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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, sekiz 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, 13. 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 Doç. Dr. Umran SERPEN’e, bildirileriyle bu
kitaba katkı koyan yazarlara, 13. Kongre Sekretaryasına, İzmir Şubemiz Yönetim Kurulu ve
çalışanlarına, 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Düzenleme ve Yürütme Kuruluna bu kitabı
teknik yayın hayatımıza kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla.
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

III

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 8 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 nedenle 8. Sempozyum’da daha çok makina
mühendisliği ve tesisat ile ilgili konular bir ana tema çerçevesinde sunulmuştur.
Bu yılki 9. sempozyumda bir ana tema seçilmiş ve bunun üzerinde yoğunlaşmak istenmiştir. Bu da
jeotermal enerjinin çevreye etkisidir. Giderek artan jeotermal projeler bunların etrafında yaşayan
toplumda belli bir ölçüde endişeler oluşturmuştur. Bu konuda bilgi demeti oluşturmak, toplumumuza ve
sektörde çalışan mühendis arkadaşlarımıza yararlı olacaktır. Bunun yanında, kıymetli bilim
insanlarımızdan aldığımız çağrılı bildiriler onların ürettikleri bilgi ve deneyimlerin bizlere aktarılmasında
önemli rol oynayacaktır.
Sektörde ilgi çekeceği umulan bu yılki sempozyumun oluşturulmasına katkıda bulunan katılımcılar
yanında, yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Niyazi Aksoy’a ve Makina Mühendisleri Odası yetkililerine
ve Prof. Dr. Macit Toksoy’a teşekkürlerimizi sunar, başarılar dileriz.
Doç Dr. Umran SERPEN
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TEKRAR-BASMA (REENJEKSİYON) VE TÜRKİYE’DEKİ
UYGULAMALARLA İLGİLİ GÖZLEMLER
Reinjection and Observations Related to Applications in Turkey

Abdurrahman SATMAN

ÖZET
Türkiye’de bilinen ve işletilen tüm jeotermal rezervuarlar basınçlı sıvı suyun etken olduğu sistemlerdir.
Suyun etken olduğu jeotermal rezervuarlardan yüksek miktarda sıcak su üretimi yapılır. Gerek
doğrudan kullanım tesislerinde ve gerekse de jeotermal elektrik santral işletiminde, üretilen suyun bir
kısmı gaz ve buhar olarak ayrıştırıldıktan ve/veya ısısı alındıktan sonra geri kalan önemli bir miktarı
artık su olarak kalır. Yasal ve çevre koşullarının uygun olması durumunda, artık su saha yakınındaki
akarsu, deniz ve göl gibi yerlere verilebilirse de, her jeotermal sahanın yakınında bu tür olanaklar
bulunmayabilir. Kaldı ki olsa bile hem en doğru çözüm değildir ve hem de bazı çevre sorunları
kaçınılmazdır. Doğru olanı, suyun geldiği yere (rezervuara) basılmasıdır.
Jeotermal sahanın işletilmesinde, suyun üretiminin ve rezervuara basılmasının birlikte düşünülmesi,
planlanması, tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir.
Suyun geldiği yere yani jeotermal rezervuara basılması durumunda önemli yararlar sağlanabilir.
Bilindiği gibi üretimden dolayı boşaltılan rezervuar hacminin bir kısmı doğal beslenme suyuyla
doldurulur. Ancak doğal beslenme ile rezervuara giren su miktarı, üretim yoluyla rezervuardan ayrılan
su miktarını dengelemeyebilir veya dengelenme süresi uzun sürebilir ve rezervuar basıncı (veya
kuyuiçi seviyesi) düşer. Özellikle basınçlı sıvı suyun etken olduğu Türkiye’deki jeotermal sistemlerde
bu sorun oluşur. Bu sorunun çözümü artık suyun geldiği yere basılmasıdır. Böylece rezervuar basıncı
korunmuş olur.
Reenjeksiyon işleminin üç önemli amacı vardır: (1) Yeryüzünde üretildikten sonra kalan artık sudan
kurtulmak, (2) Rezervuar basıncını korumak, (3) Rezervuardan daha fazla ısı üretimini sağlamak.
Tasarımında ise enjeksiyonun yapıldığı rezervuar kalınlığı, enjeksiyon debisi, enjeksiyon-üretim
kuyuları aralığı ve basılan suyun sıcaklığı önemli parametreler olarak dikkate alınırlar.
Sahada tekrar-basma uygulamasına geçmeden önce enjektivite ve izleyici testi gibi pilot testler
yapılmalı ve elde edilen sonuçlara göre tasarım yapılmalıdır. Gerek pilot testler sırasında ve gerekse
de saha uygulaması sırasında sahadaki üretim ve gözlem kuyuları kimyasal ve ısıl gözlem noktaları
olarak kullanılmalıdır. Tekrar-basma uygulamaları, uygun tasarlanmaları durumunda, enjekte edilen
suyun ve rezervuardaki suyun kimyasal bileşimlerindeki farklılıklar (örneğin sular içinde çözünmüş
karbondioksit oranlarındaki farklılıklar) nedeniyle bir izleyici (tracer) testi gibi değerlendirilebilir ve
işlemin etkinliği hakkında bilgi alınabilir.
Tekrar-basma uygulaması; jeotermal sahaların uygun ve sürdürülebilir işletilmesinin olmazsa olmaz
koşullarından birisidir, jeotermal sahaların sürdürülebilir işletilmesi için zorunlu, doğanın korunması için
gerekli, rezervuardan daha fazla enerji üretimini sağladığı için ekonomik özellikli bir işlemdir.
Anahtar Kelimeler: Tekrar-basma, Türkiye’deki Uygulamalar, Gözlemler.
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ABSTRACT
The energy recovered from the fluids produced from geothermal systems can be used for different
purposes; electric generation, space heating, etc. All these uses generate an excess of spent hot
liquid which must be discarded. Particularly liquid-dominated geothermal fields such as the ones
discovered in Turkey have large volumes of waste liquid. After utilization, cooled water must be
handled. Disposal of the heat-depleted water often is a problem, because of temperature, volume and
chemical constitutents. One solution is reinjecting the water back into the porous formations.
The term “reinjection” is in wide usage in the geothermal industry for any sort of injection. This term
appears to have originated from the concept of cycling fluid through a geothermal sysytem. Thus
“reinjection” is used to describe a process wherein fluid is injected in cyclic mode.
Reinjection is necessary for optimizing the exploitation of a geothermal field. Not only does this
present a way to solve the problem of disposal of cooled geothermal brine with contaminants, but it
also serves the following useful purposes: (1) Thermal energy extraction – The native fluids produced
from most geothermal systems recover only a fraction of the total energy within the system.The most
apparent method of recovering additional heat from the system is to inject cold water into the reservoir
to extract heat from the reservoir rock. (2) Maintain reservoir pressure – Natural liquid recharge tends
to compensate for the removal of water from a reservoir during production. However, natural recharge
rarely replaces the large mass of fluid produced. (3) Reinjection also may affect ground subsidence in
a production area and it may trigger seismic activity in some cases.
For a given production field, it is important that both the location and flow rates of the injection wells be
selected properly. The locations of the injection wells should be chosen so that cold injected liquid will
not mix directly with hot liquid in producing wells. Channelling and early breakthrough of cold liquid
should be avoided. Therefore, a safe distance between the reinjection and production wells and zones
should be established with confidence.
Reinjection creates a zone of injected water near the injection well. This zone is at a lower
temperature from that of the original aquifer. The cold zone grows with time and eventually reaches
the production wells. During the passage of the injected liquid toward the production wells, the water
will be heated by contact with the rock and a volume of the rock will be cooled. Thus the apparent
cooled zone moves with a lower velocity than the injected fluid.
The breakthrough of cold injected wtare at a production well causes the produced water temperature
to decrease. It is thus important to forecast the temperature at the production wells as a function of
time, and other parameters such as cumulative injection, well spacing, etc. For a given geothermal
field, it is essential that the useful heat recovery be maximized.
In the paper, heat transfer models dealing with water injection into a porous medium are discussed,
and models considering the heat transfer are described. Then the field applications in geothermal
reservoirs in Turkey are presented.
Key Words: Reinjection, Field Applications in Turkey, Observations.

1. GİRİŞ
Jeotermal rezervuarlar içinde akışkan akışı incelenirken dikkate alınması gereken en önemli
özelliklerden birisi gözenekli ortamda akış sırasında sıcaklığın ve basıncın değişiyor olmasıdır.
Rezervuara tekrar-basma işlemi sırasında oluşan akış izotermal (eşsıcaklık)-olmayan akıştır. Basılan
su formasyonda ilerlerken sıcak kayaçtan ısı alarak ısınır ve daha sonra üretim kuyularına varıp
üretilebilir. Bu işlem rezervuarın işletilmesi sırasında tekrarlanan bir işlemdir. Üretilen artık su
rezervuara basılır, basılan su rezervuarda ilerlerken ısınır, ısınan su tekrar üretilir, vb. Dolayısıyla bu
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tür bir basma işlemi tekrarlanan bir işlemdir ve tekrar-basma işlemi olarak adlandırılmaktadır. Şekil
1’de tekrar-basma uygulamalı jeotermal kaynak sistem şeması gösterilmektedir.

Şekil 1. Jeotermal Enerji Kaynağı Sistem Şeması.
Suyun etken olduğu bir rezervuar sistemi için, suyun toplam ısı içeriği suyun yoğunluğuna ve ısı
kapasitesine, rezervuarın toplam ısı içeriği ise su ve rezervuar kayacının yoğunluğuna ve ısı
kapasitesine bağlıdır. Rezervuarın içerdiği suyun ısısının toplam rezervuar ısısına oranı,

Suyun Isısı
Re zervuar Isısı

=

ρ w C wφ
ρ w C wφ + ρ m C m (1 − φ )

olarak verilebilir. Kayaç (matriks) yoğunluğu için

(1)

ρ m = 2.65ρ w

C m = C w / 4 yaklaşık ilişkileri varsayılırsa, Denklem 1:
Suyun Isısı
φ
=
Re zervuar Isısı φ + 0.66(1 − φ )

ve kayaç ısı kapasitesi için

(2)

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

vT
t
φ
=
= H
v H φ + 0.66(1 − φ ) tT

(3)
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Burada, v T ısıl cephenin hızını, v H hidrolik cephenin hızını, t T ısıl cephenin belirli bir uzaklığa varış
zamanını ve t H ise hidrolik cephenin uzaklığa varış zamanını temsil etmektedir.
Basılan artık akışkanın gözenekli ortamda akışı dikkatle incelenmesi gereken önemli konulardan
birisidir. Gözenekli ortam homojen, doğal çatlaklı, bir tek düşey veya yatay çatlaklı olabilir. Akış
doğrusal, çevrel veya yarı küresel olarak gelişebileceği gibi laminer veya türbülans olabilir. Akışkan tek
veya iki fazlı olarak akabilir. Kaynak [1] - [14] bu konularda yapılmış bazı çalışmaları tartışmaktadır.

2. TEKRAR-BASMA
Jeotermal sahanın işletilmesinde, üretim ve tekrar-basmanın birlikte düşünülmesi, planlanması,
tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir. Sahadaki üretim ve tekrar-basma uygulamasının
incelenerek, uygulamaların teknik ve ekonomik başarısı hakkında kesin yargılara varabilmek için
üretim ve tekrar-basma verilerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Sahanın geliştirilme aşamasında
olması durumunda veya gerekli verilerin yetersizliği nedeniyle teknik ve ekonomik başarı hakkında
kesin yargılara varmak mümkün olmayabilir.
2.1. Tekrar-Basmanın Yararları
Jeotermal rezervuarlardan üretilen akışkanların enerjisi farklı amaçlarla kullanılmaktadır; elektrik
üretimi, yerleşim alanlarının ısıtılması, endüstriyel amaçlı, seraların ısıtılması, v.b. Üretilen akışkanın
enerjisinden yararlandıktan sonra kalan atık veya artık suyun ya yararlı alanlarda kullanılması veya
çevreye zarar vermeden ortadan kaldırılması gerekmektedir. Atık veya artık suyun değerlendirilmesi
uygulamada ve saha işletiminde önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorun için en uygun
çözüm kullanılmayan sıcak suyun rezervuara tekrar basılmasıdır. Söz konusu işlem tekrar-basma
veya reenjeksiyon olarak tanımlanmaktadır.
Jeotermal rezervuara tekrar-basma işleminin aşağıda sıralanmakta olan çok yönlü yararları vardır [6]:
1. Kullanılmayan sıcak suyun çevreyi kirletmesi önlenecektir.
2. Üretilen su rezervuara tekrar basıldığından dolayı rezervuarın su dengesi bozulmayacak,
rezervuarın basıncı korunmuş olacaktır. Her ne kadar üretilen suyun bir bölümü doğal beslenme
yoluyla karşılanabilirse de, genellikle doğal beslenme yoluyla rezervuara giren miktar üretilen
miktar kadar olmayacaktır. Böylece doğal beslenme için gereksinim azalmış olacaktır.
3. Jeotermal rezervuarlardan üretilen orijinal akışkanla elde edilen enerji üretimi, rezervuarın yerinde
enerjisi göz önüne alındığında, çok düşük bir düzeyde olacaktır. Denklem 2’den anlaşılabileceği
gibi, söz konusu oran, gözenekliliğe bağlı olarak, % 5-10 kadardır ve akışkanın içerdiği enerjinin
toplam rezervuar enerjisine oranı olarak tanımlanır. Dolayısıyla rezervuardan ek enerji üretimi için
en uygun çözüm rezervuara göre daha soğuk olan kullanılmayan suyun rezervuara basılması
olacaktır. Tekrar-basma işleminin uygulanmasıyla rezervuarın üretim dönemi uzar.
4. Üretimden dolayı rezervuar hacmindeki azalmanın sonucunda oluşan yeryüzü çökmeleri en aza
indirgenmiş olur.
5.
2.2. Tekrar-Basmanın Tasarımı
Tekrar-basmanın tasarımı ve uygulanması sırasında dikkatle incelenmesi ve gözlemlenmesi gerekli
faktörler de aşağıda sıralanmaktadır:
a. Suyun basıldığı bölgedeki hidrolojik koşullar iyi belirlenmelidir. Basılan suyun doğrudan jeotermal
rezervuara gitmeyip te çevreye yayılması ve kirlenme sorunları doğurması gözardı edilmemelidir.
Özellikle çevredeki içilebilir veya kullanılabilir su kaynaklarına zarar verilmemesi gerekmektedir.
Bu konunun incelenmesi için tekrar-basma uygulaması başlamadan önce bir izleyici testi (tracer
test) yapılması önerilir. Basılan su ile orijinal rezervuar suyu arasındaki kimyasal bileşim farkı
gözlenmelidir. Bu amaçla, bölgedeki su kuyuları ve varsa yeryüzüne ulaşmakta olan su kaynakları
gözlem noktaları olarak ve sistematik olarak analiz edilebilir.
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b. Yüzey donanımlarında, enjeksiyon kuyusunda ve suyun basıldığı formasyonda oluşabilecek
mineral çökelmesi önemli sorunlar yaratabilir [11]. Olası çökelme sorununu ve su içinde askıda
katı maddelerin formasyonu kirletme sorununu en aza indirgeyecek tasarımlar yapılması
önemlidir.
c.

Basılan suyun kimyasal bileşimi rezervuardaki orijinal suyun bileşiminden farklı olması
durumunda, bileşimlerdeki farklılıktan dolayı oluşan kimyasal cephe, ki bu cephe hidrolik cephe
olarak ta tanımlanmaktadır, sıcaklık cephesinden (veya ısıl cepheden) daha hızlı hareket edecektir
[10]. Şekil 1 ısıl cephenin ve hidrolik cephenin rezervuarda ilerlemesini şematik olarak
göstermektedir. Isıl cephenin hızı ile hidrolik cephenin hızı arasındaki ilişki Denklem 3’te
verilmektedir. Üretim kuyularında herhangi bir sıcaklık değişmesi oluşmadan önce üretilen su
bileşiminde basılan su ile orijinal rezervuar sularının karışmasından dolayı oluşan bileşim değişimi
gözlenmelidir. Bu gözlem sahada tekrar-basma uygulamasının tasarımında incelenmesi gerekli ve
önemli bir faktördür.

d. Isıl cephenin üretilen suyu etkileyip etkilemediğinin belirlenebilmesi için kolaylıkla başvurulan
yöntem, enjeksiyon kuyusunun yakınındaki üretim kuyularından üretilen suyun sıcaklığının
ölçülmesidir. Basılan suyun ve üretilen suyun sıcaklıkları periyodik olarak ölçülmeli ve
kaydedilmelidir.
e. Tekrar-basma uygulaması sırasında basılan formasyonda yeraltı hareketleri olabilir. Dolayısıyla
uygulama boyunca belirli dönemlerde sismik çalışmaların (veya mikrosismik çalışmaların)
yapılmasında yarar vardır.
f.

Enjeksiyon kuyularının maliyeti ile birlikte pompa ve pompaları çalıştırmak için gerekli gücün
tekrar-basma uygulaması ekonomisinin değerlendirilmesinde önemli faktörler olduğu
unutulmamalıdır.

Tekrar-basma olayında yanıtlandırılması gerekli en önemli sorulardan birkaçı arasında: suyun
basılması için kaç kuyu kullanılacağı, pompa gerekip-gerekmiyeceği ve suyun nereye basılacağı
sayılabilir. Basılan suyun debisi biliniyorsa, ısıl kirlenmeyi önlemek için rezervuarınkinden daha düşük
sıcaklıktaki suyun üretim bölgesinden ne kadar uzakta bir kuyudan veya kuyulardan basılması
gerektiği tekrar-basma uygulanmasında incelenmesi gerekli en önemli konu olmaktadır.
Enjeksiyon kuyularının yerleri seçilirken özellikle basılan soğuk suyun üretilen sıcak rezervuar suyunu
hemen etkilememesi istenir. Basılan suyun yüksek geçirgenlikli akış kanalları içinde akışı ve üretim
kuyularına erken varışı önlenmelidir. Genellikle çatlaklı kayaçlar içerisinde akışın enjeksiyon
kuyusunun etrafında simetrik ilerlemesi beklenmez. Akışkanın bazı yönlerde daha hızlı ilerleyeceği
gözönüne alınmalıdır. Dolayısıyla enjeksiyon ve üretim kuyuları arasında güvenilir bir aralığın olması
gerekmektedir. Bu aralıklar, ancak sağlıklı basınç girişim ve özellikle de izleyici testleri ile
rezervuardaki akış yollarının tanımlanmasından sonra belirlenebilmektedir.
Tekrar-basma sırasında enjeksiyon kuyusu etrafında basılan suyun oluşturduğu bir zon bulunur. Şekil
1’de gösterildiği gibi, enjeksiyon kuyusu etrafındaki zonun sıcaklığı orijinal rezervuar sıcaklığından
daha düşük olacaktır. Bu düşük sıcaklıklı zon zamanla büyür ve sonuçta üretim kuyusuna varır.
Basılan suyun bu hareketi sırasında, kayaçla temas eden su ısınırken kayaç ise soğuyacaktır. Düşük
sıcaklık zonunun formasyonda ilerleme hızı basılan suyun hidrolik ilerleme hızından doğal olarak daha
düşük olacaktır. Basılan soğuk suyun üretim kuyularına varışından belirli bir süre geçtikten sonra
üretilen su sıcaklığı düşer. Dolayısıyla üretim kuyularındaki suyun sıcaklığının basılan su debisine,
zamana ve enjeksiyon ile üretim kuyuları arasındaki aralığa bağlı olarak tahmini önemli olmaktadır.
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Şekil 1− Tekrar-basma işleminde hidrolik cephe ve ısıl cephenin rezervuar içinde ilerlemesi.

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

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

Aşağıda bu üç özellik ayrıntılı olarak incelenmektedir.
3.1. Kuyu Başı ve Kuyu İçi Donanımının Enjeksiyona Uygunluğu
Üretim kuyuları enjeksiyon kuyularına dönüştürülebilir. Ancak bu dönüştürme işlemi kuyunun
incelenmesi, tasarlanması ve hazırlanması aşamalarını gerektirmektedir. Kuyunun enjeksiyon işlemi
için teknik ve ekonomik uygunluğu kesinlikle araştırılmalıdır.
Kuyunun enjeksiyon kuyusu olarak kullanılması durumunda incelenecek ilk işlem kuyubaşının
enjeksiyona uygunluğu olmalıdır. Kuyubaşı donanımı enjeksiyonda gerekli olabilecek yüksek basınca
dayanıklı olmalıdır.
Diğer taraftan kuyuiçindeki koruma borusunun durumu önemlidir. Eğer kaçak yapan yerler veya
herhangi bir mekanik bozulma söz konusu ise araştırılmalı ve gerekli onarım ve önlemler alınmalıdır.
Aynı şekilde kuyu dibinde delikli boru (liner) varsa incelenmeli ve gerekirse temizlenmelidir.
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Gerekmesi durumunda kuyunun yeniden delinerek derinleştirilmesi veya mekanik koşulların
iyileştirilmesi gündeme gelebilir. Kum veya kayaç parçacıklarının döküntüsünün kuyunun dibini
doldurması durumunda bir sondaj makinasıyla kuyuda temizlik yapılması gerekli olabilir.
Kuyudibinin basılan akışkanın seçilen derinliklere gidişini sağlayacak yapıda olması arzu edilir.
Basılacak derinliklerin önceden belirlenmesi durumunda, kuyu tamamlama işleri uygun olarak
tasarlanabilir.
Gerektiğinde asitleme, perforasyon ve hidrolik çatlatma işlemleri tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.
3.2. İstenen Enjeksiyon Debisini Sürekli Olarak Sağlayabilme Özelliği
Üretilebilirliği düşük olan kuyuların enjeksiyon kuyusuna dönüştürülmesi ilk akla gelen yaklaşımlardan
birisidir. Ancak unutulmaması gereken önemli bir özellik ise, düşük üretilebilirliğin formasyonun olası
düşük geçirgenliğinden ve düşük net kalınlıktan kaynaklanabileceği ve dolayısıyla bu parametrelerin
aynı zamanda enjektiviteyi de aynı şekilde olumsuz olarak etkileyeceğidir.
Enjeksiyon durumunda kontrol edilmesi gereken iki önemli parametre enjeksiyon debisi ve gerekli
kuyubaşı enjeksiyon basıncıdır.
Rezervuar koşullarına göre enjeksiyon debisi zamanla artabilir, azalabilir veya sabit kalabilir. Debi
zamanla azalıyorsa sahanın kapalı bir sistem olarak davranış gösterdiği veya basılan akışkanın kuyu
yakın civarındaki formasyonu kirleterek geçirgenliği düşürdüğü yorumları yapılabilir. Debi zamanla
artıyorsa enjeksiyon koşullarının kuyu yakın civarındaki formasyon geçirgenliğini olumlu olarak
etkilediği, örneğin rezervuara sıcaklığı düşük akışkanın enjeksiyonunda oluşan geçirgenlik artışı gibi,
yorumu yapılabilir. Ayrıca enjeksiyon debisinin, enjeksiyon kuyusuna yakın bölgedeki üretim
kuyularının üretimlerinden etkilenebileceği gerçeği ihmal edilmemelidir.
İstenen enjeksiyon debisinin gerçekleştirilebilmesi için kuyunun saha içinde debi için gerekli uygun
geçirgenliğe sahip bölgelere yerleştirilmiş olması önemlidir.
3.3. Enjeksiyon Kuyusunun Saha İçinde ve Üretim Sahasına Göre Konumu
Enjeksiyon kuyusunun yerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli özellik basılan akışkanın
sahanın üretim performansına etkisidir. Enjeksiyon sırasında; rezervuarda akışkan varlığının
arttırılması, basılan akışkanın akış sırasında sıcaklığının artması ve zamanla üretim kuyularından
üretilmesi ile sahadan ısı üretiminin arttırılması amaçlanır. Ancak sakınılması gereken olay ise basılan
sıcaklığı düşük akışkanın yeteri kadar ısınmadan ve sıcaklığı istenilen düzeye çıkmadan üretim
kuyusuna varması, dolayısıyla üretim performansının olumsuz etkilenmesidir.
Jeotermal sahalarda tekrar-basma uygulamalarında genel yaklaşım:
a) enjeksiyon kuyularının üretim sahasını çevreleyen konumda yerleştirilmesi,
b) olduğunca üretim zonundan daha derin formasyona enjekte edilerek, akışkanın akış
sırasında ısındıktan sonra oluşan yoğunluk düşümü neticesinde yukarılara hareket
ederek üretim kuyularına varması,
c) enjekte edilen soğuk akışkanın rezervuar içinde ısındıktan sonra üretim kuyularına
varışını sağlayacak yeterli uzaklıkta enjeksiyon kuyularının yerleştirilmesi,
konularını hedefleyecek şekilde düzenlenir.
Enjeksiyon kuyularının yerlerinin seçiminde belirli bir sistematik yerleşim programı uygulanmalı,
kuyuların gelişigüzel yerleştirilmesinden sakınılmalıdır. Kuyunun mümkün olduğunca üretim sahasının
dışında tutulması doğru bir yaklaşımdır. Enjeksiyon kuyusu ile yakınındaki üretim kuyuları arasında bir
akış kanalı oluşturabilecek çatlak veya kırık yapının olmamasına dikkat edilmelidir. Bu tür bir akış
kanalı basılan soğuk akışkanın hızla üretim kuyusuna varmasına neden olabilir ve ısı üretimi olumsuz
etkilenir.
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Tekrar-basma planlamasında en önemli parametrelerden birisi de kuyu sayısıdır. Enjeksiyonun
mümkün olduğunca çok sayıda kuyudan yapılmasında yarar vardır. Enjeksiyon debisi küçük tutularak,
basılan soğuk akışkanın rezervuarda daha çabuk ısınması sağlanırken, formasyonda ısıl kirlenmeden
kaynaklanan olası olumsuz etkiler minimum düzeyde tutulabilir. Doğal olarak, enjeksiyonda kullanılan
kuyu sayısı arttıkça maliyette yükselecektir. Dolayısıyla, basılacak toplam miktar, kuyu sayısı ve
maliyet arasında bir optimizasyona gitmek en akılcı yaklaşım olmaktadır.

