerlerine göre hesaplanır.
GeliĢtirilen model sistem içindeki her bir tank üstünde üç adet denklem çözülmesine dayanmaktadır.
Bunlar sırasıyla aĢağıdaki gibi verilmektedir:
1. Su için kütle dengesi
2. Kayaç ve akıĢkanlar üstünde enerji dengesi denklemi
3. Karbon dioksit için kütle dengesi denklemi
2.3.1 Su için kütle dengesi denklemi
Su için basit kütle dengesi denklemini denklem 16‟da verildiği Ģekilde yazabiliriz:







N ci
N ci
d
 L S L  G SG i    L,i , jl p jl  pi    G ,i , jl p jl  pi
dt
l 1
l 1
 W p , L ,i  W p ,G ,i  Winj, L ,i  0

Vb.i


(16)

Burada S doymuĢluğu göstermektedir (kesir). Denklem 16‟da ilk terim i tankı içindeki kütlenin birikim
debisidir. Ġkinci terim diğer tanklardan gelen sıvı su kütle debisini, üçüncü terim diğer tanklardan gelen
su buharı kütlesini, dördüncü terim yapılan sıvı su üretim debisini, beĢinci terim yapılan su buharı
üretim debisini ve son terim is yapılan sıvı su enjeksyon debisini göstermektedir. AnlaĢılacağı gibi
model içinde rezervuar içine buhar basma iĢlemi hesaba katılmamıĢtır.
Denklem 16‟da verilen denklem içinde dikkat edilecek olursa birikim teriminde zaman türevi mevcuttur.
Zaman türevini alabilmek için sayısal yaklaĢım yapılmıĢtır. Sayısal yaklaĢım olarak sonlu farklar
yöntemi kullanılmıĢtır. Sonlu farklar yönteminin kullanılması durumunda denklem 17 elde edilir.
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Vb.i

 L S L  G SG n1   L S L  G SG n

t
 Wp , L ,i  Wp ,G ,i  Winj, L ,i  0



N ci

i





N ci

  L ,i , jl p jl  pi   G ,i , jl p jl  pi
l 1



l 1

(17)

Denklem 17‟de benimsenen yaklaĢım herhangi bir zaman için çözüm elde edilmek istendiğinde zaman
içinde adım atmayı gerektirmektedir. Denklem 17‟de n Ģimdiki zaman adımını n+1 ise bir sonraki
zaman adımını belirtir. t ise atılan adımın büyüklüğünü göstermektedir (s). Çözüm sırasında, denge
problemi yaĢamamak amacıyla kapalı (implicit) yaklaĢım uygulanmıĢ ve birikim dıĢındaki diğer tüm
terimler n+1 zaman adımında değerlendirilmiĢtir. Bu durum denklem 18‟de verilmektedir.

Vb.i

 L S L  G SG n1   L S L  G SG n
t

N ci





N ci

i

   Ln,i1,jl p njl1  pin1



l 1



   Gn,i1, jl p njl1  pin1  W pn,L1,i  W pn,G1,i  Winjn,1L ,i  0
l 1

(18)

2.3.2 Kayaç ve akışkanlar için enerji dengesi denklemi
Kayaç ve akıĢkanlar için enerji dengesi denklemi denklem 19‟da verilmektedir.

Vb ,i

d
1    mCmT  L S Lu L  G SG uG i
dt

N ci







N ci



N ci



   L ,i , jl p jl  pi hL ,    G ,i , jl p jl  pi hG ,    i , jl T jl  Ti
l 1

l 1



l 1

 W p , L ,i hL ,i  W p ,G ,i hG ,i  Winj, L ,i hinj, L ,i

(19)

Burada C spesifik ısı kapasitesini (j/(kgK)), u ise spesifik iç enerjiyi (j/kg) göstermektedir. Denklem
19‟da birinci terim kayaç, sıvı su ve gaz fazları içinde enerjinin birikimini temsil etmektedir. Ġkinci terim
diğer tanklardan sıvı su ile gelen enerji debisini, üçüncü terim diğer tanklardan gaz fazı ile gelen enerji
debisini, dördüncü terim ısı iletimi sonucu diğer tanklardan gelen enerji debisini, beĢinci terim sıvı
üretimi sonucu tanktan çıkan enerji debisini, altıncı terim gaz üretimi sonucu tanktan çıkan enerji
debisini ve son terim ise sıvı enjeksiyonu sonucu tanka giren enerji debisini göstermektedir. Diğer
tanklardan gelen enerji debisinin hesabı yapılırken, basınç farkını çarpan entalpi teriminin nasıl ele
alınacağı önemlidir. Burada entalpinin ne olacağına akıĢ yönüne göre karar verilmektedir ve bu
denklem 20‟de gösterilmektedir.

 hi if pi  p jl
h  
h jl if pi  p jl

(20)

Zaman türevini hesaplamak amacıyla sonlu farklar yöntemi kullanılıp kapalı yaklaĢım uygulanırsa
denklem 21‟de verilen ayrık denkleme ulaĢılmıĢ olur.

Vb,i

1   mCmT  L S LuL  G SGuG in1  1   mCmT  L S LuL  G SGuG in

N ci

t





N ci





N ci



  Ln,i1,jl p njl1  pin1 hLn,1   Gn,i1, jl p njl1  pin1 hGn,1    in, jl1 T jnl 1  Ti n1
l 1

l 1

n 1
 Wpn,L1,i hLn,i1  Wpn,G1,i hGn,i1  Winjn,1L ,i hinj
, L ,i



l 1

(21)
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2.3.3 Karbondioksit üstünde uygulanan kütle dengesi denklemi
Karbondioksit için kullanılan kütle dengesi denklemi denklem 22‟de verilmektedir.

Vb.i





N ci
d
 L S Lf CL   G SGf CG i   L,i , jl p jl  pi f CL ,
dt
l 1

N ci



(22)



  G ,i , jl p jl  pi f CG ,  W p , L,i yCL ,i  W p ,G ,i yCG ,i  0
l 1

Denklem 22‟de birinci terim karbon dioksitin sıvı su ve gaz fazındaki birikimini göstermektedir. Ġkinci
terim diğer tanklardan sıvı su içinde gelen karbondioksit debisini, üçüncü terim diğer tanklardan gaz
fazı ile gelen karbon dioksit debisini, dördüncü terim sıvı üretimi ile çıkan karbon dioksit debisini ve
son terim de gaz üretimi ile çıkan karbon dioksit miktarını vermektedir.
Diğer tanklardan olan karbon dioksit geçiĢi için kütlesel oranın hangi koĢulda kullanılacağı denklem
23‟de verilmektedir.

 f i if pi  p jl
f  
 f jl if pi  p jl

(23)

Zaman türevi için sonlu farklar kullanılıp değiĢkenler için kapalı (implicit) yaklaĢım kullanıldığında
denklem 24 elde edilir.

Vb.i

 L S Lf CL   G S Gf CG in1   L S Lf CL   G S Gf CG in

N ci

t





N ci





   Ln,i1,jl p njl1  pin 1 f CLn ,1
l 1

(24)

n 1
n 1
n 1
n 1
n 1
   Gn ,i1, jl p njl1  pin 1 f CG
,  W p , L ,i f CL ,i  W p ,G ,i f CG ,i  0
l 1

3. ÖRNEK UYGULAMALAR
Bu bölümde, rezervuar suyunun içinde çözünmüĢ karbon dioksitin olması durumunda rezervuarın
üretim performansının nasıl olduğu araĢtırılmıĢtır. CO 2‟in jeotermal rezervuarlardaki etkisini
gözlemlemek amacıyla farklı örnekler verilmiĢtir. GeliĢtirilen model, ġekil 4‟de verilen rezervuar ve
akiferi temsil eden iki tanklı yapay örnek üzerinde uygulanmıĢtır.

Şekil 4. Lumped parametre modelinde jeotermal sistemlerin modellenmesi için kullanılan örnek tank
konfigürasyonu.
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3.1 CO2 miktarının etkisi
Ġlk uygulamada, rezervuar ve akifer suyunun içinde aynı miktarda çözünmüĢ karbon dioksitin olması
durumunda rezervuarın üretim performansının nasıl olduğu araĢtırılmıĢtır. OluĢturulan jeotermal
sistemin özellikleri Tablo 3‟de verilmektedir. Rezervuar 10000 gün boyunca 300 kg/s ile üretim
yapmıĢtır. Dört farklı karbon dioksit oranı (%0, %0.5, %1, %1.5) için model çalıĢtırılmıĢ ve böyle bir
sistemin basınç, gaz doymuĢluğu, suyun içindeki karbon dioksit oranının değiĢimi ve gaz fazındaki
çözünmüĢ CO2 oranlarının davranıĢı incelenmiĢtir. Sonuçlar ġekil 5 – ġekil 8 arasında verilmektedir.
Tablo 3. Jeotermal sistemin özellikleri.
3

Kaba hacim, m
Gözeneklilik, kesir
Ġlk basınç, Pa
Ġlk sıcaklık, K
Kayaç sıkıĢtırılabilirliği, 1/Pa
KayaĢ ısıl genleĢme katsayısı, 1/K
3
Kayaç yoğunluğu, kg/m
Kayacın ısıl kapasitesi, j/(kg.K)
2
Kayaç geçirgenliği, m
Üretim debisi, kg/s
Enjeksiyon debisi, kg/s

9

110
0.1
5
5010
450
-9
110
0
2600
1000
-14
110
300
0

Şekil 5. Farklı karbondioksit oranları için basınç davranıĢı.
ġekil 5‟de farklı karbon dioksit oranları için basınç davranıĢı görülmektedir. Suyun içinde hiç karbon
dioksit bulunmaması durumunda basınç hızlı bir Ģekilde azaldıktan sonra ani bir değiĢim ile basınç
düĢümü yavaĢlamıĢtır. Ġlk baĢtaki hızlı azalım rezervuarda sadece sıvı su fazının bulunmasından
kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi sıvı suyun sıkıĢtırılabilirliği gazlara göre çok düĢük olduğundan
basınç hızla azalmaktadır. YaklaĢık 100 günde ayrıĢma basıncına geldiğinde ise gaz fazı (sadece su
buharı çünkü karbon dioksit bulunmamaktadır) açığa çıkar. Gaz fazının sıvı suya göre çok yüksek olan
sıkıĢtırılabilirliği basıncın düĢüm hızını azaltmaktadır. Suyun içinde karbon dioksit çözünmeye
baĢladığında ise bu davranıĢın daha erken gerçekleĢtiği görülür. Karbon dioksit miktarı arttıkça da
ayrıĢma daha erken zamanlarda gerçekleĢmekte ve basınç davranıĢı daha yüksek değerlerde
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değiĢmeye baĢlamaktadır. Bu beklenen bir davranıĢtır. Daha önce de belirtildiği gibi karbon dioksitin
en büyük etkisi suyun ayrıĢma basıncı üstündedir.

Şekil 6. Gaz doymuĢluğunun zamanla değiĢimi.
ġekil 6‟da gaz doymuĢluğunun zamanla nasıl değiĢtiği görülmektedir. Beklendiği gibi ayrıĢma
gerçekleĢtikten sonra gaz doymuĢluğu artmaya baĢlar. Daha yüksek karbondioksit oranlarında ise gaz
doymuĢluğu daha önceden meydana gelmektedir.

Şekil 7. Suyun içindeki karbondioksit oranının değiĢimi.
ġekil 7 suyun içindeki karbondioksit oranının nasıl değiĢtiğini göstermektedir. Buna göre karbondioksit
miktarları üretim ile azalım göstermektedir. Bu da beklenen bir sonuçtur çünkü ayrıĢma basıncına
eriĢtikten sonra suyun içindeki karbondioksit gaz fazına geçmektedir.
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Şekil 8. Gaz fazı içindeki karbondioksit miktarının değiĢimi.
Son olarak ġekil 8‟de gaz fazı içindeki karbondioksit miktarının nasıl değiĢtiği gösterilmektedir. Gaz
fazı oluĢmaya baĢladığı an gaz içindeki karbondioksit oranının ani bir artıĢ ile çok yüksek değerlere
çıktığı gözlemlenir. Bu da açığa çıkan gaz fazının yüksek oranda karbondioksitten meydana geldiğini
göstermektedir. Üretim zamanı ve hızına bağlı olarak da zamanla gaz fazı içindeki karbondioksit
miktarı azalmaktadır.
3.2 Besleme kaynağındaki CO2 miktarının etkisi
Bu uygulamada rezervarı besleyen kaynak ve akiferdeki çözünmüĢ CO 2 miktarının rezervuar
performansı üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. Burada da, ilk uygulamadaki rezervuar özellikleri geçerlidir.
Besleme kaynağının içerisinde çözünmüĢ CO2 olmaması ve kütlesel olarak %1.5 oranında çözünmüĢ
CO2 olması durumları ele alınmıĢtır.

Şekil 9. Besleme kaynağının içerisindeki CO2 miktarına göre rezervuar basıncının değiĢimi.
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ġekil 9‟da rezervuarın basınç davranıĢı gösterilmiĢtir. Görüldüğü üzere, iki faza geçildiğinde eğer
rezervuarı besleyen akiferde CO2 varsa karbondioksitin kısmi basıncının da etkisiyle rezervuardaki
basınç düĢümü daha az olmaktadır.
GazlaĢma noktası basıncına ulaĢıldıktan sonra gaz fazı açığa çıktığı için gaz doymuĢluğu artmaktadır.
Rezervuarı besleyen akiferde çözünmüĢ CO2 varsa gaz doymuĢluğundaki artıĢ ġekil 10‟da görüldüğü
üzere daha fazladır. Bu artıĢ yaklaĢık 3500 günden sonra daha da artmaktadır çünkü ġekil 11 ve
12‟den anlaĢıldığı üzere akiferde CO2 olmadığı durumda üretime bağlı olarak rezervuardaki CO 2
tükenmiĢtir ve bu gaz doymuĢluğunu negatif etkilemiĢtir.

Şekil 10. Besleme kaynağının içerisindeki CO2 miktarına göre rezervuarın gaz doymuĢluğunun
değiĢimi.

Şekil 11. Besleme kaynağının içerisindeki CO2 miktarına göre rezervuar suyunda çözünmüĢ CO2‟in
kütlesel oranındaki değiĢim.
ġekil 11 ve 12 sırasıyla besleme kaynağının içerisindeki CO2 miktarına göre rezervuar suyundaki ve
gaz fazındaki CO2‟in kütlesel oranınındaki değiĢimleri göstermektedir. Suda çözünmüĢ CO 2 miktarı
üretim ile azalmaktadır ama bu azalım eğer besleme kaynağında CO 2 varsa daha yavaĢ gerçekleĢir.
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Rezervuarı besleyen akiferde CO2‟in olmadığı durumda üretime bağlı olarak CO 2 tamamen
tükenmiĢtir. Gaz fazındaki CO2 miktarı baĢlangıçta sistemde gaz olmadığı için sıfırdır ve gazlaĢma
noktası basıncına ulaĢıldıktan sonra gaz fazı açığa çıkmaya baĢlar. Eğer rezervuarı besleyen akiferde
baĢlangıçta çözünmüĢ CO2 varsa gaz fazındaki CO2‟in kütlesel orandaki azalım akiferden rezervuar
suyuna gelen CO2 miktarı ile yavaĢlar aksi taktirde ġekil 12‟de görüldüğü gibi CO2 üretim hızına ve
zamana bağlı olarak tamamen bitebilir.

Şekil 12. Besleme kaynağının içerisindeki CO2 miktarına göre rezervuarda gaz fazında bulunan
CO2‟in kütlesel oranındaki değiĢim.
3.3 Reenjeksiyon miktarının etkisi
Üçüncü, uygulmada, rezervuara reenjeksiyon yapılması durumunda jeotermal sistemin performansı
incelenmiĢtir. Reenjeksiyon yokken ve sırasıyla %50, %80 ve %100 reenjeksiyon olması senaryoları
araĢtırılmıĢtır. OluĢturulan jeotermal sistemin özellikleri Tablo 4‟de verilmektedir.
Tablo 4. Jeotermal sistemin özellikleri.
3

Kaba hacim, m
Gözeneklilik, kesir
Ġlk basınç, Pa
Ġlk sıcaklık, K
Kayaç sıkıĢtırılabilirliği, 1/Pa
KayaĢ ısıl genleĢme katsayısı, 1/K
3
Kayaç yoğunluğu, kg/m
Kayacın ısıl kapasitesi, j/(kg.K)
2
Kayaç geçirgenliği, m
Üretim hızı, kg/s
ÇözünmüĢ CO2 miktarı, kesir
Reenjeksiyon sıcaklığı, K

9

110
0.2
5
5010
450
-9
110
0
2600
1000
-15
110
200
0.01
373.15

ġekil 13‟de görüldüğü üzere reenjeksiyon miktarı arttıkça basınç düĢümü azalmaktadır. Reenjeksiyon
ile beraber akiferden de beslenme olduğu için %100 reenjeksiyon durumunda rezervuarın
baĢlangıçtaki basınç değerinden çok fazla bir düĢüm olmamıĢtır.
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Şekil 13. Farklı reenjeksiyon yüzdelerine göre basınç davranıĢı.

Şekil 14. Farklı reenjeksiyon yüzdelerine göre gaz doymuĢluğu davranıĢı.
ġekil 14‟de sistemdeki gaz doymuĢluğunun davranıĢı verilmiĢtir. Sistemde gazlaĢma noktası
basıncına gelindikten sonra gaz fazı açığa çıkmaya baĢlar. Gaz fazının açığa çıkma zamanı
reenjeksiyon miktarının artması ile ötelenmektedir. Reenjeksiyon olmaması durumunda üretimle
beraber oluĢan basınç düĢümü ile gaz doymuĢluğu miktarı artar. Basınç düĢümü reenjeksiyon ile
azaldığından gaz doymuĢluğu miktarı da azalır. Örnek uygulamada, %100 reenjeksiyon olma
durumunda basınç düĢümü çok az olduğundan sistem sıvı fazda üretime devam etmiĢ ve gaz fazı
açığa çıkmamıĢtır.
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Şekil 15. Farklı reenjeksiyon yüzdelerine göre suda çözünmüĢ CO 2‟in kütlesel oranındaki değiĢim.
ġekil 15 ve 16 sırasıyla sudaki ve gaz fazındaki CO 2‟in kütlesel oranınındaki değiĢimleri
göstermektedir. Suda çözünmüĢ CO2 miktarı üretim ile azalmaktadır ama bu azalım reenjeksiyon
hızındaki artıĢ ile azalır. Gaz fazındaki CO 2 miktarı baĢlangıçta sistemde gaz olmadığı için sıfırdır ve
gazlaĢma noktası basıncına ulaĢıldıktan sonra büyük miktarı CO2‟den oluĢan gaz fazı açığa çıkmaya
baĢlar. Reenjeksiyon miktarı artıkça gaz fazı daha geç açığa çıkar ve üretim oluĢan CO2‟in kütlesel
orandaki azalım yavaĢlar.