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



rD

TD = erfc 
 2 θ (t − r ) 
D
D 


t D ≥ rD için

(4)

olarak verilir. Burada boyutsuz parametreler

T − Ti
, boyutsuz sıcaklık
Tri − Ti
ρ C
θ = av av , boyutsuz hacimsel ısı kapasitesi
ρ 2C2
TD =

2kπr 2
, boyutsuz yarıçap
rD =
r w C w q ri b
kt
, boyutsuz zaman
tD =
ρ av C av b 2

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

t BT

πr 2 hr av C av
=
r w C w q ri

(5)

ρ av C av jeotermal rezervuar için hacimsel ısı kapasitesi olup
ρ av C av = (1 − φ ) ρ m C m + φρ w C w
olarak verilir. ρ 2 C 2 ise alt ve üst formasyonların hacimsel ısı kapasitesidir.

denklemiyle bulunur. Burada

(6)

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

k = rezervuardan alt ve üst formasyonlara ısı iletimi için geçerli ısıl iletkenlik, J/m.s.oC

ρ w = su yoğunluğu, kg/m3

C w = suyun ısı kapasitesi, J/kg.oC
ρ m = rezervuar kayacı (matriks) yoğunluğu, kg/m3
C m = rezervuar kayacı ısı kapasitesi, J/kg.oC
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φ = gözeneklilik
t = enjeksiyon zamanı, s
3
q ri = enjeksiyon debisi, m /s
h = 2b = rezervuar kalınlığı, m
o
T = rezervuar içinde enjeksiyon kuyusundan r uzaklıkta ve t zamanındaki sıcaklık, C.
Şekil 2’de görüldüğü gibi tekrar-basma sırasında enjeksiyon kuyusu etrafında basılan suyun
oluşturduğu bir zon bulunur. Bu zonun sıcaklığı orijinal rezervuar sıcaklığından daha düşük olacaktır.
Bu düşük sıcaklıklı zon zamanla büyür ve sonuçta üretim kuyularına varır. Basılan suyun bu hareketi
sırasında, kayaçla temas eden su ısınırken kayaç ise soğuyacaktır. Düşük sıcaklık zonunun
rezervuarda ilerleme hızı basılan suyun hidrolik ilerleme hızından doğal olarak daha düşük olacaktır.
4.2. Kuyuçifti İçin Rezervuarda Sıcaklık Dağılımı
Denklem 4 ve 5, enjeksiyon kuyusu etrafında üretim yapan bir kuyu olmaması durumunda geçerlidir.
Eğer, enjeksiyon kuyusu yakınında bir üretim kuyusu varsa, iki kuyu birlikte bir kuyu çifti (doublet)
(Şekil 3) davranışı gösterir. Kuyuçifti davranışında, ısıl cephenin üretim kuyusuna varış zamanı

t BT

r 2 hr av C av
=
r w C w q ri

(7)

denklemiyle verilir. Denklem 7 ısıl kirlenmenin oluşmayacağı koşulları (veya güvenilir aralığı)
belirlemek üzere tekrar-basma tasarımında kullanılabilir.
Basılan soğuk suyun üretim kuyularına varışından belirli bir süre geçtikten sonra üretilen su sıcaklığı
düşer. Dolayısıyla üretim kuyularındaki suyun sıcaklığının basılan su debisine, zamana ve enjeksiyon
ile üretim kuyuları arasındaki aralığa bağlı olarak tahmini önemli olmaktadır.
Enjeksiyon
Kuyusu
Geçirimsiz Formasyon
Isıl Cephe

Gözenekli ve
Geçirimli
Rezervuar

T=Tri

r

T=Ti

A

Enjeksiyon
Kuyusu
Geçirimsiz Formasyon
Sıcaklık
Profili

T(t)
B

Şekil 2. Başlangıç sıcaklığı T i olan gözenekli ortama T ri sıcaklığında çevrel akışta su basılmasında
oluşan sıcaklık dağılımı:
A- Alt ve üstteki geçirimsiz formasyonlara ısı geçişi olmaması durumu
B- Alt ve üstteki geçirimsiz formasyonlara ısı geçişi olması durumu.
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Şekil 3 . Kuyuçifti modeli için kesik çizgiler akış çizgilerini gösterirken, kesiksiz çizgiler 3.5, 7 ve 10.5
ay enjeksiyon sonunda ısıl cepheyi göstermektedir.
Şekil 4 tekrar-basma uygulamasında üretim sıcaklığının değişimini göstermektedir. Burada 130 C
o
orijinal sıcaklığındaki rezervuara 60 C’ta su enjeksiyonunda üretim kuyusunda ölçülen sıcaklık
değişimi şematik olarak gösterilmektedir. Isıl cephenin üretim kuyusuna varış anından önce üretim
sıcaklığı orijinal rezervuar sıcaklığı iken cephenin varışından sonra üretim sıcaklığında düşüş
gerçekleşir.
o

Şekil 4. Tekrar-basma uygulamasında üretim sıcaklığının değişimi.
Kuyuçifti modelinde rezervuar içinde sıcaklık dağılımını bulmak için çözümü Şekil 5’te verilen
Gringarten-Sauty (1975) modeli kullanılabilir.
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4.3. Doğal Çatlaklı Rezervuarda Sıcaklık Dağılımı
Doğal çatlaklı ortamda akış Şekil 6’da şematik olarak gösterilmektedir. Doğal çatlaklı rezervuarlarda
ve Satman (1988)
izotermal olmayan akışkan akışı için modeller (Bodvarsson ve Tsang, 1981)
tarafından verilmektedir. Şekil 7’de ise farklı enjeksiyon zamanlarında çatlak ve matriks içinde sıcaklık
dağılımları gösterilmektedir.
Şekil 6’da görüldüğü gibi, enjeksiyon kuyusu etrafında enjeksiyon suyu sıcaklığında bir soğuk zon
oluşur. Bu zonun önünde bir geçiş zonu yeralır. Daha da ileride ise orijinal rezervuar sıcaklığında bir
sıcak su zonu vardır. Enjeksiyon kuyusundan geçiş zonuna kadar olan bölgede çatlak içinde ısı
taşınımla gerçekleşir. Geçiş zonu içinde ise, kayaç matriksinden çatlağa doğru akış ısı iletimi ile olur.
Şekil 7’de 0.1-0.9 boyutsuz sıcaklık (T D ) konturları gösterilmektedir. T D =1.0 enjekte edilen suyun
sıcaklığını temsil ederken, orijinal rezervuar suyunun sıcaklığı ise T D =0.0 olarak alınmaktadır. Çatlak
η=0 değerinde (yatay eksen üzerinde) bulunmaktadır.
Matriksin etkisinin henüz hissedilmediği küçük enjeksiyon zamanı değerlerinde ( =0.01), çatlak içinde
ısıl cephe hızla hareket etmektedir. Ara zaman değerinde ( =0.1), matriksle çatlak arasında ısı
alışverişi başlamaktadır, sıcaklık konturları matriks içine doğru yayılmaktadır. Büyük zaman değerinde
( =1) tüm sistem (çatlak+matriks) içinde ısıl cephe oluşmakta ve bir düz doğru şeklinde enjeksiyon
kuyusundan üretim kuyusuna doğru hareket etmektedir.

T w = t enjeksiyon zamanında ve enjeksiyon kuyusundan D uzaklığında suyun sıcaklığı, C
3 o
k ad j = Alt ve üst formasyonların ısıl iletkenliği, J/m . C
3
q = Enjeksiyon debisi, m /st
3 o
( ρC ) adj = Alt ve üstteki formasyonların hacimsel ısı kapasitesi, J/m . C
o

Şekil 5. Kuyuçifti modelinde rezervuar içinde sıcaklık dağılımını bulmakta kullanılan Gringarten-Sauty
grafiği.
(1975)
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Şekil 6 . Bir çatlağa soğuk su enjeksiyonu durumunda enjeksiyon kuyusu etrafında enjeksiyon
sıcaklığında soğuk zon, geçiş zonu ve uzakta orijinal rezervuar sıcaklığında sıcak zonun şematik
görünümü.

Şekil 7. Çatlaklı bir rezervuarda farklı enjeksiyon zamanlarında sistem içinde sıcaklık dağılımları

.

Tekrar-basma uygulamasında rezervuar basıncının korunması amaçlanır ve sağlanırken, göreli oarak
soğuk suyun enjeksiyonundan dolayı rezervuarda soğuma oluşur. Doğal beslenmenin olduğu
varsayılan bir rezervuarda tekrar-basmanın olması ve olmaması durumları için bir rezervuarda basınç
.
ve sıcaklığın değişimi şematik olarak Şekil 8’de gösterilmektedir
Şekil 8’de 210 C orijinal sıcaklığı olan rezervuara 180 C sıcaklığında doğal beslenme girişi olurken
o
90 C sıcaklığında suyun tekrar-basılması modellenmekte, oluşan rezervuar basınç ve sıcaklık
değişimleri, sadece doğal beslenmenin olduğu ve tekrar-basma yapılmayan durum ve doğal beslenme
ile tekrar-basmanın uygulandığı durum için karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Tekrar-basma
uygulamasında basınç düşümünün azaldığı ve fakat rezervuarda soğumanın oluştuğu açık olarak
görülmektedir.
o

o

Jeotermal Enerji Semineri
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4.4 Üretimde Enerji ve Akışkan Dengeleri ve Tekrar-Basmanın Yararı
Doğal beslenmenin yeterli olmaması durumunda, üretim nedeniyle rezervuarın basıncında düşüş
beklenir. Bu düşüş tekrar-basma işleminin uygulanmasıyla etkili bir şekilde önlenir, ayrıca rezervuar
kayacının daha fazla ısısının üretilmesi ve dolayısıyla rezervuardan yapılan toplam enerji üretiminin
artması sağlanır. Bu yararlı etkiyi basitçe görebilmek için bir örnek jeotermal rezervuarı alarak, bu
sahada tekrar-basma uygulanması ve uygulanmaması durumunda oluşabilecek enerji dengelerini
inceleyelim.
Örnek jeotermal rezervuarı için rezervuardan 217 C sıcaklıkta 250 kg/s debide ve 232 MWt akışkan
üretildiği varsayılmaktadır. Çevrim verimi 0.11 olan 11 MWe güçte türbine ayıraçtan 35 kg/s debide 96
MWt ısıl debide su buharı alınmaktadır. Şekil 9 incelenen örnek üretim durumu için enerji ve akışkan
dengelerini şematik olarak göstermektedir.
o

Üretim, Doğal Beslenme ve Tekrar-Basma

Basınç Düşümü (D.Beslenme&Tekrar-Basma, wpn=135 kg/s)

TEKRAR-BASMA BASINÇ DÜŞÜMÜNÜ
AZALTIR, FAKAT REZERVUARI SOĞUTUR!

Basınç Düşümü, bar

Sıcaklık, oC

T (D.Beslenme, wp=270 kg/s)

Basınç Düşümü (D.Beslenme, wp=270 kg/s)

t, yıl

Şekil 8. Tekrar-basma uygulamasında basınç düşümünde azalma ve rezervuarda soğuma
.
oluşumunun şematik görünümü
Ayıraç
(Separator)
150 C
4.8 bara
xs=0.14
o

Yeryüzü
250 kg/s
232 MWt
Üretim
Kuyusu

Buhar (35 kg/s, 96 MWt)

Türbin

(Çevrim
Verimi=0.11)

11 MWe

Sıcak su (215 kg/s, 136 MWt)

• Sahadan üretilen enerjinin %41‛i, suyun %14‛ü türbine
gitmektedir.
• Sahadan üretilen enerjinin %5‛i elektrik enerjisi olarak
üretilmektedir.
• Santraldan yılda 96x106 kWh elektrik üretilmektedir.
• Sahadan üretilen enerjinin %59‛u, suyun %86‛sı sıcak
su olarak ayıraçtan alınmaktadır. Ne yapılmalı?

REZERVUAR
(T = 217 oC)

Şekil 9. 11 MWe elektrik santralı için tekrar-basma uygulanırsa ve uygulanmayıp da artık su yüzeyde
harcanırsa rezervuarda enerji dengeleri.
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Tekrar-basma uygulanmaması durumunda buhar ayrışımından sonra kalan ısı yeryüzünde çevreye
verilir. Rezervuardan üretilen toplam ısının yaklaşık %41’i, suyun %14’ü türbine giderken, üretilen
ısının %59’u artık ısı olarak bulunmaktadır. Söz konusu %59’luk ısı, tekrar-basma uygulanmasıyla
rezervuara döndürülmüş olur. Tekrar-basma uygulaması rezervuar enerjisini önemli oranda korur ve
sahadan yapılacak yararlı enerjinin üretim potansiyelini arttırır.
Yukarıda özetlenen yararlarından dolayı, yüzeyde kullanılmayan suyun çevreye verilmesi herhangi bir
sorun doğursun veya doğurmasın, sahanın işletilmesinde tekrar-basma uygulaması gerekli olmaktadır.

6. TÜRKİYE’DE (KIZILDERE) TEKRAR-BASMA UYGULAMALARI
2005 yılına kadar Kızıldere sahasında bulunan 15 MWe kurulu güç kapasitesine sahip iken, sahaların
ihalelerle özelleştirilmesi sonrasında, Ocak 2017 itibariyle 775 MWe’a ulaşan kurulu güç kapasitesiyle
Türkiye dünyada kurulu güç kapasitesini en hızlı geliştiren ülke konumundadır. Kurulu güç
kapasitesinde bu hızlı gelişme paralelinde sahaların işletiminde gittikçe daha bilinçli, teknolojinin
gerektirdiği yaklaşımlar kullanmaya yönelik stratejiler benimsenmektedir. Bu kapsamda, sahalarda
. Burada Kızıldere sahasında gerçekleştirilmiş
tekrar-basma uygulamaları yaygınlaşmaktadır
üç ayrı uygulama incelenmekte ve tartışılmaktadır.
5.1 Kızıldere’de İlk Tekrar-Basma Uygulaması
Kızıldere jeotermal sahası Batı Anadolu’da Denizli Aydın arasında Denizli’ye 40 km uzaklıkta, B.
Menderes grabeni yapısı içindedir. Şekil 10 Kızıldere’de ilk tekrar-basma uygulaması sırasında
sahada yeralan üretim ve gözlem kuyularının dağılımını göstermektedir. 1978 yılında gerçekleştirilen
bu uygulamada 68 m aralıklı KD-1 ve KD-1A kuyularında soğuk su enjeksiyonu ile tekrar-basma
3
denemesi gerçekleştirildi. Enjeksiyon kuyusundan 140 m tamamlanmış rezervuar kalınlığına 85 m /st
o
debide ve 40-80 C sıcaklıkta su 11 haftalığına basıldı. Gözlem kuyusunda ise kuyudibi sıcaklığındaki
değişim ölçüldü.

Şekil 10. Kızıldere’de ilk tekrar-basma uygulamasında kullanılan KD-1 ve KD-1A kuyularının
yerleşimleri.
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Söz konusu ölçülen sıcaklık değişimini incelemek için, bir doğal çatlaklı rezervuar modeli kullanılarak
modelleme ve çakıştırma çalışması yapıldı. Doğal çatlaklı rezervuar modeli olarak, birbirine paralel alt
alta sıralanmış matriks tabakalar ve aralarında akışkan akışı için uygun çatlakların bulunduğu bir
. Kullanılan doğal çatlaklı rezervuar modeli Şekil 11’de gösterilmektedir.
model kullanıldı
Şekil 12 gözlem kuyusunda ölçülen sıcaklık değişimi ve model sonuçları arasındaki çakışmayı
göstermektedir. Modelleme çalışmasında en iyi çakışma, 140 m kalınlıklı rezervuarda 12 çatlağın
bulunduğu durum için elde edildi.
Enjeksiyon
Kuyusu

Örtü Kaya
Matriks

Çatlak

Çatlak-Matriks
Birimi

Rezervuar
Matriks
Su

Çatlak

Çatlak-Matriks Birimi
Şekil 11. Kullanılan doğal çatlaklı rezervuarda ısı akışı modeli

.

Şekil 12. 140 m kalınlıklı rezervuarda 12 çatlağın yeralması durumunda ölçülen sıcaklık değişimi ve
.
model sonuçları arasındaki çakışma
Jeotermal Enerji Semineri
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5.2 Kızıldere’de KD-7 Tekrar-Basma Uygulaması
.
Sahada 1995 Temmuz-Ağustos döneminde bir tekrar-basma denemesine başvuruldu
Enjeksiyon kuyusu olarak sahada üretim bölgesinin kuzeyinde yeralan ve gözlem kuyusu olarak
kullanılan KD-7 kuyusu seçildi. KD-7’den basılan su KD-7’ye en yakın üretim kuyusu olan KD-20’den
o
alınmış, yüzeyde ayıraçtan ayrılan su bir boru hattı ile KD-7’nin susturucusuna ulaştırılmış ve 100 C
kuyubaşı sıcaklığında basılmıştır.
Test sırasında KD-7’den enjekte edilen su debisi kaydedilmiş, KD-20’de üretilen suyun sıcaklık ve
o
klorür derişimi ölçülmüştür. Ancak KD-7’de basılan 100 C’da suyun herhangi bir soğutma etkisi
görülmedi. KD-20’de sıcaklık yanısıra suyun klorür derişimi ölçüldü. Şekil 13 tekrar-basma süresince
KD-20’de klorür ölçümünün değişimini göstermektedir. KD-20’de üretilen suyun test öncesi (orijinal)
klorür derişimi 135 ppm idi. Buharı alındıktan sonra KD-7’den basılan sıvının klorür derişimi ise
ortalama 145 ppm olarak ölçüldü. Testin başlangıcında KD-20’den üretilen suyun klorür derişimi 135
ppm iken 25 gün sonra 145 ppm’e ulaştıktan sonra önce sabit kalmış ve daha sonra da enjeksiyon
debisindeki düşmeden dolayı azalmıştır.

( KD7 Enjeksiyon Debisi, ton/st ) ve ( KD20 Klorür Ölçümü, ppm )

KD7 ' DE TEKRAR-BASMA TEST İ
2.7.1995

Tarih

21.8.1995

160

KD20 Klorür Ölçümü, ppm
120

80

KD7 Enjeksiyon Debisi, ton/st
40

0
0

10

20

30

40

50

Enjeksiyon Süresi, gün

Şekil 13. Tekrar-basma süresince KD-20 kuyusundan üretilen klorür derişiminin değişimi

.

İlk 25 günde görülen klorür derişimindeki artış KD-7’den KD-20’ye doğru ilerleyen hidrolik (kimyasal)
cephenin hareketinden dolayıdır. Yapılan basit kütle denge hesapları basılan suyun yaklaşık %40
kadarının KD-20’ye ulaştığını göstermektedir. Hidrolik cephenin KD-20’ye varışı yaklaşık 10 gün alınır
ve formasyon gözenekliliği 0.05 varsayılırsa, test sabit enjeksiyon debisinde sürdürülseydi, Denklem
3’ten hesaplanabileceği gibi, 140 günlük enjeksiyon sonunda ısıl cephenin KD-20’ye varması ve
dolayısıyla üretilen suyun sıcaklığında düşüşün gerçekleşmesi beklenirdi.
KD-20 kuyusundaki üretilen suyun klorür derişimindeki artış; hidrolik cephenin rezervuarda ilerleyişini,
tercihli yönünü göstermesi ve üretim kuyuları ile enjeksiyon kuyusu arasındaki uzaklığı açıklaması
yönünden önem taşımaktadır.
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5.3 Kızıldere’de Güncel Tekrar-Basma Uygulaması (Üretilen Su İçinde Çözünmüş Kütlesel CO 2
Oranına Tekrar-Basmanın Etkisi
Şekil 14’te Kızıldere sahasında kuyu yerleşimlerinin güncel durumu gösterilmektedir. Üretilen suyun
. Sahada kuyuların derinliklerine bağlı olarak, kuyuların
%71’i başarıyla tekrar-basılmaktadır
sondaj sonrasında ölçülen orijinal kütlesel CO 2 oranları kütlesel olarak %1-4 arasında değişmektedir.
Üretilen akışkandan su buharı ve gaz fazı ayıraçtan türbine giderken kalan (ihmal edilebilir CO 2
içeriğiyle) artık su rezervuara basılmaktadır.
KD-15
FAZ I
KD-14
KD-7
KD-16
FAZ II
KD-20
KD-21
D-44
KD-13 KD-22
D-54A
KZD-1
KD-50A KD-2A R5-A R-6
-54
KD-38A
KD-6
R-3A
KD-64
KD-50
KD-38C
R1-A
KD-9A KD-27A
KT-1(R-4)
KD-2
D-47 KD-25A
KD-35
KD-18A KD-9
KD-28B
KD-23A
KD-42 KD-23C
KD-29 KD-23B KZD-2
KD-28A KD-33 KD-32A KD-34
3
KD-63
KD-55
45
KD-49
KD-59
Üretim Kuyusu
KD-58

Reenjeksiyon Kuyusu
Gözlem Kuyusu

KD-60
KD-61

660000

662000
Doğu

664000

Şekil 14. Kızıldere sahasında kuyu yerleşimlerinin güncel durumu

.

Şekil 15’te tüm kuyularda ölçülen CO 2 oranı saha ortalamasının zamanla değişimi gösterilmektedir.
Daha derin ve yüksek basınçlı kuyuların devreye alınmasıyla CO 2 oranı saha ortalamasının,
beklendiği gibi, yükseldiği görülmektedir.
Şekil 16’da CO 2 ’siz artık suyun tekrar-basılmasından etkilenen KZD-1 (15 MWe kurulu güçte ilk
Kızıldere jeotermal santralı) üretim kuyuları için ölçülen CO 2 oranının enjeksiyon başlangıcından
itibaren düşüm gösterdiği açıkça görülmektedir.
Şekil 17’de KZD-1 santralına buhar sağlayan KD-14 kuyusunda ölçülen CO 2 oranının azalımı
görülmektedir. Tekrar-basma başlamadan önce ölçülen CO 2 içeriği %1 iken enjeksiyon başladıktan
kısa süre sonra hızla %0.4 değerine azalmıştır. Azalmanın nedeni ise, basılan CO 2 ’siz suyun, üretim
kuyusuna varışından sonra rezervuardaki %1 CO 2 içeren su ile karışması ve bu karışımın
üretilmesidir. Üretilen su karışımında basılan CO 2 ’siz su oranı arttıkça üretilen suyun CO 2 oranı
azalmaktadır. Suyun CO 2 içeriği burada hidrolik cephenin hareketini temsil etmektedir.
Burada incelenen uygulamada görüldüğü gibi, CO 2 içermeyen artık suyun enjeksiyonu sonrasında
etkilenen üretim kuyularında yapılan CO 2 içeriği ölçümlerinin bir izleyici testine benzer olarak
değerlendirilebileceği sonucuna varmak olasıdır.
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Şekil 15. Tüm kuyularda ölçülen CO 2 oranı saha ortalamasının zaman içinde değişimi (Daha derin ve
.
yüksek basınçlı kuyuların devreye girmesiyle daha yüksek CO 2 oranları gözlenmektedir)

Şekil 16. Tekrar-basmadan etkilenen KZD-1 kuyuları için CO 2 oranının zaman içinde değişimi (KD-14
.
en fazla düşüş gözlemlenen kuyudur)
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Şekil 17. KD-14 kuyusu için ölçülen CO 2 oranının zaman içinde değişimi (Artan reenjeksiyondan
.
dolayı üretilen su karışımı içinde CO 2 oranı azalmaktadır)
Bu tekrar-basma uygulamasında bir başka gözlem ise enjeksiyondan etkilenen ve CO 2 oranı azalan
üretim kuyularında kuyubaşı akış basıncında ve sıcaklığında azalmalar olmasıdır. Söz konusu gözlem
bir kuyuiçi akış modeliyle incelendiğinde, CO 2 oranının kuyuiçi dinamik akış profiline etkisi Şekil 18’de
verildiği gibidir. Üretilen su içinde çözünmüş kütlesel CO 2 oranı (X CO2 ) azaldıkça kuyubaşı akış basıncı
azalmakta, kuyu içinde sıvı fazdan iki faza geçişin oluştuğu ayrışma derinliği ise yüzeye doğru sığ
derinliklere hareket etmektedir.
Enjeksiyondan etkilenen üretim kuyularında oluşan kuyubaşı akış basınç ve sıcaklığında azalma
konusunun, Türkiye’de CO 2 içeren jeotermal rezervuarların sürdürülebilir işletiminde olumsuzluklara
neden olduğundan dolayı, dikkatle gözlemlenmesi ve incelenmesi gerekmektedir. Gerektiğinde üretim
ve enjeksiyon kuyularının yerlerinin değiştirilmesi, enjeksiyon debilerinin düşürülmesi, enjekte edilen
suyun CO 2 içeriğinin yüksek tutulması vb. önlemlere başvurulmalıdır.

SONUÇLAR
Bu bildiride, tekrar-basma uygulanması incelenmektedir. Bildiride tartışılan konular ve sonuçlar belirli
varsayımlara dayanarak basitleştirilmiş ısı akışı modellerinden elde edilmektedir. Sonuçlar; tekrarbasma uygulamasının tasarımında özenle seçilmesi gerekli parametrelerin enjeksiyonun yapıldığı
rezervuar kalınlığı, enjeksiyon debisi ve enjeksiyon ile üretim kuyu aralıkları olduğunu göstermektedir.
Sahada tekrar-basma uygulamasına geçmeden önce enjektivite ve izleyici testi gibi pilot testlerin
yapılması ve elde edilecek sonuçlara göre tekrar-basma uygulaması tasarımının yapılması doğru
olacaktır. Gerek pilot testler sırasında ve gerekse de saha uygulaması sırasında sahadaki kuyular
kimyasal ve ısıl gözlem noktaları olarak kullanılmalıdır. Rezervuardaki suyun ve üretilen suyun
kimyasal bileşiminin tekrar-basmadan etkilenerek değiştiği gerçeği ihmal edilmemelidir.
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Şekil 18. CO 2 oranının kuyuiçi dinamik basınç profiline, kuyubaşı akış basıncına ve ayrışma
.
derinliğine etkisi
Türkiye’de genelde tüm jeotermal rezervuarlarda üretilen suların çözünmüş olarak CO 2 içerdiği
bilinmektedir. Bu tür sahalarda tekrar-basmanın etkileri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- Üretilen ve rezervuardaki suyun CO 2 oranı düşer; basıncın korunmasına rağmen suyun CO 2
çözünülürlüğü doymuşluk değerinin altına düşer.
- Üretilen suyun rezervuar ve kuyudibi basıncı değişmese bile, CO 2 içeriği azaldığı için
kuyubaşı akış basıncı ve sıcaklığı azalır, kuyuiçinde ayrışma derinliği yüzeye yaklaşır, kuyu
üretim davranışını olumsuz etkiler.
- Üretim kuyularında CO 2 azalması olduğu durumlar, enjeksiyon ve üretim kuyuları arasında bir
izleyici testi gibi değerlendirilebilir. Üretilen suyun CO 2 oranı azalmaya başladığı zamandan
(t H ) sonra yaklaşık t T ≅ t H /(1.5φ ) zamanında sıcaklığında azalması beklenir.
Jeotermal sahanın işletilmesinde, üretim ve enjeksiyonun birlikte düşünülmesi, planlanması,
tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir. Tekrar-basma uygulaması, bu bildiride ayrıntılı olarak
incelendiği gibi, jeotermal sahaların uygun ve sürdürülebilir işletilmesinin olmazsa olmaz koşullarından
birisidir.
Tekrar-basma; jeotermal sahaların sürdürülebilir işletilmesi için zorunlu, doğanın korunması için
gerekli, rezervuardan daha fazla enerji üretimini sağladığı için ekonomik özellikli bir işlemdir.
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TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI ENERJİ
BİLANÇOMUZA HANGİ KOŞULLARDA KATKI
SAĞLAYABİLİR?
Under Which Conditions Ground-source Heat Pumps May Contribute to Our Energy Budget?