Şekil 16. Farklı reenjeksiyon yüzdelerine göre gaz fazındaki CO2‟in kütlesel oranındaki değiĢim.
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SONUÇLAR







Bu çalıĢmada, CO2 içeren jeotermal sistemlerin basınç ve sıcaklık davranıĢını veren bir
boyutsuz (lumped) parametre modeli geliĢtirilmiĢtir.
CO2‟in en çok gazlaĢma noktası basıncı üzerinde etkisi vardır ve sıvı fazda bulunan suyun
içerisinde çok az olsa dahi CO2 çözünmesi gazlaĢma noktası basıncını arttırmaktadır.
Bu basıncın artması sebebi ile rezervuarda iki faza geçiĢ daha yüksek basınçlarda gerçekleĢir.
Rezervuarda üretim ile oluĢan gaz fazı, gazın sıvılara göre daha fazla sıkıĢtırılabilirliğe sahip
olmasından dolayı, basınç düĢümünü yavaĢlatmaktadır.
Farklı sentetik örnekler üzerinde oluĢtulan model uygulanmıĢ, üretim, doğal beslenme ve reenjeksiyon sebebi ile rezervuarda oluĢan basınç ve sıcaklık değiĢimleri ile karbondioksit
mikrtarındaki değiĢim de gözlemlenmiĢtir.
Duyarlılık analizleri yapılarak, çözünmüĢ karbondioksit oranının, üretim hızının, re-enjeksiyon
miktarının jeotermal rezervuarın basınç, sıcaklık ve gaz doymuĢluğu üzerindeki etkileri
incelenmiĢtir.
Bu modelleme çalıĢması ile, karbondioksit içeren jeotermal sistemlerin davranıĢı kapsamlı
olarak incelenebilir ve jeotermal sistemin gelecekteki performansı sürdürülebilirlik açısından
değerlendirilerek en uygun iĢletme stratejileri belirlenebilir.
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JEOTERMAL ENERJİ KULLANIMININ ENDÜSTRİYEL
UYGULAMALARI
Hüseyin GÜNERHAN

ÖZET
Jeotermal enerjiden yararlanma kapsamında jeotermal kaynak kullanımını içeren birçok endüstriyel
uygulama ile karĢılaĢmak mümkün olmaktadır. Bu çalıĢmada, endüstriyel ve tarımsal uygulamalarda
jeotermal enerji uygulama sıcaklıklarına ait temel bilgiler verildikten sonra, jeotermal enerjinin
kullanıldığı kağıt üretim tesisi, dondurulmuĢ patates iĢleme tesisi ve atık su arıtma tesisine ait örnek
uygulamalar verilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, endüstriyel uygulamalar, kağıt üretim tesisi, patates iĢleme
tesisi, atık su arıtma tesisi

ABSTRACT
It is possible to find geothermal source usage in many industrial application in manner of utilization of
geothermal energy. In this study, after giving basic information about geothermal energy application
temperatures in industrial and agricultural applications, the examples related with commercial
applications which are paper production plant, frozen potato processing plant, and wastewater
treathment plant which use geothermal energy were given.
Key Words: Geothermal energy, industrial applications, paper production plant, potato processing
plant, wastewater treathment plant

1. GİRİŞ
Kurutma, ısıtma, buharlaĢtırma, yıkama, damıtma, tatlı su elde etme ve kimyasal
endüstriyel uygulamalar, jeotermal enerjiden yararlanılarak gerçekleĢtirilebilir.
uygulamalarda karĢılaĢılan baĢlıca enerji kriterleri; maliyet, güvenilirlik ve kalite olarak
Jeotermal enerjiden yararlanıldığında, enerji kriterleri için aĢağıda verilen bilgiler
alınmalıdır.

ayırma gibi
Endüstriyel
sıralanabilir.
göz önüne

-Ürünün kütle baĢına enerji maliyeti, kullanılan diğer kaynaklardan düĢüktür.
-Jeotermal enerjinin güvenilirliği, tesisin iĢletilebilirliği için uygundur.
-Jeotermal enerjinin kalitesi, diğer kaynaklar kadar iyi veya daha iyidir.
Jeotermal enerjiye ait akıĢkan sıcaklığının, endüstriyel uygulamalar için istenilen sıcaklılardan düĢük
olduğu durumlarda, buhar kazanları ve ısı pompaları gibi birleĢik ısıl sistemler yardımıyla
yükseltilebilir. Jeotermal akıĢkan bir endüstriyel uygulamada kullanılacaksa endüstriyel tesis, mevcut
jeotermal akıĢkana uygun duruma getirilebilir. Eğer akıĢkan tesise uygun duruma getirilecekse,
akıĢkanın kalitesi ekonomik yöntemlerle yükseltilebilir. Tarımsal uygulamalar daha düĢük sıcaklıktaki
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akıĢkanları kullanabilirken, endüstriyel uygulamalar genellikle buhar veya kızgın buhar kullanımını
gerektirir [1].

2.JEOTERMAL AKIŞKANIN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
Bir jeotermal kuyudan genelde sıcak su veya ıslak su buharı elde edilebilir. Sebze kurutma, Ģoklama
ve yıkama gibi tarımsal uygulamalarda genellikle 90°C sıcaklığın üzerinde sıcak su kullanılır. Daha
yüksek sıcaklıktaki akıĢkanlarda ise, jeotermal akıĢkanın sahip olduğu ısı enerjisi öncelikle kullanılmalı
ve kaskat sistemler ile enerjiden en fazla ölçüde yararlanılmalıdır. Kağıt hamuru, kereste kurutma ve
kimya gibi endüstriyel uygulamalar genelde farklı basınçlarda buhar kullanımını gerektirirler. Çoğu
durumda ısı enerjisi aĢağıda verildiği gibi elde edilebilir:
-Jeotermal akıĢkandan tesiste kullanılacak akıĢkana ısı transferi yolu ile,
-Jeotermal akıĢkanı iĢletmede kullanmak için buhara dönüĢtürme yolu ile,
-Elektrik enerji üretmek için buhara dönüĢtürme yolu ile,
-Elektrik enerji üretmek veya tesiste kullanmak için ikinci bir akıĢkan (freon gibi) buharına jeotermal
akıĢkanın enerjisini aktarma yolu ile.
Endüstride genelde buhar kullanılır ve jeotermal akıĢkanın kalitesi, flaĢlama tekniği ile birlikte fosil
yakıtlarla ısıtma ve mekanik sıkıĢtırma ile arttırılabilir [1].

3.ENDÜSTRİYEL UYGULAMA ÖRNEKLERİ
3.1.Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretim Tesisi
BeyazlatılmıĢ kağıt hamuru üretimi için kurulan tesislerde kullanılan buhar, ağaç kabukları ile beslenen
kazanlar ve sıvı veya gaz yakıtlı kazanlarda üretilir. Kağıt hamuru yapılacak ağacın önce kabuğu
soyulur. Kabuk, iĢletme için gerekli olan buharı elde etmek için yakıt olarak kullanılır. SoyulmuĢ ağaç
daha sonra küçük parçalara ayrılır. Kağıt hamuru elde etmek üzere, çözeltiye atılacak küçük parçalar
için 2.5-3.5 kg çözelti/kg parça oranının göz önüne alınması gerekmektedir. Isıtılan çözelti sodyum
sülfat ve kostik sodadan oluĢur. Çözeltinin genelde seyreltilmesi gerekir. SeyreltilmiĢ çözelti içeren
çürütme tankı, buhar ile ısıtılır. Tesisteki en yüksek ısıtma sıcaklığı 168-175°C (buhar basıncı 655-793
kPa) arasındadır. Isıtmanın sonunda tankın içindeki basıncın yaklaĢık olarak 522 kPa kadar
düĢmesine izin verilir. Kağıt hamuru tankın dibindeki vana açılarak boĢaltılır. Kağıt hamuru buradan
flaĢ tanka akar. FlaĢ tankında buhar çıkıĢı vardır ve bu buhardan ısı geri kazanımı gerçekleĢtirilir.
Daha sonra kağıt hamuru istenilen duruma gelmemiĢ küçük ağaç parçalarından arındırılır. Elemeden
geçirilen kağıt hamuru yıkanarak çözeltilerden de arındırılır. Bu iĢlem dönel vakum yıkayıcılar ile
yapılır. Yıkama için sıcak su kullanılır ve burada yaklaĢık %98 oranında kağıt hamuru temizlenmiĢ
olur. Kağıt hamurundan temizlenen çözelti önce çok kademeli buharlaĢtırıcılarda konsantre edilir,
sonra doğrudan temaslı buharlaĢtırıcılarda tekrar konsantre edilir. ÇözülmüĢ organik malzemeleri
çıkarmak için yeni bir kimyasal eklenir ve keskin çözelti yıkanır. Daha sonra çözelti çökeltilir ve
kostiklenir. Böylece kağıt hamurundan arındırılan siyahımsı çözelti beyaz piĢirme çözeltisi haline
getirilmiĢ olur.
Kağıt hamurunun beyazlatılmasına ait Ģoklama iĢlemine ait temel basamaklar aĢağıda verildiği gibidir:
-Kimyasal kağıt hamuru ile uygun oranlarda karıĢtırma iĢlemi
-Kağıt hamurunun sıcaklığının istenilen düzeye çıkartılması iĢlemi
-KarıĢımın belirli bir süre sabit sıcaklıkta tutulması iĢlemi
-Atık kimyasalların kağıt hamurundan temizlenmesi iĢlemi
Tesiste beyazlatıcı kimyasal olarak klordioksit kullanılır. Kağıt hamuru ile klordioksit iĢleme sokulur ve
kalsiyum hipokloritle nötrleĢtirme yapılır. Kağıt imal edilmeden önce kağıt hamuru stoğu hazırlanır ve
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bu iĢ çırpıcı ve incelticiler kullanılır. Kağıt hamuru içindeki liflerin fiziksel formunu değiĢtirmek için bu
iĢlem yapılır. Kağıt, kağıt hamurunun seyreltik su süspansiyonunun ince bir elek üzerine
çöktürülmesiyle yapılır. Çöktürmenin yapıldığı elek lif tabakasını tutar. Bu tabaka preslenir ve
kurutulur.
Tüm iĢlem sıcaklıkları için istenen değerler 121-177°C arasında değiĢir. Isıtma gövde-boru tipi ısı
değiĢtiricilerindeki buhardan yararlanılarak yapılır. Enerji gereksinimi 3100 kPa basınçta (370°C) buhar
üretilerek karĢılanır. Bu buharın çoğu elektrik üretmek için bir atmosferik türbinden geçer. DıĢarı atılan
172 kPa basınçtaki buhar iĢlemde kullanılır.
Jeotermal akıĢkanlar kağıt kurutulmasında, suyun ve havanın ısıtılması için kullanılırlar. Suyu 99°C
son sıcaklığa getirmek için, 100°C sıcaklıktaki jeotermal akıĢkan kullanan ve 172 kPa basınç
değerinde buhar kullanan iki yıkama suyu ısıtıcısı kullanılabilir. Ayrıca kurutma bölümündeki havaya
ön ısıtma yapmak için bir hava kurutucusu kullanılabilir. Bu bölüm, 896 kPa değerindeki basınç yerine
172 kPa değerinde basınç kullanılması için de tasarlanabilir. Siyahımsı çözeltiyi ısıtmak ve çeĢitli
yüksek basınç talepleri için 896 kPa değerindeki basınç yerine 517 kPa değerinde buhar kullanılabilir.
Çizelge 1 ile, geleneksel bir sistemin iĢlem buharının gerektirdikleri ile kalitesi arttırılmıĢ jeotermal
akıĢkan kullanan bir sisteme ait karĢılaĢtırma değerleri verilmiĢtir.
Çizelge 1.Kağıt hamuru iĢleminde buhar gereksinimlerinin karĢılaĢtırılması [1]
ĠĢlem
Geleneksel Sistem (buhar, kPa)
Jeotermal sistem (buhar, kPa)
Yıkama suyu ısıtma
172
172 ve sıcak su
BuharlaĢtırıcılar
172
172
DüĢük basınçlı buhar
172
172
Siyah su ısıtma
896
517
Çürütme tankı
896
896
Kurutucu
896
172 ve sıcak su
Yüksek basınçlı buhar
896
517
Jeotermal enerji kullanılarak tasarlanan sistemde ağaç kabuğu yakılan kazan ve sıvı yakıtlı kazan
yoktur ve daha önce bu ünitelerce sağlanan ısı enerjisi 121°C sıcaklıktaki jeotermal akıĢkan kullanılan
kalitesi yükseltilmiĢ bir jeotermal sistemle sağlanabilir. Tipik bir kağıt hamuru fabrikası enerjisinin
yaklaĢık %30 kadarını 121°C sıcaklıktaki jeotermal akıĢkandan karĢılayabilir. Jeotermal akıĢkanın
sıcaklığının 200°C değerine kadar çıktığını ve elektrik gereksiniminin de jeotermal akıĢkandan
karĢılanabileceği göz önüne alınırsa, kağıt hamuru ve kağıt fabrikasının enerjisinin %100 kadarını
jeotermal akıĢkandan sağlamak mümkün olabilecektir [1, 2].
3.2.Patates İşleme Tesisi
Patates iĢleme tesisinde; patates cipsi, dondurulmuĢ parmak patates ve patates püresi-unu-niĢastasıkonservesi gibi birçok ürün elde edilebilir. ĠĢlenmek için kullanılan patateslerin yaklaĢık %50 kadarı
dondurulmuĢ patates ürünleri yapmak için kullanılmıĢtır. Patates üretim yöntemlerinde, 150°C
sıcaklığa kadar olan jeotermal akıĢkandan yararlanılabilir. Bunun yanında kızartma ünitesi gibi birkaç
ünitede jeotermal kaynaklardan sağlanan yüksek sıcaklıklara gereksinim duyulabilir.
Patates iĢleme tesisinde iĢlenecek patatesler, bir yüzey temizleyiciye taĢınır ve patates yüzeyini
yumuĢatan ön ısıtıcıya iletilir. Daha sonra patatesin kabukları, 60-80°C sıcaklıkta bekletilen özel
çözeltiyle kimyasal yöntemle soyulur. SoyulmuĢ patatesler tekrar yüzey temizleyiciden geçirilir ve
yıkama iĢlemine maruz bırakılırlar. Bu iĢlemden sonra kesim yapılır. Patates kabukları ise bir toplama
tankına pompalanır, çeĢitli iĢlemlerden geçirilip hayvan yemi haline getirilir.
Küçük parçalar halinde kesilen patatesler Ģoklama iĢlemine tabi tutularak suları alınır. Yüzey nemi ise
kurutucuda alınır. Kızartma ünitesinde ürün piĢirilir. Kızartıcılardaki yağ, 1900 kPa değerinde basınca
sahip ısı değiĢtiricileri tarafından 190°C sıcaklığa getirilir. Ürünlerin dondurulması ise kompresörler
tarafından çalıĢtırılan soğutma sistemi ile yapılır. Dondurucu sıcaklıkları -34°C değerinde sabit tutulur.
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Ürünün jeotermal akıĢkan tarafından herhangi bir Ģekilde kirletilmesini önlemek veya akıĢkanın
Ģartlandırılmasını ortadan kaldırmak için ısı değiĢtiricilerden geçen jeotermal akıĢkan sahip olduğu
enerjiyi ikincil bir akıĢkana transfer eder. Bu akıĢkan genellikle sudur. Kapalı sistemde dolaĢan su
daha sonra tekrar kullanılmak üzere ısı değiĢtiricisine döndürülür.
150°C değerindeki jeotermal kaynakla gerçekleĢtirilen iĢlemlere ait bilgiler Çizelge 2 ile verilmiĢtir.
Kabuk soyma iĢlemi, 120°C, 93°C ve 66°C sıcaklık gerektiren üç ayrı adımı kapsar. Sıcak Ģoklama
iĢleminde 93°C giriĢ sıcaklığı kullanılır. Ilık Ģoklama iĢleminde ise gereken sıcaklık değeri 66°C
değerindedir. Sistemde kullanılan su sıcaklığı ise 66°C değerindedir.
Çizelge 2.Patates iĢleme için gerekli sıcaklıklar [1]
ĠĢlemler
GiriĢ Sıcaklığı (°C)
ÇıkıĢ Sıcaklığı (°C)
Kabuk soyma
127
93
Kabuk soyma
93
66
Kabuk soyma
66
38
Sıcak Ģoklama
93
38
Ilık Ģoklama
66
38
Su ısıtma
66
10
Isı merkezi
66
38
ġekil 1 ile verilen akıĢ diyagramı, jeotermal enerji kullanan bir patates iĢleme tesisine ait akıĢ
diyagramını göstermektedir. 93°C sıcaklıktan büyük iĢlemler için gerekli olan enerji, jeotermal
akıĢkanın sıcaklığını 150°C değerinden 88°C değerine düĢürerek karĢılanabilir. Daha düĢük sıcaklıklar
gerektiren iĢlemlerde ise, kısmen kademeli olarak soğutulan jeotermal akıĢkandan, kısmen de yeni
jeotermal akıĢkandan sağlanır.
Isı değiĢtiricisi, gövde-boru tipi veya levha tipi olabilir. -34°C sıcaklıkta dondurma iĢleminde kullanılan
soğutma için gereken enerji jeotermal enerji ile sağlanamayabilir. DoymuĢ kızartma iĢlemi ısı
değiĢtiricileri ve 1900 kPa basınçta buhar gerektirir. Gerekli enerjinin %45 kadarı burada tüketilir. Geri
dönüĢ sıcaklığı 150°C değerinden yüksek olduğu için iĢlemin enerji gereksiniminin %50’den fazlası
jeotermal enerji ile sağlanabilir [1, 3].
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Şekil 1. Jeotermal enerji kullanan bir patates iĢleme tesisine ait akıĢ diyagramı [1]
3.3.Atık Su İşleme Tesisi
Bir arıtma tesisinde jeotermal enerji; çamur kazanını ısıtma, çamurlu suyun dezenfeksiyonu, çamur
kurutma ve yağ eritme için kullanılabilir. Bir atık su arıtma tesisindeki iĢlemler ġekil 2 ile verildiği gibi
olabilir. Atık su, arıtma tesisine kanalizasyon hattından girer ve ön arıtma iĢlemi için çubuk filtrelere
gider. Burada büyük parçalar tutulur ve bu parçalar mekanik olarak ayrıĢtırılır. Daha küçük parçalar
basınç altında hava ile ayrılabilir. Su üzerinde yüzebilen çökebilen malzemeyi daha kolay ayırmak için
iĢlemden geçirilmemiĢ atık suya hava, basınç altında kabarcıklar oluĢturacak Ģekilde verilir.
Ön iĢlemden sonra, atık su organik malzemelerin ayrıĢtırıldığı birince iĢleme gönderilir. Bu iĢlem, atık
suyun birincil arıtıcılardaki hızının azaltılmasıyla yapılabilir. Çamurlu alınan katı malzeme daha sonra
ikinci arıtma iĢleminin baĢlaması için havalandırma sistemine gönderilir. Ġkinci arıtma iĢlemi, birinci
iĢlemde ayrılamayan organik malzemelerle beslenen oksijenli ortamda yaĢayan mikro organizmaların
biyolojik iĢlemidir.
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Şekil 2.Bir atık su arıtma tesisindeki iĢlemlere ait akıĢ Ģeması [1]
Aktif çamur iĢlemi, mikro organizma kültürünün havalandırıcılarda birincil atıklara katılmasıyla yapılır.
Bu iĢlem, mikropların solunumu için büyük miktarlarda havayla birincil atık madde ve aktif çamurun
türbülanslı karıĢımı için birlikte yapılır. Havalandırma iĢleminden sonra, birincil atık madde karıĢımı ve
aktif çamur ikincil arıtıcıya gönderilir. Burada çökeltilebilen maddelerin çökeltilmesi sağlanır ve aktif
çamur havalandırma sistemine pompalanır. Biriken katı maddelerin ise uzaklaĢtırılması gerekir. Atık
aktif çamur, birincil iĢlemde ayrılan katı malzemeli iĢlemden geçirilir. Daha sonra ikincil aktif madde
klor odasına gönderilip, temizlenir. Bu iĢlemde, sıvı klor buharlaĢtırılır ve elde edilen gaz kontrollü bir
debi ile bir su kaynağına verilir, klorla doymuĢ bu suyun ikincil atıkla karıĢması sağlanır ve atık madde
bir çıkıĢ noktasından boĢaltılır.
Atık maddenin bir kısmı, üçüncü tesiste üçüncü kez iĢlemden geçirilir. Bu tesiste atık maddenin içinde
kalan maddeleri ayırmak için kimyasal katkı maddeleri kullanılır. Arıtıcı bir reaktörde yapılan kimyasal
iĢlemden sonra atık madde inceltilme ve rezervuarda depolanmak için hızlı kum filtresinden geçirilir.
Arıtma iĢlemi boyunca biriken çamurlar ve diğer katı maddeler toplanmıĢ oldukları noktalardan
çökelme için konsantre edildikleri yoğunlaĢtırıcılara pompa ile gönderilir. YoğunlaĢmıĢ bu çamur daha
sonra özütleme tankına pompalanır. Özütleme iĢlemi, oksijensiz ortamda yaĢayan canlı mikro
organizmalarla yapılan biyolojik bir iĢlemdir.
Isıtma ve karıĢtırma ile desteklenen iĢletme, özütlenmiĢ çamur ve metan gazının içindeki organik
malzemelerin yapısını bozar. Bu çerçevede metan gazı toplanıp, pompa ve kompresör gibi
makinalarda yakıt olarak kullanılabilir. Ġyi özütlenmiĢ çamur, kum zeminli kurutma yataklarının üzerinde
atmosferik olarak ya da basınçla mekanik olarak kurutulur. DüĢük sıcaklıklı jeotermal akıĢkanların tipik
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bir atık su arıtma iĢleminde bir kullanımı vardır. Çizelge 3 ile çamur kazanı ısıtma, çamur temizleme,
çamur kurutma ve yağ eritmeyi içeren potansiyel ısı kullanımları için özet bilgiler verilmiĢtir.
Çizelge 3.Atık su arıtma iĢletmesi iĢlem sıcaklıkları [1]
ĠĢlem
Çamur kazanı ısıtma (mezofilik)
Çamur kazanı ısıtma (termofilik)
Çamur temizleme (pastörüzasyon)
Çamur temizleme (kompostlama)
Çamur kurutma
Yağ eritme

Sıcaklık Aralığı (°C)
29-38
49-57
70
55
52-54
96

Özütleme iĢlemini hızlandırmak için içerik ısıtılmalı ve karıĢtırılmalıdır. Çamur sıcaklığı, bir ısı
değiĢtirici ile mezofilik sıcaklık aralığı olan 32-38°C arasında tutulmalıdır. Metan veya doğal gaz
kazanları genellikle suyu 68°C değerine ısıtmak için kullanılır. Bu suyun enerjisi spiral bir ısı değiĢtirici
ile çamura iletilir. Sıcaklıkları 49°C değerine kadar olan jeotermal akıĢkanlar 32-38°C arasında
değiĢen sıcaklıklardaki çamura yeterli ısıyı sağlayabilir.
Çamur kurutma için gerekli ısı, iĢletmenin çamur kaldırma kapasitesine göre arttırılabilir. Çamur
yeterince kurutulursa, yakıt olarak ticari değere de sahip olabilir. En uygun kurutucu tipi, kuruyan
havayı ısıtmak için su sarpantinleri kullanan konvenyör tipi kurutuculardır. Çamur kurutma için gereken
hava sıcaklığı 77°C civarındadır. Bu durumdaki jeotermal akıĢkanın sıcaklığı iseen az 88°C olmalıdır.
77°C sıcaklığında hava kullanılarak, %80 neme sahip çamurdan 0.45 kg suyu buharlaĢtırmak ve
ürünü %10 nem değerine getirmek için 25800 J değerinde enerji gerekir [1, 4].

4.SONUÇ
Özellikle düĢük sıcaklığa sahip jeotermal akıĢkanlardan endüstriyel ve tarımsal uygulamalarda
yararlanma konusunda büyük bir potansiyel mevcuttur. Dünyada bu tip uygulamaların baĢarılı bir
Ģekilde yürütüldüğü görülmektedir. Türkiye’de de jeotermal enerji potansiyelinin yüksek olmasına
rağmen, jeotermal enerjiden endüstriyel ve tarımsal amaçlı yararlanma konusundaki uygulamaların
çok olduğu söylenemez.
Jeotermal kaynaklar enerjide, endüstride, tarımda ve turizmde önemli bir rol üstlenmiĢtir ve katma
değer oluĢturmaktadır. Jeotermal kaynaklar, fosil yakıtlara göre çevreyi çok az düzeyde olumsuz
etkilemektedir. Jeotermal kaynaklardan her alanda verimli ve ekonomik bir Ģekilde yararlanılması
gerekmektedir.
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ÖZET
Formasyon sıcaklığı ve sondaj akıĢkanı özellikleri kuyuda çamurun dolaĢımı ve/veya kuyunun kapalı
olması durumlarında birbirlerini etkileyen iki önemli değiĢken parametredir. Bu parametreler jeotermal
kuyu sondajında daha da fazla bir anlam kazanmaktadır. Sondaj akıĢkanının reolojik ve termofiziksel
özelliklerinin kuyudaki sıcaklık değiĢimlerinden etkilendikleri bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, sıcaklık
değiĢimine bağlı olarak sondaj akıĢkanının gerçek davranıĢı hakkındaki bilginin eksik olması sondaj
operasyonlarının programlanmasında birtakım zorluklara yol açabilir. Sıcaklığın çamur davranıĢına
olan etkisi düĢünüldüğünde, sondaj çamurunun yüksek sıcaklıklardaki reolojik özelliklerin mutat bir
Ģekilde ısıl yaĢlandırma yöntemi uygulandıktan sonra klasik viskometre kullanılarak belirlenmesinde
hatalar olabilir.
Bu çalıĢmada üç farklı çamur türünün (bentonit temelli çamur, sepiolit temelli çamur ve lignosülfonat
çamur) reolojik özellikleri deneysel olarak ısıl reometre kullanarak dinamik ve yüksek sıcaklık/basınç
o
koĢullarında ölçülmüĢtür. Çamur örneklerinin viskozite ölçümleri 40-260 C sıcaklık aralığında 50 bar
sabit basınçta ve altı farklı kayma hızında gerçekleĢtirilmiĢtir. Örnek akıĢkanların reolojik özellikleri
aynı sıcaklık aralığında 16 saat ısıl yaĢlandırma yapıldıktan ve oda sıcaklığına soğutulduktan sonra
klasik viskometre kullanılarakta ölçülmüĢtür. Elde edilen sonuçlar çamur örneklerinin ısıl reolojik
özelliklerinin ve iki yöntemin farklılığının daha iyi anlaĢılabilmesi için karĢılaĢtırılmıĢtır.
Bulgular klasik viskometre kullanılarak elde edilen örneklerin viskozite ölçümlerinin gerçek değerlerden
farklı olduğunu göstermiĢtir. Reometre ve klasik viskometre kullanılarak ölçülen viskozitelerdeki
farklılık artan sıcaklık ile daha da artmaktadır. Bu nedenle, ısıl iĢlem yapıldıktan sonra oda sıcaklığına
soğutularak klasik viskometre ile yapılan örnek çamurların viskozite değerlerine göre yapılan hidrolik
optimizasyon dikkate değer hatalara yol açabilecek, böylece kuyu sondaj programlarından sapmalara
sebep olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Viskometre, Reometre, Termal viskozite, Sondaj çamurları, Isıl yaĢlandırma.

ABSTRACT
Formation temperatures and/or drilling fluid properties are two important versatile parameters during
circulation and shut-in processes. These parameters are getting more meaning in geothermal well
drilling. It is a well-known fact that the thermo physical and rheological properties of drilling fluid are
affected by the temperature variation of borehole. Therefore, poor knowledge of the actual behavior of
the drilling mud properties with varying temperature might cause some sort of difficulties in
programming drilling operations. Conventional viscometer along with thermal aging method which is
commonly used to determine rheological properties of drilling mud can be misleading to consider
effect of temperature on drilling mud behavior.
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This study is based on an experimental measurement of rheological properties in three different mud
types (fresh-water bentonite mud, sepiolite based mud and KCl polymer mud) under dynamic and high
temperature/pressure conditions using thermal Rheometer. The viscosities of mud samples were
o
measured in a programmed temperature range of 40 to 260 C at 50 bar constant pressure and six
different shear rates. Rheological properties of sample fluids were also measured using conventional
viscometer after 16 hours thermal aging at the same elevated temperatures and cooling down to room
temperature. The obtained results have been compared to build a better understanding of thermal
rheological properties of mud samples and difference between the two methods.
Findings indicated that viscosity of samples measured by conventional viscometer were different than
actual values. This difference in viscosity measurement using Rheometer and conventional viscometer
increased more with increasing temperature. Therefore, hydraulic optimization based on conventional
viscometer rheological measurements conducted after thermal aging and cooling process of mud
samples may lead to noticeable errors that causes misleading through drilling program.
Key Words: Viscometer, Rheometer, Thermal viscosity, Drilling muds, Thermal aging.

1. GİRİŞ
Reoloji maddenin akıĢı ve deformasyonu çalıĢmasıdır. Viskozite deformasyona neden olan kuvvete
karĢı madde tarafından geliĢtirilen direncin bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Sondaj
operasyonlarında viskozite iliĢkili konuların çoğunda kayma hızı (shear rate) etkindir. Bu nedenle,
sondaj akıĢkanlarının viskozitesi (akmazlık) çoğunlukla izlenen ve kontrol edilen bir özelliktir. Sondaj
akıĢkanının kesintileri bünyesinde taĢıyabilmesi veya tutabilmesi öncelikle çamur viskozitesinin
karakteristik bir fonksiyonudur.
Sondaj akıĢkanı yüzeyde hazırlandıktan sonra kuyu içerisindeki sirkülasyonu boyunca çevresel
faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörlerden en önemlilerinden birisi sıcaklıktır. Genel olarak sıcaklık
artan derinlikle birlikte artmaktadır. Kuyu içerisinde dolaĢan çamur formasyonlar ile doğrudan temas
halinde olmasından dolayı bu sıcaklık artıĢını iletim yolu ile bünyesine alır. Kuyudan geri dönen
akıĢkan daha sıcaktır. Bu sıcaklık değiĢimi nedeniyle akıĢkanın sondaj için önemli özelliklerinden biri
olan viskozitesi üzerinde etkisi olmaktadır. Artan sıcaklık ile beraber sondaj akıĢkanının akmazlığının
azaldığı pek çok çalıĢmada rapor edilmiĢtir. Özellikle sıcaklığın çok etkin olduğu jeotermal sondajlarda
bu etki daha da fazla görülmektedir. Öyle ki sıcaklığın çok yüksek değerlere ulaĢmasından dolayı
sondaj akıĢkanı özelliklerini kaybedebilmektedir. Sondaj akıĢkanının flokülasyon nedeniyle görevini
yerine getirememesinin ana sebeplerinden bir tanesi akıĢkanın yüksek sıcaklık etkisine maruz
kalmasıdır, [1].
Sondaj mühendisliği uygulamalarında viskozite birçok problemin çözümünde kullanılmaktadır. Kuyu
kontrolü, çimentolama, matkap optimizasyonu, kuyu temizliği ve kuyu hidrolik optimizasyonu gibi
uygulamalarda viskozite etkin bir parametre olarak yer alır. Özellikle sondaj hidrolik hesaplarında
reolojik modelle birlikte viskozite önemli bir parametredir. Akmazlık yoğunluğun bir fonksiyonudur ve
sıcaklık ile önemli değiĢim göstermektedir. Sıcaklığın etkin olduğu sistemlerde yüzeyde ve kuyu
dibinde çok farklı sıcaklık değerlerinin olmasından dolayı sondaj akıĢkanının yoğunluğu ve akmazlığı
oldukça farklılık gösterir. Dolayısı ile akmazlığın doğru olarak belirlenmesi büyük önem arz etmektedir.
Hesaplanan/ölçülen değerlerde farklılık olması sondaj hidroliği tasarımını doğrudan etkileyeceği için
kuyu stabilitesi sorunları yaĢanabileceği gibi sondaj akıĢkanının en önemli görevlerinden birisi olan
sondaj kesintilerinin kuyudan uzaklaĢtırılması görevini de yerine getirememesine, nihayetinde kuyunun
terkine sebep olabilecektir.
Sondaj akıĢkanlarının akmazlığının ölçülmesi geleneksel olarak klasik Coutte tipi rotasyonel
viskometre kullanılarak oda sıcaklığında ve atmosferik basınç altında gerçekleĢtirilmektedir. Sondaj
akıĢkanına sıcaklığın etkisini belirlemek için normal koĢullar altında hazırlanan sondaj çamurları
Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (American Petroleum Institute) tanımladığı standarda [2] uygun olarak
16 saat belirlenen sıcaklıkta döner fırın kullanılarak bir hücrenin içerisinde yaĢlandırılır. Sıcaklık
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yaĢlandırması (thermal aging) yapılmıĢ çamur örneğinin daha sonra soğuması beklenir ve viskometre
ile belirli kayma hızlarında akmazlık ölçümleri yapılır. Bu yöntem genellikle sondaj sektörü tarafından
uygulanan geleneksel bir yöntemdir. Ancak gerçek bir kuyudaki viskozite değiĢimlerinin gözlenmesi
açısından yeterli olmayabilir.
Sondaj akıĢkanı kuyu dibine kadar yavaĢ yavaĢ ısınır ve daha sonra yüzeye gelirken bir soğumaya
maruz kalır. Dolayısıyla akmazlığının kuyu içerisinde değiĢkenlik gösterdiği bir gerçektir. Geleneksel
viskometre ölçümlerinde sondaj çamuru tek bir sıcaklık değerinde yaĢlandırıldığı için viskozitede
oluĢabilecek değiĢimler örneğin soğutularak ölçülmesi nedeniyle gölgelenebilir. Diğer bir ifadeyle,
geleneksel viskometre ölçümleri sondaj akıĢkanının tek bir sıcaklık değerinde yaĢlandırılması ile
gerçekleĢtirilmektedir. Gerçek kuyu koĢullarında sıcaklık sirkülasyon boyunca değiĢken olacağından
geleneksel viskometre ile elde edilen akmazlık değerleri doğru değerleri vermeyebilir.
Çok sayıda araĢtırmacı yüksek sıcaklık ve yüksek tuz içeren ortamlarda kullanılabilecek su bazlı bir
sondaj çamuru formülasyonu üzerine çalıĢmıĢtır, Carney vd. ([3], [4] ve [5]), Hillscher ve Clements [6],
Moussa [7], Guven vd. [8], Zilch vd. [9], Serpen vd. [10], Serpen [11] ve Serpen [12]. Amaç yüksek
sıcaklılı ortamlar için düĢük maliyetli ve güvenli sondaj operasyonlarını gerçekleĢtirmek için uygun
viskozite ve su kaybı özelliklerine sahip çamur formülasyonu geliĢtirmektir. Böylesi bir çamur
formülasyonu jeotermal ortamlardaki koĢullara benzeyen petrol ve gaz kuyularında da
kullanılabilecektir. Yukarıda belirtilen çalıĢmaların ortak bir noktası çamur örneklerinde sepiolit kilinin
kullanılmasıdır.
Serpen vd. [10] deneysel çalıĢmasında, oda koĢullarında hazırlanan sepiolit çamurlarını bentonit ve
attapulgit çamurlarıyla karĢılaĢtırmıĢlar ve sepiolit çamurlarının farklı tuzluluklarda daha iyi reolojik ve
su kaybı özelliği verdiğini göstermiĢlerdir. Tane boyunun sepiolit çamurlarının reolojik özelliklerine
üzerine etkisini oda sıcaklığı koĢulunda Carney vd. [3] çalıĢmıĢ ve önemli farklılıkların olduğunu ortaya
çıkarmıĢlardır.
Bentonit temelli çamurların oda koĢullarında karıĢtırma hızı, karıĢtırma zamanı ve tane boyutu
değiĢiminin reolojik ve su kaybı özellikleri üzerine olan etkileri önemsizdir ve kolayca ihmal edilebilir
olduğu bilinen bir gerçektir. Bunun aksine, Altun vd. [13] yaptıkları deneysel bir çalıĢmada sepiolit
temelli çamurların yukarıda belirtilen koĢullarda tamamen farklı bir Ģekilde davrandıklarını
gözlemlemiĢlerdir. Bu çalıĢmada, karıĢtırma hızı ve zamanı arttırıldığında ve tane boyutu
azaltıldığında sepiolit çamurlarının daha iyi viskozite ve filtrasyon özellikleri verdikleri belirtilmektedir.
Sepiolit temelli çamurların filtrasyon özelliğinin zayıf olduğu iyi bilinen bir gerçektir ve daha önceden
birçok araĢtırmacı tarafından ifade edilmiĢtir, Carney ve Meyer [3], Serpen vd. [10] ve Altun vd. [13].
Yüksek su kaybı problemi sodyum polyakrilit (cypan) ve sentetik resin (resinex) gibi polimerlerin
kullanılmasıyla bir dereceye kadar çözülmüĢtür, ancak saha kullanımı için istenen değerlerden uzaktır.
Santayo vd. [14] sahada kullanılan on bir farklı çamurun reolojik davranıĢını ısıl reometrede incelemiĢ
ve reolojik parametrelerin sıcaklık ile değiĢimini veren bir ampirik korelasyon geliĢtirmiĢlerdir.
o
ÇalıĢmalarında çamur sıcaklığını 25-180 C aralığında ve sabit hızda (100 dev/dak) yapmıĢlardır.
Diğer reometre hızları (3-600 dev/dak) göz önüne alınmaması çalıĢma için bir eksiklik meydana
getirmektedir.
Bu çalıĢmada gerçek koĢulları daha iyi simüle etmek amacıyla basınç altında sıcaklık artıĢı ölçümü
yapabilen ısıl reometre ile klasik viskometre yönteminin karĢılaĢtırılması hedeflenmiĢtir. Akmazlık ve
sıcaklık arasındaki etkileĢimi görmek amacıyla bentonit bazlı, sepiyolit bazlı ve lignosülfonat çamur
olmak üzere 3 farklı çamur tipi için çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Öncelikli olarak çamur örnekleri belirli
sıcaklık değerlerinde yaĢlandırılmıĢ ve soğutulduktan sonra viskometre ile akmazlık ölçümleri
O