Birol KILKIŞ
Şiir KILKIŞ

ÖZET
Sıfıra yakın net-ekserji binası (Nearly-Net Zero Exergy Building, nZEXB) tanımı yeni bir kavram olup
bu tür binaların yapılı çevre ve bölge enerji sistemleri ile değişik ekserji düzeyinde alış verişler
yaptığını varsayar. nZEXB binalarındaki sistemler birden çok yenilenebilir enerji sistemlerini kullanırlar
ve sürdürülebilir enerji sistemlerini içerirler. Bu çoğulcu enerji harmanlaması ve çeşitli sistemlerin
kullanılıyor olması tasarımı ve işletimi öncelikle çevre ve verimlilik açılarından enuygun düzeyde
tutabilmesini zorunlu kıldığı gibi hesaplamaları, yük paylaşım çözümlerini oldukça karmaşık bir hale
getirir. Bu karmaşıklığı giderebilmek için ortak bir paydanın ve dengeli bir amaç fonksiyonunun
oluşturulması gerekmektedir. Bu çalışmada amaç ekserji yıkımını en aza indirmek ve sonuç itibarı ile
ek ve önlenebilir CO 2 salımlarını en az düzeye indirmektir. Bu amaçla örnek bir problem ele alınmıştır.
Bu problemde rüzgâr enerjisi ile tahrik edilen ve ısı depolamalı bir toprak kaynaklı ısı pompası ele
alınmaktadır. Ekserji tabanında Tesir Katsayısı (COP) ve Birincil Enerji Oranı (BEO). Eniyileme
algoritmasında Rational Exergy Management Model (REMM) kullanılmıştır. Bu modelde amaç arz ve
talep birim ekserjilerini dengeye getirerek değişik noktalar arasında ekserji akış çemberini
oluşturmaktır. Bina konfor cihazlarının değişik tipleri, rüzgâr türbin verimi ve boyutu, toprak sıcaklığı,
türbinde üretilen elektriğin ısı pompası ve bina arasında paylaşım oranı gibi parametreler incelenerek
genel sonuçlara varılmaya çalışılmıştır. Bu çalışma ısı pompalarının ancak yenilenebilir ve yerel enerji
kaynakları ile tahrik edildiğinde enerji bilançomuza yararlı olabileceği ve bu koşullarda nZEXB
binalarına önemli ölçüde katkıda bulunabileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Isı pompası, ekserji çözümlemesi, sıfıra yakın net-ekserji binası, akılcı ekserji
yönetim modeli, rüzgâr türbini, LowEx binası, birincil enerji oranı, ekserji tabanlı etkinlik katsayısı

ABSTRACT
The definition Nearly-Net Zero Exergy Building (nZEXB) is a new concept. It recognizes different
energy exchange between the district and the building at different exergy levels. In nZEXB systems, a
multitude of sustainable systems and renewable energy resources are mobilized. Their optimum
bundling in design and load allocation is a complex problem and must be based on a robust platform
of a common objective, which in this case is the minimization of exergy destruction that eventually
leads to additional CO 2 emissions. An optimization model was developed for a ground-source heat
pump with thermal energy storage coupled to a wind turbine. Coefficient of performance (COP) and
Primary Energy Ratio (BEO) were redefined in terms of exergy to serve the objective function of
minimizing exergy destructions. In developing the optimization model, the Rational Exergy
Management Model (REMM) was employed, which aims to increase the balance among the supply
and demand exergies and helps to establish a circular exergy flow. The impact of several design
variables like the type of terminal units, the size and efficiency of the wind turbine, reservoir
temperature, and the split of the turbine electricity between the heat pump and the building were
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investigated. It has been concluded that heat pumps play a major role in achieving nZEXB status
provided that an optimum bundling with other sustainable systems and equipment is achieved.
Key Words: Heat pump, exergy analysis, nearly-net zero-exergy building, Rational Exergy
Management Model, wind turbine, LowEx building, primary exergy ratio, exergy coefficient of
performance

GİRİŞ
Isı pompaları birden yüksek tesir katsayıları ile tanıtılmakta ve Birinci Yasa çerçevesinde çok enerji
verimli oldukları öne sürülmektedir. Bu sonuç hem birincil tahrik enerjisinin kaynağına bakılmaması
hem de elde edilen ısı veya soğuğun ekserjisinin tahrik enerjisinin ekserjisine oranına önem
verilmemesinden (İkinci Yasa) kaynaklanmaktadır. İlk sorun kaynak enerjisinin nereden geldiğine
bakılması ile çözülmektedir:
BEO= η ITH · COP

{Birincil enerji kaynağının niceliğinin akışı}

(1)

Bu denklem ısı pompasına gelen gücün kaynağından başlayarak ısı pompasının çıktısına kadar olan
enerji transferini Birinci Yasa çerçevesinde vermektedir. Dk. 1 aynı zamanda ısı pompasının
kaynaktaki CO 2 salım sorumluluğuna da işaret etmektedir. Ancak metnin takip eden kısımlarında
gösterileceği üzere arz ve talep ekserjileri dengesizliklerinden kaynaklanan ek ve önlenebilir salımlar
bulunmaktadır. EU28 ülkelerinin ortalama güç üretim, iletim, koşullandırma kayıpları dâhil toplam
verim η ITH 0.35 dolayındadır [1,2]. Diğer ülkelerde bu değer 0.30 un altında olup ülkemizde bu değer
0.27 dir. Bu durumda bir ısı pompasının mevsimsel COP değeri ortalama olarak 3.0 ise BEO değeri
0.81 olur ki bu durumda doğal gazlı yoğuşmalı bir kazan doğal gazlı termik bir santralden gelen
şebeke elektriği ile tahrik edilen bir ısı pompasından ülke ekonomisi ve enerji bilançosu açılarından
daha verimli durmaktadır.

Şekil. 1. Bir ısı pompasının performans çözümlemesine etken sınırlar [5]
Öte yandan, BEO bina ısıtma ve soğutma sistemleri daha sıcak (veya soğuk) akışkan talep
ettiklerinde daha da azalmaktadır. Bu nedenle ısı pompasının sadece enerji arz kaynağı tarafına değil
de ısı pompasının hizmet verdiği bina arz tarafına da bakmak gerekmektedir. Bu bağlamda mutedil
sıcaklıklarda ısıma ve soğutma yapabilen düşük ekserjili LowEx (Low-Exergy) binaları tercih
edilmektedir [3]. Kaynaktan ısı pompasına gelen gücün verimsizliği yerinde enerji sistemleri ile
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arttırılabilir. Daha da önemlisi yenilenebilir enerji kaynaklarına birleşik ısı ve güç çerçevesinde
yönelinmesi gerekmektedir [4]. Tüm bunlar bir ısı pompasının performansının çevreden yalıtılmış
biçimde laboratuar koşullarında tespiti uygulamada hiçbir anlam taşımamaktadır. Bir ısı pompasının
performansına etkin gerçek sınırlar Şekil 1 de gösterilmiştir [5]. Bu arada enerji arz ve taleplerini daha
iyi dengeleyebilmek ve zaman farklarını en aza indirgemek için uygun bir ısı deposu da gerekmektedir.
CO 2 salımları LowEx binalarında COP değerini yükselttikleri ve ısıtma soğutmada panel sistemler
kullandıkları için de azalmaktadır [6]. Bu amaçla enuygun bir işletme sıcaklığı T s nin bulunması
gerekmektedir [7]. Tüm bu görüşler ışığında panel sistemler ısı pompaları için en uygun sistemlerdir
o
o
[8]. Bir ısı pompasının ısıtmadaki COP değeri 35 C≤ T s ≤ 70 C aralığında Dk 2 tarafından verilebilir:
COPH =

a
(Ts − Tr )

(2)

Öte yandan ısıtma cihazlarının kapasitesi de T s ile değişir.
Q = c(Ts − Ta ) n

(3)

ÇÖZÜMLEME MODELİ
Dk. 2 ve Dk.3 arasındaki çelişki kısmen de olsa cihazların büyük seçilmesi ile giderilebilir [7, 9]. Bu
seçim OF çarpanı ile temsil edilmiştir.
 (T − T ) 
OF =  sd a 
 (Ts − Ta ) 

n

(4)

Cihazlar seri veya paralel olarak büyütülebilir [4,9,10]. Her iki durumda da basınç kayıpları göz önünde
tutulmalıdır. Örneğin paralel büyütmede:

∆P = d ⋅ OF m

(5)

Daha önceki bir çalışmada cihaz büyütmenin ekonomik ölçütü incelenmişti [7]. Diğer bir çalışmada
ZEB binalarının eniyilemesi için bir yöntem önerilmiştir [10]. Ancak ekonomik ve Birinci Yasa
çözümlemelerinin yetersizliği ortadadır.
Özellikle bölge enerji sistemlerine bağlı binalarda ekserji çözümlemesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu
çerçevede net-sıfır enerjili bir bina net-sıfır ekserjili bir bina olmayabilmektedir [12]. Bir örnek Şekil 2
de gösterilmiştir.

Şekil. 2. nZEB bina ve bölge enerji sistemi arasında tipik ilişkiler [12]
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Transfer edilen ısının birim ekserjisi:
 T 
e s = 1 - ref  × (1 kW - h )
Ts 

T ref çevre denge sıcaklığı olup bu çalışmada 283 K (Sığ toprak kaynaklı sistemler için).

(6-a)

E xs = ε· Q s

(6-b)

Ekserji tabanında BEO:
 Tref
1 −

Ts
e s ⋅ Qs
E
BEXO = s =
=
Qs
Ef
 Tref
ef ⋅
(η ITH ⋅ COP ) 1 − T f


Aynı bağlamda:
 Tref
1 −
Ts
COPEX = 
 Tref
1 −

Tf



 Tref

1 −


Ts
 ⋅ (η ⋅ COP ) = 
ITH

 Tref

1 −


Tf






 ⋅ BEO





(7)



 ⋅ COP





(8)

BEXO = η ITH × COPEX

(9)

BEXO birincil enerjinin akışının niceliğini, BEO ise birincil enerji kaynağının akışının niceliğini
göstermektedir. Örneğin, η ITH = 0.4, COP H = 3, BEO = 1.2. Eğer T f 2000 K, T d 333 K, ve T ref 283 K,
ise Dk. 7 den:
 283 

1 −
333 
⋅ (0.4 × 3) = 0.209
283 

1 −
 2000 

ε
BEXO = s ⋅ PER = 
εf


Kaynak (Toprak)
Isıtma

Santral Gücü Niceliği

Toplam
Verim
ηITH

Santral Güc Niteliği

Birincil enerji Kaynağı
Sıcaklığı Tf

Arz Niceliği
× COP

Talep Niceliği

GSHP
× COPEX
Soğutma
Kuyu (Toprak)

Talep Niteliği
Arz Niteliği

Şekil. 3. Bir ısı pompasının tümcül enerji ve ekserji akışı
Bu sonuç BEO nun tek başına ne kadar yanıltıcı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle:
1.
2.
3.
4.
5.

Yerel güç üretimi ve kullanımı,
Yerel üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı,
COP değeri yüksek ısı pompası geliştirilmesi ve kullanımı,
LowEX binaları,
Sığ jeotermal yerine daha derin jeotermal kaynak kullanılarak T r değerinin yükseltilmesi
(ekonomik faktörler de göz önünde tutularak), önerilmektedir.
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LİTERATÜR
Isı pompaları genelde tek başlarına değerlendirilmekte Şekil 1 de gösterilen tarzda bir tümcel
çözümleme yapılmamaktadır. Ayrıca CO 2 salım sorumluluğunda İkinci Yasaya müracaat
edilmemektedir. Salt ekonomik çözümlemeler ise ön plana çıkmaktadır (Şekil.4) [14, 15]. Ekserji ile
tümleşen bir çözümlemede Dk. 10 kullanılabilir [17]:
(10)
Burada, c birim maliyeti simgeler. GreenHP inisiyatifinde binaların yenilenmesinde çok verimli
sistemler öngörülmektedir [18]. Bunun ana nedeni Avrupada bile mevcut binaların hala verimsiz
oluşudur[19]. Bu bir bakıma bir avantajdır ve yenilikçi sistemlere kapı açmaktadır. Ama hala bu
yenilikler sadece birinci Yasa içersinde aranmaktadır [20]. Bunun dışında önemli sayılabilecek tek
ekserji çalışmasını Tsaros yapmıştır [21]. Ancak bu çalışma ısı pompasını çevreden yalıtarak
incelemektedir. Rüzgâr enerjisine bağlı çalışmalar da gene Birinci Yasa çerçevesindedir [22]. Çatıya
monteli türbin ve ısı pompasını ekserji kapsamında inceleyen bir çalışma bulunmakla birlikte [23] bu
kez de talep (Bina) tarafı eksiktir [24]. Dincer ve Rosen ise yukarıda belirtildiği üzere ısı pompası ve
rüzgâr birlikteliğini birbirine tam bağımlı olmaksızın incelemiştir [25].

Power split, X [16]
Operating fluid temperature [14, 15]

Şekil. 4.
REMM TABANLI MODEL
Şekil. 5 de gösterilen model kullanılarak bir eniyileme algoritması geliştirilmiştir.
(11)

(12)

Şekil. 5. nZEXB, GSHP ve Türbin yanı sıra bina tümleşiği
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E P1 = E P2 /η TES

(13)

ΣE = E P1 + E P2 + E TES + E HP

{minimize edilecek}

(14)
(15)

Rüzgâr türbininin mekanik verimine bağlı Ψ RWT akılcı ekserji verimi de bir ağırlık çarpanı ile konulursa:.
ΣE = E P1 + E P2 + E TES + E HP + y/Ψ RWT

{minimize}

(16)

(17)
Her hangi bir tasarım için Dk. 15 sadece T s ye bağımlı olduğundan Dk. 18 den optimum T s bulunabilir:
dE/dT s = 0,

(18)

ÖRNEK ÇÖZÜM-Düşük Ekserjili Konut
Şekil. 5 için aşağıdaki örnek veriler kullanıldığında:
n = 1.3, d =1, η P2 = 0.9, η TES = 0.85, η HVAC = 0.9, h = 20, a = 2, z = 1.1, T a = T o = 293 K, T sd = 333 K,
T ref = 283 K, η WT = 0.40, y = 5, T r = 288 K, y = 10 bulunan sonuçlardan bir kısmı parametrik olarak
incelenmiş ve Şekil 6, 7,ve 8 de verilmiştir.

Şekil. 6. Toplam ekserji yıkımının T s ile değişimi
Burada görüldüğü üzere böylesi bir karmaşık sistemde bile bariz bir şekilde ekserji yıkımını
enazlayacak bir işletme sıcaklığı bulunabilmektedir. Bu algoritma kullanılarak sistemin işletme sıcaklığı
ve dolayısı ile akışkan debisi otomatik olarak denetlenmelidir.
Şekil 7 de ise ısıtma cihazına (fan-coil, radyator, panel system gibi) ilişkin n üssünün artması ile
gerekli sıcaklığın da arttığı gözlemlenmektedir. Bu ise COP değerini azaltır. Bu nedenle n üssü bire
yakın cihazlar seçilmelidir.
Şekil 8 den ise bir ısı pompasının ekserji performansının işletme sıcaklığı ile azaltdiğini
kanıtlamaktadır. Bu ilşiki de LowEX binaların önemini vurgulamaktadır.
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Şekil. 7. Enuygun T s nin cihaz performans denkleminin n üssü ile değişimi.

Şekil. 8. PEXR ın T s ile değişimi

SONUÇLAR
Bu çalışma ve önceki diğer çalışmalar bir ısı pompasının tasarımında ve boyutlandırılmasında ne
kadar dikkatli olunması gerektiğini ortaya koymaktadır [25]. Makalede verilmiş olan örnekte bir ısı
pompasının her hangi bir uygulamanın tümleşik ve iki yönde etkileşimli (enerji arz tarafı ve enerji talep
tarafı) bir bütüncül parçası olduğu unutulmamalıdır. Tüm bu etkileşimler göz önünde yeterince
tutulmazsa sonuçta performans yeterli olmaktan uzak kalacaktır. Bu durum ekserji yıkımından
kaynaklanan CO 2 salımlarını da doğrudan etkileyecektir:

∆CO2 ≈ (2 − ψ R )

(19)

Zira ψ R ekserji yıkımlarından dolaylı etkilenmektedir. Ekserji yıkımlarının sistemin akılcı ekserji
verimini doğrudan etkilemesi söz konusudur:

ψ R =1− ∑

E

E arz

(20)

Ekserji yıkımları ne kadar azaltılırsa ψ R o denli 1 değerine yaklaşmakta ve dolayısı ile de sistemin
sorumlu olduğu CO 2 salımı azalmakktadır.
Sonuç itibarı ile bir ısı pompası raftan katalog değerlerine bakılarak seçilip alınacak ve monte edilecek
bir cihaz değildir. Nerede kullanılacağı hangi enerji kaynağı ile tahrik edileceği, kaynak ve kuyu türü,
sıcaklıkları ve tüm bunların zamana göre değişimleri saatlik tabanda incelenmelidir [26]. Böylelikle ısı
pompalarının gerçek değeri ve potansiyel çevresel katkıları ve enerji bilançomuza olumlu sonuçları
ortaya çıkabilecektir. Bu bağlamda ısı pompalarının performans standartları de tip uygulamalar ve tip
enerji kaynakları cinsinden çeşitli kombinasyonlarda denenip ve veya hesaplanıp verilmelidir.
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SEMBOLLER
Sembol
BEO
BEXO
C
COP
c, d
E
Ex
h
m
n
OF
OT

Tanım
Birincil enerji oranı
Birincil ekserji oranı
Maliyet
Tesir Katsayısı
Çarpanlar (Dk. 3, Dk. 10, Dk. 5)
Elektrik gücü, W
Ekserji, W
z
Toplam ısı transfer katsayısı, W/K
Dk. 5 deki üs
Dk. 3 deki üs
Büyültme çarpanı
Operatif Sıcaklık, K

Sembol

Q
T
X

Isıl güç, W
Sıcaklık, K
Isı pompasına ve binaya
gönderilen elektrik gücü paylaşımı
Dk. 16 ve Dk. 12 deki çarpanlar
Birinci Yasa verimi

Kısaltmalar
AC, DC
CHP

Cihaz büyütme kaynaklı birim
basınç kaybı artışı
REMM verimi
Birim ekserji, W/W veya kW/kW

LowEX

y, z
η, η I
ΔP
ΨR
ε
Alt Simge
a

Konfor havası

E, EX, x
f
HP
o
r
ref
TH, H
p
s
z

GSHP
HVAC

nZEXB
nZEB
PV
REMM
TES
WT

Tanım

Ekserji
Birincil enerji kaynağı (Yakıtl)
Isı pompası
Çevre
Reseruar, dönüş
Referans
Isıl, ısı
Pompa
Arz
Toplam ısı transferinde sıcaklık
terimi üssü
Alternating, direct current
Combined heat and power
Ground-source heat pump
Heating, ventilating, airconditioning
Low-exergy
Nearly-zero exergy building
Nearly-zero energy building
Photo-voltaic
Rational
Exergy
Management
Model
Thermal energy storage
Wind turbine
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JEOTERMAL ENERJİ TESİSLERİNİN KURU İNCİR VERİM
VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
The Effects of Geothermal Energy Plants on Dry Fig Yield and Quality

Sunay DAĞ
Engin ERTAN

ÖZET
Bu çalışma, jeotermal enerji tesislerinin incirde verim ve kalite üzerine olası etkilerinin belirlenmesi
amacıyla yürütülmüştür. 2013 ve 2014 yılı incir üretim sezonlarında, Aydın İli Germencik İlçesi
“Alangüllü” bölgesindeki jeotermal tesise 600-650 m (yakın mesafe), 1100-1150 m (orta mesafe),
1500-1650 m (uzak mesafe) ve ≥5000 m (en uzak mesafe) uzaklıkta her mesafeyi temsil eden ikişer
Sarılop incir çeşidi ile kurulu bahçede çalışma yürütülmüştür. Çalışmada, kuru incir meyve
örneklerinde, meyve kalitesi ile ilgili olarak; meyve kabuk rengi (L, a, b, hue° ve chroma* değeri), suda
çözünebilir kuru madde miktarı (%), titre edilebilir asit miktarı (%) ve pH değerleri; meyve verim
komponentleri ile ilgili olarak ise, farklı mesafelerdeki bahçelerde yer alan ağaçların yıllık
sürgünlerinde sürgün uzunluğu (cm), sürgün çapı (cm) ve sürgündeki meyve sayısı (adet) değerleri
belirlenmiştir. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde; jeotermal tesise yakın mesafede (600-650 m)
bulunan incir bahçelerinde kalite ve verimin olumsuz etkilendiği, jeotermal tesisten uzaklaştıkça da
kalite ve verim ile ilgili olumsuz etkinin azaldığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İncir, jeotermal, kalite, verim.

ABSTRACT
This study is carried out to investigate the possible effects of the geothermal energy plants on the yield
and the quality in fig. In this respect, during 2013 and 2014 fig production seasons, at each of the
distances 600-650 m (close distance), 1100-1150 m (medium distance), 1500-1650 m (long distance)
and ≥5000 m (ultra long distance) from the geothermal energy resource in “Alangüllü” area in
Germencik, Aydın, two fig orchards containing Sarılop variety were determined and selected. In the
study, dried fig samples, regarding the quality of the fruit, the color of the peel of the fruit (L*, a*, b*,
hue° and the chroma value), the amount of the water soluble solids (%), the amount of titrable acid
(%) and the pH values were determined. Related to the fig yield components, in the orchards at
different distances, in the annual shoots of the trees, the length of the shoot (cm), the diameter of the
shoot (cm) and the number of fruits on the shoot were determined. When the data obtained,
geothermal energy plants near distance (600-650 m), located in the fig orchards quality and yield were
negatively affected, distance from the geothermal energy plants is determined by the quality and
reduce the negative impact on yield.
Key Words: Fig, geothermal, quality, yield.

1. GİRİŞ
Aydın ili ve yanısıra çevresindeki Büyük ve Küçük Menderes ovalarında, daha çok kurutmalık incir
yetiştiriciliği yapılmaktadır. İncir ağaçlarının çoğunluğu Ege Bölgesi’nde bulunup, üstün kuru meyve
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niteliklerine sahip “Sarılop” çeşidine aittir [1]. “Sarılop” kurutmalık çeşidi adeta Aydın iliyle
özdeşleşmiştir. Kaliteli kuru incir yetiştiriciliğinde konumu itibari ile yeri doldurulamaz durumda
bulunan, Türkiye’nin güneybatısında yer alan Büyük Menderes Havzası, ülkede en verimli tarım
alanlarının bulunduğu havzalardan birisidir. Büyük Menderes Havzasında, Aydın-Germencik’ten
Denizli Kızıldere’ye kadar uzanan ve Pamukkale’yi de içerisine alan bölgede aynı zamanda ülkenin en
büyük jeotermal kaynakları da bulunmaktadır [2]. Germencik-Ömerbeyli Jeotermal Sahası Aydın’nın
15 km batısında Ömerbeyli-Alangüllü yerleşim yerleri sınırları içinde yer alan yüksek sıcaklıklı bir
sahadır. 2002 yılında MTA tarafından yapılan jeofizik değerlendirme raporu sonuçları, Germencik
jeotermal sahasının yaklaşık 50 km2’lik bir alana yayıldığını göstermektedir [3]. Jeotermal
kaynaklardan ileri gelen, gerek ağır metallerin toprak ve yeraltı sularında, dolayısıyla bitkilerde
oluşturabileceği kirlenmeler, gerekse de jeotermal enerji tesislerinden ortaya çıkan su buharının incir
ağaçlarına ve incir kalitesine zarar verip vermediği konusunda bilimsel açıdan çalışmalar yapmadan
kesin yargıya varmanın doğru olmayacağı açıktır. Tesislerin çalışması sonucu ortaya çıkan su
buharının bölgede hava oransal nemini arttırıcı etkide bulunması kaçınılmazdır.
Dünyada en kaliteli kuru incir yetiştiriciliğinin yapıldığı Germencik yöresinde, faaliyet gösteren ve her
geçen gün sayıları artan jeotermal enerji tesislerinin, incir yetiştiriciliğinde verim ve kalite üzerine
etkilerinin belirlenmesi amacıyla bu çalışma planlanmıştır

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırma materyalini, Aydın İli Germencik İlçesi Alangüllü-Ömerbeyli Bölgesinde faaliyet gösteren
jeotermal tesis ile farklı yön ve uzaklıkta yer alan “Sarılop” incir çeşidi bahçeleri oluşturmaktadır.
İncirde verim ve kalite üzerine etkilerinin belirlenebilmesi amacıyla, Aydın İli Germencik İlçesi,
Alangüllü-Ömerbeyli bölgesinde faaliyet gösteren jeotermal tesis çalışma kapsamına alınmıştır.
Tesisin, Çift Kademeli Besleme (Double Flash) prensibi ile çalışması ve dolayısıyla atmosfere sürekli
su buharı salınımı yapması, seçilmesinde dikkate alınan faktör olmuştur. Jeotermal tesise, farklı
mesafelerde yer alan incir bahçelerinde, verim ve kalite üzerine etkilerini ortaya koyabilmek amacıyla;
bahçelerin tesise uzaklıkları dikkate alınarak, gruplandırma yapılmış; 600-650 m uzaklıkta yer alan
incir bahçeleri “yakın”, 1100-1150 m uzaklıkta yer alan incir bahçeleri “orta”, 1500-1650 m uzaklıkta
olanlar “uzak” ve 5000 m ve üzeri uzaklıkta olanlar ise “en uzak” mesafe olarak tanımlanmışlardır. Bu
şekilde her grup, mesafeyi temsil eden ikişer bahçe olmak üzere toplamda sekiz bahçe deneme
materyali olarak değerlendirilmek üzere belirlenmiştir. Çalışma kapsamında jeotermal tesise farklı
uzaklıklarda bulunan toplam sekiz incir bahçesinden, 2013 ve 2014 yıllarında kuru meyve örnekleri
alınmış ve alınan kuru incir meyve örneklerinde meyve kabuk rengi (L*, a*, b*, C*, hueo değeri), suda
çözünebilir kuru madde miktarı (%), titre edilebilir asit miktarı (%) ve pH değerleri saptanmıştır. Farklı
mesafe ve örnek alma dönemlerinin meyve kalite parametreleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla
varyans analizleri yapılmış ve ortalamalar arasındaki farklılıklar istatistiki olarak karşılaştırılmıştır.
Meyvede verim komponentleri ile ilgili olarak, sürgün gelişimi ve sürgünde meyve sayısı belirlenmiştir.
Bu amaçla, denemenin ikinci yılı olan 2014 yılında, farklı mesafelerdeki farklı bahçelerden, her
tekerrürde yer alan ağaçların dört farklı yöneyinden seçilen yıllık sürgünlerde, sürgün uzunluğu (cm),
sürgün çapı (cm) ve sürgündeki meyve sayısı (adet) değerleri belirlenmiştir. Ayrıca, verilerin tekerrürler
bazında ortalamaları alınarak, elde edilen değerlere göre sürgün uzunlukları ve sürgün çapları gelişme
kuvvetleri açısından değerlendirilmiştir [4]. Sürgündeki meyve sayısı (adet) ise, ağaçların dört bir
yönünde işaretlenen birer sürgündeki meyve sayıları sayılarak belirlenmiştir.