O

gerçekleĢtirilmiĢtir. Daha sonra aynı çamur örneklerinin akmazlıkları 40-260 C (≃100-500 F) sıcaklık
aralıklarında ve 50 bar (≃700 psi) basınç altında ısıl reometre kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Her iki
yöntemden elde edilen sonuçlar sıcaklığın reoloji üzerine olan etkisini açık bir Ģekilde anlaĢılmasını
sağlamıĢtır.
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2. YÖNTEM VE MALZEMELER
Deneysel çalıĢma sırasında hazırlanan örnek çamurların reolojik özelliklerini belirlemek için API RP13B Standardı [2] kullanılmıĢtır. Standartların oluĢmadığı veya yeterli olmadığı durumlarda saha
pratikleri takip edilmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan bentonit ve sepiolit kil bazlı bütün çamur örnekleri 350
ml tatlı su içerisine 20 g kilin farklı konsantrasyonlarda diğer katkı maddeleri ile birlikte karıĢtırılması ile
hazırlanmıĢtır. Kullanılan katkı maddeleri bu tür çamurların yapımında yaygın olarak kullanılan
polimerler (su kaybı ve reoloji kontrol ediciler), soda külü, kostik ve glikol olarak sıralanabilir. Tablo
1’de çalıĢmada kullanılan çamurların kompozisyonları verilmektedir. Katkı maddelerinin kullanım
miktarları lbm olarak 1 bbl suya (350 lbm) eklenen kütlesel miktardır.
ÇalıĢmanın ilk fazında tabloda tanımlanan çamur örnekleri için farklı sıcaklık değerleri için 16 saat
boyunca API standartlarına uygun olarak ısıl yaĢlandırılma yapılmıĢtır. 16 saat sonunda çamur
örnekleri soğumaya bırakılmıĢtır. Daha sonra klasik viskometre (Fann 35A) ile reolojik ölçümler
gerçekleĢtirilerek sıcaklığın viskozite üzerine olan etkisi belirlenmiĢtir.
ÇalıĢmanın ikinci fazında bütün çamur örneklerinin reolojik ölçümleri ısıl roemetre (Fann Model 50SL)
O
O
ile 40-260 C sıcaklık aralığında ve 50 bar basınç altında gerçekleĢtirilmiĢtir. 10 C sıcaklık artıĢları ile
her bir sıcaklık değerinde altı farklı kayma hızında ölçümler alınmıĢtır.
Her iki yöntemden elde edilen reolojik sonuçlar çamur örneklerinin ısıl reolojik özelliklerinin ve iki
yöntemin farklılığının daha iyi anlaĢılabilmesi için karĢılaĢtırmalı olarak irdelenmiĢtir.
Tablo 1: Çamur kompozisyonları.
Miktar (lbm/bbl)
Lignosülfonat
Çamuru
SM1

Bentonit/Polimer
Çamuru
SM2

Sepiolit
Bazlı Çamur
SM3

-

-

20

NaoH

0.06

0.06

-

Soda Ash

0.1

0.1

0.1

Bentonit

20

20

-

Polimer - 1

-

2

4

Polimer - 2

-

-

5

CFL

3

-

-

CMC

3

-

-

PAC-LV

-

2

-

XCD

-

2

-

Ġçerik

Sepiolit

Kompozisyonu oluĢturan öğeler, sırasıyla kulanılan kil, soda külü, viskozite kontrol edici ticari polimer,
su kaybı kontrol edici ticari polimer ve stabilite sağlayıcı glikoldür.
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3. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA
Yukarıda Bölüm 2’de tanımlanan çamurların reolojik davranıĢları hem klasik viskometre hem de ısıl
reometreden elde edilerek elde edilen bulgular Ģekiller halinde bu bölümde tartıĢılarak verilmektedir.
3.1. Lignosülfonat Çamuru Viskozite Davranışı
Isıl reometre kullanılarak lignosülfonat örneklerinden elde edilen reolojik davranıĢ değiĢimi ġekil 2’de
verilmektedir. Grafikte lignosülfonat çamurunun 600 dev/dak hızda elde edilen kayma gerilesi ve
viskozitesinin sıcaklık ile olan değiĢimi görülmektedir. 600 dev/dak hızda elde edilen görünür viskozite
değeri 600 dev/dak hızda elde edilen kayma gerilmesinin yarısıdır. Grafikte aynı zamanda sıcaklığın
o

o

o

o

zaman ile değiĢimi de gösterilmektedir. 40 C (≃100 F) sıcaklıktan 260 C (≃500 F) sıcaklığa artıĢ
yaklaĢık 560 dak sürmüĢtür ve deney süresince doğrusala yakın bir sıcaklık artıĢı gözlenmektedir.
Beklendiği gibi artan sıcaklık ile birlikte viskozitede azalmalar meydana gelmiĢtir. Çamur örneği
o
reolojik kararlılığını 300 F sıcaklığa kadar baĢarılı bir Ģekilde korumuĢ, ancak daha da artan sıcaklık
ile birlikte kararlılığını yitirmekte, çamur için gerekli reolojik koĢulları sağlayamamaktadır.
Bu çamur türü için 600 dev/dak hızda klasik viskometre ve ısıl reometreden elde edilen sonuçlar ġekil
2’de çizdirilerek karĢılaĢtırma yapılmıĢtır. Klasik viskometreden elde edilen kayma gerilmesi değerleri
o
ısıl reometreden elde edilen değerlerden 200 F sıcaklığa kadar beklendiği gibi daha yüksektir. Ancak
o
200 F sıcaklıktan daha yüksek sıcaklıklarda davranıĢ farklılaĢmakta ve klasik viskometreden elde
edilen değerler daha düĢüktür. YaĢlandırma yapılmıĢ çamurların viskozitelerinin artan yaĢlandırma
sıcaklığı ile düĢtükleri klasik viskometre ölçümlerinde de belirlenmiĢtir, ancak flokülasyon nedeniyle
o
klasik viskometrelerde 300 F sıcaklığa kadar ölçüm yapılabilmiĢtir. Su kaybı ölçümleri sonuçlarıyla
o
(bu çalıĢmada verilemekle birlikte) değerlendirildiğinde bu çamurların 250 F sıcaklığa kadar etkin bir
reoloji sağlayabildikleri gözlenmektedir. Bu çamur türü için iki farklı yöntemden elde edilen
viskozitelerin tüm sıcaklıklarda aynı eğilimi göstermemesi (yüksek ya da düĢük) ilginç bir davranıĢtır
ve sondaj hidrolik vb. analizlerde önemli farklılıklara neden olabilir.
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Şekil 1. Sıcaklığın reolojiye etkisi, (Lignosulfonat çamur, YSYB reometre, 700 psi basınç farkı).
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Yüksek Su kaybı>250oF

Şekil 2. Sıcaklığın reolojiye etkisi, (Lignosulfonat çamur, YSYB reometre, Klasik viskometre).
3.2. Bentonit/polimer Çamuru Viskozite Davranışı
Isıl reometre kullanılarak elde edilen reolojik davranıĢ değiĢimi ġekil 3’te verilmektedir. Grafikte
bentonit/polimer çamurunun 600 dev/dak hızda elde edilen kayma gerilesi ve viskozitesinin sıcaklık ile
olan değiĢimi görülmektedir. Sıcaklık artıĢı kontrolü lignosülfonat çamurundaki gibi doğrusal artmakta
ve azami sıcaklık değerine ulaĢmak yaklaĢık 560 dak sürmektedir. Reoloji davranıĢı lignosülfonat
çamuruna benzemekle birlikte, bentonit/polimer çamurunun kararlılığını yitirmesi daha kısa sürede
gerçekleĢmekte ve aynı sıcaklık değerleri için lignosülfonat çamuruna göre daha küçük viskozite
o
değerleri gözlenmektedir. 400 F sıcaklıkta bentonit/polimer çamuru herhangi bir viskozite değeri
o
vermemektedir. Ayrıca, 300 F sıcaklığın üzerinde gözlenen viskozite artıĢı çamurun tamamen floküle
olması nedeniyledir.
Bu çamur türü için klasik viskometreden elde edilen sonuçlar ile ısıl reometreden elde edilen sonuçlar
ġekil 4’te çizdirilerek karĢılaĢtırma yapılmıĢtır. Klasik viskometreden elde edilen viskozite değerleri ısıl
reometreden elde edilen viskozite değerlerinden lignosülfonat çamurlarından farklı olarak her
sıcaklıkta daha yüksektir. Klasik viskometreden elde edilen viskozite sonuçları ısıl reometreden elde
o
edilen viskozite sonuçlardan fazla olmakla birlikte artan sıcaklıkla birlikte özellikle 250 F sıcaklıktan
sonra azalmaktadır. Bu çamur türünden kalsik viskometreden elde edilen daha yüksek viskozite
sonuçları beklentilere paraleldir.
Su kaybı ölçüm sonuçlarıyla (bu çalıĢmada verilmemesine rağmen) birlikte değerlendirildiğinde
o
bentonit/polimer çamurlarının 250 F sıcaklığa kadar etkin bir reoloji sağlayabildikleri gözlenmektedir.
Lignosülfonat çamurlarında olduğu gibi yüksek sıcaklık ortamında bu çamurların kullanılmaları da
o
uygun değildir ve önemli kuyu stabilitesi sorunlarıyla birlikte sondaj hidroliği tasarımında 250 F
sıcaklığa kadar kullanılmaları durumunda dahi yanlıĢ sonuçlar elde edilmesine yol açabilir.
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Şekil 3. Sıcaklığın reolojiye etkisi, (Bentonit/polimer çamur, YSYB reometre, 700 psi basınç farkı).

Etkin Aralık≤ 250oF

Yüksek Su Kaybı>250oF

Şekil 4. Sıcaklığın reolojiye etkisi, (Bentonit/polimer çamur, YSYB reometre, Klasik viskometre).
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3.3. Sepiolit Çamuru Viskozite Davranışı
Isıl reometre kullanılarak elde edilen reolojik davranıĢ değiĢimi ġekil 5’te verilmektedir. Grafikte sepiolit
çamurunun 600 dev/dak hızda elde edilen kayma gerilesi ve viskozitesinin sıcaklık ile olan değiĢimi
görülmektedir. Sıcaklık artıĢı kontrolü diğer iki çamurdaki gibi doğrusal artmakta ve yaklaĢık 560
dak’da maksimum test sıcaklığına ulaĢmaktadır. Reoloji davranıĢı diğer çamurlara benzemekle
birlikte, sepiolit çamurunun kararlılığını yitirmesi diğerlerine göre çok daha yüksek sıcaklıkta
gerçekleĢmektedir.
DüĢük sıcaklıklarda sepiolit çamuru hem lignosülfonat çamurundan hem de bentonit/polimer
o
çamurundan daha yüksek reolojik değerler vermektedir. Ancak, 300 F sıcaklığın üzerinde aynı
sıcaklık değerleri için hem bentonit/polimer hem de lignosülfonat çamuruna göre çok daha yüksek ve
o
etkin viskozite değerleri geliĢtirmektedir. Isıl reometre deneylerinde 400 F sıcaklıkta bentonit/polimer
çamuru herhangi bir viskozite değeri vermez iken ve lignosülfonat çamurunun bu sıcaklıkta verdiği
reoloji değeri oldukça küçük gözlenirken, sepiolit çamuru kayda değer yükseklikte reoloji
o
sağlamaktadır. Ayrıca, 380 F sıcaklığın üzerinde gözlenen viskozite artıĢı çamurun floküle olmaya
baĢlaması nedeniyledir. Diğer bir ifadeyle, sepiolit çamurları diğer iki çamur türüne göre çok daha
yüksek sıcaklıklarda floküle olacağı için, sıcak ortamlarda (jeotermal sahalar gibi) açılacak kuyulara iyi
bir aday çamur olabileceği söylenebilir.

Şekil 5. Sıcaklığın reolojiye etkisi, (Sepiolit çamur, YSYB reometre, 700 psi basınç farkı).
Sepiolit çamur türü için klasik viskometreden elde edilen sonuçlar ile ısıl reometreden elde edilen
sonuçlar ġekil 6’da çizdirilerek karĢılaĢtırma yapılmıĢtır. Klasik viskometreden elde edilen viskozite
değerleri ısıl reometreden elde edilen viskozite değerlerinden bentonit/polimer çamur türünde olduğu
gibi oldukça yüksektir ve ısıl reometreden elde edilen kayma gerilmelerinden beklendiği gibi daha
büyük değerler vermektedir. Diğer taraftan, klasik viskometre ile ısıl reometre sonuçları arasındaki fark
o
artan sıcaklık ile daha da artmakta ve artıĢ oranı 370 F sıcaklıkta yaklaĢık beĢ kat daha fazladır.
o

Su kaybı ölçüm sonuçlarıyla birlikte değerlendirildiğinde sepiolit çamurlarının 400 F sıcaklığa kadar
etkin bir reoloji sağlayabildikleri gözlenmektedir. Diğer iki çamur türünün aksine yüksek sıcaklık
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ortamında bu çamurların kullanılmaları oldukça uygun görünmektedir ve kuyu stabilitesi sorununa
o
neden olmadan 400 F sıcaklığa kadar kullanıldıklarında rakiplerine göre önemli avantaj
sağlayabilecektir. Ancak, özellikle sepiolit çamurlarının kuyunun sondajında kullanılması durumunda
klasik viskometre sonuçlarıyla yapılacak olan hidrolik optimizasyon vb. analizlerde hata oranı da diğer
iki çamur türüne göre daha önem kazanacaktır.

Etkin Aralık ≤ 400oF

Yüksek Su
kaybı>400oF

Şekil 6. Sıcaklığın reolojiye etkisi, (Sepiolit çamur, YSYB reometre, Klasik viskometre).

SONUÇ
Sondaj akıĢkanlarının reolojik davranıĢlarının sıcaklık altında gösterdiği değiĢimin incelendiği bu
çalıĢmada iki farklı yöntem kullanılmıĢtır. Yöntemlerden ilki klasik yöntem olarak adlandırılan ve ısıl
yaĢlandırma yapılan çamur örneklerinin oda sıcaklığına soğutulduktan sonra reolojik davranıĢlarının
kalsik viskometre (Fann 35A) ile belirlenmesidir. Diğer yöntem ise, kuyu koĢullarını daha iyi
canlandırabilen ısıl reometre (Fann Model 50SL) kullanılarak sıcaklık ile reoloji değiĢiminin doğrudan
belirlemesidir.
Her iki yöntem uygulanarak lignosülfonat, bentonit/polimer ve sepiolit olmak üzere üç farklı çamur türü
için sıcaklığın reolojik davranıĢ üzerine etkisi deneysel olarak incelenmiĢtir. Genel beklenti, klasik
viskometreden elde edilen reoloji değerlerinin her sıcaklıkta daha yüksek değerler vermesidir.
Bentonit/polimer ve sepiolit çamurları bu beklentiyi her sıcaklıkta doğrularken, lignüsülfonat
o
çamurunun ancak 200 F sıcaklığa kadar daha yüksek değer verdiği, daha yüksek sıcaklıklarda ise
ters bir davranıĢ göstererek daha düĢük reoloji verdiği belirlenmiĢtir.
Klasik viskometre ve ısıl reometre arasındaki farklılık en fazla sırasıyla sepiolit, bentonit/polimer ve
lignosülfonat çamurlarında görülmektedir. Bununla birlikte, klasik viskometer sonuçlarından alınan
reolojik değerler ile yapılacak olan sondaj hidrolik optimizasyonundan en fazla etkilenecek çamur
türünün de sepiolit çamuru olduğu gözlenmektedir.
Isıl reometre kullanılmasının diğer bir avantajı artan sıcaklıkla birlikte çamur flokülasyonunun
doğrudan gözlemlenmesine olanak sağlamasıdır. Çamurların anılan sıcaklık değerlerinde vermiĢ
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oldukları su kayıpları ile birlikte değerlendirildiğinde, sıcaklığa karĢı en yüksek stabiliteyi sepiolit
çamurun sağladığı, onu sırasıyla lignosülfonat ve bentonit/polimer çamurunun izlediği görülmektedir.
o
Sepiolit çamuru 400 F sıcaklığa kadar yapısını koruyabilirken, lignosülfonat ve bentonit/polimer
o
çamurunun 250 F’a kadar dayanım gösterdiği gözlenmektedir. Bu yönüyle karĢılaĢtırıldığında, sepiolit
çamurlarının jeotermal sahalar gibi yüksek sıcaklıklı ortamlarda açılacak kuyularda sondaj akıĢkanı
olarak kullanılmalarının avantajlı olabileceği düĢünülmektedir.
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ÖZET
Sondaj sırasında kesintilerin (kırıntıların) yüzeye etkin bir Ģekilde taĢınmalarının önemi
reddedilmeyecek bir gerçektir. Yetersiz veya zayıf olarak kesintilerin taĢınması kuyuda birçok soruna
yol açabilir. Kesintilerin kuyu içerisinde depolanma oranının artmasına bağlı olarak dizi sıkıĢması
sorunu daha da kötü bir probleme dönüĢebilir. Reolojik özellikler, sondaj akıĢkanı yoğunluğu, sondaj
kesintilerinin boyut ve yoğunluğu, kuyu eğim açısı, sondaj dizisinin döndürülmesi ve çamur dolaĢım
hızı gibi birtakım parametrelerin kesinti taĢınması ve kuyu temizliği üzerine etkileri sondaj
endüstrisinde tartıĢılan önemli konulardan birisidir.
Bu çalıĢma Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği (HAD) yöntemi kullanarak çamur yoğunluğu, görünür
çamur viskozitesi, ortalama anülüs çamur hızı ve kesinti boyutu gibi parametrelerin kesinti taĢınması
üzerine etkilerinin incelenmesi üzerinedir. Kuyu anülüsünde kesintilerin taĢınması iĢleminin
matematiksel modelinin oluĢturulması için Navier-Stokes denklemleri, süreklilik denklemi ve
Newtonian olmayan akıĢkan reolojisi modeli kullanılmıĢtır. HAD yöntemi sonuçları rapor edilmiĢ bir
deneysel çalıĢma sonuçlarıyla test edilmiĢtir. Hem Moore korelasyonu kullanan analitik model hem de
HAD analizi, tanımlı bir örnek durum problemi için uygulanmıĢtır. Elde edilen sonuçlar karĢılaĢtırılarak
daha iyi bir HAD analizi değerlendirmesi yapılabilmiĢtir. Ayrıca, daha iyi bir yorumlama yapabilmek
amacıyla hata analizi de gerçekleĢtirilmiĢtir.
HAD yöntemi kullanılarak ortalama çamur hızı, görünür viskozitesi, çamur yoğunluğu ve kesinti boyutu
etkilerinin simülasyondan elde edilen sonuçlarının analitik hesaplamalardan elde edilenler ile çok iyi bir
uyum gösterdiği ve %10’dan daha düĢük bir göreli hata verdiği belirlenmiĢtir. Sonuç olarak herhangi
bir sondaj operasyonundan önce kesinti taĢınmasının tahmininde HAD yöntemi çok önemli bir fikir
vererek, kesinti taĢınması iliĢkili sorunlarının önceden belirlenmesiyle birlikte gerekli önlem
alınmasında etkin bir Ģekilde kullanılabileceği gösterilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Kesinti taĢınımı, Kuyu temizliği, Hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği, Moore
korelasyonu, Çamur özellikleri.

ABSTRACT
The importance of efficient cutting transport during drilling operation is an undeniable fact. Poor
transportation of cutting might cause some difficulties through well drilling. Stuck pipe could be a
worse problem as a result of drill cutting accumulation. Effect of some parameters such as rheological
properties and density of drilling fluid, size and density of drill-cutting, well inclination, drillpipe rotation,
and mud circulation rate on cutting transport is among the top discussed issues in drilling industry.
This study is an attempt to investigate the effects of mud weight, mud apparent viscosity, average
annular velocity, and cutting size on cutting transport using Computational Fluid Dynamics (CFD)
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method. Navier-Stokes equations, the continuity equation and the non-Newtonian rheology model
were applied to establish the mathematical model of the cutting transport process in the annulus of the
well. Results of CFD method was verified with an experimentally reported study. Both analytical
method based on Moore correlation and CFD analysis method were applied to a well defined study
case. Obtained results were compared to have better evaluation of CFD application. In addition, error
analysis was carried out to make better interpretation.
Simulating effects of average annular velocity, apparent viscosity, mud density, and cutting size on
transport ratio using CFD were in a good agreement with analytical calculations with a relative error
less than 10%. It can be inferred that CFD method is a powerful tool in predicting cutting transport to
give an impressive idea prior to any operation and can be used to determine cutting transport related
problems in advance along with taking necessary remedial actions.
Key Words: Cutting transport, Borehole cleaning, Computational fluid dynamics, Moore correlation,
Mud properties.

1. GĠRĠġ
Sondaj sırasında kesintilerin etkin bir Ģekilde yüzeye taĢınmasının gerekliliği yadsınamayacak önemi
olan bir gerçektir. Bu nedenle, konunun daha iyi anlaĢılabilmesi için teorik çalıĢmaların yanı sıra çok
sayıda deneysel çalıĢma da yapılmıĢtır. Ancak, deneysel çalıĢmaların önemli bir bölümü fiziksel
kısıtlamalar altında gerçekleĢtirilebilmiĢtir. Deneysel çalıĢmaların zor ve sistemlerin kurulması ve
iĢletilmesinin pahalı olmaları nedeniyle, günümüzde bilgisayar teknolojilerindeki geliĢmelere paralel
olarak simülasyon çalıĢmaları bu konudaki açığı doldurmak için giderek daha fazla kullanım alanı
bulmaktadır.
Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği (HAD) akıĢ problemlerinin yer aldığı mühendislik konuları araĢtırma
çalıĢmalarında yeni bir yaklaĢım sağlamaktadır. Analitik ve deneysel olarak geliĢtirilmiĢ ampirik
denklemler kullanılarak elde edilemeyen parametreler ve analitik çözümü olmayan problemler sayısal
çözüm yöntemi kullanan HAD gibi yaklaĢımlar ile elde edilebilmektedir.
Bu çalıĢmada HAD yöntemi kullanılarak çamur yoğunluğu, görünür çamur viskozitesi, ortalama anülüs
çamur hızı ve kesinti boyutu gibi bağımsız değiĢkenlerin kuyu temizliği üzerine olan etkileri
incelenmektedir. Kuyu anülüsünde kesintilerin taĢınması iĢleminin matematiksel modelinin
oluĢturulması için Navier-Stokes denklemleri, süreklilik denklemi ve Newtonian olmayan akıĢkan
reolojisi modeli kullanılmıĢtır. HAD yöntemi sonuçları rapor edilmiĢ bir deneysel çalıĢma sonuçlarıyla
test edilmiĢtir. Hem Moore korelasyonu kullanan analitik model hem de HAD analizi, tanımlı bir örnek
durum problemi için uygulanmıĢtır. Ayrıca, daha iyi bir yorumlama yapabilmek amacıyla hata analizi
de gerçekleĢtirilerek HAD analizinin etkinliği özellikle eksik veri veya analitik çözümlerin olmadığı
durumlar için gösterilmektedir.
1.1. Literatür ÇalıĢması
Sondaj sırasında kesinti taĢınımı üzerine etki eden parametreler ve önemlerini belirleyen çok sayıda
çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalarda yaygın olarak olayın fiziği üzerine etki eden kesinti (parçacık)
boyutu, akıĢ debisi, görünür viskozite, reolojik model (Newtonian veya Newtonian olmayan), viskozite
gibi değiĢkenlerin etkileri incelenmiĢtir.
Hussain ve Azar [1] yaptıkları çalıĢmada kesinti boyutu, görünür viskozite (GV) , akma noktası (YP),
plastik viskozitenin (PV) çamurun taĢıma kapasitesi üzerine etkilerini incelemiĢlerdir. Zeidler’in ampirik
transfer (transport) modelini kullandıkları çalıĢmalarında anüler hızın çamur taĢıma kapasitesine
etkisinin çok önemli olduğunu, taĢıma kapasitesinin YP/PV oranının artmasıyla arttığını, düĢük (12
inç/s) ve orta (18 inç/s) değerli anüler hızlarda, GV, YP ve baĢlangıç jel kuvvetinin (GS) taĢıma
etkisinde önemli olduğunu ancak yüksek ( 23.9 inç/s) hızlarda etkilerinin ihmal edilebilir olduklarını,
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Zeidler modelinin parçacık boyutunun 5/16 inç veya daha büyük olması durumunda etkin olduğunu
belirtmiĢlerdir. Daha düĢük parçacık boyutlarında anüler hızın parçacık çökme hızına oranı 12 veya
daha yüksek ise iyi sonuçlar verdiğini belirtmiĢlerdir.
Bilgesü vd. [2] yaptıkları çalıĢmada HAD kullanarak kesinti taĢınımı üzerine akıĢkan viskozitesi,
parçacık boyutu, ilerleme hızı, dizi döndürmesi ve kuyu açısının etkilerini incelemiĢlerdir. Küçük
parçacıkların aksine büyük parçacık durumunda kuyu temizliğinin daha etkin olduğunu, yatay
kuyularda akıĢ debisinin küçük parçacıklar üzerinde daha etkin olduğunu, dizi döndürmesinin büyük
parçacıklarda daha marjinal bir etki gösterdiğini, kuyu açısının kuyu temizliği üzerinde büyük önemi
olduğunu ve artan kuyu açısıyla kuyu temizliğinin ters orantılı olduğunu göstermiĢlerdir.
Tomren vd. [3] yaptıkları deneysel çalıĢmada kesinti taĢınımı üzerine kuyu açısının, anülüs
eksantrikliğinin, dizi döndürme hızının ve akıĢ rejiminin etkilerini araĢtırmıĢlardır. Deney düzenekleri 40
o
ft uzunlukta olup 200 gal/dak’ya kadar sirkülasyon hızına izin vermektedir. ÇalıĢmalarında 40 ’den
yüksek açılı kuyuda kesinti yatağının oluĢtuğunu gözlemlemiĢler, kuyu açısının arttırılmasıyla kuyu
o
temizliğinin önemli oranda düĢtüğünü, yüksek viskoziteli akıĢkanların daha iyi temizlik sağladığını, 45
o
ve 50 orta eğimli kuyuda depolanan kesinti yataklarının akıĢkan yönünün aksine aĢağı doğru
kaydıklarını, düĢey kuyuda anülüs eksantrikliğinin kuyu temizliği üzerine olan etkilerinin az veya sınırlı
olduklarını belirtmiĢlerdir.
Ford vd. [4] yaptıkları çalıĢmada kesintilerin süspansiyonda hareketi ve ileri yönlü yuvarlanma/kayma
için Minimum Transfer Hızı (MTV) analizini 21 ft uzunluğundaki deneysel sistemde incelemiĢlerdir.
Deney düzeneği 0° - 90° açıya, 0-150 dev/dak dizi döndürme hızına, 0-7 ft/s anüler akıĢkan hızına ve
%30, %50 ve %70 dizi eksantrikliğine izin vermektedir. MTV değerinin hem akıĢkan reolojisine hem
de akıĢ patternine bağlı olduğunu, artan viskozite ile MTV’nin azaldığını, dizi döndürmesinin su
kullanılan deneylerde kesintilerin süspansiyonda kalmalarında veya yuvarlanma/kayma mekanizması
üzerine yok veya ihmal edilebilir bir etkisinin olduğunu bildirmiĢlerdir.
Horeland vd. [5] yaptıkları çalıĢmada eğimli kuyularda su bazlı ve düĢük toksinli ters emülsiyon
mineral bazlı petrol çamurlarında kireçtaĢı kesintilerinin davranıĢını incelemiĢlerdir. Eğimli kuyularda
YP ve PV değerlerinin artmasının kesinti taĢınımı oranını her iki çamurda da düĢürdüğünü, yüksek
eğimlilerde YP ve PV’nin düĢürülmesinin yüksek akıĢ debilerinde kuyu temizliğini arttırdığını, su bazlı
o
çamurun 40-50 açı arasında daha yüksek kesinti taĢıma oranı sağladığını, her iki çamurun çok
yüksek eğimli durumlarda düĢük YP ve düĢük PV durumlarda aynı kesinti taĢıma oranı verdiğini
belirtmiĢlerdir.
Okraji ve Azar [6] eğimli kuyularda su ve bentonit polimer çamurunun reolojik özelliklerinin kesinti
taĢınımı üzerine etkisini çalıĢmıĢlardır. Hem düĢey ve hem de yatay kuyularda çamurun akma (yield)
değerinin kesinti konsantrasyonu üzerinde önemsiz olduğunu, çamur reolojisinin türbülanslı akıĢta
o
kesinti taĢınımına etkisinin önemli olmadığını, 0-45 eğimli kuyularda laminar akıĢ durumunda YP
o
artıĢı ile kesinti konsantrasyonunun düĢtüğünü, türbülanslı akıĢın aksine 0-45 eğimli kuyularda kesinti
o
konsantrasyonunun laminer akıĢta daha düĢük olduğunu, 45-55 açılarda türbülanslı ve laminer akıĢ
sonucu elde edilen kesinti konsantrasyonları arasındaki farkın önemsiz olduğunu, yüksek eğimli
o
kuyularda (55-90 ) kesinti konsatrasyonunun türbülanslı akıĢta daha düĢük olduğunu belirlemiĢlerdir.
Sifferman ve Becker [7] yapmıĢ oldukları deneysel çalıĢmada kuyu temizliği üzerinde çamur
ağırlığının, kesinti boyutunun, dizi döndürmesinin ve kuyu eğiminin kritik etkisi olduğunu, artan çamur
yoğunluğu ile kesinti yatağını azaldığını, yüksek eğimli kuyularda dizi döndürmesinin 0.08 inç’ten
o
küçük parçacıklarda önemli bir etkisinin olduğunu, 45-60 eğimli kuyularda kesinti yatağı oluĢumunun
o
kararlı olmadığını ancak 60-90 arasında kalıcı bir kesinti yatağı oluĢturduğunu ifade etmiĢlerdir.
Zeidler [8] Newtonian akıĢkanlarda kesinti çökelme hızını çalıĢmıĢ ve korelasyon geliĢtirmiĢlerdir. Su
ve sondaj çamurunun kesinti taĢınımı üzerine yaptıkları deneysel çalıĢmada iç dizinin döndürülmesi ile
kesintiler yüksek akıĢ hızını olduğu bölgeye doğru hareket ettirilerek kesinti transferinin arttığını ve
türbülanslı akıĢta türbülans gerilmeler nedeniyle kesintilerin taĢındığını belitmiĢlerdir.
Duan vd. [9] deneysel çalıĢmalarında yatak oluĢumu erozyonu üzerinde minimum hızın, kritik yeniden
süspansiyon hızının (CRV, critical re-suspension velocity) ve kritik depolanma hızının (CDV) etkilerini
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su ve polimer akıĢkanlar kullanarak eğimli durumlar için 0.45 mm ve 1.4 mm boyutlu parçacıklar için
incelemiĢlerdir. Yatak oluĢumunun önlenmesi için minimum CDV değerinin CRV değerinden 2 veya 3
kat fazla olması gerektiğini, 0.25 lbm/gal polimer içerikli çözeltisiye göre yatak erozyonunda suyun
daha etkin olduğunu, kesintilerin 0.2 mm’den küçük olması durumunda parçacıklar arası kuvvetlerin
parçacıkların yatak üzerinde hareketlerinin engellenmesinde daha etkin olduğunu belirtmiĢlerdir.
1.2. Kesinti TaĢınımı Teorisi
Kesinti taĢınımı olayı sondaj mühendiliğinde en çok ilgi duyulan konulardan birisidir. Ġdeal koĢullar için
çok sayıda analitik ve ampirik korelasyonlar ve modeller geliĢtirilmiĢtir. Parçacık hareketine etkiyen
çok sayıda parametre nedeniyle (örneğin, akıĢkan reolojisi, akıĢ patterni, sınır koĢulları, kuyu
geometrisi vb.), günümüzde gerçek kuyu koĢullarında kesinti parçacığının nasıl davranacağı tam
olarak anlaĢılamamıĢtır.
Duan vd. [9]’ne göre anülüste taĢınan kesinti parçası bir kaç tip kuvvetlerin etkisindedir. Bunlar
hidrodinamik kuvvetler (sürtünme “drag” kuvveti, Fd, kaldırma kuvveti, FL), statik kuvvetler (gravite
kuvveti, Fg, Buoyant kuvvet, Fb) ve kolloidal kuvvetler (Van der Waals kuvvet, F van) olarak
sınıflandırılmaktadır. ġekil 1 akıĢkan akıĢı sırasında parçacığa etkileyen kuvvetleri göstermektedir.

AkıĢ Yönü

ġekil 1. Parçacığa etki eden kuvvetler, [9].
API RP 13D’de [10] ifade edildiği gibi eğimli kuyularda gravite etkisiyle sondaj kesintileri kuyunun
düĢük tarafında (low side) kesinti yatağı eğilimi içerisindedir. Kuyu eğiminin ve anüler hızın fonksiyonu
olarak kesintiler farklı davranacaktır. ġekil 2’de kuyu eğimine bağlı olarak kesinti taĢınımı
mekanizması resimsel olarak gösterilmektedir. Burada,
 Zone A – Efektif kuyu temizliği
 Zone B – DüĢük kesinti uzaklaĢımı
 Zone C – Hareketli kesinti yataklı iyi kuyu temizliği
 Zone D – Kısmi kuyu temizliği (kesinti yatağı oluĢumu)
 Zone E – Kuyu temizliği yok.
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Kuyu Eğimi
ġekil 2. DüĢey ve eğimli kuyularda kesinti taĢınımı mekanizması, [10].
1.3. Newtonian AkıĢkanlarda Parçacık Kayma Hızı
Borgoyne vd. [11] akıĢkan içerisinde aĢağı doğru düĢen bir katı parçacığın gravite, viskoz sürtünme ve
Bouyant kuvvetlerinin etkisinde olduğunu (ġekil 3.) ve parçacığa etkiyen kuvvetlerin toplamının sıfır
olduğu durum için parçacık kayma hızı (slip velocity) bağıntısını ideal küre Ģeklindeki kesinti için
vermektedir. Bu iliĢki Stokes kanununa göre geliĢtirilmiĢtir ve parçacık Reynolds Sayısının (N pRe)
0.1’den küçük akıĢ durumu (creep flow), Newtonian akıĢkan ve laminer akıĢ için geçerlidir.

ġekil 3. Parçacığa etkiyen kuvvetler ve kayma hızı, [11].

vsl =

(1)

vsl =

(2)
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Parçacık Reynolds Sayısının (NpRe) 0.1’den büyük olduğu durumlarda ampirik olarak geliĢtirilmiĢ olan
sürtünme faktörü kullanılır. Bu durumda sürtünme faktörü ve kayma hızı aĢağıdaki bağıntılar ile
verilmektedir.

(3)

(4)

vsl = 1.89

(5)

Bu denklemlerde,
µ : viskozite
vsl: kayma hızı
ds : küresel parçacığın çapı
ρf : akıĢkan yoğunluğu
ρs : parçacık yoğunluğu
f : Sürtünme faktörü.
Parçacık Ģeklinin küreden farklı olması durumunda sürtünme faktörünün grafiksel olarak elde
edilebildiği kaynaklar mevcuttur. Farklı küresellikler için ilgili grafik Bourgoyne vd. [11] kaynağından
elde edilebilir.
1.4. Newtonian Olmayan AkıĢkanlarda Parçacık Kayma Hızı ve Moore Korelasyonu
Bourgoyne vd.’de [11] ifade edildiği gibi Buoyant ve gravite kuvvetleri akıĢkanın GS değerini
2
geçmedikçe parçacık çökelmeyecektir. Yüzey alanı
ds olan küresel bir parçacığın çökmesi için
gerekli minimum Buoyant ve gravite kuvveti akıĢkanın GS ve yüzey alanının çarpımına eĢittir. Diğer bir
ifade ile, parçacığın çökebilmesi için gerekli minimum çap aĢağıdaki bağıntıdan elde edilebilir.
(6)
Burada;
τg : Jel kuvveti
ds : küresel parçacığın çapı
ρf : akıĢkan yoğunluğu
ρs : parçacık yoğunluğu.
Newtonian olmayan akıĢkan (Power Law) için kayma hızını veren korelasyonlardan birisi Moore
tarafından geliĢtirilmiĢtir, [11]. Moore korelasyonu Newtonian olmayan akıĢkan için eĢdeğer görünür
Newtonain viskozitesinin hesaplanmasına dayanmaktadır. Böylece, görünür viskozitenin
kullanılmasıyla parçacık Reynolds sayısı hesaplanabilmektedir. Elde edilen parçacık Reynold sayısı
ġekil 4 ile verilen grafikte (kireçtaĢı ve Ģeyl kesintilerinin kullanılmasıyla deneysel olarak elde
edilmiĢtir) kullanılarak sürtünme faktörü belirlenebilmekte ve dolayısı ile kayma hızı belirlenerek kesinti
taĢınımı veya kuyu temizliği değerlendirmesi yapılabilmektedir.
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Parçacık Reynolds sayısı
ġekil 4. Parçacık Reynold sayısının fonksiyonu olarak sürtünme faktörü, [11].
Moore geliĢtirdiği korelasyonda eĢdeğer Newtonian viskozitesini ve parçacık Reynold sayısını
aĢağıdaki bağıntılar ile tanımlamıĢtır. Ayrıca ġekil 4 ile verilen davranıĢ için üç farklı durum için (Farklı
Reynold sayısı aralıkları için) sürtünme faktörünü veren fonksiyonlar Moore tarafından tanımlanarak
kayma hızını veren denklemler elde edilebilmektedir, [11].

(7)

(8)
Burada;
f : friction factor
ds : küresel parçacık çapı
d2 : anülüs dıĢ çapı
d1 : anülüs iç çapı
ρf : akıĢkan yoğunluğu
ρs : parçacık yoğunluğu
vsl: kayma hızı
NRe : parçacık Reynolds sayısı
µa : görünür Newtonian viskozite
µ : viskozite
K : kıvamlılık indeksi – Power Law akıĢkan
n : akıĢ davranıĢ indeksi – Power Law akıĢkan.
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2. HESAPLAMALI AKIġKANLAR DĠNAMĠĞĠ (HAD)
HAD karmaĢık akıĢ geometrilerinde karĢılaĢılan çok farklı mühendislik akıĢkan akıĢı probleminin
çözümünü sayısal olarak elde eden bir yöntemdir. HAD bu çözümler için kütlenin korunumu,
momentumun korunumu ve enerjini korunumu ilkelerini kullanır, [12]. HAD çözümü ve analizi için bu
çalıĢmada ANSYS FLUENT yazılımı kullanılmıĢtır. Bu yazılımın kullanılmasıyla sıkıĢtırılabilir veya
sıkıĢtırılamaz akıĢkan akıĢı, kararlı ve geçiĢ (transient) akıĢı, ağdalı (viscid) laminer ve türbülans akıĢ,
Newtonian ve Newtonian olmayan akıĢkan akıĢı, konveksiyon-kondüksüyon-ıĢınım ısı akıĢı, gözenekli
ortamda akıĢ, yayılmıĢ (dispersed) ve sürekli fazlı akıĢlarda Lagrangian yörünge hesaplamaları, çok
fazlı akıĢ ve ayrık (discrete) faz akıĢ problemleri incelenebilmektedir. Bu çalıĢmada çamurun kesinti
taĢıma özelliklerini belirlemek için yazılımdaki farklı türbülans modelleri ve ayrık faz akıĢı kullanılmıĢtır.
Çözümlerde kullanılan kütle ve momentumun korunumu denklemleri aĢağıdaki bağıntılar ile
verilmektedir.
(9)

(10)
Burada;
Sm: sürekli faza eklenen kütle
p: statik basınç
: stres tensörü
: hız
: cisme etkiyen gravite kuvvetleri
: cisme etkiyen dıĢ kuvvetlerdir.
HAD alanındaki geliĢmeler çok fazlı akıĢkanın fiziksel akıĢını incelemek için iki sayısal yaklaĢım
kullanır: Euler-Lagrange yaklaĢımı ve Euler-Euler yaklaĢımı. Euler-Lagrange yaklaĢımı akıĢkan fazını
sürekli bir faz (continuum phase) olarak değerlendirerek Navier-Stokes denklemlerini çözer. Bu
yaklaĢım parçacıkları ve damlacıkları hesaplanan akıĢ alanında takip ederek yayılmıĢ ayrık fazı
(dispersed discrete phase) çözer. Ayrık faz akıĢkan fazında momentum, kütle ve enerjinin değiĢimine
izin verebilmektedir. ANSYS FLUENT yazılımı sürekli faz içerisinde parçacığın hareketini ve yönünü
parçacık üzerine etkiyen kuvvet dengesinin integasyonunu yaparak tahmin eder. Kartezyon
koordinatlarda etkiyen kuvvetler nedeniyle parçacığın hareketi denklemi aĢağıdaki bağıntılar ile
verilmektedir.
(11)

(12)

(13)
Burada,
: ek ivme terimi (kuvvet/birim parçacık kütlesi)
: akıĢkan faz hızı
: parçacık hızı
: akıĢkanın moleküler viskozitesi
: akıĢkan yoğunluğu
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: parçacık yoğunluğu
: parçacık çapı
: göreli Reynolds sayısıdır.