3. BULGULAR
3.1. 2013 Yılı Bulguları
Tablo 1’de görüldüğü gibi, pH üzerine yapılan istatistiksel değerlendirmelerde; dönem, mesafe ve
dönem*mesafe interaksiyonu 0.01’e göre önemli bulunmuştur.
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Tablo1. Mesafe ve dönem faktörüne bağlı kuru meyvede pH değerleri
pH
Mesafe
Dönem
Mesafe
Ortalaması
I.Dönem
II.Dönem
III.Dönem
Yakın
4.817 b
4.930 a
4.810 a
4.852 a
Orta
4.847 ab
4.587 b
4.333 c
4.589 c
Uzak
4.320 c
4.557 b
4.700 ab
4.526 c
En Uzak
4.930 a
4.570 b
4.640 b
4.713 b
LSD (%5)
0.004 **
0.064 **
Dönem Ortalaması
4.728 a
4.661 b
4.621 b
LSD (%5)
0.056 **
ö.d.: Önemli değil, *: p=0.05’e göre önemli; **: p=0.01’e göre önemli (Dönem içerisinde mesafeler
incelenmiştir.)
Tablo 2’de titre edilebilir asitlik değerleri üzerine yapılan varyans analizi sonuçlarına göre, dönem,
mesafe ve dönem*mesafe interaksiyonundan oluşan faktörlere bağlı olarak asitlik istatistiksel olarak
0.01’e göre önemli bulunmuştur.
Tablo 2. Mesafe ve dönem faktörüne bağlı kuru meyvede titre edilebilir asitlik (%) değerleri
Titre Edilebilir Asitlik (%)
Mesafe
Dönem
Mesafe
I.Dönem II.Dönem III.Dönem Ortalaması
Yakın
0.240 c
0.270 b
0.270 a
0.260 b
Orta
0.310 b
0.323 a
0.270 a
0.301 a
Uzak
0.387 a
0.260 b
0.240 ab
0.296 a
En Uzak
0.280 bc 0.240 b
0.210 b
0.243 b
LSD (%5)
0.026 **
Dönem Ortalaması 0.304 a
0.273 b
0.247 c
LSD (%5)
0.023 **
ö.d.: Önemli değil, *: p=0.05’e göre önemli; **: p=0.01’e göre önemli (Dönem içerisinde mesafeler
incelenmiştir.)
İncirde kuru madde oranı üzerine dönem ve mesafe ortalamaları ve de dönem*mesafe
interaksiyonunun etkileri incelenmiş, kuru madde üzerine dönem, mesafe ve dönem*mesafe
interaksiyonunun istatistiksel olarak 0.01 seviyesinde önemli etkilerinin olduğu saptanmıştır (Tablo 3).
Tablo 3. Mesafe ve dönem faktörüne bağlı kuru meyvede suda çözünebilir kuru madde (%) oranı
SÇKM (%)
Mesafe
Dönem
Mesafe
I.Dönem II.Dönem III.Dönem Ortalaması
Yakın
20.150 b 20.100 a 20.800 a
20.350 ab
Orta
21.433 a 20.600 a 19.583 b
20.539 a
Uzak
20.267 b 18.850 b 19.650 b
19.589 c
En Uzak
20.850ab 20.300 a 18.600 c
19.917 bc
LSD (%5)
0.440 **
Dönem
20.675 a 19.963 b 19.658 b
Ortalaması
LSD (%5)
0.381 **
ö.d.: Önemli değil, *: p=0.05’e göre önemli; **: p=0.01’e göre önemli (Dönem içerisinde mesafeler
incelenmiştir.)
Kuru meyvede L* değeri üzerine varyans analizi yapılmış, yapılan analiz sonucunda istatistiksel olarak
mesafe ortalamaları 0.01’ e göre önemli bulunurken, dönem ortalaması ve dönem*mesafe
interaksiyonu istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (Tablo 4).
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Tablo 4. Mesafe ve dönem faktörüne bağlı olarak kuru meyvede L* değerleri
L* değeri
Mesafe
Dönem
Mesafe
Ortalaması
I.Dönem
II.Dönem
III.Dönem
Yakın
55.103
55.053
55.263
55.140 b
Orta
58.570
58.907
57.963
58.480 a
Uzak
53.640
54.303
52.547
53.497 b
En Uzak
59.403
58.387
59.570
59.120 a
LSD (%5)
2.576 **
Dönem Ortalaması
56.679
56.663
56.336
LSD (%5)
2.231 ö.d
ö.d.: Önemli değil, *: p=0.05’e göre önemli; **: p=0.01’e göre önemli (Dönem içerisinde mesafeler
incelenmiştir.)
Varyans analizleri yapılan kuru meyvede “a*” değerleri Tablo 5’de yer almaktadır. Yapılan varyans
analizlerinde, istatistiksel olarak mesafe ortalamaları 0.05’ e göre önemli bulunurken, dönem
ortalaması ve dönem*mesafe interaksiyonun ise istatistiksel olarak önemli olmadığı bulunmuştur.
Tablo 5. Mesafe ve dönem faktörüne bağlı olarak kuru meyvede “a*” değerleri
a* değeri
Mesafe
Dönem
Mesafe
I.Dönem II.Dönem III.Dönem Ortalaması
Yakın
24.747
23.940
24.163
24.283 a
Orta
8.077
7.987
8.057
8.040 b
Uzak
8.270
8.390
8.543
8.401 b
En Uzak
7.200
7.290
7.270
7.253 b
LSD (%5)
11.555 *
Dönem
12.073
11.902
12.008
Ortalaması
LSD (%5)
10.007 ö.d
ö.d.: Önemli değil, *: p=0.05’e göre önemli; **: p=0.01’e göre önemli (Dönem içerisinde mesafeler
incelenmiştir.)
Tablo 6’ya bakıldığında, kuru meyvelerdeki “b*” değerleri hem dönemler arası, hem mesafeler arası
hem de dönem*mesafe interaksiyonu açısından istatistiki olarak önemsiz çıkmıştır.
Tablo 6. Mesafe ve dönem faktörüne bağlı olarak kuru meyvede b* değerleri
b* değeri
Mesafe
Dönem
Mesafe
I.Dönem II.Dönem III.Dönem Ortalaması
Yakın
20.970
21.263
21.360
21.198
Orta
19.633
19.177
19.463
19.263
Uzak
19.317
19.513
19.203
19.344
En Uzak
19.633
16.670
19.660
19.654
LSD (%5)
2.027 ö.d
Dönem Ortalaması 19.768
19.906
19.922
LSD (%5)
1.756 ö.d
ö.d.: Önemli değil, *: p=0.05’e göre önemli; **: p=0.01’e göre önemli (Dönem içerisinde mesafeler
incelenmiştir.)
2013 yılı kuru meyve örneklerinin hue° değerlerine ait varyans analiz tablosu Tablo 7’de
görülmektedir. Dönem, mesafe ve dönem*mesafe interaksiyonundan oluşan faktörlere bağlı olarak
hue° değeri istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır.
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Tablo 7. Mesafe ve dönem faktörüne bağlı olarak kuru meyvede hue° değerleri
hue° değeri
Mesafe
Dönem
Mesafe
I.Dönem II.Dönem III.Dönem Ortalaması
Yakın
66.020
66.730
65.917
66.222
Orta
66.760
67.037
67.343
67.047
Uzak
66.653
66.650
65.600
66.301
En Uzak
53.740
53.720
53.940
53.800
LSD (%5)
12.411 ö.d
Dönem
63.293
63.534
63.200
Ortalaması
LSD (%5)
10.748 ö.d
ö.d.: Önemli değil, *: p=0.05’e göre önemli; **: p=0.01’e göre önemli (Dönem içerisinde mesafeler
incelenmiştir.)
Chroma değeri üzerine yapılan değerlendirmelerde; hem dönem, hem mesafeler arası farklılıklar, hem
de dönem*mesafe interaksiyonunun istatistiki olarak chroma* değeri üzerine önemli bir etkisinin
olmadığı saptanmıştır (Tablo 8).
Tablo 8. Mesafe ve dönem faktörüne bağlı olarak kuru meyvede chroma* değerleri
Chroma* değeri
Mesafe
Dönem
Mesafe
I.Dönem II.Dönem III.Dönem Ortalaması
Yakın
22.977
23.167
23.430
23.191
Orta
20.853
20.847
21.120
20.940
Uzak
21.060
21.313
21.097
21.157
En Uzak
20.977
21.037
21.077
21.030
LSD (%5)
2.076 ö.d
Dönem
21.467
21.591
21.681
Ortalaması
LSD (%5)
1.798 ö.d
ö.d.: Önemli değil, *: p=0.05’e göre önemli; **: p=0.01’e göre önemli (Dönem içerisinde mesafeler
incelenmiştir.)
3.2. 2014 Yılı Bulguları
2014 yılı pH değerlerine ait varyans analiz tablosu Tablo 9’da verilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına
göre dönem, mesafe ve dönem*mesafe interaksiyonunun her üçünün de istatistiki olarak 0.01’göre
önemli olduğu bulunmuştur.
Tablo 9. Mesafe ve dönem faktörüne bağlı kuru meyvede pH değerleri
pH
Mesafe
Dönem
Mesafe
I.Dönem II.Dönem III.Dönem Ortalaması
Yakın
4.903 a
4.137 b
4.197 c
4.412 b
Orta
4.327 d
4.040 d
4.477 a
4.281 c
Uzak
4.570 c
4.100 c
3.940 d
4.203 d
En Uzak
4.783 b
4.353 a
4.260 b
4.466 a
LSD (%5)
0.004 **
Dönem
4.646 a
4.158 c
4.218 b
Ortalaması
LSD (%5)
0.004 **
ö.d.: Önemli değil, *: p=0.05’e göre önemli; **: p=0.01’e göre önemli (Dönem içerisinde mesafeler
incelenmiştir.)
Titre edilebilir asitlik (%) değerleri üzerine etkileri araştırılan dönem, mesafe ve dönem*mesafe
interaksiyonunun, titre edilebilir asitlik üzerine istatistiksel olarak 0.01’ e göre önemli etkilerinin olduğu
saptanmıştır (Tablo 10).
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Tablo 10. Mesafe ve dönem faktörüne kuru meyvede titre edilebilir asitlik değerleri (%)
Titre Edilebilir Asitlik (%)
Mesafe
Dönem
Mesafe
I.Dönem II.Dönem III.Dönem Ortalaması
Yakın
0.363 b
0.520 a
0.413 b
0.432 c
Orta
0.527 a
0.467 b
0.370 c
0.454 a
Uzak
0.270 c
0.400 c
0.663 a
0.444 b
En Uzak
0.173 d
0.280 d
0.280 d
0.244 d
LSD (%5)
0.010 **
Dönem
0.333 c
0.417 b
0.432 a
Ortalaması
LSD (%5)
0.008 **
ö.d.: Önemli değil, *: p=0.05’e göre önemli; **: p=0.01’e göre önemli (Dönem içerisinde mesafeler
incelenmiştir.)
Suda çözünebilir kuru madde değerlerine ait 2014 yılı değerleri Tablo 11’de verilmiştir. SÇKM
değerleri üzerine varyans analizleri yapılmış, yapılan analiz sonuçlarına göre dönem, mesafe ve
dönem*mesafe interaksiyonunun %99 güvenle önemli etkileri bulunmuştur.
Tablo 11. Mesafe ve dönem faktörüne bağlı kuru meyvede suda çözünebilir kuru madde (%) oranları
SÇKM oranı (%)
Mesafe
Dönem
Mesafe
I.Dönem II.Dönem III.Dönem Ortalaması
Yakın
18.533 b 18.183 a 18.983 a
18.567 ab
Orta
19.133 a 18.050 a 18.767 a
18.657 a
Uzak
17.467 c
18.350 a 17.800 c
17.872 c
En Uzak
18.867 ab 18.083 a 18.250 b
18.400 b
LSD (%5)
0.219 **
Dönem
18.500 a 18.167 b 18.450 a
Ortalaması
LSD (%5)
0.189 **
ö.d.: Önemli değil, *: p=0.05’e göre önemli; **: p=0.01’e göre önemli (Dönem içerisinde mesafeler
incelenmiştir.)
2014 yılı kuru meyve örneklerinde meyve kabuğu rengi parametrelerine ilişkin olarak yapılan varyans
analizleri Tablo 12-16’ da verilmiştir. Kuru meyve örneklerinde L* değerleri üzerine istatistiksel
analizler yapılmıştır. Varyans analiz sonuçlarına göre, mesafe ortalaması %1’e göre önemli
bulunurken, dönem*mesafe interaksiyonu önemsiz bulunmuştur (Tablo 12).
Tablo 12. Mesafe ve dönem faktörüne bağlı kuru meyvede L* değerleri
L* değeri
Mesafe
Dönem
Mesafe
I.Dönem II.Dönem III.Dönem Ortalaması
Yakın
52.287
50.937
53.367
52.197 a
Orta
51.077
48.530
50.510
50.039 ab
Uzak
48.240
47.697
45.157
47.031 b
En Uzak
51.710
51.527
51.597
51.611 a
LSD (%5)
3.452 *
Dönem Ortalaması 50.828
49.673
50.157
LSD (%5)
2.990 ö.d
ö.d.: Önemli değil, *: p=0.05’e göre önemli; **: p=0.01’e göre önemli (Dönem içerisinde mesafeler
incelenmiştir.)
Kuru incir meyvelerinde “a*” değerlerinin varyans analizi sonucunda, mesafe ortalamaları arasındaki
farklılıklar istatistiki olarak %5 seviyesinde önemli, dönem ortalamaları ile dönem*mesafe
interaksiyonu önemsiz çıkmıştır (Tablo 13).
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Tablo 13. Mesafe ve dönem faktörüne bağlı kuru meyvede “a*” değerleri
a* değeri
Mesafe
Dönem
Mesafe
I.Dönem II.Dönem III.Dönem Ortalaması
Yakın
8.917
9.193
9.427
9.179 a
Orta
9.553
9.433
10.010
9.659 a
Uzak
8.653
8.800
7.750
8.401 b
En Uzak
9.283
8.877
9.257
9.139 a
LSD (%5)
0.736 *
Dönem Ortalaması
9.097
9.076
9.111
LSD (%5)
0.638 ö.d
ö.d.: Önemli değil, *: p=0.05’e göre önemli; **: p=0.01’e göre önemli (Dönem içerisinde mesafeler
incelenmiştir.)
Kuru meyvelerin “b*” değerleri üzerine yapılan varyans analizleri sonucunda elde edilen değerler
Tablo 14’ de görülmekte olup, çizelgeye göre mesafe 0.01’e göre önemli bulunmuştur.
Tablo 14. Mesafe ve dönem faktörüne bağlı kuru meyvede “b*” değerleri
b* değeri
Mesafe
Dönem
Mesafe
I.Dönem II.Dönem III.Dönem Ortalaması
Yakın
19.643
19.507
20.153
19.768 a
Orta
19.067
18.293
19.233
18.864 a
Uzak
16.607
16.377
14.803
15.929 b
En Uzak
19.223
18.880
19.610
19.238 a
LSD (%5)
1.415 **
Dönem
18.635
18.264
18.450
Ortalaması
LSD (%5)
1.226 ö.d
ö.d.: Önemli değil, *: p=0.05’e göre önemli; **: p=0.01’e göre önemli (Dönem içerisinde mesafeler
incelenmiştir.)
Hue° değeri için yapılan varyans analizi sonucunda Tablo 15’ de görüldüğü üzere, dönem, mesafe ve
dönem*mesafe interaksiyonu önemsiz bulunmuştur.
Tablo 15. Mesafe ve dönem faktörüne bağlı kuru meyvede hue° değerleri
hue° değeri
Mesafe
Dönem
Mesafe
I.Dönem II.Dönem III.Dönem Ortalaması
Yakın
65.203
64.140
65.470
64.938
Orta
62.897
62.300
61.920
62.372
Uzak
62.217
61.650
61.730
61.866
En Uzak
64.130
64.387
64.560
64.359
LSD (%5)
2.621 ö.d
Dönem Ortalaması 63.612
63.119
63.420
LSD (%5)
2.270 ö.d
ö.d.: Önemli değil, *: p=0.05’e göre önemli; **: p=0.01’e göre önemli (Dönem içerisinde mesafeler
incelenmiştir.)
Tablo 16’ya bakıldığında, chroma* değeri mesafe ortalamasında 0.01’ e göre önemli çıkmışken,
dönem ve dönem*mesafe interaksiyonu istatistiksel olarak önemsiz çıkmıştır.
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Tablo 16. Mesafe ve dönem faktörüne bağlı kuru meyvede chroma* değerleri
chroma* değeri
Mesafe
Dönem
Mesafe
I.Dönem II.Dönem III.Dönem Ortalaması
Yakın
21.690
21.710
22.637
22.012 a
Orta
21.440
20.650
21.820
21.303 a
Uzak
18.843
18.690
16.807
18.113 b
En Uzak
21.440
20.983
21.770
21.398 a
LSD (%5)
1.283 **
Dönem Ortalaması 20.853
20.508
20.758
LSD (%5)
1.111 ö.d
ö.d.: Önemli değil, *: p=0.05’e göre önemli; **: p=0.01’e göre önemli (Dönem içerisinde mesafeler
incelenmiştir.)
Sürgün uzunluğu değerleri Tablo 17’de görülmektedir. Sürgün uzunluğu değerleri üzerine yapılan
varyans analizi sonucunda, mesafe ve bahçe ortalamalarının istatistiksel olarak 0.01’e göre önemli
olduğu belirlenmiştir.
Bahçe*mesafe interaksiyonu da 0.01’e göre önemlilik arz etmiştir.
Tablo 17. Mesafe ve bahçe faktörüne bağlı sürgün uzunluğu değerleri (cm)
Sürgün Uzunluğu (cm)
Mesafe
Bahçe No
Mesafe Ortalaması
1
2
Yakın
9.533 a
5.183 b
7.358 b
Orta
10.907 a 10.403 a
10.655 a
Uzak
9.487 a
6.200 b
7.843 b
En Uzak
10.317 a
8.713 b
9.515 a
LSD(%5)
2.142 **
1.515 **
Bahçe Ortalaması 9.660 a
8.026 b
LSD (%5)
1.071 **
ö.d.: Önemli değil, *: p=0.05’e göre önemli; **: p=0.01’e göre önemli (Mesafeler içerisinde bahçeler
incelenmiştir.)
Tablo 18’e göre, sürgün çapı üzerine yapılan varyans analizi sonuçlarına göre, bahçe, mesafe ve
bahçe*mesafe interaksiyonu istatistiksel olarak önemli çıkmamıştır.
Tablo 18. Mesafe ve bahçe faktörüne bağlı sürgün çapı değerleri (cm)
Sürgün Çapı (cm)
Mesafe
Bahçe No
Mesafe Ortalaması
1
2
Yakın
1.273 1.127
1.200
Orta
1.347 1.337
1.342
Uzak
1.203 1.127
1.165
En Uzak
1.230 1.210
1.220
LSD(%5)
0.187 ö.d.
0.132 ö.d.
Bahçe Ortalaması 1.261 1.203
LSD(%5)
0.094 ö.d.
ö.d.: Önemli değil, *: p=0.05’e göre önemli; **: p=0.01’e göre önemli (Mesafeler içerisinde bahçeler
incelenmiştir.)
Sarılop çeşidinde sürgündeki meyve sayısı üzerine yapılan varyans analizi sonuçlarına göre, bahçe,
mesafe ve bahçe*mesafe interaksiyonunun istatistiksel olarak 0.01’e göre önemli olduğu belirlenmiştir
(Tablo 19).
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Tablo 19. Mesafe ve bahçe faktörüne bağlı olarak sürgündeki meyve sayısı değerleri (adet)
Sürgündeki Meyve Sayısı (adet)
Mesafe
Bahçe No
Mesafe Ortalaması
1
2
Yakın
2.997 b 3.273 a
3.135 b
Orta
3.357 a 3.023 a
3.190 b
Uzak
5.633 a 3.080 b
4.357 a
En Uzak
2.343 a 2.627 a
2.485 c
LSD(%5)
0.567 **
0.401 **
Bahçe Ortalaması 3.583 a 3.601 b
LSD(%5)
0.284 **
ö.d.: Önemli değil, *: p=0.05’e göre önemli; **: p=0.01’e göre önemli (Mesafeler içerisinde bahçeler
incelenmiştir.).

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
2013 yılı denemesinde, meyve sularının pH değerlerinde bahçelerin mesafeleri kuru meyve örnek
alma dönemleri, dönemler ve mesafeler arasındaki interaksiyonlar önemli çıkmıştır. 2014 yılında da
yine bir önceki yılda olduğu gibi pH değerleri açısından bahçelerin mesafeleri kuru meyve örnek alma
dönemleri, dönemler ve mesafeler arasındaki interaksiyonlar önemli çıkmıştır. Aksoy vd., (1994) [5],
Erbeyli koşullarında yaptıkları çalışmada en yüksek pH değerinin 5.50 ve en düşük ise 2.00 olarak
saptamışlardır. Özen vd, (2007), [6] ise yaptıkları çalışmalarında Sarılop çeşidinde pH’nın 5.1
olduğunu bildirmişlerdir.
Kuru incirde diğer bir kalite parametresi olan titre edilebilir asitlik (%) değeri açısından 2013 ve 2014
yıllarında dönem, mesafe ve dönem*mesafe interaksiyonundan oluşan faktörlere bağlı olarak asitliğin
istatistiksel olarak önemli bulunduğu görülmüştür. Aksoy (1983) [1], titre edilebilir asitlik bakımından
olgun incir meyvelerinde Akça ve Göklop’ta yaklaşık %0.25 ve Sarılop’ da ise %0.13 dolayında
bulunduğunu bildirmiştir. Aksoy vd., (1992), [6] değişik bölgelerden getirilmiş 38 incir çeşidi üzerinde
yaptıkları çalışmada titre edilebilir toplam asit miktarları bakımından en düşük değer %0.11 ve en
yüksek değerin ise % 0.36 bulmuşlar. Buradan hareketle, denemeye ait her iki yıldaki (2013 ve 2014)
kuru meyve örneklerinin asitlik (%) değerinin daha yüksek oluşu, özellikle 2014 yılı kuru meyve
örneklerinin kalite anlamında olumsuz etkilendiği konusunda ışık tutmaktadır..
2013 ve 2014 yılı denemesinde SÇKM (%) sonuçlarının değerlendirilmesi açısından yapılan istatistiki
analizler sonucunda her iki yıldaki kuru madde değerlerinin de hem örnek alma dönemleri hem
bahçelerin mesafeleri hem de dönem*mesafe interaksiyonları açısından önemli olduğu belirlenmiştir.
Genel bir değerlendirme ile 2013 yılı kuru meyve örneklerinin SÇKM (%) içeriklerinin 2014 yılı
örneklerinden daha yüksek değerlerde olduğu açıkça görülürken, tadın da 2014 yılı kuru meyve
örneklerinde olumsuz olarak etkilendiğini söylemek mümkündür. Aksoy (1983), yaptığı çalışmasında
[1], Sarılop incir çeşidinde %18.10-%19.50 oranlarında SÇKM olduğunu saptamıştır. Bir diğer çalışma
Kabasakal vd., (1988), [7] Sarılop çeşidinde SÇKM değerlerinin %17.20-%25.40 arasında değiştiğini
bildirilmiştir. Deneme sonuçları literatür ile uyumludur:
Kuru meyve örneklerinde renk parametrelerinden biri olan “L*” değerleri üzerine istatistiksel analizler
yapılmıştır. 2013 ve 2014 yılı denemelerinde, mesafe ortalaması önemli bulunurken, dönem*mesafe
interaksiyonu önemsiz bulunmuştur. L* rengin parlaklığında meydana gelen değişimleri
göstermektedir. L* değeri 100’e yaklaştıkça maksimum değerini almakta ve bu renge gönderilen ışığın
%100’ünün yansıması esasına dayanmaktadır. a* değeri yeşilden kırmızıya, b* değeri ise maviden
sarıya renk değişimini göstermektedir. a*’nın pozitif değerleri kırmızı, negatif değerleri yeşil rengi;
b*’nin ise pozitif değerleri sarı, negatif değerleri mavi rengi göstermektedir. Değerlerin artan biçimde
negatif veya pozitif olmaları rengin koyulaşması anlamına gelmektedir [8].
Sürgün uzunluğu, sürgün çapı, sürgün üzerindeki boğum sayısı o yılki vegetatif gelişmeyi sergileyen
özelliklerdir. Sürgünün gelişme gücü, sürgün üzerinde oluşan meyve sayısını dolayısıyla verimi
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doğrudan etkileyen önemli bir özelliktir [9]. Sürgün boyları; 10 cm’den küçük ise ‘zayıf (kısa)’
gelişmeye sahip, 10-20 cm arasında ise ‘orta’ gelişmeye sahip, 21-35 cm arasında ‘kuvvetli (uzun)’
gelişmeye sahip ve 35 cm’den büyük ise ‘oldukça kuvvetli (oldukça uzun)’ olarak kabul edilmişlerdir
[4]. Aksoy vd., (1994) yılında, Aydın ilinin Erbeyli ilçesinde yaptıkları çalışmalarında [5], en uzun
sürgün boyunu 22.90 cm ve en kısa sürgün boyunu ise 8.10 cm olarak saptamışlardır.
Sürgün çaplarının bahçe, mesafe ve bahçe*mesafe interaksiyonu istatistiksel olarak önemsiz
bulunmuştur. Ancak en yüksek sürgün çapı değeri 1.342 cm ile orta mesafede bulunan ağaçların
sürgünlerinde, en düşük sürgün çapları değerleri ise 1.165 cm ile uzak ve 1.200 cm ile yakın
mesafede bulunan bahçelerin ağaçlarında belirlenmiştir. Sürgün çapları açısından ise çap ortalaması;
<1 cm olanlar ince, 1-1,5 cm arasında olanlar orta >1,5 cm olanlar ise kalın olarak nitelendirilmiştir [4].
Bu bağlamda, özellikle yakın mesafelerdeki bahçelerde bulunan ağaçların sürgünlerinin orta kalınlıkta
ve zayıf gelişim gösterdikleri görülmektedir.
Sürgündeki meyve sayıları mesafeler açısından değerlendirildiğinde ise santrale uzak mesafedeki
bahçelerdeki sürgünlerinde meyve tutum miktarının 4.357 en iyi olduğu göze çarparken, yakın
mesafelere ait bahçelerin sürgünlerinde meyve tutum miktarlarının orta ve uzak mesafeli bahçelerden
daha düşük olduğu görülmektedir. Sarılopta meyve tutum oranlarının %24.8-%63.3 arasında değiştiği
belirtilmektedir [10]. Aydın Erbeyli’deki Sarılop incir ağaçlarının sürgün uzunlukları 7.32-8.95 cm,
sürgün kalınlıklarının 1.00-1.02 cm, boğum sayısının ise 7.90-7.67 arasında değiştiği belirtilmektedir
[11]. Küçük Menderes havzasında Sarılop incir çeşidi üzerinde yapılan ölçümler sonucunda sürgün
uzunluğunun 5.96-10.88 cm. arasında, sürgün kalınlığının ise 0.97-1.29 cm arasında değiştiği (Anaç
ve ark. 1991), Büyük Menderes orta havzasında yer alan Germencik yöresindeki Sarılop incir
bahçelerindeki ölçümlerde yıllık sürgün uzunluklarının 7.10-12.90 cm. arasında değiştiği, sürgün çapı
ortalamasının ise 1.1 cm olduğu, sürgün üzerindeki boğum sayısının 8.2 adet, meyve sayısı ise
ortalama 4.1 adet olarak saptanmıştır (Aksoy ve ark., 1987) [10]. Literatür ışığında genel bir
değerlendirme yapılması gerekirse, özellikle yakın mesafedeki bahçelerin ağaçlarında sürgünler ince
ve zayıf gelişim gösterirken meyve tutum oranı da bu duruma bağlı olarak diğer mesafelerdeki
bahçelere göre daha az olmuştur.
Sonuç olarak bu çalışma, Aydın ili Germencik ilçesinin tarımsal faaliyetlerini kapsayan Alangüllü
Bölgesinde, yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan ve ana ürün konumunda olan incirin, verim ve kalite
parametreleri açısından, yine bu bölgedeki jeotermal faaliyetlerden etkilenip etkilenmediği konusunda
bir durum tespiti niteliği taşımaktadır. Kuru incir verimi ve kalitesine ilişkin elde edilen sonuçların da
değerlendirilmesi sonucu; benzer şekilde tesisten uzaklaştıkça olumsuz etkinin azaldığı belirlenmiştir.
Bu anlamda, çalışma ülkemizin önemli milli gelir kaynaklarından biri olan incirin, devamlılığı açısından
gerekli önlemlerin alınması yönünde öncü bir çalışma niteliğindedir.
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JEOTERMAL SULARIN ÇEVREYE ETKİSİNİN
AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER
Some Measures to Reduce the Impact of Geothermal Waters on the Environment

Celalettin ŞİMŞEK
Orhan GÜNDÜZ

ÖZET
Batı Anadolu jeolojik yapısı itibari ile önemli jeotermal potansiyele sahip bölgelerimiz arasındadır.
Farklı sahalardan üretilen jeotermal akışkanlar, elektrik üretimi, kentsel ısıtma ve yer yer de seracılıkta
kullanılmaktadır. Özellikle Ege Bölgesi, graben alanlarında yoğunlaşan önemli jeotermal sahaları
barındırmaktadır. Bu sahalarda son yıllarda, derinliği zaman zaman 4000 m’lere kadar ulaşan çok
sayıda araştırma ve üretim amaçlı sondaj açılmıştır. Bu sondajlardan üretilen akışkanların üretim
amacına uygun olarak kullanıldıktan sonra re-enjeksiyon kuyuları ile rezervuara geri basılması
gerekmektedir. Bu şekilde sağlanacak bir kapalı döngü ile sıcak su sağlayan rezervuarın
sürdürülebilirliği temin edilebilmekte ve çevresel açıdan da olası kirlenmelerin önüne geçilebilmektedir.
Özellikle Batı Anadolu’daki jeotermal sularda yüksek seviyelerde bulunan bor ve arsenik, yüzey ve
yeraltı suları açısından ciddi riskler içeren ve yüksek toksisitesi olan kirleticiler arasındadır. Sıcak
akışkanların üretildiği graben sahaların aynı zamanda ülkemizin en önemli tarımsal üretim alanlarını
oluşturmaları ve bölgede içme ve kullanma suyu sağlayan yeraltı suyu akiferlerini de barındırmaları,
jeotermal akışkan üretiminin dikkatli ve tekniğine uygun olarak yapılmasını zaruri kılmaktadır. Bu
bağlamda, sondajların açılması ve işletme aşamalarında gözlenen problemler ve atık sıcak akışkanın
yüzey ve yeraltı sularına gelişigüzel deşarjı, su kaynaklarımızı ve tarım sahalarımızı doğrudan
etkilemektedir. Bu bakımdan işletmeye açılacak sahaların, planlanan sondaj faaliyetleri öncesinde,
sondajlar açılırken ve işletme esnasında sürekli olarak izlenmesi önem taşımaktadır. Bu izleme
faaliyetinin özellikle yüzeysel akiferde açılacak olan gözlem kuyuları yardımıyla yapılması ve bu
akiferdeki yeraltı suyunun seviyesinin ve fizikokimyasal özelliklerinin takibi şeklinde gerçekleştirilmesi
büyük önem taşımaktadır. Yapılacak sürekli gözlemler sayesinde sahada oluşması olası problemlerin
anında tespit edilmesi ve gerekli müdahalelerin hızlı bir şekilde yapılması mümkün olabilecektir. Bu
çalışmada, jeotermal sahalarda yürütülmesi gereken bu gözlem faaliyetlerinin nasıl ve ne şekilde
yapılması gerektiğine dair detaylar verilmekte ve öneriler sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Jeotermal akışkan, yeraltı suyu, çevresel kirlenme, gözlem faaliyetleri

ABSTRACT
Based on its geological structure, western Anatolia is one of the regions with important geothermal
potential. Geothermal fluid extracted from different sites in the region is utilized for electricity
generation and district and greenhouse heating. Aegean region, in particular, has significant
geothermal fields that are concentrated along graben plains. Numerous exploration and production
wells that reach up to 4000 m of depth were recently drilled in these fields. The geothermal fluid
produced from these wells should be re-injected back to the hot water reservoir after its heat content
are used according to the purpose of use. Such a closed cycle operation can maintain the
sustainability of the reservoir that supply the hot water and can prevent potential contamination of the
environment. Geothermal fluid in western Anatolia is extremely rich in boron and arsenic, which are
considered to have high toxicity and associated crucial risks for surface and subsurface waters. The
hot waters produced in this area are mostly extracted from graben plains that are also considered to
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be important agricultural production areas of the country and contain aquifers that provide
groundwater for drinking purposes. Thus, geothermal fluid production in these areas should be done
carefully by following all technical guidelines. In particular, problems observed during drilling and
operation phases and problems associated with uncontrolled discharge of waste geothermal fluid to
surface and subsurface waters directly influence our water resources and agricultural lands.
Therefore, it is important that all geothermal fields need to be monitored on a continuous basis prior to
drilling operation, during drilling operation and during operation phases. These monitoring activities
need to be conducted via monitoring wells drilled in the surface aquifer and should include tracking of
the groundwater level and physicochemical properties of groundwater in the aquifer. Continuous
monitoring of field conditions will allow early detection of potential problems and faster response times
to mitigate them. This study presents the details on how such monitoring activities should be
conducted in geothermal fields and on how necessary precautionary measures are to be taken.
Keywords: Geothermal fluid, groundwater, environmental pollution, monitoring activities

1.