3. ÇALIġMANIN DOĞRULANMASI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Sayısal simülasyon çalıĢmalarından elde edilen sonuçların yayınlanmıĢ diğer araĢtırma çalıĢmalarının
sonuçlarıyla (özelikle deneysel ve analitik olarak elde edilen sonuçlar ile) doğrulanması çok önemlidir.
Bu amaçla, Hussain ve Azar [1] çalıĢmasından elde edilen sonuçlar bu çalıĢmada HAD ile elde edilen
sonuçların doğrulaması için gözönüne alınarak kullanılacaktır.
Hussain ve Azar [1] deneysel çalıĢmalarında anüler akıĢın simülasyonunu gerçekleĢtirmiĢlerdir.
Deneysel donanımları uzunluğu 50.2 ft (15.3 m), iç çapı 5 inç (12.7 cm) ve et kalınlığı Ģeffaf 0.3 inç
(0.635 cm) olan dıĢ borunun içerisinde 1.2 inç (2.975 cm) sabit dıĢ çapı olan çelik iç borudan
oluĢmaktadır. ÇalıĢmalarında Tablo 1’de verilen farklı çamur türleri kullanmıĢlardır. Ortalama anüler
çamur hızları 30.45 cm/s, 45.72 cm/s ve 60.6 cm/s ile birlikte 0.7 cm ve 0.79 cm boyutlu kesintileri
çalıĢmalarında incelemiĢlerdir.
3.1. Hussain ve Azar Deneysel ÇalıĢmasının HAD Çözümü
ANSYS FLUENT yazılımı kullanılarak Hussain ve Azar’ın [1] deneysel çalıĢmalarından elde ettikleri
sonuçlar bu çalıĢmada HAD analizi ile ayrık faz ve k- , k- türbülans modelleri kullanılarak aynı
deneysel kuyu geometrisi için simüle edilmiĢtir. Anülüsteki kesinti konsatrasyonunun belirlendiği HAD
sonuçları deneysel sonuçlar ile iyi bir uyum içerisindir ve birbirlerine yakın değerler vermektedir.
HAD simülasyon çalıĢmasından elde edilen sonuçlar ġekil 5 ve 6’da verilmektedir. Simülasyon
çalıĢmasından elde edilen sonuçlar Hussain ve Azar’ın deneysel sonuçları ile karĢılaĢtırılmıĢ ve göreli
hatalar belirlenerek Tablo 2 ve 3’te verilmektedir. Elde edilen sonuçlardaki hatanın bir kaynağının
nedeni HAD analizinde sabit boyutlu parçacığın ve Ģeklinin küresel olarak kullanılmıĢ olmasıdır, diğer
taraftan deneysel çalıĢmada farklı boyutlu ve Ģekilli parçacıklar kullanılmıĢtır.
HAD sonuçları literatürde ifade edilen sonuçlar ile uyumludur. Artan anüler akıĢ hızı ile kesinti
konsantrasyonu düĢmektedir. Benzer Ģekilde, artan görünür viskozite ile kesinti konsatrasyonu düĢük
hızlarda azalmakta ancak yüksek anüler hızlarda viskozitedeki artıĢ etkisini her iki çamur sisteminde
de kaybetmektedir.

Tablo 1. Çamur sistemi katkı konsantrasyonları, [1].

Floküle Jel Sistem
API Görünür

Bentonite

KCL

Carboxymethyl-

XC

(kg/m3)

(%)

cellulose (kg/m3)

(kg/m3)

1

34.24

1

-

0.28

4.0

20±2

2

39.94

1.15

0.14

0.86

4.0

30±2

3

42.80

1.22

0.71

1.90

4.0

40±2

Çamur

YP/PV

viskozite
(mPa*s)
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Kimyasal Jel Sistem
Çamur

Bentonit (kg/m3)

Peltex (kg/m3)

YP/PV

API Görünür viskozite (mPa*s)

1

52.78

4.28

0.5

20±2

2

61.34

2.85

0.5

30±2

3

77.04

7.85

0.5

40±2

ġekil 5. Kimyasal jel çamur sistemi için HAD ve deneysel sonuçların karĢılaĢtırılması.
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ġekil 6. Floküle jel çamur sistemi için HAD ve deneysel sonuçların karĢılaĢtırılması.
Tablo 2. Jel kimyasal çamur sistemi için göreli hata.

Viskozite

Anüler Hız, cm/s
30.45 cm/s

45.72 cm/s

60.6 cm/s

20 mPa.s

4.88 %

3.24 %

3.38 %

30 mPa.s

7.07 %

2.05 %

1.66 %

40 mPa.s

23.25 %

10.34 %

6.66 %

Tablo 3. Floküle jel çamur sistemi için göreli hata.

Viskozite

Anüler Hız, cm/s
30.45 cm/s

45.72 cm/s

60.6 cm/s

20 mPa.s

2.45 %

8.57 %

20 %

30 mPa.s

8.41 %

3.22 %

20 %

40 mPa.s

0.73 %

13.84 %

9.09 %

3.2. Örnek Uygulama
Bu bölümde aĢağıda Tablo 4 ile verilen Power Law reolojik model davranıĢı gösteren çamurlar için
parametre analizi HAD yöntemiyle yapılmaktadır. Çamur viskozitesi, çamur yoğunluğu, akıĢ debisi ve
kesinti boyutu parametrelerinin kesinti taĢınımı oranına olan etkisi dokuz farklı çamur için
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incelenmektedir. HAD sonuçlarını doğrulamak için aynı zamanda analitik model (Moore korelasyonu)
kullanılarak elde edilen sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır. Her iki yöntemdem elde edilen sonuçlar birbirleriyle
uyumlu ve aralarındaki göreli hatalar %10’dan küçüktür.
Tablo 4. Ġncelen Power-Law çamurların özellikleri.
Çamur kodu
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9

Yoğunluk (lbm/gal)
10
12
15
10
12
15
10
12
15

K (cp)
37.367
37.367
37.367
42.57172
42.57172
42.57172
44.9065
44.9065
44.9065

n
0.598
0.598
0.598
0.768
0.768
0.768
0.87575
0.87575
0.87575

3.2.1. Su Ġçin (Newtonian akıĢkan) Kayma Hızının Analitik Çözümü
Su içerisinde bulunan parçacıkların kayma hızları (slip velocity) Tablo 5’te listelenen verilerin Stokes
kanunu ile birlikte Bölüm 1.3 baĢlığı altında verilen denklemlerin kullanılmasıyla elde edilmiĢtir. Farklı
anüler hızlar için tekrarlanan analitik hesaplamalardan elde edilen sonuçlar ġekil 7, 8 ve 9’da
gösterilmektedir.
Tablo 5. Kayma hızının su içerisinde hesaplanmasında kullanılan parametreler.
Kesinti çapı, inç.
Kesinti yoğunluğu, lbm/gal
AkıĢkan yoğunluğu, lbm/gal
AkıĢkan viskozitesi, cp
Küresellik, ( ), boyutsuz

0.1
21.44
8.34
1
1

3.2.2. Newtonian Olmayan AkıĢkan Ġçin Kayma Hızının Moore Korelasyonu Ġle Analitik Çözüm
Yukarıda Bölüm 1.4’te verilen Moore yöntemi kullanılarak Newtonian olmayan Power Law bir akıĢkan
için kayma hızı hesaplanmıĢ ve sonuçlar aĢağıda verilmektedir. Öncelikle eĢdeğer görünür viskozite
hesaplamaları yapılarak, parçacık Reynolds sayısı hesaplanmıĢtır. Daha sonra ġekil 4’ten elde edilen
sürtünme faktörü kullanılarak bulunmaları amaçlanan kayma hızları Moore korelasyonundan
hesaplanmıĢtır. Hesaplamalarda Tablo 7 ile listelenen veriler kullanılmıĢtır. Farklı ortalama anüler
hızlar kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen sonuçlar ġekil 7, 8 ve 9’da
gösterilmektedir.
Tablo 7. Kayma hızı hesaplarında kullanılan çamur ve kuyu özellikleri.
Kuyu çapı, inç
Boru çapı, inç
Çamur yoğunluğu, lbm/gal
Parçacık yoğunluğu, lbm/gal
Parçacık çapı, inç
Ortalama anüler hız, ft/dak
Ortalama anüler hız, ft/s
Kıvamlılık indeksi (K), cp
AkıĢ davranıĢ indeksi (n)

8
4
10
21.44
0.1
30
0.5
37.367
0.598
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ġekil 7. Reolojik özellikleri K=37.367 ve n=0.598 olan çamurların kesinti taĢıma oranları.

ġekil 8. Reolojik özellikleri K=42.571 ve n=0.768 olan çamurların kesinti taĢıma oranları.
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ġekil 9. Reolojik özellikleri K=44.9065 ve n=0.87575olan çamurların kesinti taĢıma oranları.
3.2.3. HAD Simülasyon Analizi
Yukarıda Bölüm 3.2.2 ile analitik olarak elde edilen sonuçlar HAD simülasyonu kullananılarakta
incelenmiĢ ve aĢağıda verilmektedir. Öncelikle simülasyonun yapılabilmesi için Tablo 7’de tanımlanan
koĢulları içeren akıĢ geometrisi Design Modeler yazılımı kullanılarak çizdirilmiĢtir. Simülasyonda
standart k-ω türbülans modeli kullanılmıĢtır. Kesintiler inört materyal olarak tanımlanmıĢ, 200-250
iterasyon yapılarak yakınsamanın gerçekleĢmesi sağlanmıĢ, kararlı akıĢ koĢulunun sağlandığı
belirlendikten sonra yazılım durdurularak sonuçlar alınmıĢtır. Geometri için kullanılan node ve elemet
sayısı sırasıyla 32368 ve 29480’dir ve geometrinin görünümü ġekil 10 ile verilmektedir.
Farklı çamur reolojik özellikleri ve farklı ortalama çamur akıĢ hızları için HAD kullanılarak elde edilen
sonuçlar aĢağıda ġekil 11-13 arasında Moore korelasyonunun kullanılmasıyla elde edilen analitik
çözüm sonuçlarıyla birlikte verilmektedir. Aynı zamanda, hem analitik ve hem de HAD sonuçları
arasındaki göreli hatalar da belirlenmiĢtir. HAD sonuçları analitik çözüm sonuçlarıyla oldukça iyi bir
uyum göstermektedir.
ġekil 11, 12 ve 13’den görüleceği gibi sabit reolojik değerde artan anüler hız ile birlikte kesinti taĢınım
oranı çamur yoğunluğunun artması ile artmakta ve daha iyi kuyu temizliği vermektedir. Ancak
yoğunluğun etkisi anüler çamur hızının 150 ft/dak (2.5 ft/s) üzerinde etkisini kaybetmektedir. Benzer
Ģekilde, çamurun reolojik değerlerinin (K ve n) artmasıyla birlikte kesinti taĢınımında az da olsa bir
iyileĢme görülmekle beraber bu etki yoğunluktan sağlanan etkiye göre daha azdır ve yüksek hızlarda
önemsiz olmaktadır.
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ġekil 10. Mesh edilmiĢ geometrik model.
HAD yönteminin en önemli özelliği analitik çözümü olmayan akıĢ problemlerinin ve sistemlerinin
incelenerek tasarım yapılmasına olanak sağlamasıdır veya deney yapılmamıĢ koĢullar için sistem
analizine izin vermesidir. Bu bölümde, yukarıda tanımlanan problemler için farklı parametre
değiĢkenleri için kesinti taĢınım oranının değiĢimi sonuçları görünür viskozite (ġekil 14) ve kesinti
boyutu (ġekil 15, 16 ve 17) etkileri için de incelenmiĢtir. Artan görünür viskozite ile birlikte özellikle
düĢük anüler hızlarda kesinti taĢıma oranının iyileĢtiği 10 yoğunluklu ve 0.1 inç boyutlu kesinti içeren
sistem için ġekil 14’de görülmektedir. Ancak bu iyileĢme artan anüler hız ile etkisini azaltmaktadır. Bu
Ģonuçların yer aldığı grafiklerden belli bir kesinti taĢıma oranının sağlanabilmesi için (örneğin %80)
gerekli minimum ortalama anüler çamur hızı belirlenebilmektedir. Böylece, çamurun reolojik özellikleri
ve yoğunluğu değiĢtirilmeden etkin bir kuyu temizliği için kullanılabilecek pompa çalıĢtırma koĢulu elde
edilebilmektedir.
ġekil 15’te farklı kesinti boyutunun kuyu temizliğine veya kesinti taĢınım oranına etkisi görülmektedir.
Artan kesinti boyutu ile birlikte kesinti taĢınım oranı oldukça düĢmekte ve kuyu temizliğinin özellikle
düĢük anüler hızlarda bir sorun oluĢturduğu anlaĢılmaktadır. Kesinti boyutunun kuyu temizliği için
önemli bir faktör olduğu açık bir Ģekilde görülmektedir. ġekil 16’te kesinti taĢınım üzerine anüler hızın
etkisi gösterilmektedir. Anüler hızın düĢük ve orta değerlerinde kesinti taĢınım oranına etkisi çok
fazladır, ancak çok yüksek hızlarda bu etki azalmakla birlikte önemini korumaktadır.
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ġekil 11. HAD ve analitik yöntem (Moore korelasyonu) sonuçları (K=37.367, n=0.598).

ġekil 12. HAD ve analitik yöntem (Moore korelasyonu) sonuçları, (K=42.571, n=0.768)
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ġekil 13. HAD ve analitik yöntem (Moore korelasyonu) sonuçları, (K=44.9, n=0.875).

ġekil 14. Görünür viskozitenin taĢınım oranına etkisi, (10 lbm/gal çamur, 0.1 inç parçacık).
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ġekil 15. Kesinti boyutunun M2 çamurun taĢınım oranına etkisi, (12 ppg and K=37.367, n=0.598).

ġekil 16. Kesinti boyutunun M5 çamurun taĢınım oranına etkisi, (12 ppg and K=42.57, n=0.768).
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ġekil 17. Kesinti boyutunun M8 çamurun taĢınım oranına etkisi, (12 ppg and K=44.90, n=0.875).

ġekil 18. Su ve farklı çamurlar için anüler hızın kesinti taĢınımı üzerine etkisi.
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Diğer taraftan çamur viskozitesinin kesinti taĢınımına etkisi ġekil 14’ten de açıkça görülebilmektedir.
Suya göre daha viskoziteli çamurlardan çok daha iyi kesinti taĢınımı oranı elde edilirken, en yüksek
reolojik değerlere sahip M9 çamuru en iyi taĢınım oranını vermektedir. Benzer Ģekilde çamur
yoğunluğunun etkisi de bu grafikten görülmektedir. En düĢük yoğunluklu su en düĢük taĢıma oranının
sağlarken, artan yoğunluğa bağlı olarak sırasıyla taĢıma oranı M1, M5 ve M9 çamurlarında
artmaktadır. Diğer bir ifade ile sabit bir taĢıma oranı (örneğin %70) sağlamak için gerekli olan anüler
çamur hızı artan çamur yoğunlu ile birlikte hızla azalmaktadır.

SONUÇ
Bu çalıĢmada, kuyularda kesinti taĢınımı veya kuyu temizliği konusu analitik (Moore korelasyonu) ve
sayısal bir yöntem olan HAD analizi yapılarak incelenmiĢtir. Ġnceleme daha önce Hussain ve Azar [1]
tarafından yapılmıĢ deneysel çalıĢma sonuçları ile doğrulanmıĢtır. Ayrıca, anüler çamur hızı, çamur
reolojisi, kesinti boyutu ve çamur yoğunluğunun kuyu temizliğine (kesinti taĢınımı oranı) olan etkisi
ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir.





Kesinti taĢınımı üzerinde en önemli parametrenin anüler hızın olduğu ve özellikle bu etkinin düĢük
ve orta değerli hızlarda daha etkin olduğu görülmektedir.
Görünür viskozite ve çamur yoğunluğu artıĢına bağlı olarak kesinti taĢınımı oranında iyileĢmeler
olmakatdır. ĠyileĢme etkisi çamur yoğunluğu artıĢında daha belirgindir, ancak yüksek anüler
hızlarda her iki parametreninde etkisi önemsiz olmaktadır. Diğer bir ifade ile yüksek anüler
hızlarda çamur reolojisi ve yoğunluğu üzerinde yapılacak olan değiĢimlerin kuyu temizliği üzerine
sınırlı veya ihmal edilebilir bir etkisinin olacağı beklenmelidir.
Kesinti boyutunun kuyu temizliğinde önemli bir faktör olduğu özellikle düĢük ve orta anüler çamur
hızlarında görülmektedir. Yüksek anüler hızlarda etkisinin azalmasına rağmen, çamur reolojisi ve
yoğunluğuna göre kesinti taĢınımı üzerine daha etkilidir. Bu durum, iyi bir matkap seçiminin
önemini de göstermektedir.