GİRİŞ

Dünya nüfusu günümüz itibari ile 7,44 milyardır. Ancak bu nüfus dünya üzerinde eşit olarak
dağılmamakta ve başta Çin, Hindistan, ABD, Endonezya ve Brezilya olmak üzere belli alanlarda
yoğunlaşmaktadır. Hızlı artan nüfus artışının beraberinde getirdiği enerji ihtiyacı nedeniyle fosil yakıtlar
yoğun olarak kullanılmaktadır. Günümüzde petrol, doğalgaz ve kömürün kullanım oranları sırasıyla
%35, %31,4 ve %22’dir. Tüm fosil yakıtların toplamı ise %80 üzerinde ve çok yüksek orana karşılık
gelmektedir. Gelecek yıllarda bu oranın daha da artması beklenmektedir [1]. Fosil yakıtların
araştırılması, üretimi ve tüketilmesi aşamalarında çevreye önemli oranda kirletici salınmakta ve buna
bağlı önemli çevresel tahribatlar ortaya çıkmaktadır. Eldeki verilere göre, enerji kaynaklı olarak küresel
ölçekte 22,5 milyar ton karbondioksit atmosfere salınmıştır. Bu salımda, petrol, kömür ve doğalgaz
tüketimi oldukça büyük bir paya sahiptir [2]. Bu kadar emisyonun atmosfere salınması günümüzde
önemli bir sera etkisi riski ortaya çıkartmış durumdadır. Söz konusu emisyonları azaltmak ve daha
sürdürülebilir bir enerji temini politikası oluşturabilmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynakları
araştırılmaktadır. Özellikle rüzgâr, güneş ve jeotermal enerjiden yararlanma olanakları incelenmekte
olup bu kaynakların toplam enerji üretimi içerisindeki payı giderek artmaktadır [1].
Yenilenebilir enerji kaynakları arasında jeotermal enerji ülkemiz genelinde büyük önem kazanmıştır.
Türkiye jeotermal potansiyeli açısından dünyada 7. sırada yer almaktadır. Bu konumuyla jeotermal
enerjinin ülkemiz için önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olduğu görülmektedir [2]. Özellikle Batı
Anadolu, jeolojik yapısı itibari ile jeotermal faaliyetler açısından en yoğun bölgelerimizden biridir. Bu
bağlamda bilhassa Ege Bölgesi’ndeki graben alanlarda çok sayıda jeotermal saha tespit edilmiş ve
bunların bazıları işletmeye alınmıştır. Bu graben sahalarında derinlikleri yer yer 4000 m’ye ulaşan
jeotermal kuyular yardımıyla sıcak akışkan üretimi yapılmakta, üretilen akışkan da çoğunlukla elektrik
enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Ancak, son zamanlarda jeotermal araştırma ve üretim faaliyetleri
esnasında ortaya çıkan bazı eksikliklerden dolayı çevresel olumsuzluklar yaşanmaya başlanmıştır [3,
4]. Bu çerçevede, jeotermal suların çevresel risklerini en aza indirmek için alınabilecek önlemler bu
çalışma kapsamında değerlendirilmiştir.

2.

JEOTERMAL FAALİYETLER VE ÇEVRESEL İLİŞKİLERİ

Jeotermal sular bir hidrojeolojik sistem içerisinde bulunan ve diğer akışkanlara göre farklı özelliklere
sahip sulardır. Jeotermal suların oluşması için yeterli beslenme alanı, sıvı ve/veya gaz akışkan, ısı
kaynağı, rezervuar ve örtü kaya uygun koşullarda bulunmalıdır. Jeotermal kaynak ve/veya doğal
mineralli sular bu şartların bir araya gelmesi sonucu yerüstüne kendiliğinden çıkmakta veya insan
eliyle yüzeye çıkartılarak üretilmektedir. Bu bağlamda jeotermal sistemler kendine özgü jeolojik yapısı,
hidrojeolojik özellikleri ve kimyasal bileşimi olan sistemlerdir [5]. Türkiye geneline bakıldığında mevcut
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jeotermal sistemlerin genellikle derin jeolojik yapıların içerisinde bulunan rezervuar kayalarının
içerisinde yer aldığı görülmektedir. Jeotermal sular gibi diğer akışkanlar (ör. petrol ve doğal gaz gibi
hidrokarbonlar) da yeraltındaki rezervuarlarda bulunan doğal zenginlikler olup dünyanın pek çok
bölgesinde derin hazne yapıları içerisinde yer almaktadır. Bu akışkanları barındıran rezervuarların
üzerinde ise tüm canlıların hayat kaynağı olan tatlı yeraltı suyu akiferleri bulunmaktadır. Dolayısı ile
derin rezervuarlarda yer alan söz konusu akışkanlara ulaşıp bunları yer yüzeyine çıkartmak için
bulunduğu rezervuar kayasının üst kesimlerindeki tatlı su akiferlerini geçmek gerekmektedir. Ancak
bunu yaparken tatlı su akiferlerinin korunması hayati önem taşımaktadır. Gerekli önlemlerin alınması
ile bu sistemlerin birbirine karıştırılmadan işletilmesi mümkündür.
Ülkemiz jeotermal kaynaklar açısından oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir. Jeotermal sahaların
dağılımlarına bakıldığında volkanizma faaliyetlerinin bulunduğu alanlar ile çöküntü (graben) alanlarının
öne çıktığı görülmektedir. Türkiye Jeotermal Sahalar dağılım haritası Şekil 1’de gösterilmektedir. Buna
ek olarak, farklı derinliklere göre yapılan yeraltı sıcaklık dağılımları incelendiğinde de Ege Bölgesi
graben alanlarının en önemli sahaları barındırdığı anlaşılmaktadır (Şekil 2). Haritadan da görüleceği
üzere, Ege Bölgesi yüksek sıcaklığa sahip alanlar, Orta Anadolu ise göreceli olarak orta sıcaklığa
sahip alanlar olarak görülmektedir.

Şekil 1. Türkiye jeotermal alanlarının dağılım haritası [6].
Yüksek jeotermal potansiyele sahip Ege Bölgesi’ndeki jeotermal sistemler çoğunlukla graben
(çöküntü) havzalarında yoğunlaşmaktadır (Şekil 1). Bu çöküntü alanları ayrıca büyük nehir havzalarını
barındıran alanlardır. Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes gibi havzalar büyük nehir havzaları
olarak tarif edilmekte ve ülkemizin önemli su havzalarını oluşturmaktadır [8]. Büyük nehir havzaları
hem yüzeysel su kaynakları hem de verimli tarım alanları açısından oldukça zengin kesimlerdir. Bu
havzaların önemli jeotermal sistemleri de beraberinde bulundurması, bu alanlardaki jeotermal sistemin
çok dikkatli işletilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Ege Bölgesi’nin oldukça büyük bir jeotermal potansiyele sahip olması, son yıllarda önemli sayıda
araştırma ve üretim kuyusunun açılmasına neden olmuştur. Sözü edilen kuyular genelde ova
kesimlerinde yer almakta ve kuyularda graben faylarının kesilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda,
açılan sondajlarda büyük çoğunlukla Kuvaterner pekleşmemiş alüvyonlar ve Neojen kırıntılı birimlerde
ilerlenmekte ve en son olarak da temel kayasına girilmektedir. Çok büyük bir yapısal değişiklik
olmadığı durumlarda bu tip bir jeolojik yapıya uygun olacak Şekil 3’de verilen kuyu planı
uygulanmaktadır.
Şekil 3’de verilen kuyu planı jeolojik yapıya göre değişiklikler gösterebilmekte ise de Ege Bölgesi’ndeki
jeotermal kuyularda yaygın olarak uygulanmaktadır. Ancak sahada detaylı jeolojik çalışma
gerçekleştirilmeden yapılan sondajlarda önemli sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sorunların bazılarına
son yıllarda hem bilimsel platformlarda hem de medyada sıklıkla rastlanmaktadır Sondaj ve işletme
faaliyetleri esnasında yaşanan bu sorunlar, jeotermal enerjiye olan toplumsal bakış açısını olumsuz
etkilemekte ve çevresel riskleri az olarak değerlendirilen bu kaynağa olan algının değişmesine neden
olmaktadır. Özellikle 2012 yılında Alaşehir Ovası’nda meydana gelen jeotermal patlama ve kuyudan
meydana gelen fışkırma toplumun geniş kesimlerinde jeotermal enerjiye karşı olumsuz bir ön yargı
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oluşmasına neden olmuştur. İlerleyen yıllarda yine aynı yörede açılan soğuk su sondajlarından da
sıcak su gelmesi gibi sorunlar, jeotermal enerji ile ilgili yatırımların bir mühendislik projesi gibi
düşünülmesi, planlanması ve uygulanmasının gerekliliğini ortaya koymuştur [4, 9]. Bunlara ek olarak
Aydın Ovası’ndaki sahalarda işletme aşamasında çevreye kontrolsüz bir şekilde atık jeotermal akışkan
bırakılması da, yarattığı çevresel riskler ile yöre halkının jeotermal yatırımlarına olan olumlu bakış
açısının değişmesine neden olmaktadır.

(a)

(b)
Şekil 2. 500 m (a) ve 1000 m (b) derinliklere göre sıcaklık dağılım haritaları [7].

Şekil 3. Tipik bir jeotermal kuyu planı
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Tüm jeotermal sahalarda olduğu gibi Ege Bölgesi’nde bulunan ve çoğunluğu verimli tarımsal ovalar
üzerinde yer alan bu sahalarda da, çevre kalitesinin ve jeotermal sistemin korunması ve kaynağın israf
edilmemesi için en önemli noktanın tekniğine uygun ve sistematik bir şekilde yapılacak re-enjeksiyon
(geri basma) uygulaması olduğu görülmektedir. Üretilen jeotermal suların kullanım sonrasında reenjeksiyon kuyuları yardımıyla, çıkartıldıkları derinliklere basılması olarak tanımlanabilecek reenjeksiyon uygulamalarının tavizsiz ve ciddi bir şekilde gerçekleştirilmesi, kaynağın ve jeotermal
enerjiye olan toplumsal kabulün sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir [10]. Bu
durumun jeotermal yasası ile hukuksal bağlayıcılığa kavuşması önemli olmakla birlikte, asıl dikkat
edilmesi gereken konunun uygulamadaki hassasiyet olduğu unutulmamalıdır.

3.

JEOTERMAL FAALİYETLERDE YAŞANAN SORUNLAR

Jeotermal faaliyetlerin en önemli aşamaları sondajın açılması, üretim testlerinin yapılması, reenjeksiyon kuyusunun açılması, üretim tesislerinin kurulması ve sahanın işletmeye alınması olarak
sayılabilir. Tüm bu faaliyetler sırasında sıcak akışkanın çevreye veya su kaynaklarına verdiği zararlar
çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur [9,11]. Bu faaliyetlerin birçoğu yüzeysel sulara yapılan
deşarjlardan kaynaklı kirlenmelere neden olmaktadır. Jeotermal akışkan içerdiği yüksek mineral
muhtevası nedeniyle doğal sular için kirletici niteliğindedir. Batı Anadolu’da yapılan çalışmalarda
jeotermal sularda doğal çevre ve su kaynakları açısından toksik etkisi olan bor ve arsenik
elementlerinin yüksek seviyelerde olduğu tespit edilmiştir [11]. Özellikle Ege Bölgesi’ndeki jeotermal
sulardaki bor ve arsenik değeri yer yer 3 mg/L değerine kadar ulaşabilmektedir [9,11]. İnsani Tüketim
Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik [12] kapsamında içme amacıyla kullanılacak sularda olması
gereken üst limitlerin oldukça üzerinde toksik element içeren jeotermal suların, kontrolsüz olarak
çevreye deşarj edilmesi önemli sorunlara neden olmaktadır [13-16]. Bu tip jeotermal akışkan deşarjları
sonucunda Gediz ve Büyük Menderes gibi büyük nehirlerde sulama suyu kalitesi bozulmaktadır. Bu
nedenle jeotermal su kanununda belirtildiği üzere, çevrenin ve jeotermal sistemin korunması ve
kaynağın israf edilmemesi için tüm jeotermal sahalarda re-enjeksiyon uygulamalarının tavizsiz ve ciddi
bir şekilde uygulanması büyük önem arz etmektedir [10, 12]. Yasada da belirtildiği üzere gerek
jeotermal sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekse çevrenin korunması için rezervuara geri
basma işleminin tam ve eksiksiz yapılması gerekmektedir. Bu kurala uyulmadığı durumlarda önemli
sorunlara neden olduğu ortaya konulmuştur. Jeotermal sahalarda gözlenen diğer bir risk ise, üretim
veya re-enjeksiyon amaçlı açılan jeotermal kuyularında borulama, delinme ve/veya çimentolama
sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkan jeotermal akışkan fışkırma veya patlamalarıdır. Bu tip fışkırma
veya patlamalar yüzeyde gözlenebileceği gibi yeraltında da gerçekleşebilmektedir. Özellikle kuyunun
derinliklerinde ve tatlı soğuk su akiferi boyunca gerçekleştiği taktirde jeotermal akışkanın tatlı su
akiferine karışması söz konusu olabilmektedir. Buna bağlı olarak tatlı su akiferinde su kalitesi
bozulmaları gözlenebilmektedir. Ayrıca, tatlı su akiferinden kuyuya soğuk su girişimi olması
durumunda da sistemler birbirine karışarak jeotermal akışkan sıcaklığının düşmesine neden
olabilmektedir [16]. Bu ve benzeri problemlerin çözümünde öncelikle kaliteli ve projesine uygun bir
kuyu açma ve teçhiz çalışmasının yapılması, daha sonra da sürekli izleme faaliyetlerinde bulunulması
gibi tedbirlerin alınması önem taşımaktadır.

4.

JEOTERMAL YAPIYA UYGUN KUYU PLANLAMASI VE İZLEME

Jeotermal sahalarda yapılacak sondajların bir mühendislik projesi gibi planlanması gerekmektedir. Bu
bağlamda sahanın jeolojik yapısının iyi analiz edilmesi, kuyu yapılırken veya yapıldıktan sonra
meydana gelebilecek risklerin ortaya konulması ve buna ilişkin önlemler planının oluşturulması gerekli
görülmektedir. Özellikle kesilecek birimlerin kalınlıkları, ayrışma dereceleri ve pekleşme özellikleri
belirlenmeli, dayanım deneyleri yapılarak, bu sonuçlara göre kuyu planının gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Detaylı bir şekilde litolojik olarak ayırtlanamayan pekleşmemiş alüvyonlar ile
dayanımlılığını yitirmiş Neojen kırıntılı birimlerin doğru bir şekilde ayırt edilememesi veya Neojen
seriler içerisindeki dayanımsız kırıntılı birimlerin özelliklerinin net olarak ortaya konulamaması, sondaj
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veya işletme faaliyetleri esnasında önemli problemler yaratabilecektir. Ege Bölgesi’nde söz konusu iki
birim pek çok sondajda kesilmektedir. Buna ek olarak, sahada yer alan ana ve tali fayların yapısının
da net bir şekilde ortaya konulması ve eksik bilgi var ise tamamlayıcı jeofizik çalışmalar veya gerekirse
karotlu sondajlarla araştırmalar yapılması önem arz etmektedir. Delme operasyonuna geçilmeden
önce de, tatlı su akiferinin net kalınlığı ortaya konulmalı, bu akifer kesitinin delme sırasında bentonit ve
su ile açılması, çamur havuzlarının jeomemranla kaplanması, atık çamurlarının uygun alanlarda
depolanması, test aşamasında üretilen jeotermal suların çevreye bırakılmaması gibi tedbirler ile
oluşabilecek riskler minimize edilebilecektir.
Kuyu planlaması yapıldıktan sonra bu plana uygun çelik boru, API standartlarına uygun çimento ve
kum malzeme kullanılmalıdır. Kuyu donanım malzemelerini indirecek ve çimentolama yapabilecek
deneyimli bir sondaj ekibinin bulunması, yukarıda anlatılan sorunların azaltılmasında büyük katkı
sağlayacaktır. Bunlara ek olarak kullanılacak kuyu başı donanımının da yüksek basınca dayanıklı
ekipmandan oluşması ve gerekli vana ve preventer sistemlerinin bulunması da önem arz etmektedir.
Bahsi geçen tüm önlemlerin doğru olarak yapılıp yapılmadığı, çimentolama sorunlarının olup olmadığı
ve olası kaçakların oluşup oluşmadığının sürekli bir şekilde izlenmesi ise en önemli tedbir olarak
gündeme gelmektedir. Bu izlemelerin doğru ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için jeotermal
sahalara açılan üretim ve re-enjeksiyon kuyularının yakınlarına hakim yeraltı suyu akış yönüne göre
akış menbası ve mansabına gözlem kuyularının açılması gerekmektedir. Bu gözlem kuyuları
yardımıyla özellikle sıcaklık, seviye ve elektriksel iletkenlik gibi karakteristik yeraltı suyu
parametrelerinin takibi yapılabilmektedir. Bu izlemeler kesikli yapılabileceği gibi sürekli olarak da
gerçekleştirilebilmektedir. Sürekli kaydetme özelliği bulunan cihazların izleme kuyularına indirilmesi
sayesinde istenilen zaman aralıklarında okumalar yapılabilmekte ve elde edilen sonuçların cihazların
dâhili hafızalarında saklanması sağlanmaktadır. Daha sonra belirli aralıklarla sahaya gidilip kaydedilen
verilerin sağılması ve analizinin yapılması ile sağlıklı bir izleme yapmak mümkün olabilmektedir. Daha
da gelişmiş izleme sistemlerinde ise, kuyu içindeki cihazın aldığı veriler anlık olarak GPRS bağlantılı
cihazlar yardımıyla GSM altyapısı kullanılarak merkezi ofislere anlık olarak aktarılabilmektedir. Bu tip
sürekli izleme yeteneğine ve anlık veri aktarımına sahip bir izleme sistemi sayesinde olası kaçak ve
kirlenme problemlerine anında müdahale etme şansı da elde edilmektedir.
Şekil 4’de zamana bağlı olarak yeraltı suyu seviye ve sıcaklık değişim grafiğine bir örnek verilmektedir.
Yeraltı suyu seviyesinin sulama mevsimi sonundan sonra yükselmeye başladığı, Mayıs ayı itibari ile
yeni sulama mevsiminin başlamasıyla tekrar düşüş eğilimine girdiği görülmektedir. Özellikle jeotermal
sahalarda izlenmesi gereken en önemli parametre yeraltı suyu sıcaklığıdır. Yeraltı suyu sıcaklığındaki
değişimler jeotermal sahadaki olası karışımları net olarak izleme olanağı tanımaktadır. Bu bağlamda,
Şekil 4'deki sıcaklık değerlerinin zamana bağlı olarak yükselim gösterdiği görülmektedir. Sıcaklık
değerlerindeki kısa dönemli salınımların ise bölgedeki yeraltı suyu çekimleri ile ilişkili olduğu
düşünülmektedir. Buna benzer verilerin sağlanabilmesi için jeotermal sahaların uygun alanlarına
uygun derinliklerde izleme amaçlı sondajların açılması ve CTD diver olarak adlandırılan cihazların bu
sondajlara yerleştirilmesi gerekmektedir. CTD diver, kuyu içerisine yerleştirilen ve su seviyesini,
sıcaklığını ve elektriksel iletkenliğini 1 sn ile 24 saat arasında seçilen bir aralıkta ölçüp kaydeden bir
cihazdır. Buradan elde edilecek veriler yardımıyla sahadaki üretim veya re-enjeksiyon kuyularına olası
kaçakların ve karışımın izlenmesi ve acil eylem planlarının oluşturulması temin edilebilecektir.
Şekil 5’de ise İzmir Bölgesi’nde yer alan en önemli jeotermal sahalardan biri olan Balçova jeotermal
sahası gösterilmektedir. Örnek olması açısından izleme kuyularının açılması gereken yerler
sunulmuştur. Gözlem kuyularının birinin sahadaki yeraltı suyunun arka planını verecek bir alana
(yeraltı suyu akım yönü doğrultusunda menbada bir noktaya) yerleştirilmesi, diğer kuyuların ise (en az
iki tane) yeraltı suyu akım yönü doğrultusunda ve olası kirletici kaynağının mansabına yerleştirilmesi
gerekmektedir. Bu kuyulardan alınacak verilerden, jeotermal üretim ve re-enjeksiyon kuyularından
soğuk yeraltı suyuna doğru oluşacak olası kaçakların ve karışımın izlenmesinde önemli bilgiler elde
edilecektir. Jeotermal sahalara konumlandırılacak CTD diver’ların her saat başı veri alacak şekilde
programlanması ve verilerin Şekil 4’de olduğu gibi zamana bağlı analizinin yapılması yararlı olacaktır.
Bu izleme çalışması ile jeotermal sahaların yaratacağı yeraltı suyu kirlenme mekanizmalarının
anlaşılması, söz konusu kirlenmenin izlenmesi ve bu kirliliğin önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin
planlanması mümkün olacaktır. İzleme çalışmalarından elde edilecek bu verilerin DSİ gibi ilgili kamu
kurumları ile paylaşılması da, kurumsal bilgi birikiminin oluşması açısından yararlı olacaktır.
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Şekil 4. Jeotermal sahadan elde edilen CTD diver veri seti [9].

Şekil 5. Balçova Jeotermal Sahası ve önerilen izleme noktaları [17].

5.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Günümüzde karbondioksit salınımı nedeniyle dünyamız önemli bir iklim değişikliği baskısı altındadır.
İklim değişikliği baskısını en çok hisseden coğrafyalardan biri de ülkemizdir. Bu nedenle yenilenebilir
ve düşük karbon salınımlı enerji kaynaklarına talep artmaya başlamıştır. Bu kaynakların başında gelen
sıcak jeotermal sulardan elektrik üretimi yapılmakta ve genel enerji talebine katkı sunulmaktadır.
Ülkemizde jeotermal sulardan 32,65 MWe elektrik enerjisi üretilmektedir [18]. Genel olarak çevre
dostu olarak bilinen jeotermal sular, kimyasal özellikleri nedeniyle karıştıkları tatlı su kaynaklarını
kirletmektedir. Bu sebeple öncelikli olarak jeotermal suların temiz su kaynaklarına karışmasını
önlemek gereklidir. Bunun için sahanın jeolojik yapısını çözebilecek seviyede detaylı jeolojik
çalışmalar yapılması, kayaçların mühendislik ve hidrojeolojik özelliklerinin ortaya konulması ve jeolojik
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yapıya göre uygun kuyu planlarının oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda jeotermal kuyuların da
tıpkı baraj, tünel veya diğer mühendislik projeleri gibi düşünülmesi ve tasarlanması gereklidir. Sözü
edilen planlamalar esnasında da, deprem ve benzeri doğal ve antropojenik riskler göz önüne alınmalı
ve ihtiyaç duyulan tedbirler dikkate alınmalıdır. Alınan tüm tedbirlere rağmen üretim ve/veya reenjeksiyon kuyularından meydana gelebilecek kaçakları belirlemek ve yeraltı suyuna olan olası
karışımları tespit etmek amacıyla da, jeotermal sahaların açılacak gözlem kuyuları ile izlenmesi
gerekmektedir. Bu kuyulara yeraltı suyu sıcaklığı, seviyesi ve elektriksel iletkenliğini kaydedecek
sistemler yerleştirilmeli ve sürekli izlenmelidir. Buradan gelecek verilere göre olası kaçakların yeraltı
suyunda yaratacağı kirlenmenin boyutu doğru bir şekilde tespit edilebilecek ve kirlenmenin boyutu
daha da büyümeden önlemler alınabilecektir. Bu jeotermal firma sahipleri ile bölge yeraltı suyu
kullanıcıların karşı karşıya gelmelerini engellemesi açısından büyük önem taşıyacağı açıktır. Verilerin
tüm paydaşlara açık olması firmalara olası itilaflarda kendilerini savunabilecekleri bir ortam yaratacağı
düşünülmektedir.
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JEOTERMAL SONDAJ OPERASYONLARINDA ATIK
YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DE “DRY-LOCATION’’
UYGULAMASI
Waste Management at Geothermal Drilling Operations and Dry-Location Application at Turkey

İsmet YÜCETAŞ
Nevzat ERGİÇAY

ÖZET
Atık yönetimi jeotermal sondajı operasyonlarında dikkatlice yönetilmesi gereken en riskli durumlardan
biridir. Kuyu planlamasında üretilecek olan atık miktarının değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi çok
önemlidir. Bu soruna çevresel bir bakış açısıyla yaklaştığımızda çok fazla çözüm seçeneğinin olmadığı
gerçeğine varıyoruz. Türkiye’deki jeotermal sondajı uygulaması için Dry-Location yöntemi eşi benzeri
olmayan en önemli çözümdür. Dry-Location bir başka isimle kapalı çevrim sondajı dört kurala
dayanıyor; Azaltma, döngüye aktarma, Yeniden Kullanma ve Bertaraf.
Anahtar Kelimeler: Atık Yönetimi, Dry-Location, Süzdürme, Kapalı Çevrim Sondaj Sistemi.

ABSTRACT
Waste management is one of the major risky situations at geothermal drilling and need to be managed
carefully. Due to the well plan and the amount of west produced the managing these waste become
more critical. When we approach the solutions an environmental perspective, there are no to mach
solutions. For the Geothermal drilling application at Turkey Dry-Location application is one of unique
and significant solution. Dry-Location in another wording closed loop system drilling is based on 4 “R”
Rules; Reducing, Recycling, Reusing and Releasing.
Key Words: Waste Management, Dry-Location, Dewatering, Closed-Loop Drilling System.

1. GİRİŞ
Atık yönetiminin genel tanımı ‘’başlangıcından son halinin bertaraf edilmesine kadar geçen süreçte
sondaj atıklarının yönetilmesi için gerekli olan tüm aktivite ve eylemler’’. Bu işlem aşağıdaki
basamakları kapsar:
 Biriktirmek,
 Taşımak,
 İzleme ve düzenlenmeyle beraber atıkların işlemden geçirilip imha edilmesi
Sondaj işlemlerinde atık yönetimi son 30-40 yıllık zaman dilimi içerisinde üzerinde tartışılan ve ilerleme
sağlanılan en önemli başlıklardan biridir ve bununla birlikte sondaj çamuru teknolojisi de son 5-10 yıllık
zaman içerisinde çok önemli değişimlere uğradı. Bu değişimlerin büyük bir kısmı düzenleyici
kuruluşların deniz platformlarında sondaj yapan firmaların atıklarını imha etmesine yönelik yeni
taleplerine verilmiş cevaplarla oluşmuştur. [1].
Atık yönetimi tanımına eklenmiş en önemli iki gelişme aşağıdaki gibidir (Şekil 1):
 Azaltma
 Yeniden Kullanma
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Günümüzde sondaj atık yönetiminin genel hedeflerinin en çok tercih edilenden en az tercih edilene
doğru olan listesi aşağıdaki gibidir:
 Üretilen sıvı atık miktarında azalma
 Yeni çamur hazırlanması için kullanılan suyu sisteme geri aktarma
 Saha temizliği için aynı suyun yeniden kullanılması ve üretilen katı maddelerin saha altyapısı
ya da yol yapımı için yeniden kullanılması
 Bu atıkların çevreye güvenli bir şekilde salıverilmesi ve etkili bir maddi kazanç elde edilmesi

Şekil 1. Atık Yönetimi.

2. SONDAJ KULESİ ÇAMUR ÇUKURU
Türkiye’de 2015’in sonu itibariyle 230 jeotermal alanında toplam 600 jeotermal kuyusu açılmıştır ve bu
rakam yakın bir gelecekte önemli derecede artırılacaktır [2]. Bir kuyu için toplam atık miktarı yaklaşık
olarak 1600 metreküp olup ilerde de açılacak kuyular düşünüldüğünde bu devasa artığın yakın bir
gelecekte ülkemiz için büyük bir tehdit oluşturacağı ve tam da bu yüzden ülkemizin doğası ve güzel
çevremiz için bazı tedbirlerin alınması zorunlu bir hal almaktadır. Dry-location geleneksel çamur
çukurlarının yerini alabilecek en önemli tedbir olarak başı çekmektedir (Şekil 2).

Geleneksel Çamur Çukuru
Dry Location
Şekil 2. Geleneksel Çamur Çukuru ve Dry Location uygulamaları
2.1. Geleneksel Çamur Çukuru
Tipik bir sondaj kulesinde, sondaj sıvıları(çamur) kuyunun içinde sirkülasyon yaptıktan sonar kuyunun
tabanında almış olduğu katı atıklarla beraber kuyunun yanında kazılmış olan rezervuar çukuru yani
geleneksel çamur çukuruna depolanır. Çevresel bir bakış açısıyla bakıldığında geleneksel çamur
çukurlarının birçok dezavantajı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir;
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 Ağır toprak kazıyıcı makinelere ihtiyaç hissedilmesi
 Yeryüzü ve yer altı arasında olmasından ötürü barındırdığı toksik maddelerle bu yeraltı ve
yerüstü sularını kirletme potansiyeline sahip olması
 Toprakla geri doldurulması gerekliliği
2.2. Closed-Loop Drilling System (Dry Location)
Amerikan Petrol Enstitüsü tahminlerine göre 1995 yılında yalnızca Amerika’daki kara üzerinde yapılan
sondajlarda 150 milyon varil sondaj atığı üretilmiştir. Bununla beraber kara ve deniz platformları
üzerinde yapılan sondaj operasyonlarında bu sondaj artıklarını yönetmek ve ıslah etmek amacıyla bu
sondajların bulundukları devlet ile eyalet yasalarının ve fiyat endekslerinin göz önünde
bulundurulmasıyla çeşitli metotlar geliştirilmiştir [3]. Dry-Location yani kapalı çevrim sondaj sistemi
(Closed-Loop drilling system) bu artıkların yönetilmesi ve ıslah edilmesi konusunda en iyi yöntem
olarak önplana çıkmıştır. Sondaj operasyonu sırasında "closed-loop drilling fluid systems" ya da "Dry
Location" denilen metot sondaj sırasında açığa çıkan toksik ve zehirli maddeleri büyük bir ölçüde yok
edebilir ya da minimize edebilir. Bu sistemlerin ayrıca ekonomik olarak da büyük avantajları vardır.
Closed-Loop System ya da "Dry Location"ın Faydaları:
 Çirkin ve riskli çukurların yapılmasının önüne geçer, zaman, enerji ve gereksiz masrafları
azaltır, duvar-çit ve fazla alanın kullanılmasını engeller
 Dağlık veya tepelik gibi hassas alanlarda gereksiz çukur kazılmasının önüne geçer ayrıca
oradaki doğal yahut vahşi hayatın ekosistemini bozar
 Toprak altında geçen boru hatlarına yönelik verilecek olası zararların önüne geçer ayrıca birim
sondaj kulesi başına harcanılan su miktarını azaltır
 Amerikan Çevre Koruma Ajansı verilerine göre Dry-Location tek başına sondaj sırasında
kullanılan su miktarını 80% oranında ayrıca kullanılan sondaj sıvısı (çamur) miktarını da 90%
oranında azaltabiliyor.
 Toprak ayrışması(segregasyon)nı yok eder ve bu sayede rüzgar erozyonunu engellemiş olur,
ayrıca sondaj artıklarını bir yerden başka bir yere transfer eden trafiğin de önüne geçer ve bu
yolla tüm sondaj operasyonu boyunca kullanılacak araç sayısını 75% oranında azaltır
 Sondajın yapıldığı yerlerdeki toprak sahipleriyle iyi ilişkiler kurulmasını sağlar ayrıca açığa
çıkan kurutulmuş katı maddelerin ileri derecede tarım arazilerini beslemesi gibi bir
fonksiyonunun olmasıyla çevresindeki toprakları besleyebilecek bir imkan da sunar
 Tanklar tekrar tekrar kullanılabilir

3. DRY LOCATION NASIL ÇALIŞIR
Şekil 3 Dry Location uygulama akış şemasını göstermektedir.
3.1 Sussuzlaştırma (Dewatering) Birimi:
Susuzlaştırma
(dewatering)
işleminde
sondaj
sıvısı(çamur)
pıhlılaştıcı(coagulant)
ve
çökeltici(flocculant) çözeltileri ile karıştırılarak katı maddelerin sudan ayrıştırılması sağlanır (Şekil 4)..
 Pıhtılaştırıcı(coagulation)suya içindeki partiküllerin bir araya gelip fiziksel bir bağ oluşturması
için eklenen kimyasal bir maddedir. bu sayede küçük parçacıklar bir araya gelir ve çökeltinin
oluşmasına yardımcı olur.
 Çökeltici(flocculation) işlemi genellikle pıhtılaştırıcı(coagulant) işlemini takip eder ve kısaca
parçacıklar arasında fiziksel ve kimyasal köprüler kurma ya da pıhtılaşmış(coagule)
parçacıkları toplaşık (aglomera) bir hale getirme işlemine denir.
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Şekil 3. Dry location uygulama akış şeması.

Şekil 4. Susuzlaştırma işlemi

3.2 Ayrıştırma :
Sıvı ve katı parçacıkların ayrışması santrifüj ıslak çamurun içindeki çökelmiş katı parçacıkları yüksek
hızla döndürdüğünde oluşur. Susuzlaştırılmış olan kuru katı madde yarım ay tanklarına dökülürken
temizlenmiş sıvı depo tanklarına aktarılır.
3.3 Aktif çamur sistemi için ayrıştırma:
Sıvı ve katı parçacıkların ayrışması santrifüj ıslak çamurun içindeki çökelmiş katı parçacıkları yüksek
hızla döndürdüğünde oluşur. Katı maddeler ünitenin önündeki yarım ay tanklarına dökülürken elde
edilen sıvı ise ya aktif sisteme geri aktarılır ya da yedek su depolarına aktarılır. İhtiyaç dahilinde bu
sıvı tekrar işlemden geçirilerek daha çok temizlenmiş olur.
3.4 Filtrasyon Birimi
Sussuzlaştırma(dewatering) işleminden elde edilen temiz su aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir;
 Aktif sisteme geri döndürülebilir
 Yeni çamur yapımı ya da lokasyon temizliği için su tanklarına geri verilebilir.
 Ayrıca kabul edilebilir mevzuata uygun olacak şekilde çevreye salınabilir.
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3.5 Katı Atık bertarafı
Sussuzlaştırma(dewatering) işleminden sonar santrifüjden yarım ay tanklarına aktarılan katı
maddelerın stabil bir hal alıp içindeki suyun tamamen emilmesi için çimentolanması gerekir. Bu işlemin
sonucunda paketlenmeye hazır olan katı madde yol yapımı çalışmaları için kullanılabilir ya da kontrol
altında tutmak için katı atık ıslah sahasına aktarılır (Şekil 5).

Şekil 5. Katı atık Bertarafı

4

SONUÇ

Sondaj endüstrisinde sondaj atığı yönetimi 1980’lerin sonu itibariyle ele alınmış olup özellikle deniz
platform sondajlarına sıkı bir şekilde entegre edilmiştir bununla beraber günümüz sondaj endüstrisinin
uygulandığı geniş bir alanda zorunlu hale getirilmiştir. Dahası çevresel kaygılar ve geniş tarım
havzalarına sahip olması itibariyle Dry-Location üniteleri özel olarak jeotermal sondajlarının yapıldığı
bölgelerde ve genel olarak da her türlü sondaj çeşidinin yapıldığı Türkiye’de hayati bir öneme
sahiptirler. Fakat bunun için hükümet ve bürokrasinin bazı düzenlemeler yapması gerekiyor.
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JEOTERMAL ORGANİK RANKİN ÇEVRİMLERİNDE ORTAM
DİZAYN SICAKLIĞI
The Desıgn Ambıent Temperature for Geothermal Organıc Rankıne Cycle Power Plant

Reza AGAHİ
Alexander & Renken HERGEN
Çıgır DİNER

ÖZET
Hava soğutmalı organik rankin çevrimli santrallerde dizayn ortam sıcaklığı olarak geçmiş ortalama dış
ortam sıcaklığının önerilmesi yaygın bir uygulamadır. Santral performansı ve güç üretimi yaz ve kış
aylarındaki aşırı sıcak ve soğuk dış ortam sıcaklıklarından fazlasıyla etkilenecektir.
Bu sayfada yazarlar, geçmiş ortalama, median ve mode istatistiki sıcaklık değerleri arasındaki seçimi
ve bunun yıllık toplam elektriksel güç üretimine etkisini değerlendirmiştir. Bu çalışma gerçek bir
jeptermal santralden alınan kaynağa göre yapılmıştır ve bilgisayar simulasyonu analiz metodu olarak
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: ORC, Ortam ve Dizayn Sıcaklıkları

ABSTRACT
It is a common practice to recommend the historical average ambient temperature as the design
ambient temperature for a geothermal Organic Rankine Cycle power plant with air cooled condensers.
The plant performance and power production will be greatly influenced by the extreme summer and
winter ambient temperatures.
In this paper the authors evaluate a choice between the historical average, mode and median ambient
temperature and its impact on the annual cumulative electrical power production in a geothermal
power plant. This study is based on the actual resource data from a geothermal power plant and
computer simulation is utilized as the method of analysis.
Key Words: ORC, Ambient and Design Temperatures.

1.GİRİŞ
Düşük ve orta dereceli jeotermal kaynaklardan enerji kazanımı yükselen trendlerle talep görmektedir.
Gümrük tarifeleri ve ilgili düzenlemeleri iyi yapılandırılmış ülkelerde yenilenebilir enerji yatırımları,
jeotermal çift çevrimli santraller formunda önemli rol oynamaktadır.
Jeotermal çift çevrimli santrallerde jeotermal kaynaktan gelen ısının çevrimi için düşük kaynama
noktalı organik sıvılardan faydalanılır. Organik buhar, jeneratöre güç sağlayan türbini çalıştırır. Organik
sıvı, evaparatöre verilmeden önce kondenserde soğutularak, sıvı fazına çevrilir. Şekil 1 ve 2, iki tipik
jeotermal çift çevrimli santralı göstermektedir. Şekil 1, Hava soğutmalı kondenser ile jeotermal organik
rankin çevrimini, Şekil 2, su soğutmalı kondenser ile jeotermal organik rankin çevrimini göstermektedir.
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Şekil 2. Su soğutmalı ORC

Hava soğutmalı organik rankin çevrimli santraller için en önemli ve kritik dizayn parametrelerinden biri
de çevre sıcaklığıdır. (Organik Rankin Çevriminin yapılandırılması ve hava soğutmalı kondenserin
dizayn özellikleri seçilen kuru termometre sıcaklığın bağlıdır.)
Santralin bulunduğu bölge için verilerin uygun olduğu geçmiş ortalama ortam sıcaklığı, bir sonraki en
iyi değerdir. Hava soğutmalı jeotermal organik rankin santrallerinin performansı hava sıcaklığı
düştükçe artar, hava sıcaklığı arttıkça azalır. 2000’lerden beri Türkiyedeki organik rankin çevrimli
ο
santrallerin birçoğu Aydın bölgesindedir. Ve ilk inşa edilen santraller ortalama dış ortam sıcaklığı 18 C
baz alınarak dizayn edilmiştir. Birçok santral 2013 ve 2014 yaz aylarındaki anormal hava sıcaklığı
artışı ile sıcaklığın 40 derecelere ulaşması ile düşük santral performanslarından mağdur olmuşlardır.
Bu deneyim, dış ortam sıcaklığının tahmini değerleri hakkında belirsizliğe yol açmıştır. Jeotermal
ο
enerji şirketleri ortam sıcaklığı konusunda kendilerini korumak amacı ile 19-20 C hatta bazı şirketler
ο
21-22 C gibi yüksek sıcaklıkları seçmeye başladılar. Bu sayfada yazar, Organik Rankin Çevrimli
santrallerin dizayn sıcaklıklarını average, median ve mode olarak tanımlandırılan 3 değişik istatistiki
ölçüme göre değerlendirmiştir. Aylık ortalama ortam sıcaklığı ve diğer istatistiki değerler baz alınarak
yıllık toplam güç üretimi karşılaştırılıp, maximum toplam yıllık üretiminin hangi ölçüm ile belirlendiği
bulunacaktır.

2. ORTAM SICAKLIĞI İSTATİSTİKLERİ
Birçok Web sitesi, ortalama, median, ve mode istatistiki değerlendirmesi için gerekli değerleri
sağlayamamaktadır. Genellikle web siteleri ortalama, maximum ve minimum verilerini vermiştir fakat
median ve mode değerlerini bulmak için hiçbir data bulunmamaktadır. Appendix I Aydın, Türkiye
bölgesinin ortalama ortam sıcaklığı verilerini göstermektedir.
Aydın daki bir jeotermal enerji firması saatlik ortam sıcaklığı verilerini kaydetmiştir. Appendix II bu
kayıtlı ölçümleri göstermektedir.
Ortalama, median ve mode istatistiki ölçümlerini değerlendirmek için bu datalardan faydalanılmıştır.
Tablo1: Avarage, Median ve Mode değerlerinin aylık ve yıllık ölçümleri
Average

Median

Mode

Ocak

4

3.5

2.5

Şubat

7

6.5

5.5

Mart

13.08

12.95

11.58

Nisan

19.05

18.29

17.00

Mayıs

20.24

20.16

19.94

Haziran

26.88

26.71

24.61
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Tablo1: Avarage, Median ve Mode değerlerinin aylık ve yıllık ölçümleri(DEVAMI)
Temmuz

29.30

28.85

27.09

Ağustos

28.44

27.68

26.68

Eylül

24.14

23.34

20.83

Ekim

19.29

18.35

17.46

Kasım

13.81

13.23

11.83

Aralık

6.51

6.18

4.75

Yıllık

17.64

17.14

15.81

Ocak ve Şubat ayı istatistiki ölçümleri diğer ayların ölçümlerine dayalı tahmini olarak belirlenmiştir.
3. ORC SANTRAL PERFORMANS SİMÜLASYONU
Tahmini ORC santral verileri Table 2 de olduğu gibi var sayılmıştır.
Tablo 2: Örnek çalışma için Jeotermal akışkan koşulları
Akışkan Koşulları
Birimler
Sıcaklık
Basınç
NCG
Akış
Reenjeksiyon sıcaklığı

ο

C
BarA
%
3
m /hr
ο
C

Dizayn
Değerleri
170
10
2
7,700
>70

Santralin dizayn noktasına göre 15 MW net üretmesi farzedilmiştir. Aşağıda Tablo 3 de gösterildiği gibi
elektrik üretim değerleri, ortalama, median ve mode istatiksel değerlerine göre hesaplanmıştır.

Tablo 3. Dizayn noktasına göre Jeotermal ORC Santral Performans değerleri
Dizayn Ortam Sıcaklığı Brüt Elektrik Üretimi Net
Elektrik
Üretimi
ο
Average, ,17.64 C
20,784 kw
15,000 kw
ο
Median, 17.14 C
20,744 kw
15,000 kw
ο
Mode, 15.81 C
20,732 kw
15,000 kw

Sıvı Akışı
239.2 kg/s
236.3 kg/s
231.3 kg/s

Aşağıda Tablo 4 de aylık ortalama ortam sıcaklığı baz alınarak dizayn edildiği farzedilen jeotermal
ORC santralinin yıllık elektrik üretim değerleri verilmiştir.
Varsayılan jeotermal ORC santralinin yıllık toplam güç üretimi Table 5 de gösterilmiştir.
Tablo 5. Yıllık Toplam Brüt ve Net Elektrik Üretimi
Dizayn
Ortam Yıllık Toplam Yıllık
Toplam
Sıcaklığı
Brüt
Elektrik Net
Elektrik
Üretimi
Üretimi
ο
Average, ,17.64
141.04 Gwh
118.97 Gwh
C
ο
Median, 17.14 C 139.93 Gwh
118.03 Gwh
ο
Mode, 15.81 C
142.67 Gwh
121.26 Gwh

Sıvı
Akışı
239.2 kg/s

Isı Eşanjör Alanı Mode
dizaynına
göre
karşılaştırma
102.3%

236.3 kg/s
231.3 kg/s

101.7%
100.00%
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Tablo 4 Aylık Ortam Sıcaklığına Göre, Aylık Elektrik Üretim Değerleri.
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
4
7
13.08
19.05
Ortalama Ortam Sıcaklığı (°C)
97.0
97.0
97.0
97.0
Jeneratör verimi (%)
370.1
370.1
370.1
370.1
Dişli kutusu kaybı (kW)
Türbin verimi(%)
83.0
83.5
86.0
85.0
Jeneratör brüt üretim (kW)
20435.2 19702.5 18236.9 16827.8
İç tüketim(kW)
2599.5
2598.7
2592.9
2582.0
Net Üretim (kW)
17835.7 17103.8 15643.9 14245.8
Dişli kutusu kaybı (kW)
371.2
371.2
371.2
371.2
83.0
83.5
86.0
85.0
Türbin verimi (%)
Jeneratör brüt üretim (kW)
19776.9 19184.3 18299.3 16684.4
İç Tüketim (kW)
2660.1
2658.6
2650.4
2640.0
Net Üretim (kW)
17116.7 16525.7 15648.9 14044.4
Dişli kutusu kaybı (kW)
371.6
371.6
371.6
371.6
Türbin verimi (%)
83.0
83.5
86.0
85.0
Jeneratör brüt üretim (kW)
19934.2 19337.0 18444.8 16817.2
İç Tüketim (kW)
2681.8
2680.2
2671.8
2661.4
Net Üretim (kW)
17252.5 16656.8 15773.0 14155.8
Temmuz Ağustos
Eylül
Ekim
29.3
28.44
24.14
19.29
Ortalama Ortam Sıcaklığı (°C)
97.0
97.0
97.0
97.0
Jeneratör verimi (%)
Dişli kutusu kaybı (kW)
370.1
370.1
370.1
370.1
Türbin verimi(%)
82.5
83.0
84.0
85.0
Jeneratör brüt üretim (kW)
14489.6 14681.5 15653.1 16771.9
İç Tüketim (kW)
2549.5
2552.9
2568.2
2581.5
Net Üretim (kW)
11940.1 12128.6 13085.0 14190.4
Dişli kutusu kaybı (kW)
Türbin verimi (%)
Jeneratör brüt üretim (kW)
İç Tüketim (kW)
Net Üretim (kW)
Dişli kutusu kaybı (kW)
Türbin verimi (%)
Jeneratör brüt üretim (kW)
İç Tüketim (kW)
Net Üretim (kW)

371.2
82.5
13931.8
2608.5
11323.3
371.6
82.5
14042.9
2629.6
11413.3

371.2
83.0
14204.3
2611.6
11592.7
371.6
83.0
14317.6
2632.8
11684.8

371.2
84.0
15332.3
2626.6
12705.7
371.6
84.0
15454.5
2647.9
12806.6

371.2
85.0
16628.9
2639.5
13989.5
371.6
85.0
16761.3
2660.8
14100.5

Mayıs
20.24
97.0
370.1
85.0

Haziran
26.88
97.0
370.1
83.0

16550.9
2579.1
13971.8
371.2
85.0

15031.8
2558.9
12472.9
371.2
83.0

16409.7
2637.0
13772.7
371.6
85.0
16540.4
2658.4
13882.0
Kasım
13.81
97.0
370.1
86.0
18062.8
2591.8

14543.5
2617.8
11925.8
371.6
83.0
14659.5
2639.0
12020.5
Aralık
6.51
97.0
370.1
83.0
19821.7
2598.7

15471.0
371.2
86.0
18124.6
2649.2
15475.4
371.6
86.0
18268.8
2670.8
15598.0

17223.0
371.2
83.0
19182.7
2659.2
16523.5
371.6
83.0
19335.3
2680.9
16654.4

Net Power (kW)

20000,0
18000,0

Design Temp: 17,14°C
Brine flow: 236,3 kg/s

16000,0
14000,0

Design Temp: 15,81°C
Brine flow: 231,3 kg/s

12000,0
10000,0

0

10

20

30

40

Design Temp: 17,64°C
Brine flow: 238,2 kg/s

Ambient Temperature (°C)
Şekil 3. Aylık ortalama sıcaklığına göre aylık elektrik üretimi
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4. SONUÇ:
Bu çalışma ve simülasyon kısıtlı verilere ve geçmiş ölçümlere dayalıdır. Optimal dizayn ortam
sıcaklığının Mode istatiksel ölçümlerine göre olduğu belirlenmiştir. Sonuç varsayılan lokasyona ve
uygulanabilir jeotermal kaynağa göre belirlenmiştir.
İstatistiksel Mode değerlerine göre dizayn ortam sıcakığına göre, ısı eşanjör alanı daha düşük olduğu
için yatırım da düşük olmaktadır.
Bu simülasyon, içeri üst akışlı radyal türbin teknolojisiyle birlikte debiyi otomatik olarak değiştiren
kılavuz kanatlarına göre baz alınmıştır. Bu türbin teknolojisi, değişken geometrili türbin olarak da
bilinen, jeotermal ORC santrallerde yıllık toplam daha fazla güç üretebilen teknolojilerdir.
Daha fazla çalışma ve simülasyon önerilmektedir.

Kaynaklar:
[1] Tevfik Kaya, An Overview on Drilling and Geothermal Energy Projects in Turkey, GRC Annual
Meeting, GRC International Session, September 20 – 23, 2013, Reno, Nevada, USA
[2] Buscher, Eckerhard; Feed-in-Tariffs Blessing or Curse for Geothermal Energy? Worldwide
Background and Overview, GRC Transactions, Vol 36, September 30 – October 3, 2012, Reno,
Nevada, USA
[3]Weather Underground Website, https://www.wunderground.com
[4]Private correspondence
[1]R. Agahi and C. Spadacini. Comparison between Variable and Fixed Geometry in Geothermal
Power Plants, Proceeding World Geothermal Congress 2010, 25-29 April 2010 Bali, Indonesia
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APPENDIX II
Saatlik ortam sıcaklığı Ocak-Aralık 2016
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THE DESIGN AMBIENT TEMPERATURE FOR
GEOTHERMAL ORGANIC RANKINE CYCLE POWER PLANT
Reza AGAHİ
Alexander & Renken HERGEN
Çığır DİNER

ABSTRACT
It is a common practice to recommend the historical average ambient temperature as the design
ambient temperature for a geothermal Organic Rankine Cycle power plant with air cooled condensers.
The plant performance and power production will be greatly influenced by the extreme summer and
winter ambient temperatures.
In this paper the authors evaluate a choice between the historical average, mode and median ambient
temperature and its impact on the annual cumulative electrical power production in a geothermal
power plant. This study is based on the actual resource data from a geothermal power plant and
computer simulation is utilized as the method of analysis.
Key Words: Key Words: ORC, Ambient and Design Temperatures.

ÖZET
Hava soğutmalı organik rankin çevrimli santrallerde dizayn ortam sıcaklığı olarak geçmiş ortalama dış
ortam sıcaklığının önerilmesi yaygın bir uygulamadır. Santral performansı ve güç üretimi yaz ve kış
aylarındaki aşırı sıcak ve soğuk dış ortam sıcaklıklarından fazlasıyla etkilenecektir.
Bu sayfada yazarlar, geçmiş ortalama, median ve mode istatistiki sıcaklık değerleri arasındaki seçimi
ve bunun yıllık toplam elektriksel güç üretimine etkisini değerlendirmiştir. Bu çalışma gerçek bir
jeptermal santralden alınan kaynağa göre yapılmıştır ve bilgisayar simulasyonu analiz metodu olarak
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: ORC, Ortam ve Dizayn Sıcaklıkları

1.Introduction
Energy recovery from geothermal resources with medium to low temperature [1] is in demand and the
number of projects are on an upward trend. The countries with a well-established feed in tariff (FIT)
and associated regulations have enjoyed significant investments in renewable energy in the form of
geothermal binary cycle power plants [2].
A geothermal binary cycle power plant utilizes a low boiling organic fluid (binary fluid) to exchange
heat with the geothermal resource. A slightly super-heated organic vapor drives an expander that in
turn drives a generator. The organic fluid rejects the remaining heat in a condenser before being
pumped back into the evaporator. Figures 1 and 2 depict two typical geothermal binary cycle power
plants; Figure 1 is a Geothermal Organic Rankine Cycle (ORC) power plant with air cooled condenser
(ACC) and Figure two is a Geothermal ORC power plant with water cooled condenser (WCC).
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Geothermal ORC Power Plant with ACC
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Figure 2. Process Flow Diagram for a
Geothermal ORC Power Plant with WCC

One of the most important and critical design parameters for a geothermal ORC power plant with ACC
is the ambient temperature (i.e., what numerical value should be used to configure the ORC and to
prepare design specification for the ACC).
The historical average ambient temperature for the location of the plant has been considered as an
ideal input. The historical average ambient temperature for a nearby area where the data is available
is the next best value. Performance of a geothermal ORC power plant with ACC increases with cooler
ambient conditions and decreases with warmer ambient temperature.
Many geothermal ORC power plants have been established in Aydin Valley, Turkey, since mid-2000.
ο
The earlier plants were all designed based an average ambient temperature of 18 C. Several plants
suffered from poor performance and power production during summer of 2013 and 2014 when the
ο
ambient temperature was abnormally high and reached a maximum of 40 C [3].
This experience caused uncertainty about the assumed design value for the ambient temperature.
ο
Geothermal energy companies became moderately conservative and specified 19-20 C and a few
ο
companies went to the extreme and demanded 21-22 C for the design ambient temperature.
In this paper the authors evaluate an ORC power plant that is designed with one of the three statistical
measures of Average, Median and Mode of the ambient temperature. The annual cumulative power
production will be calculated based on the monthly Average ambient temperature and compared to
determine which measure, if any, provides the maximum cumulative production.