HAD sonuçları ile deneysel sonuçlar arasındaki farkın 100 ft/dak anüler akıĢ hızında %10’dan daha
düĢük olduğu gösterilerek, HAD analizinin güvenli bir Ģekilde kuyu hidrolik tasarımında
kullanılabileceği gösterilmiĢtir.
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ÖZET
Türkiye’de Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin 2007
yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte, özellikle elektrik üretimi için jeotermal kaynaklardan yararlanmaya
yönelik arama ve iĢletme ruhsatı baĢvuruları dikkate değer düzeyde artmıĢtır. Yasa ve uygulama
yönetmeliği arama ve üretim faaliyetlerinde jeotermal sistemin ve kaynağın korunmasını, israf
edilmemesini ve çevrenin korunmasını ilke olarak benimsemiĢtir.
Arama ve iĢletme ruhsatı verilmiĢ birçok çoğul (komĢu) ruhsat sahası aynı jeotermal kaynak üzerinde,
geliĢigüzel çizilmiĢ komĢu sınırlar içinde, geometrik olarak Ģekilsiz çokgen alanlar halindedir. KomĢu
ruhsatların aynı kaynaktan üreten kuyuları birbirlerini olumsuz etkilemeleri üzerine, bu sahaları iĢleten
Ģirketler arasında rezerv ve üretim hakkı anlaĢmazlıkları çıkmıĢtır. Kendi kaynak ve üretim paylarını
korumak üzere karĢılıklı olarak gereksiz sayıda yeni üretim veya geri basma kuyuları açan bazı
iĢletmeciler, sonunda rezervuardan ve üretimden hak iddia ettikleri payları elde etmek amacıyla
birbirlerini mahkemelerde dava etmiĢlerdir. Jeotermal kaynağı korumayıp israf edilmesine yol açan bu
durum sürerken, arama ve iĢletme yapılan komĢu ruhsat sahalarının jeotermal kaynak ve kuyularına
ait veriler önemli bir bilgi birikimi oluĢturmuĢtur. Bu bilgiler ile yeni ruhsatların benzeri anlaĢmazlıklara
yol açmayacak biçimde seçilmiĢ sınırlara sahip sahalara verilmesi ve var olan anlaĢmazlıkları giderici
bir uygulamaya geçmek mümkün iken, baĢlangıçtaki uygulama sürdürülmüĢtür. Aynı jeotermal
kaynaktan yararlanma anlaĢmazlıkları sorununu jeotermal kaynağı koruma ve israf etmeme ilkesi
doğrultusunda sona erdirmek üzere, komĢu sahaların “birimleĢtirme” ile iĢletilmeleri önerilmiĢtir.
Durum bu iken, 2013 ve 2014 yıllarında yasaya ait uygulama yönetmeliğinde değiĢiklikler yapan iki
yönetmelik yayımlanmıĢtır. 2013 yılında yapılan yönetmelik değiĢikliğinde, komĢu ruhsat sahiplerinin
talep etmeleri halinde, MTA Genel Müdürlüğü’nün uygun görüĢü alınmak üzere ruhsatların belirtilen
koĢullarda “birleĢtirilmesi”ne izin verilmiĢtir. Ayrıca, iki yönetmelik değiĢikliğinde de, komĢu sahalarda
delinecek kuyuların sınıra ne kadar uzakta olabileceklerine dair kurallar getirilmiĢtir. Konuya iliĢkin
sorunun çözümüne yönelik bir yaklaĢım gibi görünen bu uygulama ve kuralların fiziksel gerekçeleri ve
ayrıntıları ortaya konulmadığı gibi, önerilen “birimleĢtirme” yönteminden farklıdırlar.
Bu çalıĢma aynı jeotermal kaynaktan yararlanma anlaĢmazlıklarına iliĢkin güncel durumu ele almakta,
birimleĢtirme açısından yasayı ve buna ait yönetmelik değiĢikliklerini irdelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, jeotermal, yasa, yönetmelik, sınırdaĢ ve çoğul ruhsatlar, birimleĢtirme.

ABSTRACT
Applications for exploration and production licence for exploiting geothermal resources, especially for
power generation, have increased significantly when the Geothermal Resurces and Mineral Waters
Law and its Implementation Regulations became effective in Turkey, in the year of 2007. The law and
its implementation regulations consider the prevention of wasting and conservation of the geothermal
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systems and resources, as well as the protection of environment as the principal within the course of
exploration and production activities.
A number of fields, granted for exploration and production concession, appear as the straddle leases
of no definite geometrical shape in arbitrarily drawn boundaries and located over the same geothermal
resource. When the wells of adjacent concession fields that produce from the same resource started
to adversly affect each others performance, conflicts the on reserve and production rights arose
among the lease holder operating companies of these fields. Some operator companies, which drilled
unnecessary number of production and re-injection wells in order to conserve their own shares from
resource and utilization, mutually petitioned the courts afterwards for recovering their rights of shares
in resource and production. While this status, in which the geothermal resource is unprotected and
wasted, has been continuing, the collected data on wells and resource of the concession fields that
have been undergoing exploration and production have established an appreciable accumulation of
information. Though it could be possible to use such information to issue new concessions, with the
properly selected boundaries that would not cause similar conflicts, and to apply resolving methods to
eliminate the existing conflicts, the same initial method of grant of concessions has been continued.
Therefore, operation of the adjacent and straddle leases through “unitization” was proposed in order to
put an end to the conflicts in utilizing the same geothermal resource while complying with the principle
of conserving and prevention of wasting of geothermal systems and resources.
As this was the case, the legislation released two new regulations that modifed the Implementation
Regulations of the Law sequentially in the years of 2013 and 2014. In 2013 modification regulation
the “unification” or “merging” of adjacent or straddle concession fields were permitted, provided that
the lease owners apply with such demand and the General Directorate of MTA (Mineral Research and
Exploration) confirms that the demand is constructive. Additionally, in both regulations of modification
the rules were set for the distance of wells to be drilled to the lease boundary in each adjacent
concession. These two new rules, which may seem to be a resolving approach to the conflict of
mutual utilization of the same resource, were released without the underlying physical reasonings and
details and, hence, are entirely different than the proposed “unitization” method.
This present study evaluates the current status of the conflicts of utilization and share of rights of the
adjacent concessions over the same geothermal resource and also, scrutinizes the Law and the final
modifications in its implementation regulations in the scope of unitization.
Key Words: Turkey, geothermal, law, regulations, adjacent and straddle leases, unitization.

1. GİRİŞ
Türkiye’de 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 3 Haziran 2007’de kabul
edilmiĢ ve 13 Haziran 2007 gün ve 26551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir [1].
Bu yasaya ait uygulama yönetmeliği ise, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca (ETKB) düzenlenerek
11 Aralık 2007 gün ve 26727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuĢtur [2]. Anılan
yasa ve uygulama yönetmeliğine göre, Türkiye’de jeotermal kaynakları arama, iĢletme ve kullanma
hakları istekte bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlarına ve yasalarınca tanınan kamu veya özel
kuruluĢlara, gerçek veya tüzel kiĢi adına verilir. Anılan hakların kapsadığı jeotermal kaynağı arama ve
iĢletme ruhsatları, jeotermal kaynağın konuĢlandığı yeri de içeren alanda konuya iliĢkin olarak devleti
temsil etmek üzere yetkilerle donatılmıĢ “Ġdare” (Ġl Özel Ġdaresi) tarafından verilir. Yasa ve uygulama
yönetmeliği bir kamu kuruluĢu olan MTA (Maden Tetkik ve Arama) Genel Müdürlüğü’ne bir ayrıcalık
tanıyarak, ruhsat harcı ve teminatından muaf olmak üzere, anılan yasa hükümlerince arama ruhsatı
alma ve arama yapma izni vermektedir. MTA Genel Müdürlüğü’nün arama sonucu keĢfettiği erke
(potansiyel) bir jeotermal kaynak alanında, geliĢtirici arama yapma ve kaynağı iĢletme hakkı, ihale yolu
ile istekli gerçek veya tüzel kiĢiler arasından öngörülen koĢulları sağlayana ruhsat çıkartılmak üzere
verilir. Ġdare tarafından verilen arama ve iĢletme ruhsatlarına iliĢkin tüm bilgiler, MĠGEM’e (Maden
ĠĢleri Genel Müdürlüğü’ne) de bildirilir.
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Yasaya ve uygulama yönetmeliğine göre, yasaya bağlı faaliyetlerde jeotermal sistemin ve kaynağın
korunması, israf edilmemesi ve çevrenin korunması esastır. Bu ilke doğrultusunda, her iĢletme ruhsatı
sahibinin iĢletme faaliyetine baĢlamadan önce koruma alanları çalıĢması (etüdü) yaptırması zorunlu
olup, çalıĢmaya ait rapor Ġdare tarafından MTA Genel Müdürlüğü’nün olumlu görüĢü alındıktan sonra
onaylanır. ĠĢletme ruhsatı verilmiĢ her ruhsat sahası için, sahada bir yıl içinde yapılan tüm jeotermal
kaynak arama, iĢletme ve geliĢtirme faaliyetlerini kapsayan ve gerekçeleri ile açıklayan bir faaliyet
raporu düzenlenir. Ġdare’ye “Arama ve ĠĢletme Faaliyetlerinin Teknik Sorumlusu” olarak bildirilmiĢ bir
mühendisin hazırladığı bu yıllık faaliyet raporu, birisi Ġdare’de ve diğeri MTA Genel Müdürlüğü’nde
kalmak üzere, iki örnek halinde düzenlenir. Jeotermal kaynak arama ve/veya iĢletme etkinliklerinde
bulunulan her ruhsat sahasında son bir yıl içinde yapılmıĢ olan tüm faaliyetler, ruhsat sahibi tarafından
Ġdare’ye sunulan projede ve “Koruma Alanları Etüd Raporu”nda öngörülen önlemlere uygun yapılıp
yapılmadıkları sınanmak üzere, Ġdare tarafından her yıl denetlenir. Ġdare gerek görürse, bedeli ruhsat
sahibi tarafından karĢılanmak üzere, denetlemenin MTA Genel Müdürlüğü tarafından da yapılmasını,
talep edebilir.
Yasaya ve uygulama yönetmeliğine göre, jeotermal kaynak arama ve iĢletme ruhsatı verilmiĢ ruhsat
sahaları için Ġdare’de tutulan bir sicil oluĢturulur. Sicilde sahaya ait tüm ruhsat bilgileri, alan ölçüleri,
koordinatlar, sahaya ve kapsadığı jeotermal kaynağa iliĢkin haklara ait devir, ihtiyati haciz, ihtiyati
tedbir, rehin, ipotek, kira vb sözleĢmeler ile, hakların sona erme koĢulları iĢlenir. Sicilde ayrıca, yıllık
faaliyet raporlarında da belirtilen ve sahada yeraltındaki jeotermal kaynağa ait tüm jeolojik ve jeofizik
bilgiler, sahada açılmıĢ kuyularda alınmıĢ kuyu içi loglarından kuyu tamamlama kayıtlarına ve kuyu
akaçlama (drenaj) alanlarından statik ve dinamik kuyu basınç, sıcaklık ve basırım (enjektivite) testi
kayıtlarına kadar tüm bilgiler ile, kuyu(lar)dan yapılan sıvı ve gaz üretimine ait sıcaklık ve akıĢ debisi
bilgileri yer alır. Sicil ilgili herkese açık olup, haklar ancak sicile iĢlenmiĢ ise hüküm ve sonuç doğurur.
Yasanın yürürlüğe girmesinden önce jeotermal kaynak arama ruhsatları ve bunu izleyen keĢif sonrası
iĢletme ruhsatları verilirken, özellikle aynı jeotermal kaynak üzerinde konuĢlanacak biçimde verilen
iĢletme ruhsat sahalarının yeraltındaki jeotermal kaynağın alansal yayılımına uyumları ile bu komĢu
ruhsat sahiplerinin kaynak payı ve bu kaynaktan yararlanma haklarını doğrudan etkileyecek olan çoğul
komĢu ruhsat alanlarının boyut ve geometrik yapıları gözardı edilmiĢtir. Ne var ki, yasanın yürürlüğe
girmesinden sonra dikkate değer düzeyde artan ve diğer ruhsat alanları arasında ve/veya çevresinde
irili ufaklı ve rastgele belirlenmiĢ sınırlar içinde geometrik olarak Ģekilsiz sahalar için arama ve iĢletme
ruhsatı verilerek aynı uygulama sürdürülmüĢtür. Önceden ruhsat verilmiĢ sahalar da geliĢtirilerek
üretime konulunca, aynı kaynaktan yararlanma ve pay alma hakkı anlaĢmazlıkları baĢgöstermiĢtir.
Bu hak çeliĢkilerini yaĢayan ruhsat sahibi saha iĢletmecileri, yüzyıl önce A.B.D.’de petrol ve doğal gaz
sahası iĢletmecilerinin benzeri soruna çözüm olarak giriĢtikleri ve sonradan yanlıĢ olduğu anlaĢılan bir
uygulamaya baĢvurarak, komĢu ruhsatlardaki kuyuların yarattığı olumsuz etkiyi gidermek üzere, kendi
ruhsat sınırlarına yakın deldikleri ve normalde gereksiz denge ( offset) kuyuları ile üretim veya basırım
yapmıĢlardır. Bütün komĢu (mücavir, sınırdaĢ) ruhsat sahipleri aynı yönteme baĢvurunca, yeraltındaki
jeotermal kaynak hasara uğratılarak ziyan edilmiĢ, sonuçta tüm tarafların hep birlikte zarar ettikleri bir
durum ortaya çıkmıĢtır. ĠĢletmeciler bu kez, rezervuardan ve üretimden hak iddia ettikleri payları elde
etmek amacıyla, birbirleri hakkında mahkeme davaları açma yoluna gitmiĢlerdir. Yasaya ve uygulama
yönetmeliğinin jeotermal kaynağı koruyucu ve israfının önlenmesi ilkesine karĢı olan bu uygulama
sürerken, aynı jeotermal kaynaktan yararlanma anlaĢmazlıkları sorununu bu ilkeye uygun olarak
çözmek üzere, çoğul ve komĢu ödün sahalarının “birimleĢtirme” ile iĢletilmeleri önerilmiĢ, bu yönteme
iliĢkin tarihsel geliĢim ve olası uygulama ayrıntıları verilmiĢtir [3, 4].

2. AYNI KAYNAKTAN YARARLANAN RUHSAT SAHALARI
Yasa ve uygulama yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden önce ve sonra, jeotermal kaynak arama ve
iĢletme ruhsatları verilirken, talep baĢvurusuna konu alanların aynı jeotermal kaynaktan yararlanma
olasılığı olan çoğul ve sınırdaĢ (mücavir) sahalar olabileceklerinin dikkate alınmamıĢ anlaĢılmaktadır.
Diğer bir deyiĢle, ruhsat verme iĢlemi ilgili ve gerekli mühendislik yöntemlerine baĢvurmadan yapılmıĢ
ve jeotermal kaynağın doğal yapısı ve davranıĢına aykırı bir uygulama olarak görünmektedir. Yasa ve
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uygulama yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra arama ve iĢletme ruhsatları verilirken de aynı
uygulamanın sürdürülmüĢ olması, jeotermal kaynağın korunması ve israfının önlenmesi ilkesinin yasa
ve uygulama yönetmeliğinde benimsenmesine rağmen, ruhsat vericinin bu ilkeyi tam kavrayamamıĢ
olduğu veya konu hakkında teknik ve bilimsel bakımdan yetersiz kalmıĢ olduğu izlenimini vermektedir.
Yasa ve uygulama yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra, verilen ruhsatlarla arama ve iĢletme
yapılan sahaların jeotermal kaynak ve kuyularına ait toplanan veriler, iĢletmecilerin düzenlediği proje
termin plânı, koruma alanları çalıĢması (etüdü), yıllık faaliyet raporları ve ruhsat sicilleri içinde önemli
bir bilgi birikimi oluĢturmaya baĢlamıĢlardır. Her yıl artarak biriken bu bilgilerin doğrudan veya dolaylı
olarak kullanılmasıyla, üretim veya geri basırım (re-enjeksiyon) yapılan tüm aktif kuyuların akaçlama
(drenaj) alanlarının belirlenmesi, kuyular arası basınç giriĢimi olup olmadığının anlaĢılması ve böylece
sınırdaĢ ruhsat sahalarının aynı veya farklı bir jeotermal kaynaktan üretip üretmedikleri hakkında fikir
edinilmesi sağlanabilir. Bu bilgi birikimi ile yeraltındaki jeotermal kaynağın (rezervuarın) jeolojik modeli
de oluĢturulabilir. Jeolojik model ve eldeki diğer bilgiler ile yapılacak rezervuar modelleme çalıĢmaları
sonuçlarına göre, yeni ruhsat verilecek sahaların boyutlarının, sınırlarının, kadastral sisteme uyumlu
koordinatlarının ve alansal yayılımlarının, hak ve çıkar anlaĢmazlıklarına yol açmayacak biçimde
seçilerek belirlenmesi mümkündür. Oysa, Türkiye’deki uygulamalarda bu tür çalıĢmalar yapılmadan,
yasa ve uygulama yönetmeliğin yürürlüğe girmeden önceki ruhsat verme uygulamasının sürdürülmüĢ
olduğu anlaĢılmaktadır. Bu arada belirtmekte yarar vardır ki, yukarıda sözü edilen yol ve yordamlarla
yapılacak çalıĢmaların en az bir jeolog, bir petrol ve doğal gaz mühendisi ve bir jeodezi ve fotogrametri
mühendisinden oluĢan bir takım tarafından yapılması veya yaptırılarak denetlenmesi kaçınılmazdır.
Şekil 1’de bir örnek olarak, Gediz grabeninde ruhsat verilmiĢ sahaların belirli bir geometrik Ģekilden
yoksun olarak, adeta kırık cam benzeri yayılımları görülmektedir. Bu sahalardan sınırları birbiri içine
geçmiĢ gibi görünen bazılarının ruhsat alanları yasanın yürürlüğe girmesinden önce belirlenmiĢ olup,
iki ruhsat sahası arasında kalan küçük alanlar sonradan alansal olarak büyük ve ruhsat tarihi daha
eski olanlara intıbak ettirilerek düzenleme yapılmıĢtır. Sayıca fazla olmayan bu tür ruhsat sahalarında
yapılan bu düzenleme, Şekil 1’deki görünümü değiĢtirmeye pek etki etmemiĢtir. Şekil 1’de görülen
çoğul komĢu (mücavir) ruhsat sahalarının birçoğunun aynı jeotermal kaynaktan yararlanan öbekleri
oluĢturdukları açıkça ortadadır.

Şekil 1. Gediz grabeninde verilmiĢ olan jeotermal ruhsat alanlarının Ģekil ve biçimsel yayılımları [5].
Şekil 1’de görülen ve birçoğuna yasa ve uygulama yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra ruhsat
verilen sahaların sınırlarının ne gibi kıstaslara veya fiziksel verilere göre belirlendiği bilinmemektedir.
Birbirleri ile dipdibe ve irili ufaklı alanlara sahip, içlerine delinecek kuyuların birbirlerinin basınçlarını ve
akıĢ debilerinin karĢılıklı etkilememeleri hemen hemen olanaksız olan bu sahalara ruhsat verilirken,
yasa ve yönetmeliğin jeotermal kaynağın korunması ve israfının önlenmesi ilkesinin yine gözardı
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edildiği, bu sahaların birkaç tanesinin birlikte aynı jeotermal kaynaktan yararlanıp yararlanmadıklarını
kestirmek için gerekli mühendislik yöntemlerinin de pek dikkate alınmadığı anlaĢılmaktadır.
Jeotermal bir kaynak üzerinde ruhsat verilmesi söz konusu sınırdaĢ çoğul sahaların kadastral sisteme
uyumlu olarak ve kaynağın yapısal durumunu ortaya koyan bir çalıĢmaya dayanarak belirlenmesine iyi
bir örnek, A.B.D.’nin Idaho eyaletindeki Raft nehri vadisinde bulunan bir jeotermal alanın belirli bir
kesimindeki ruhsat sahaları dağılımı olup, Şekil 2’de gösterilmektedir [6]. Bu örneğin ölçeği farklı olsa
da, Şekil 1’deki Gediz grabeni ruhsat alanlarının yerleĢim biçimine zıt, aynı jeotermal kaynak üzerinde
kadastral sisteme son derece uyumlu bir çoğul saha yerleĢimi sergilediği açıktır. Şekil 2’deki siyah
noktalar, jeotermal alanın 2008 yılında ilk geliĢtirilmesi sırasında bazı ruhsat sahaları içinde delinmiĢ
kuyuları simgelemektedirler.


Şekil 2. A.B.D.’nin Idaho eyaletindeki Raft nehri vadisi jeotermal alanında ruhsat dağılımı [6].
Şekil 2’deki Raft nehri vadisi jeotermal alanına göre daha karmaĢık, fazla sayıda ve aynı jeotermal
kaynak üzerinde ruhsat verilmiĢ, kadastral sisteme uyumlu sahalara sahip diğer bir örnek, Şekil 3’te
görülen, A.B.D.’nin California eyaletindeki Geysers jeotermal alanının Kuzeydoğu Geysers kesimidir.
Jeotermal sistemin bu kesiminde aynı jeotermal kaynaktan yarar sağlayan ve her biri en az iki sınır
çizgisi boyunca komĢu ruhsat sahaları ile sınırdaĢ olan 31 ruhsat sahası, Şekil 3’te kalın sınır çizgileri
içinde tanımlanmıĢ olan NEGU Birim-17 adı altında birimleĢtirilmiĢ halde faaliyet göstermektedir [7].