2. AMBIENT TEMPERATURE STATISTICS:
Review of several websites that provide ambient weather data did not produce the required statistics
to evaluate the statistical measures of Average, Median and Mode. Most websites have detailed
historical data for average, Maximum and Minimum but nothing for Median or Mode. Appendix I
represent a typical data of Average ambient temperature for Aydin, Turkey.
Fortunately, one geothermal energy company in Aydin Valley had data for hourly ambient temperature
(4)
measurements from March through December 2016 . Appendix II shows a sample of the recorded
data.
This data was utilized to evaluate the statistical measures for Average, Median and Mode as shown in
Table 1 below.
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Table 1. Monthly and Annual Statistical Measures of Average, Median and Mode, 2016
Average

Median

January

4

3.5

2.5

February

7

6.5

5.5

March

13.08

12.95

11.58

April

19.05

18.29

17.00

May

20.24

20.16

19.94

June

26.88

26.71

24.61

July

29.30

28.85

27.09

August

28.44

27.68

26.68

September

24.14

23.34

20.83

October

19.29

18.35

17.46

November

13.81

13.23

11.83

December

6.51

6.18

4.75

17.64

17.14

15.81

Annual

Mode

The statistical measures for January and February were obtained by extrapolation from the measured
data for the other months.

3. ORC POWER PLANT PERFORMANCE SIMULATIONS:
We assumed a hypothetical geothermal ORC power plant with the resource data depicted in Table 2.
Table 2. Geothermal Brine Conditions for Study Case
Brine Conditions
Temperature
Pressure
NCG’s
Flow
Reinjection Temperature

Units
ο
C
BarA
%
3
m /hr
ο
C

Design Values
170
10
2
7,700
>70

It was assumed that the plant should produce 15 MW net at the design point. The design gross
electrical power values for this plant utilizing the above calculated statistical Average, Median and
Mode for the design ambient temperature are shown in Table 3 below.
Table 3. Geothermal ORC Power Plant Performance at the Design Point
Design
Ambient
Temperature
ο
Average, ,17.64 C
ο
Median, 17.14 C
ο
Mode, 15.81 C

Gross
Electrical
Power Production
20,784 kw
20,744 kw
20,732 kw

Net
Electrical
Power production
15,000 kw
15,000 kw
15,000 kw

Brine Flow
239.2 kg/s
236.3 kg/s
231.3 kg/s

The annual electrical power production for this hypothetical geothermal ORC power plant based on
the monthly average ambient temperature is depicted in Table 4 below.
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Table 4. Monthly Electrical Power Production based on the Monthly Ambient Temperature
January
February
March
April
May
4
7
13.08
19.05
20.24
Average Ambient Temp (°C)
Generator Eff (%)
97.0
97.0
97.0
97.0
97.0
Gear Box losses (kW)
370.1
370.1
370.1
370.1
370.1
Est. Exp. Eff (%)
83.0
83.5
86.0
85.0
85.0
Gen.Gross Output (kW)
20435.2
19702.5
18236.9
16827.8
16550.9
Internal Cons. (kW)
2599.5
2598.7
2592.9
2582.0
2579.1
Net Output (kW)
17835.7
17103.8
15643.9
14245.8
13971.8
Gear Box losses (kW)
371.2
371.2
371.2
371.2
371.2
Est. Exp. Eff (%)
83.0
83.5
86.0
85.0
85.0
Gen.Gross Output (kW)
19776.9
19184.3
18299.3
16684.4
16409.7
Internal Cons. (kW)
2660.1
2658.6
2650.4
2640.0
2637.0
Net Output (kW)
17116.7
16525.7
15648.9
14044.4
13772.7
Gear Box losses (kW)
371.6
371.6
371.6
371.6
371.6
Est. Exp. Eff (%)
83.0
83.5
86.0
85.0
85.0
Gen.Gross Output (kW)
19934.2
19337.0
18444.8
16817.2
16540.4
Internal Cons. (kW)
2681.8
2680.2
2671.8
2661.4
2658.4
Net Output (kW)
17252.5
16656.8
15773.0
14155.8
13882.0
July
August
September
October
November
29.3
28.44
24.14
19.29
13.81
Average Ambient Temp (°C)
Generator Eff (%)
97.0
97.0
97.0
97.0
97.0
Gear Box losses (kW)
370.1
370.1
370.1
370.1
370.1
est. Exp. Eff (%)
82.5
83.0
84.0
85.0
86.0
Gen.Gross Output (kW)
14489.6
14681.5
15653.1
16771.9
18062.8
Internal Cons. (kW)
2549.5
2552.9
2568.2
2581.5
2591.8
Net Output (kW)
11940.1
12128.6
13085.0
14190.4
15471.0
Gear Box losses (kW)
371.2
371.2
371.2
371.2
371.2
Est. Exp. Eff (%)
82.5
83.0
84.0
85.0
86.0
Gen.Gross Output (kW)
13931.8
14204.3
15332.3
16628.9
18124.6
Internal Cons. (kW)
2608.5
2611.6
2626.6
2639.5
2649.2
Net Output (kW)
11323.3
11592.7
12705.7
13989.5
15475.4
Gear Box losses (kW)
371.6
371.6
371.6
371.6
371.6
Est. Exp. Eff (%)
82.5
83.0
84.0
85.0
86.0
Gen.Gross Output (kW)
14042.9
14317.6
15454.5
16761.3
18268.8
Internal Cons. (kW)
2629.6
2632.8
2647.9
2660.8
2670.8
Net Output (kW)
11413.3
11684.8
12806.6
14100.5
15598.0

June
26.88
97.0
370.1
83.0
15031.8
2558.9
12472.9
371.2
83.0
14543.5
2617.8
11925.8
371.6
83.0
14659.5
2639.0
12020.5
December
6.51
97.0
370.1
83.0
19821.7
2598.7
17223.0
371.2
83.0
19182.7
2659.2
16523.5
371.6
83.0
19335.3
2680.9
16654.4

The annual cumulative power production for this hypothetical geothermal ORC power plant is shown
in Table 5.
Table 5. Annual Cumulative Gross and net Electrical Power Production
Design Ambient Annual
Annual
Brine Flow
Temperature
Cumulative
Cumulative Net
Gross Electrical Electrical Power
Power
production
Production
ο
Average, ,17.64
141.04 Gwh
118.97 Gwh
239.2 kg/s
C
ο
Median, 17.14 C 139.93 Gwh
118.03 Gwh
236.3 kg/s
ο
Mode, 15.81 C
142.67 Gwh
121.26 Gwh
231.3 kg/s

Heat
Exch.
Area
Compared to
the
Mode’s
Design
102.3%
101.7%
100.00%

Figure 3 shows the plot of average monthly performance.
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Net Power (kW)

20000,0
18000,0

Design Temp: 17,14°C
Brine flow: 236,3 kg/s

16000,0
14000,0

Design Temp: 15,81°C
Brine flow: 231,3 kg/s

12000,0
10000,0

0

10

20

30

40

Design Temp: 17,64°C
Brine flow: 238,2 kg/s

Ambient Temperature (°C)
Figure 3. Monthly Electrical Power Production Rate based on Monthly Average Temperature

4. CONCLUSIONS:
This study and simulation is based on limited data and historical measures. It shows that an optimal
design ambient temperature for this geothermal ORC power plant is the Statistical Mode of the
ambient temperature data. Needless to say that the outcome is for the assumed location and the
applicable geothermal resource.
The CAPEX will be lower for the Statistical Mode of the ambient temperature design due to the lower
required heat exchanger area.
It should also be noted that the simulation is based on a power plant that is configured with inflow
radial turbine with variable inlet guide vanes. This turbine technology is known as the variable
geometry turbine and shown to produce more cumulative power compared with the other turbine
(5)
technologies available in the geothermal ORC market .
More studies and simulations are recommended.
APPENDIX I
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Appendix II
Hourly Ambient Temperature, January to December 2016
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JEOTERMAL KAYNAKLARDAN AÇIĞA ÇIKAN
KARBONDİOKSİTTEN ELEKTRİK ÜRETİMİ VE UYGULAMA
PROJELERİ
The Generation of Electricity from Carbondioxide in the Geothermal Fluid Produced and Application Projects

Hilal KIVANÇ ATEŞ
Umran SERPEN

ÖZET
Ülkemizdeki jeotermal kaynaklar çoğunlukla, orta- yüksek entalpili, sıvı yoğun ve içerdiği yüksek
orandaki yoğuşmayan gaz ile dikkat çekmektedir. Elektrik üretimine elverişli jeotermal kaynaklarımız
farklı oranlarda yoğuşmayan gaz içeriğine sahip olmakla birlikte üretilen jeotermal akışkan içinde
ağırlıkça %1-3.5 arasında değişen oranlarda bulunmaktadır [1]. Jeotermal akışkanla birlikte üretilen
yüksek orandaki yoğuşmayan gazların içeriğinde ise değişken olmakla birlikte yaygın olarak kütlece
%97-%98 oranında CO 2 , %1.5-2 arasında ise H 2 S bulunmaktadır [2].
Ülkemizde, özellikle Batı Anadolu Bölgesi’nde bulunan jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi
sırasında açığa çıkan CO 2 çoğunlukla atmosfere salınmaktadır. Bununla birlikte, ayrı bir işleme
tesisine yönlendirilerek sıvı CO 2 ve kuru buz olarak ticari bir ürün haline de dönüştürülebilmektedir. Bir
diğer kullanım alanları ise; rezervuarın sürdürülebilirliğini sağlaması açısından geri basılması yada
santralde, ayrı bir türbin- jeneratör sistemi ile ilave elektrik üretiminin sağlanması mümkün
olabilmektedir. Ülkemizde ve yurtdışında henüz jeotermal elektrik santrallerinden açığa çıkan CO 2 ’den
elektrik üretimi uygulaması olmamasına rağmen proje aşamasında kalan ve planlanan bazı çalışmalar
bulunmaktadır.
Hazırlanan bu çalışmada, üretilen jeotermal akışkan içinde bulunan CO 2 ’den elektrik üretiminin nasıl
gerçekleştirildiği, kullanılacak ek sistemler ve uygulama projeleri açıklanmaya çalışılacaktır. Ayrıca,
ülkemizde, halihazırda elektrik üretimine devam eden ve üretilen CO 2 ’in atmosfere salındığı bilinen
jeotermal santrallerde, açığa çıkan CO 2 ile ek olarak ne kadar elektrik enerjisi üretilebileceği üzerine
yapılan termodinamik hesaplama sonuçları sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal elektrik santralleri, yoğuşmayan gazlar (NCG), karbondioksit (CO 2 ),
CO 2 türbini.

ABSTRACT
The geothermal resources of our country with middle and high enthalpy character and liquid
dominated, contain noticeably high percent of non-condensable gases. Our geothermal resources,
suitable for power generation, contain different rate of non-condensable gases, between 1% and 3.5%
by weight in geothermal fluid [1]. The high rate of non-condensable gases are coming from production
of geothermal fluid, contains 97-98% of carbondioxide, 1.5-2% of H 2 S by weight in the NCG [2].
Especially, in the Western Anatolia region of our country, the carbondioxide which is separeted from
geothermal fluid during the power generation, is mostly flashed away from the system into the
atmosphere as a free gas form. Therefore, it can be converted into a commercial product as liquid
CO 2 and dry ice by going through the processing plant. Another areas of CO 2 usage are re-injection
for improving reservoir sustainability and power generation with additional the gas turbine-generator
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system in geothermal power plant. Despite the fact that there is no power generation application from
CO 2 which is seperated from geothermal power plants in our country and abroad, there are some
projects that are still in the project and planning stages.
The main purpose of this study was to explore how the electricity production from CO 2 in the
geothermal fluid produced, additional systems to be used and application projects are explained.
Moreover, the study also presents thermodynamic results on how much additional electricity can be
generated from CO 2 turbine that is combined geothermal power plants which are already known to be
producing CO 2 released the atmosphere in our country.
Key Words: Geothermal power plant, non-condensable gases (NCG), carbondioxide (CO 2 ), CO 2
turbine.

1. GİRİŞ
Ülkemizde, özellikle Batı Anadolu bölgesinde, Büyük Menderes ve Gediz grabenleri içinde gelişmiş
olan jeotermal kaynakların üretimi sırasında oldukça yüksek oranda yoğuşmayan gaz üretimi
gerçekleşmektedir. Jeotermal kaynaklardan açığa çıkan yoğuşmayan gazların bileşimi yaklaşık %98
oranında CO 2 , %1.2 oranında H 2 S ve geri kalanı da az miktarda metan ve amonyaktan oluşmaktadır
[3]. Jeotermal kaynaklardan açığa çıkan CO 2 ile ilgili literatürde yer alan araştırmalar incelendiğinde,
Bloomfield vd. (2003) ABD’de elektrik üretiminde kullanılan jeotermal ve diğer kaynakları
karşılaştırarak, en düşük CO 2 salınımının jeotermal kaynaklardan olduğunu belirtmişlerdir [4]. Bertani
ve Tahain (2002)’de yaptıkları çalışmada Dünya’da kurulu jeotermal kaynaklı santralların ürettikleri her
bir kWh için atmosfere saldıkları CO 2 miktarını hesaplamışlardır [5]. Kurulu güçlerine göre jeotermal
santralların sadece %2’si 0.5 kg/kWh ve üzerinde CO 2 salınımına sahiptir, %50’si 0.1 kg/kWh’den
düşüktür sonucu elde edilmiştir. İzlanda'da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre farklı tip güç
santrallerinden açığa çıkan g/kWh CO 2 salınımına en fazla kömür ve doğal gazdan elde edildiği ve
jeotermal kaynaklardan elde edilen CO 2 salınım değerinin ise 400 g/kWh olduğu belirtilmektedir (Şekil
1).

Şekil 1. Farklı tip güç santrallerinden açığa çıkan CO 2 salınımı [6].
Benzer bir çalışmaya göre, GEA (Geothermal Energy Association) tarafından 2012 yılında yayınlanan
bir raporda ABD'daki kömür, doğal gaz ve jeotermal güç santrallerinden açığa çıkan CO 2
salınımlarının karşılaştırılması Şekil 2'de belirtilmektedir [7]. Buna göre jeotermal güç santrallerinden
açığa çıkan CO 2 salınımı kömür ve doğal gaz santrallerinden daha düşük olduğu görülmektedir.
Ayrıca, aynı çalışma ile jeotermal santrallerden kaynaklı ve 2010 yılına ait ortalama CO 2 salınımının
santral modeline göre nasıl değiştiği Şekil 3'de belirtilmiştir. Araştırmaya göre, en fazla CO 2
salınımının flash tip santrallerde gerçekleştiği, binary tip jeotermal santraller ile ilgili herhangi bir rapor
bulunamadığı için sıfır salınım olduğu kabul edildiği belirtilmiştir.
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Şekil 2. ABD'de farklı tip güç santrallerinden açığa çıkan CO 2 salınımı [7].

Şekil 3. ABD'de farklı tip jeotermal santrallerden açığa çıkan CO 2 salınımı [7].
Ancak Türkiye’deki jeotermal sahaların CO 2 salınımı, yukarıda açıklanan istatistiksel değerlerden
oldukça farklıdır. Türkiye’deki jeotermal sahalarda kurulu elektrik santralleri kömür yakan termik
santrallerden bile daha çok CO 2 gazını atmosfere salmaktadırlar. Yeni nesil termik santrallar kömür
yakarak 1 kWh elektrik üretimi için atmosfere 0.6-0.8 kg CO 2 salarken; Büyük Menderes grabeninde
yer alan Kızıldere jeotermal santralinde bu oran 1.2 kg/kWh’dır. Daha düşük entalpiye sahip jeotermal
kaynakla çalışan çift çevrimli (binary) santrallerde bu değer 1.5-2 kg/kWh değerlerine kadar
ulaşmaktadır [8]. Kaynak sıcaklığı azaldıkça, daha çok jeotermal akışkan kullanılmakta ve daha çok
CO 2 açığa çıkmaktadır. Gediz grabenindeki jeotermal akışkanların, B. Menderes grabenine göre CO 2
içeriğinin ortalama 2 kat daha fazla olduğu dikkate alındığında, Gediz grabeninde kurulacak jeotermal
santrallerin de, kömür yakan santrallere göre 3-4 kat daha fazla CO 2 salacakları ortaya çıkmaktadır.
Bu durum, dünyada başka benzerleri varsa da büyük ölçüde Türkiye’ye özgü bir sorun olarak
görünmektedir [9].

2. ÜRETİLEN JEOTERMAL AKIŞKAN İLE AÇIĞA ÇIKAN CO 2 'nin KULLANIM ALANLARI
Ülkemizdeki jeotermal kaynakların üretimi ile açığa çıkan CO 2 çoğu atmosfere salınmaktadır.
Rezervuar şartlarında jeotermal akışkan içinde tamamı çözünmüş halde bulunan CO 2 , üretim
sırasında jeotermal akışkan yüzeye yaklaşırken basınç azalmakta ve gaz fazına geçmektedir.
Böylece, basıncın azalması ve faz değişimi ile yoğunluğu azalan jeotermal akışkanın ilave bir sisteme
gerek duymadan doğal olarak dışarı akması sağlanmaktadır.
Jeotermal akışkanın üretimi ile açığa çıkan CO 2 'nun atmosfere salınmasının dışında ayrı bir işleme
tesisine yönlendirilerek sıvı CO 2 ve kuru buz olarak ticari bir ürün haline de dönüştürülebilmektedir.
Ülkemizin yıllık sıvı CO 2 ve kuru buz olarak ticari yan ürün ihtiyacı yıllık 200-250 bin ton kadardır.
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Kızıldere jeotermal sahasından 120 bin ton/yıl, Aydın-Köşk jeotermal alanında yer alan Menderes
Geothermal'e ait Dora-1 ve Dora-2 JES sahasından 100 bin ton/yıl ve Aksaray'daki CO 2 sahasından
yıllık 40 bin ton CO 2 , ticari yan ürün olarak üretilmektedir [8]. Mevcut tesisler yıllık gaz ihtiyacını fazlası
ile karşılamaktadırlar. Ancak yakın zamanda devreye alınan Aydın- Germencik'deki 47.4 MWe kurulu
güce sahip Gürmat A.Ş'e ait Galip Hoca JES'den yıllık 400 bin ton CO 2 açığa çıkması ve halen
üretime devam eden diğer JES'ler ile ihale edilmekte olan çoğu sahadan %1-2 oranında CO 2 açığa
çıkacağı beklenmektedir [9]. Buna dayanarak CO 2 'in ticari kullanımında bir arz fazlalığı oluşacağını
söylemek yanlış olmamaktadır ve bu sebeple başka alternatif çözümler üretilmesi gerektiği ortaya
çıkmıştır.
Jeotermal akışkanın üretilmesi ile açığa çıkan CO 2 'nin kullanımı ile ilgili iki alternatif çözüm proje
aşamasında devam etmektedir. Bunlardan ilki üretilen CO 2 'nin rezervuara geri basılması, bir diğer
alternatif çözüm ise mevcut JES tasarımına ilave bir sistem ile jeotermal akışkandan açığa çıkan
CO 2 'den elektrik üretiminin gerçekleştirilebilmesidir.
Sahip olduğu ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüldükten sonra soğuyan jeotermal akışkanın
çevreyi kirletmemesi, rezervuar basınçlarının korunarak kaynağın sürdürülebilirliğinin devamı için reenjeksiyon yapılması zorunlu hale gelmiştir. Jeotermal akışkandan açığa çıkan CO 2 'nin rezervuara
geri basılması halen proje aşamasında olup, uygulamaya geçilmemiştir. Ancak araştırmalar
tamamlanıp uygulamalar gerçekleşirse, gerek uzun dönem rezervuar basınçlarının korunması,
gerekse sıfır CO 2 salınımı sağlaması açısından önemli bir çözüm olarak görülmektedir [9].
Bir diğer alternatif çözüm ise jeotermal akışkanın üretimi ile sistemden ayrıştırılan CO 2 'den elektrik
üretilmesidir. Bu çözüm esas olarak jeotermal akışkandan ayrıştırılan yüksek sıcaklık ve basınçtaki
CO 2 'dan elektrik üretimine yönelik bir çözümdür. Farklı prosesler ile alternatif santral modelleri proje
aşamasında bulunmakla birlikte, CO 2 'den elektrik üretimi gerçekleştikten sonra düşük sıcaklık ve
basınca sahip CO 2 'nin yeniden atmosfere salınması söz konusu olmaktadır. Ya da farklı santral
tasarımlarında türbinden çıkan düşük sıcaklıklı gazlar jeotermal enerji santralinin kondenserine
aktarılmaktadır. Devam eden bölümlerde Dünya'da ve ülkemizdeki jeotermal enerji santrallerinden
açığa çıkan CO 2 'den elektrik üretimi ile ilgili hazırlanan projelerden bahsedilip, ülkemizdeki CO 2 içeriği
yüksek olan bazı jeotermal elektrik santrallerine bütünleşik olarak tasarlanan CO 2 türbini ile santralden
ne kadar daha ilave güç üretilebileceğine dair yapılan hesaplamalardan bahsedilecektir.

3. JEOTERMAL SANTRALLERDE
TASARLANDIĞI ÖRNEK PROJELER

AÇIĞA

ÇIKAN

CO 2 'DEN

ELEKTRİK

ÜRETİMİNİN

İçeriğinde yüksek oranda yoğuşmayan gazlar (NCG) olan jeotermal akışkanlardan elektrik üretimi
gerçekleştirilirken türbinde ve ısı değiştiricilerde verim kayıplarını önlemek adına sistemden bu
gazların tamamını ayırmak gerekmektedir. Buhar türbinleri çıkışında ilave bir basınç yarattığı için elde
edilen güç değerlerinde düşüşe neden olmaktadırlar. Binary santrallerde ise ısı değiştiricilerin
verimlerini düşürerek yeterli ısı takasının gerçekleşmesini engellemekte ve dolayısı ile yine santralde
güç kayıplarına neden olmaktadırlar.
Jeotermal akışkan içeriğindeki yoğuşmayan gazların ayrıştırmak için farklı sistemler kullanılmaktadır.
Bunlardan bazıları jet ejektör, vakum pompası, kompresör, reboiler ve jet ejektör vakum pompası gibi
farklı iki sistemi bir arada barındıran hibrit sistemler kullanılmaktadır [10].
Dünyada ve ülkemizde henüz jeotermal santrale bütünleşik olarak çalışan NCG türbin-jenaratör
sistemlerine ait ticari bir uygulama olmamasına rağmen bu konu ile ilgili çalışmalar Dünya'da 1997
yılında İtalya'da başlamıştır. İtalya'da bulunan Latera jeotermal alanında geliştirilen ilk proje, santralin
yerleşim alanlarına olan yakınlığı ve gelen şikâyetler sonucu durdurulması ile son bulmuştur.
Sonrasında çalışmalar devam etmiş ve günümüzde yeniden yüksek oranda yoğuşmayan gaz içeren
jeotermal sahalar için uygulanabilir projeler gündeme gelmiştir. Bu projelerden bazıları hakkında kısa
bilgiler aşağıda sunulmaktadır.
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3.1 Latera Jeotermal Sahası
Latera jeotermal sahası Roma'nın yaklaşık 100km kuzey batısında yer alan Monti Volsini volkanik
bölgesinde yer almaktadır. Latera sahasındaki jeotermal akışkan sıvı yoğun ve ağırlıkça %3-6
oranında yoğuşmayan gaz içeriğine sahiptir. 1987 yılında, saha ile ilgili test çalışmaları tamamlanmış
ve sonrasında 24 MWe çift flaş tipindeki jeotermal elektrik santrali imalatına başlanmıştır [11].
1997 yılında ise Avrupa Toplulukları Komisyonu Termik Programı kapsamında, Latera sahası için Enel
ve Atlas Copco firmaları tarafından mevcut çift flaşlı santrale bütünleşik olarak jeotermal akışkandan
ayrıştırılan yoğuşmayan gazlardan elektrik üretimine yönelik bir proje hazırlanmıştır. Şekil 4'de Atlas
Copco firması tarafından tasarlanan santral akış diyagramı görülmektedir [11].

Şekil 4. Latera jeotermal santrali ve NCG sistemi akış şeması [11].
Şekil 4'e göre, kuyubaşında çift fazda üretilen jeotermal akışkan separatörde buhar ve sıvı fazlara
ayrıştırıldıktan sonra sıvı faz çift flaş sistemine aktarılmakta, jeotermal buhar ise içeriğindeki
yoğuşmayan gazların tamamını ayrıştırmak için kullanılan reboiler sistemine aktarılmıştır. Reboiler'den
10.5 bar ve 136°C sıcaklık ile ayrıştırılan gazlar kullanılan gaz türbininde 1.15 bara değerine kadar
genleştirilmiş ve ortalama 73ton/sa kütlesel debiye sahip gazlardan 2.84 MWe brüt güç elde edilmiştir.
Yoğuşmayan gazların maksimum üretim değerinde (100 ton/sa) NCG türbin-jeneratör sisteminden
elde edilecek gücün 3.625 MWe değerine kadar çıkabileceği belirtilmiştir [11].
Proje ile ilgili detaylı açıklamaları içeren yayınlarda bu tür bir sistemin tasarımında karşılaşılabilecek
sorunlar ve belirsizliklere de yer verilmiştir. Öncelikli problem, santralin ömrü boyunca (tasarımlarda
kabul edilen 25 yıl) NCG üretim debisinin sabit kalmayacağı, çevrimini tamamlayıp soğuyan jeotermal
akışkanın, içeriğindeki gazları yüzeyde ayrıştırılarak geri basılmasından kaynaklı uzun dönem
üretimlerde NCG kütlesel debisinde azalma olacağı bilinmektedir. Latera rezervuar modelleme
çalışmaları sonuçlarına göre en az 8 yıl NCG ortalama kütlesel debisinin 70 ton/sa değerinde olacağı
hesaplanmıştır [11].
3.2 Bjelovar Jeotermal Sahası
Bjelovar jeotermal sahası Hırvatistan'da yer almaktadır. 2014 yılında MB Holding tarafından işletme
lisansı alınan jeotermal alan, öncesinde petrol ve gaz sahası olarak keşfedilmiştir. Mevcut petrol
kuyularında gerekli olan iyileştirmeler tamamlandıktan sonra 2 yıl içinde santralin imalat aşamasına
geçilmiş ve halen imalat devam etmektedir. 2017 yılında santralin devreye alınması planlanmaktadır.
Ayrıca, Bjelovar jeotermal santrali Hırvatistan'ın ilk jeotermal elektrik santrali olma özelliğini de
taşımaktadır.
Jeotermal Enerji Semineri

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

______________________ 92 _______

Üretilen jeotermal akışkan sıvı yoğun ve ağırlıkça %4.5 gibi yüksek oranda yoğuşmayan gaz içeriğine
sahiptir.