3. KUYU AÇIKLIKLARI VE AKAÇLAMA (DRENAJ) ALANLARI
Yasanın uygulama yönetmeliğinde kuyuların akaçlama (drenaj) alanlarının belirlenmesi isteniyorsa da,
bu bilgiden nasıl yararlanılacağı, kuyular arası açıklıkların ne kadar olacağı ve bunların nasıl ve neye
göre saptanacağı hakkında her hangi bir bilgi bulunmamaktadır. Zaman içinde, iĢletilen komĢu ruhsat
sahalarda üretim veya geri basırım sonucu oluĢan basınç değiĢimleri nedeniyle biribirine yakın kuyular
arasında akıĢ ve basınç giriĢimleri baĢlayınca, hak arayıĢına giriĢen ruhsat sahipleri bu durumdan
rahatsız ve Ģikayetçi olmuĢlardır. Bunun üzerine, 24.09.2013 gün ve 28775 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren uygulama yönetmeliğinde değiĢiklik yapılmasına dair ilk değiĢiklik yönet-
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meliğinde [8], uygulama yönetmeliğinin 23. maddesine eklenen 6. fıkrada, birbirine sınır komĢusu olan
arama ve/veya iĢletme ruhsatlı sahalarda sınırlara 1000 metreden yakın yerlerde kuyu açılması talep

Şekil 3. A.B.D.’nin California eyaletindeki Geysers jeotermal alanının Kuzeydoğu Geysers kesiminde
birimleĢtirilmiĢ (kalın beyaz çizgilerle sınırlı) olan ruhsatların dağılımı. Kaynak [7]’den alıntı yapılarak,
görüntüyü netleĢtirmek amacıyla üzerinde değiĢiklik yapılmıĢtır.
edildiği takdirde, bu talebe ancak uzman kuruluĢlar ve üniversitelerden görüĢ alındıktan sonra izin
verilebileceği belirtilmiĢtir. Ek olarak, kuyu ve sınır arası uzaklığın enerji üretimi amaçlı sahalarda en
az 250 metre ve enerji üretimi amacı taĢımayan sahalarda ise en az 100 metre olmak kaydıyla,
sınırdaĢ iki ruhsatta kuyular arası giriĢimi önlemek ve sürüdürülebilir üretimi sağlamak için sınırlardan
ruhsat alanı içine doğru kuyu açılamayacak uzaklıkların belirlenmesi koĢulu getirilmiĢtir. Bu noktada
dile getirilmesi gereken bir gerçek, Şekil 1’de görülen durum ile, saha sınırlarına bin metreden yakına
kuyu açılmaması koĢulunun birbiri ile çeliĢmekte olduğudur. Konulan 1000 metre uzaklık kuralının bu
çeliĢki ile soruna çözüm olamayacağı görülmüĢ olmalıdır ki, değiĢiklik yönetmeliğinde aynı fıkraya bir
de sahanın üretim amacına göre değiĢen 250 metre ve 100 metre uzaklık sınırlamaları getirilmiĢtir.
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Bu uzaklık sınırlamalarının belirlenmesine dayanak sağlayan fiziksel gerekçeler belirli değildir; dolayısı
ile keyfî olarak seçilmiĢ olabilecekleri düĢünülmektedir.
Anılan değiĢiklik yönetmeliğinden 8 ay sonra 2014 yılı Mayıs ayında yürürlüğe giren ikinci değiĢiklik
yönetmeliğinde, uygulama yönetmeliğinin 6. Maddesinin 5. fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek
üzere, “Birbirine karşılıklı en yakın kenarları arasındaki mesafe 1000 metreden az olan alanlara ruhsat
verilmez” kuralı konulmuĢtur [9]. ġekil 1’deki ruhsat sahası dağılımları dikkate alındığında, bu kuralın
bu tür ruhsat sahalarına nasıl uygulanabileceği bir soru olarak akla gelmektedir. Ayrıca, uygulama
yönetmeliğinin 23. maddesine bir önceki değiĢiklik yönetmeliğinde eklenen 6. fıkra bu ikinci değiĢiklik
yönetmeliğinde değiĢtirilerek, ruhsatlı alanlarda yönlü sondaj tekniği ile delinecek üretim/geri basırım
(re-enjeksiyon) kuyuları ile ruhsat sınırına 500 metre uzaklık içinde delinecek tüm üretim ve/veya geri
basırım kuyularında kuyu içi koordinat ölçüleri alınması zorunlu kılınmıĢ, kuyu içi koordinatları ile
ruhsat sınırı arası uzaklığın 100 metreden az olamayacağı kuralı tüm kuyular için genelleĢtirilmiĢtir.
Kuyu ve ruhsat sınırı arası uzaklıklar bu Ģekilde belirlendikten sonra, ruhsat alanlarındaki geri basırım
kuyularının, komĢu ruhsat alanlarındaki üretim kuyularına zarar vermemesi esası getirilmiĢtir.
Kuyular ile ruhsat sahası sınırları arası uzaklıklara atanan bu kesin değerlerin hangi fiziksel dayanağa
göre saptandığı yine belirtilmemiĢtir. Şekil 4’te bir jeotermal kaynağa (rezervuara) delinmiĢ kuyuların
birbirleri arasında yüzeyde ve rezervuar içindeki açılımları görülmektedir. Eğer Şekil 1’de görülen
ruhsat sahası dağılımının herhangi bir böümü Şekil 4’teki yeryüzü düzlemine uyarlanırsa, bu kuyuların
birbirlerini etkilememelerinin olanaksız olduğu kolayca anlaĢılabilir. Böylesine kuyu yoğunluğu olan bir

Şekil 4. Bir jeotermal kaynağa (rezervuara) delinmiĢ kuyuların birbirleri arasında yüzeyde ve rezervuar
içindeki açılımlarının gösterimi. ġekilde yatay ve düĢey ölçeklerin farklı olduklarına dikkat edilmelidir.
Kaynak [10]’dan alıntı yapılmıĢ ve konuya uyarlamak üzere sadeleĢtirilme değiĢikliği yapılmıĢtır.
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ortamda, çoğu jeotermal sistemde olduğu gibi, kaynak (rezervuar) kayacının çatlaklı bir yapıya sahip
olduğu dikkate alınırsa, yönetmelikte kesin sayılarla verilen uzaklık değerlerinin anlamsız kalabileceği
kolayca anlaĢılabilir.
Jeotermal kaynak kayaçlarının hemen hepsinde çok düĢük gözeneklilik ve iyi geliĢmiĢ çatlak ağ yapısı
olduğu yaygın bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla, jeotermal sistemlerde kaynak akıĢkanı kayacın çatlak
ağ yapısı içinde depolandığı gibi, yine aynı ağ yapısı boyunca akmak durumundadır. Bir jeotermal
kaynağa delinmiĢ kuyular ancak bu çatlak ağ yapısını delip geçtikleri bir durumda akıĢkan üretimini
sağlayabilirler. Ayrıca, bir kayacın çatlak ağ yapısı kısa veya uzun, seyrek veya sık çatlaklardan
oluĢabilir; çatlaklar yatay ve düĢey düzlemde farklı doğrultularda geliĢebilir. Buna göre, çatlaklardan
üretim yapan bir kuyunun akaçlama alanı ve bu alan yarıçapı hakkında fikir edinilmesi gerekir, ki bu da
ancak ayrıntılı bir formasyon (kayaç yapısı) analizi ile sağlanabilir. Kayacın doğasından kaynaklanan
bazı karmaĢık durumlarda bu tür fikirlerin elde edilmesi mümkün dahi olmayabilir. Jeotermal kaynağın
karmaĢık yapılı doğasına iliĢkin bu tür bilgiler elde edilmeden, kuyu ve ruhsat sınırı arası uzaklıkları hiç
bir fiziksel dayanağı olmadan belirlemek, gerçekçi bir yaklaĢım olmadığı gibi, ruhsat sahibi iĢletmeciler
arasındaki hak ve çıkar anlaĢmazlıklarının sürmesine yol açması kaçınılmazdır.

4. RUHSAT SAHALARININ GÜNCEL DURUMLARI VE BİRİMLEŞTİRME
Yasanın yürürlüğe girmesinden önce jeotermal kaynak arama ruhsatları ve bunu izleyen keĢif sonrası
iĢletme ruhsatları verilirken, yalnızca ruhsat alanlarının birbirleri ile çakıĢmamalarına özen gösterilmiĢ,
ama özellikle aynı jeotermal kaynak üzerinde konuĢlanacak biçimde verilen iĢletme ruhsat sahalarının
yeraltındaki jeotermal kaynağın alansal yayılımına uyumları ile, bu komĢu ruhsat sahiplerinin kaynak
payı ve bu kaynaktan yararlanma haklarını doğrudan etkileyecek olan çoğul ruhsat alanlarının boyut
ve geometrik yapıları göz ardı edilmiĢtir. Böyle bir uygulamanın bir gerekçesi, yasanın varlığından
önce sınırlı sayıda arama ve iĢletme ruhsatı baĢvurusu olduğu için ve de baĢlangıçta aynı kaynak
üzerinde bulunan ruhsatların geliĢtirilmesi henüz devam etmekte olduğu için, bu komĢu çoğul
ruhsatların iĢletilmesi sırasında önemli sayıda çıkar ve hak çeliĢkileri ve anlaĢmazlıklar yaĢanmamıĢ
olması olabilir. Ne var ki, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra dikkate değer düzeyde artan ve diğer
ruhsat alanları arasında ve/veya çevresinde irili ufaklı ve rastgele belirlenmiĢ sınırlar içinde geometrik
olarak Ģekilsiz sahalar için arama ve iĢletme ruhsatı verilerek aynı uygulama sürdürülmüĢtür. O arada,
önceden ruhsat verilmiĢ sahalar da geliĢtirilerek üretime konulunca, aynı kaynaktan yararlanma ve pay
alma hakkı anlaĢmazlıkları baĢ göstermiĢtir. Ruhsat alanı sahipleri haklarını birbirleri aleyhine davalar
açarak mahkemelerde ararken
Yasaya ait uygulama yönetmeliği yürürlüğe girdikten 5 yıl 9 ay sonra, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı (ETKB) tarafından düzenlenen ve bu uygulama yönetmeliğinde değiĢiklik yapılmasına dair
bir yönetmelik 24.09.2013 gün ve 28775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir [8].
Bu değiĢiklik yönetmeliğinde, yasada olmamasına rağmen, ruhsat sahiplerinin baĢvurması üzerine
ruhsatların aynı yönetmelikte belirtilen koĢullar altında “birleĢtirilebileceği” hükmü getirilmiĢtir. Böyle
hüküm öne sürmekle, uygulama yönetmeliği adeta yasanın yerine geçmiĢ gibi bir durum ortaya
çıkmaktadır. Bununla birlikte, ne bu değiĢiklik yönetmeliğinde ne de bundan 8 ay sonra, yine ETKB
tarafından düzenlenerek, 30.05.2014 gün ve 29015 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
konulmuĢ olan ikinci yönetmelik değiĢikliğinde [9], ruhsat sahalarının “birleĢtirilmesi” hükmüne iliĢkin
ek ve ayrınıtlı bir açıklama yapılmamıĢtır. Ancak ikinci değiĢiklik yönetmeliği uygulama yönetmeliğinin
23. maddesinin eklenen 6. fıkrasında yaptığı değiĢiklikte, ruhsat sahiplerinin aynı olması veya kendi
aralarında antlaĢma sağlamaları durumunda, aynı fıkrada yapılan değiĢiklikte belirtilen kuyu ve ruhsat
sınırı arası uzaklık koĢullarının, bu ruhsat alanları için geçerli olmayacağını belirtmiĢtir. Burada
“antlaĢma sağlanması”nın ne anlamda kullanıldığı açık olmamakla birlikte, ruhsat sahiplerinin kendi
aralarında antlaĢarak ruhsat sahalarını birleĢtirmelerinin ima edildiği anlaĢılabilir.
Konuya iliĢkin sorunun çözümüne yönelik bir yaklaĢım gibi görünen ruhsat alanlarının “birleĢtirilmesi”
uygulamasının, buna iliĢkin kurallar ve ayrıntılar ortaya konulmamıĢ olmasına rağmen, daha önceden
önerilmiĢ olan “birimleĢtirme” yönteminden [3,4] farklı olduğu düĢünülmektedir.
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Yasanın uygulama yönetmeliğinde izin verilen ruhsat alanlarını “birleĢtirme” uygulaması, uygun bazı
durumlarda geçerli olabilir. Örneğin, bu bildirinin 2. Bölümünde sözü edilen ve ruhsat alanları Şekil
2’de gösterilmiĢ olan Raft nehri vadisi jeotermal alanı, daha önceden keĢfedilmiĢ ise de, ticarî anlamda
elektrik üretimi için ilk kez 2008 yılında U.S. Geothermal Inc. Ģirketi tarafından yeni kuyular açılarak
geliĢtirilmeye ve iĢletilmeye baĢlanmıĢtır [6]. Sonraki yıllarda, U.S. Geothermal Inc. Ģirketi ile, büyük
ruhsat alanlarının sahibi Jensen Investments firması bir tür birleĢtirme antlaĢması yaparak, jeotermal
kaynak alanının önemli bir bölümünü U.S. Geothermal Inc. Ģirketinin iĢletmesine karar vermiĢlerdir.
Halen bu birleĢtirilmiĢ ruhsat alanları üzerinde, toplam gücü 127 MW olan üç ayrı çift aĢamalı ( binary)
jeotermal elektrik santralı iĢletmektedirler.
Türkiye’de var olan ve Şekil 1’deki ruhsat alanları görüntüsünün ortaya koyduğu karmaĢık duruma
daha uygun çözüm ise birimleĢtirmedir. Buna iyi bir örnek, A.B.D.’nin California eyaletindeki Geysers
jeotermal alanındaki, baĢarıyla yürütülmekte olan birimleĢtirme uygulamalarıdır. Bu alanın Kuzeydoğu
kesiminde ve NEGU Birim-17 adı altında birimleĢtirilmiĢ olan 31 adet ruhsat alanı Şekil 3’te kalın
beyaz çizgilerle sınırlı olarak gösterilmiĢtir [7]. Ayrıca, Türkiye’de Batı Anadolu grabenleri jeotermal
alanları hem boyut hem de ruhsat sahası sayısı bakımından, görece küçük kalan Raft nehri vadisi
jeotermal alanından çok, Kuzeydoğu Geysers jeotermal alanı ile orantılıdır.

SONUÇ
Türkiye’de aynı jeotermal kaynaktan yararlanma durumunda kalacak biçimde arama ve/veya üretim
ruhsatı verilmiĢ çoğul ve sınırdaĢ sahaların sahipleri arasında, kaynak ve üretimden hak iddia ettikleri
paylarını elde etme anlaĢmazlıkları halen sürmektedir. Bu çalıĢmada, var olan durumu gerekçeleri ile
ortaya koymak üzere Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, kanuna ait uygulama
yönetmeliği ve yönetmelikte değiĢiklik yapılmasına dair yayımlanan iki ardıĢık yönetmelik incelenmiĢ
ve bunlara iliĢkin uygulamalar değerlendirilmiĢtir.
1. Yasa ve uygulama yönetmeliği jeotermal kaynağın korunmasını ve israfının önlenmesini bir ilke
olarak benimsenmesine rağmen, arama ve/veya iĢletme ruhsatları verilirken bu ilkeye yeterince
bağlı kalınmadığı anlaĢılmaktadır.
2. Verilen ruhsatlarla arama ve iĢletme yapılan sahaların jeotermal kaynak ve kuyularına ait toplanan
veriler, iĢletmecilerin düzenlediği proje termin plânı, koruma alanları çalıĢması (etüdü), faaliyet
raporları ve ruhsat sicilleri içinde önemli bir bilgi birikimi (veri tabanı) oluĢturmaktadır.
3. Her yıl daha da geliĢmekte olan veri tabanından yararlanılarak jeotermal kaynağın (rezervuarın)
jeolojik modelinin oluĢturulması ve bu model üzerinde yapılacak rezervuar modelleme çalıĢmaları
sonuçlarına göre, yeni ruhsat verilecek sahaların boyutları, sınırları, kadastral sisteme uyumlu
koordinatları ve alansal yayılımları, ruhsat sahipleri arasında hak ve çıkar anlaĢmazlıklarına yol
açmayacak biçimde belirlenmelidir.
4

Kuyular ile ruhsat sınırları arasındaki uzaklığın, fiziksel dayanaktan yoksun kesin değerler ile sabit
kılınması yerine, her aktif üretim veya geri basırım (re-enjeksiyon) kuyusunun akaçlama (drenaj)
alanına göre belirlenmeli, gerekirse kuyular arasında basınç giriĢimi olup olmadığı test edilmelidir.

5

Yeni ruhsat alanlarının gerektiği gibi belirlenmesi için jeotermal kaynağın jeolojik ve dinamik olarak
tanımlanması ve davranıĢının ortaya konulması çalıĢmalarının mutlaka en az bir jeolog, bir petrol
ve doğal gaz mühendisi ve bir jeodezi ve fotogrametri mühendisinden oluĢan bir takım tarafından
yapılmalı veya yaptırılarak denetlenmelidir.

6

Yasada olmadığı halde, yönetmelikte yeni yeralan ruhsat alanlarının “birleĢtirilmesi” uygulaması
daha önceden önerilmiĢ olan “birimleĢtirme” yönteminden farklı olup, daha iyi tanımlanmasına ve
buna iliĢkin kuralların ortaya konulmasına gerek vardır. Bu uygulamanın, özellikle bir jeotermal
kaynaktan yararlanacak ruhsat sahalarının mümkün olan en az sayıda olması durumunda baĢarılı
olabileceği düĢünülmektedir.
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Bir jeotermal kaynaktan yararlanacak ruhsat sahası sayısının fazla olması ve/veya alansal olarak
karmaĢık bir yapı içinde sınırdaĢ (mücavir) olmaları durumunda, komĢu ruhsat sahiplerinin hak ve
çıkar anlaĢmazlığına düĢmemeleri için uygulanabilecek en etkin yöntemin, ruhsat sahalarının
“birimleĢtirme” ile iĢletilmesi olacağı, tüm dünyadaki örneklerle açıkça ortadadır.
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ÖZGEÇMİŞ
İ. Metin MIHÇAKAN
Antalya’nın Elmalı ilçesinde 1957 yılında doğmuĢ olup, ĠTÜ Maden Fakültesi Petrol Mühendisliği
Bölümünü 1980 yılında bitirmiĢ, yine Petrol Mühendisliği disiplininde olmak üzere Master derecesini
1985 yılında ve Doktor ünvanını 1993 yılında ABD’de Colorado School of Mines’tan almıĢtır. TPAO,
SCHLUMBERGER (BirleĢik Arap Emirlikleri), SURTEK (ABD) Ģirketlerinde mühendis olarak çalıĢmıĢ,
bir süre TRIAS Ltd. Ģirketinin genel müdürlüğünü üstlenmiĢtir. Ġlk olarak 1993-1996 yılları arasında ve
daha sonra 1998 yılında katıldığı ĠTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyeliği
görevini sürdürmektedir. Destekli petrol kurtarımı artırma (EOR), doğal gaz ve rezervuar mühendisliği,
jeotermal gradyan ve ısı akısı dağılımı konularında çalıĢmaktadır. ABD’de bir patentin mucidi ve
Türkiye’de jeotermal saha iĢletmeciliğine “BirimleĢtirme” kavramını ilk tanıtan ekibin bir üyesidir.
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