Şekil 5. Bjelovar jeotermal santrali ve NCG sistemi akış şeması [12].
Atlas Copco firması tarafından Bjelovar jeotermal sahası için tasarlanan binary santrale bütünleşik
NCG sistemi akış şeması Şekil 5'de gösterilmektedir. Buna göre kuyubaşında 171°C ve 25 bara
basınç ile üretilen çift fazlı akışkan öncelikle separatörde sıvı ve buhar fazlarına ayrıştırılır. Sonrasında
buhar fazı içindeki yoğuşmayan gazların hepsi ayrıştırılarak türbine aktarılmıştır. Genleşen düşük
sıcaklık ve basınçtaki gazlar güvenli alanda atmosfere salınmaktadır. 24.5 bara ve 132°C sıcaklık ile
CO 2 türbinine giren gazlar 1 bar atmosfer basıncında ve 3.4°C sıcaklık ile atmosfere salınmaktadır.
Şekil 5'de belirtilen santral tasarımında jeotermal akışkandan ayrışan CO 2 kütlesel debisi ortalama
olarak 10.3 kg/s alınmıştır. Santralin imalatı halen devam etmektedir, henüz devreye alınmamıştır.
Yapılan hesaplamalara göre, tasarım değerlerinde binary santralden 14.4 MWe, CO 2 türbininden ise
ilave 1.5 MWe güç elde edileceği belirtilmiştir [12].
3.3 Yılmazköy Jeotermal Sahası
KenKipaş Enerji tarafından işletme lisansına sahip Yılmazköy jeotermal alanı Aydın il sınırları içinde
yer almaktadır. Rezervuar, sıvı yoğun ve kütlece %2.85 oranında yoğuşmayan gaz içermektedir. Şekil
6'da Exergy firması tarafından tasarlanan KEN-3 binary tip jeotermal enerji santrali ve ona bütünleşik
olarak tasarlanmış NCG türbin/ jeneratör sistemi görülmektedir.
Separatörde 160.5°C ve 12.5 bara basınçta iki faza ayrılan jeotermal akışkana ait buhar fazı ilk
vaporizer'a bağlı olarak çalışan ikinci bir separatör ve reboiler sistemi ile içeriğindeki yoğuşmayan
gazlar ayrıştırılmaktadır. Reboiler ile ayrıştırılan gazlar ayrı bir türbin- jeneratör sisteminde
genleştirildikten sonra atmosfere salınmaktadır. 12.4 bara ve 134.6°C sıcaklık ile türbine giren gazlar
atmosferik türbinde genleşerek elektrik üretmektedir [13]. Ayrıştırılan gazların kütlesel debisinin
üretilen akışkanın %2,85 oranında olduğuna göre 55.8 ton/sa olacağı ve türbin veriminin %85 olduğu
kabulü ile yapılan hesaplamada gaz türbininden elde edilecek ekstra brüt gücün 1.42 MWe olacağı
hesaplanmıştır. Şekil 6'da belirtilen binary santralden ise 24MWe brüt güç elde edileceği belirtilmiştir
[13].
Jeotermal Enerji Semineri

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

______________________ 93 _______

Şekil 6. KEN-3 jeotermal santrali ve NCG sistemi akış şeması [13].

4. İŞLETMEDE OLAN JEOTERMAL ENERJİ SANTRALLERİNDEN AÇIĞA ÇIKAN YOĞUŞMAYAN
GAZLARDAN ELEKTRİK ÜRETİM POTANSİYELİ
Tablo 1'de ülkemizdeki jeotermal enerji santralleri ve yoğuşmayan gaz içerikleri farklı kaynaklardan
derlenerek sunulmaktadır [2,14,15].
Tablo 1'de belirtilen jeotermal enerji santrallerinin çoğunluğu kaynak sıcaklığına bağlı olarak Binary
tipinde olup üretilen akışkan içinde kütlece %1.5-3.4 oranında CO 2 içerdikleri görülmektedir.
Kızıldere-I ve Kızıldere-II ile Dora-I ve Dora-II santrallerinden açığa çıkan CO 2 ticari yan ürün olarak
kullanılmasına rağmen tablodaki diğer santrallerden açığa çıkan CO 2 doğrudan atmosfere
salınmaktadır.
Hâlihazırda işletmede olan ve inşaat aşaması devam eden bazı jeotermal enerji santrallerinde
atmosfere salınan yoğuşmayan gazlardan elektrik enerjisi üretiminin nasıl ve ne kadar olacağına dair
hesaplama sonuçları aşağıda belirtilmiştir. Şekil 7'de şematik olarak jeotermal akışkan içerisindeki
yoğuşmayan gazların ayrıştırılması ve elektrik üretimine ait akış diyagramı sunulmaktadır. Şekil 7'e
göre, binary santrallerde, yüksek basınçlı birincil buharlaştırıdan gelen jeotermal buhar ve
yoğuşmayan gazlar separatör ve reboiler sisteminden geçirilir ve jeotermal buhar içinden yoğuşmayan
gazlar ayrıştırılır. Sonrasında ayrıştırılan gazlar, atmosferik türbin ve jeneratör sistemi ile genleşerek
elektrik üretimi gerçekleştirilir. Türbin çıkışındaki düşük sıcaklıklı çürük gazlar ise güvenli bölgede
atmosfere salınmaktadır. Yapılan hesaplamalarda, Reboiler'deki basınç farkının 0.5 bara olacağı
ayrıca türbinde adiyabatik ve izentropik genleşme prosesinin %85 türbin verimi ile gerçekleşeceği
kabul edilmiştir. Hesaplamalarda reboiler ve separatör verimlilikleri ihmal edilmiş ve tüm yoğuşmayan
gazların CO 2 olacağı kabul edilmiştir. Ayrıca separatör-reboiler sistemi ile türbin genleşme prosesi
hesaplamaları için EES (Engineering Equation Solver) yazılımı kullanılmıştır [16].
Buna göre Tablo 2'de bazı santraller için jeotermal akışkandan ayrıştırılan CO 2 kullanılarak ne kadar
ilave elektrik üretilebileceği belirtilmiştir. Hesaplama sonuçlarına göre, belirtilen şartlarda, farklı
santraller için 533 kWe ile 1420 kWe aralığında ekstra güç elde edilmesi mümkün görünmektedir. CO 2
türbininden elde edilebilecek brüt güç değeri öncelikli olarak jeotermal kaynağın sıcaklığına ve
yoğuşmayan gaz içeriğine bağlı olarak değişmektedir. Kaynak sıcaklığı ve jeotermal akışkan
içerisindeki gazların oranı, ayrıştırılarak elde edilen gazların genleştirilerek elektrik enerjisi üretilmesini
doğru orantılı olarak etkilemektedir. Ayrıca, gelişen türbin teknolojileri ile çok kademeli ve daha verimli
gaz türbinlerinin kullanımı sonucunda elde edilecek güç değerleri daha da artabilir.
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Tablo 1. Türkiye'deki jeotermal enerji santralleri ve yoğuşmayan gaz içerikleri [2,14,15].
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Şekil 7. Jeotermal akışkan içindeki yoğuşmayan gazların ayrıştırılması ve elektrik üretimini gösteren
basitleştirilmiş akış diyagramı.
Tablo 2. Bazı jeotermal enerji santrallerinden ayrıştırılan yoğuşmayan gazlardan elde edilebilecek
elektrik üretimi değerleri.

5. SONUÇLAR
Hazırlanan bu çalışma ile içeriğinde yüksek oranda yoğuşmayan gaz içeren jeotermal kaynaklardan
ayrıştırılan gazların kullanım alanını çeşitlendirmek amacıyla, kullanılmayan ve atmosfere salınan
yüksek sıcaklıklı gazlardan elektrik enerjisi üretimi konusu açıklanmaya çalışılmıştır. Bunun için
öncelikli olarak ülkemizde ve Dünya'daki jeotermal kaynakların gaz içerikleri ve bu gazların hangi
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alanlarda kullanıldığı araştırılmış ve güncel veriler paylaşılmıştır. Devam eden bölümlerde, jeotermal
akışkandan ayrıştırılan gazlardan elektrik üretiminin planlandığı örnek projelerden bahsedildikten
sonra ülkemizdeki bazı jeotermal enerji santrallerinden açığa çıkan gazlardan ne kadar elektrik
üretilebileceğine dair hesaplama sonuçları paylaşılmıştır.
Yapılan hesaplamalara göre, örnek olarak ele alınan Ken-3 santrali gibi, daha yüksek sıcaklıklı ve
daha fazla jeotermal akışkan ile çalışan binary santrallerde, ayrıştırılan gazlardan elde edilebilecek
ilave güç değerleri de yüksek olmaktadır. Hesaplama sonuçları farklı jeotermal kaynak ve farklı santral
teknolojilerine bağlı olarak, jeotermal kaynaktan ayrıştırılan gazlardan elde edilebilecek ilave güç
değerleri 533 kWe ile 1420 kWe arasında olacağı hesaplanmıştır. Ayrıştırılan gazlardan elektrik
enerjisi üretimini sağlayacak ilave sistemlerin maliyeti hakkında bir çalışma yapılmamış olup bu
aşamada sadece elde edilebilecek ilave güç değerlerinin ne kadar olabileceği yönünde hesaplamalar
gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizde ve Dünya'da henüz uygulanmamasına rağmen jeotermal santrallerden açığa çıkan yüksek
orandaki gazlardan elektrik üretiminin gerçekleştirilmesi ile elde edilebilecek ilave güçler ve ayrıca
uygulanabilecek farklı prosesler ile jeotermal santrallerden kaynaklı yüksek orandaki karbon
salınımlarını azaltacak alternatif bir çözüm olabileceği çalışma amacı olarak öne sürülmektedir.
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JEOTERMAL ENERJİ UYGULAMALARINDA KULLANILAN
ISI DEĞİŞTİRİCİLER
Heat Exchangers Used in Geothermal Energy Applications

Hüseyin GÜNERHAN

ÖZET
Jeotermal akışkanların çoğu çözünmüş halde bulunan kimyasal maddeler içerir. Bu kimyasal
maddeler de metalik malzemelerde korozyona sebep olur. Bu çerçevede korozyonun ve
kabuklaşmanın olmadığı uygun ısı değiştiricinin seçimi önem kazanmaktadır. Bu çalışmada jeotermal
enerji uygulamalarında kullanılan plakalı ve kuyu içi ısı değiştiricileri üzerinde durulmuştur. Öncelikle
plakalı ısı değiştiricilerinin genel özellikleri ve verimlilik kriterleri altında uygun tasarıma ait sayısal
bilgiler verilmiştir. Benzer şekilde kuyu için ısı değiştiricileri de ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, plakalı ısı değiştiricileri, kuyu için ısı değiştiricileri.

ABSTRACT
Most geothermal fluids, because of their elevated temperature, contain a variety of dissolved
chemicals. These chemicals are frequently corrosive toward standard materials of construction. As a
result, it is advisable in most cases to isolate the geothermal fluid from the process to which heat is
being transferred. The task of heat transfer from the geothermal fluid to a closed process loop is most
often handled by a plate heat exchanger. The two most common types used in geothermal
applications are: bolted and brazed. For smaller systems, in geothermal resource areas of a specific
character, downhole heat exchangers provide a unique means of heat extraction. These devices
eliminate the requirement for physical removal of fluid from the well.
Key Words: Geothermal energy, plate heat exchanger, downhole heat exchangers.

1.GİRİŞ
Isı değiştirici, bir akışkanın sahip olduğu ısıl enerjinin farklı sıcaklıktaki diğer bir akışkana, akışkanlar
birbirlerine karışmadan veya doğrudan temas ettirilerek aktarılmasını sağlayan bir düzenektir. Isı
değiştiricileri; ısıtma sistemlerinde, havalandırma sistemlerinde, atık ısının geri kazanılmasında, enerji
üretiminde, kimyasal işlem içeren uygulamalarda ve genel ısıtma ve soğutma içeren tüm
uygulamalarda kullanılmaktadır. Isı değiştiricileri, akışkan fazına, akış yönüne ve geometrik
özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Akışkan fazına göre tek veya iki fazlı, akış yönüne göre ise paralel
veya karşıt akışlı olarak isimlendirilirler. Isıtma veya soğutmanın amacına göre veya ısı değiştiricisinin
yapısına göre uygun tipteki ısı değiştiricisi seçimi yapılır [Kakaç & Liu, 2002].
Jeotermal akışkanların enerjilerinden yararlanmak için çoğu zaman ısı değiştiricileri kullanılır. Isı
değiştiricileri de genelde plakalı ısı değiştiricilerinden oluşur. Isı gereksiniminin fazla olmadığı
durumlarda fazla korozyon içermeyen jeotermal akışkanın bulunduğu kaynaklardan enerji elde etmede
kuyu içi ısı değiştiricileri de kullanılır. Bu ısı değiştiricileri kuyudan jeotermal akışkanın alınmasını
gerektirmezler.
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Plakalı ısı değiştiricileri son yıllarda jeotermal sistemlerde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Yüksek ısıl
verim, korozyona dayanıklı alaşım kullanma olanağı, bakım kolaylığı, tasarım esnekliği ve küçük
boyutta tasarım plakalı ısı değiştiricilerinin tercih edilmesini sağlamaktadır.
Plakalı ısı değiştiricileri, iki levha arasına preslenmiş olan plaka serilerinden oluşmaktadır (Şekil 1).
Tüm parçalar bağlantı cıvatalarıyla tutturulmuştur. Plakalar tek tek hem üst hem alt kısımlarından
taşıyıcı elemanlarla tutturulmuştur. Tek geçişli sistemlerde sıcak ve soğuk akıl tarafı bağlantıları
sondaki sabit levha üzerine yerleştirilmiştir. Çok geçişli sistemlerde ise bağlantılar uç noktalardaki
sabit ve hareketli levhalar üzerindedir.

Şekil 1.Jeotermal akışkanlarda kullanılan plakalı ısı değiştirici [Rafferty, 1993]
Şekil 2 ile plakalar arasındaki akış üzerine bilgiler verilmiştir. Sıcak ve soğuk akışkanlar plakaların her
iki tarafından birbirlerine ters yönde akmaktadır. Su akışı plakalar arasına yerleştirilen contalarla
kontrol edilmektedir. Contaların yerleştirilme konumlarına göre akışkan bir plaka üzerinden akabilir
veya akmayabilir.

Şekil 2.Jeotermal akışkanlarda kullanılan plakalı ısı değiştirici içindeki akış durumları [Rafferty, 1998]
Plakalı ısı değiştiricileri, genellikle 200°C sıcaklık ve 40 kPa basınçta çalışan düzeneklerdir. Plakaların
her birinin alanı 0.028 m² ile 2 m² arasında olabilmektedir. Tek bir ısı değiştirici için en fazla ısı
transferi alanı ise 1200 m² değerine kadar çıkabilmektedir. Plakalı ısı değiştiricilerin debisi 0.383 m³/s
-4
ile 3.33.10 m³/s arasında değişmektedir. Akışkana göre değişen boru çapları ise 0.02 m ile 0.35 m
arasında olmaktadır.
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Plakalı ısı değiştiricilerin malzemesi, seçilecek olan plaka ve conta malzemelerine göre değişmektedir.
Isı değiştiricisinin ısı transferi yüzeyleri için korozyona dayanıklı çeşitli alaşımlar seçilebilmektedir. Bu
alaşımlar; çeşitli paslanmaz çelikler, titanyum, tantalyum ve alüminyum-bronz gibi alaşımlar
olabilmektedir.
Jeotermal suyun doğrudan kullanımında genellikle paslanmaz çelik veya titanyum ısı değiştiricileri
seçilebilmektedir. Yüzme havuzu uygulamalarında içerisinde klorid ve oksijen bulunan akışkanlar için
jeotermal uygulamalarda titanyum kullanılabilir.
Plakalı ısı değiştiricilerinde çok çeşitli contalar kullanılabilmektedir. Conta seçimi en yüksek sıcaklığa
göre değişmektedir. Örneğin 120°C sıcaklık için neopren malzemeli conta seçilebileceği gibi 250°C
için sıkıştırılmış asbest malzemeli conta seçilebilmektedir.
Plaka ve contalar için yapılan malzeme seçimi çoğunlukla jeotermal akışkanın özelliklerine bağlıdır. Bu
durumda ikinci akışkanın aşındırıcı bir yapıya sahip olmadığı kabul edilmektedir. İkinci akışkan
kimyasal bir akışkan veya işlem görmüş su ise, ek bir malzemenin seçim kriterlerinin göz önüne
alınması gerekmektedir.
Plakalı ısı değiştiricilerin çerçeveleri çoğu zaman karbon çeliğinden yapılır ve genellikle epoksi içerikli
malzeme ile boyanır. Bağlantı cıvatalarının malzemesi nikel-karbon çeliği olarak seçilir. Standart
bağlantılar ise flanşlı tip karbon çelik malzemeleridir.
Plakalı ısı değiştiricilerinde toplam ısı transferi katsayısı genellikle 4500 W/(m²K) ile 6800 W/(m²K)
değerleri arasında değişmektedir. Plakalı ısı değiştiricilerde elde edilen bu yüksek performans,
jeotermal uygulamalarda çok küçük sıcaklık farklarının kullanılmasını olanak sağlamaktadır. Isıl
performans arttıkça yüksek basınç kayıpları ile karşılaşılmaktadır. Plakalı ısı değiştiricilerinin seçimi,
ısı transfer katsayısı ve basınç kaybı arasındaki ilişki göz nüne alınarak yapılabilir. Plakalı ısı
değiştiricileri kolaylıkla sökülebildiklerinden dolayı temizlenmeleri kolay olmakta ve kirlilik faktörü bu
özelliğe göre değerlendirilmektedir [Rafferty, 1993 ve Rafferty, 1998].

2.ISI DEĞİŞTİRİCİ HESAPLARI
Isı değiştiricilerinin seçimi, belirli koşullar altında belirli bir miktar ısıyı transfer edecek şekilde yapılır.
Seçim sırasındaki önemli parametre; gerekli ısı transfer yüzey alanının belirlenmesidir. Bu seçime ait
temel eşitlik Denklem (1) verilmiştir.

Q = (U)(A)(LMTD)(Cf )

(1)

Denklem (1) verilen; Q ısı yükü (W), U toplam ısı transfer katsayısı [W/(m²K)], A yüzey alanı (m²),
LMTD logaritmik ortalama sıcaklık farkı (K) ve C f LMTD düzeltme katsayısıdır.
C f düzeltme katsayısı jeotermal enerjili uygulamalarda 0.85 ile 1.0 arasında alınabilir. Logaritmik
ortalama sıcaklık farkı Denklem (2) ile bulunabilir. U toplam ısı transfer katsayısı ise, kirlilik
derecelerine göre düzenlenmiş basınç düşümü- toplam ısı transfer katsayısı grafiklerinden alınabilir.

LMTD =

DT1 − DT2
 DT 
ln  1 
 DT2 

(2)

Denklem (2) ile verilen ∆T1 = Tç1 − Tg2 (K) ve ∆T2 = Tg1 − Tç 2 (K) eşitlikleri geçerlidir. Birinci
akışkan için çıkış sıcaklığı Tç1 ve giriş sıcaklığı Tg1 olarak ve ikinci akışkan için giriş sıcaklığı Tg2 ve
çıkış sıcaklığı Tç 2 olarak alınmalıdır. Plakalı ısı değiştiricileri için tasarım değerleri Tablo 1 ile
verilmiştir.
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Tablo 1.Plakalı ısı değiştiricileri için tasarım değerleri [Rafferty, 1998]
Parametre
Tasarım Değeri
-5
-5
Kirlilik faktörü
1.762.10 (m²K)/W ile 3.524.10 (m²K)/W arası
Basınç kaybı
68.95 Pa değerinden az
Toplam ısı transfer katsayısı
4255 W/(m²K) ile 5100 W/(m²K) arasında
Plaka malzemesi
Genellikle titanyum
Conta malzemesi
Orta nitril lastik
Plakalı ısı değiştiricilerin hesabında; jeotermal akışkanın debisine ve sıcaklığına bağlı olarak enerji
gereksinimi için gerekli ısı transfer yüzey alanına, gerekli işletme koşullarına, gerekli basınç
kayıplarına ve sıcaklık farkına bakıp seçimin yapılması gerekmektedir. [Rafferty, 1998 ve Kakaç & Liu,
2002].

3.KUYU İÇİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ
Kuyu içi ısı değiştiricileri, düşük enerji gereksinimi ve uygun jeotermal akışkan olduğu durumlarda
kullanılmaktadır ve diğer ısı değiştiricilerine göre daha ekonomik olmaktadır. Bunun yanında eksisi ise,
enerji eldesinin jeotermal kuyudaki doğal akışa bağlı olmasıdır. Pompalı sistemlerde doğal akışın
yerini pompa aldığı için daha çok enerji eldesi mümkün olabilmektedir.
Bir kuyu içi ısı değiştiricisi, Şekil 3 ile verilen U-tüplü sistem şeklinde olabilir.

Şekil 3.Kuyu içi ısı değiştiricili sistem [Culver & Reistad, 1978]
Hacim ısıtması için genellikle 0.05 m siyah demir U borusu, sıcak su eldesi için ise 0.02 m boru
kullanılmaktadır. Isı değiştirici ömrünü arttırmak için korozyona dayanımı yüksek malzeme seçilmesi
gerekmektedir. Kaplamanın değiştirilmesi ekonomik olmayacağı için ısı değiştirici ile kaplama
arasındaki galvanik etkileşim dikkate alınmalıdır. Korozyonunun en çok su-hava ara yüzeyinde yani
statik su seviyesinde olduğu görülmüştür. Isı değiştiricisini şebeke suyundan ve elektrik kaçaklarından
korumak için kuyu başlarında yalıtım yapılması gerekmektedir.
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Fiberglas ile güçlendirilmiş epoksi ve polibütilen gibi metal olmayan malzemeler kullanılarak
korozyonun olumsuz etkileri giderilebilir. Metal olmayan malzemelerin ısı iletim katsayıları metallerden
düşüktür. Fiberglas epoksi borunun ısı iletim katsayısı 0.400 W/(mK) ve polibütülen malzemenin 0.200
W/(mK) iken beyaz çeliğin 70 W/(mK) civarındadır. Metal olmayan boruların et kalınlıkları, metal
olanlardan daha fazladır. Bununla beraber toplam ısı transfer katsayısı; borunun ısı iletim katsayısına,
borunun içindeki ve dışındaki ısı taşınım katsayısına ve kirlilik oluşumuna bağlıdır.
Kuyu içi ısı değiştiricileri ısıyı, rezervuar boyunca akan jeotermal akışkandan ve kuyunun çevresindeki
sıcak kayalardan çekerler. Kuyu içi ısı değiştiricileri hacim ve su ısıtma için kullanılır. [Culver &
Reistad, 1978 ve Rafferty, 1998].

4.SONUÇ
Doğrudan kullanımlı jeotermal enerjili sistemlerde, sistemin çalışması ve başarılı olması için birçok
donanımın kullanılması gerekmektedir. Sistemdeki başlıca donanımlar; kuyu içi pompalar, boru
tesisatı elemanları, yerel ısıtma ve soğutma elemanları ve ısı değiştiricileridir. Jeotermal enerjili
uygulamalarda kullanılacak ısı değiştiricilerinin seçimindeki en büyük faktör, kaynak suyunun kimyasal
yapısı ve sıcaklığı olmaktadır. Jeotermal uygulamalarda en yaygın olarak tercih edilen ısı
değiştiricileri, sahip oldukları küçük yapı ve temizlenebilir özellikleri nedeniyle plakalı tiplerdir. Plakalı
ısı değiştiricilerinin, jeotermal uygulamalarda yaygın olarak kullanılmalarını sağlayan özellikleri ise,
yüksek ısıl performansları, korozyona dayanıklı olmaları, montaj ve yerleşimlerinin kolayca yapılabilir
olmaları ve değişen kapasitelere göre aynı gövde içinde ve gerektiği kadar büyütülebilmeleridir.
Kuyu içi ısı değiştiricileriyle, jeotermal kuyudan akışkan alınmamakta sadece jeotermal kaynaktaki
enerji çekilmektedir. Böylece jeotermal akışkan içindeki zararlı maddelerden kaynaklanan sorunlar
giderilmiş olmaktadır. Kuyu içi ısı değiştiricili sistemler, uygun jeotermal akışkanın bulunduğu ve düşük
enerji gereksinimleri için daha verimli sistemlerdir. Kuyu içi ısı değiştiricileri, genellikle hacim ve
konutların ısıtılması veya sıcak su gereksiniminin karşılanması için kullanılmakta ve diğer ısı
gereksinimlerini karşılama yöntemlerine göre özellikle kuyudan akışkan çekilmemesi nedeniyle
avantajlı olmaktadırlar. Plakalı ısı değiştiricilerinde ise, kuyudan alınan akışkanın enerjisi kullanıldıktan
sonra akışkanın tekrar kuyuya gönderilmesi gerekmektedir. Bu işlemin suyun alındığı kuyudan en az
1.5 km uzaklıkta olması gerekmektedir ve ek giderler söz konusu olmaktadır. Ayrıca ek gider olarak
jeotermal akışkanı pompalanması için harcanan ilk yatırım ve işletme giderlerinin yanında bu
pompaların korozyona karşı korunması da gerekmektedir. Bu durum kuyu içi ısı değiştiricilerin
üstünlüğünü göstermektedir.
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SABİT SICAKLIKLI ISIL TEPKİ TESTLERİ İÇİN YENİ BİR
UYGULAMA METODU
A New Application Method for Constant Temperature Thermal Response Tests

Murat AYDIN
Mustafa ONUR
Altuğ ŞİŞMAN

ÖZET
Toprak kaynaklı ısı pompası uygulamalarında toprağın ısıl özelliklerinin bilinmesi, gerçekçi bir sistem
tasarımı ve uzun süreli performans öngörüleri için kritik bir önem taşımaktadır. Bu amaçla sabit ısı
akısı ya da sabit sıcaklıklı Isıl Tepki Testleri (ITT) uygulanmaktadır. Öte yandan sabit sıcaklıklı ITT, ısı
akısı test yöntemine göre daha yüksek doğrulukta öngörü, görece kısa test süresi ve ısı pompası
performans testleri ile uyumluluk gibi bazı avantajlara sahiptir. Bu çalışmada, toprağın ısıl özelliklerini
öngörmek amacıyla sabit sıcaklıklı ITT’i için analitik bir yöntem geliştirilmiştir. Bir ısı kuyusu için ısı
denkleminin Laplace dönüşümü yardımıyla analitik çözümü yapılarak ısı kuyusunun birim uzunluğu
başına ısı geçiş gücü (W/m) analitik olarak belirlenmiştir. Birim ısı geçiş gücünün tersinin (m/W)
logaritmik zaman değeri ile değişimi için elde edilen analitik ifade, toprağın ısıl iletkenlik ve difüzyon
katsayısı değerlerinin öngörülmesi için deneysel verilerle çakıştırılmıştır. Bu yöntemin avantajı;
toprağın ısı kapasitesi için bir ön tahminde bulunmayı gerektirmeksizin birim ısı geçiş gücünün tersi ile
zamanın logaritması arasındaki doğrusal ilişkinin eğiminden hareketle doğrudan toprağın ısıl iletkenlik
katsayısının hesaplanabilmesine olanak vermesidir. Bu sayede, ısı kapasitesi ile ilgili yanlış ön
tahminlerden kaynaklanan hataları ortadan kaldırmaktadır. Bu yöntem, farklı test sıcaklıklarında elde
edilmiş farklı deneysel verilere uygulanmış ve sonuçlar diğer yöntemlerin sonuçları ile de
karşılaştırılmıştır. Sonuçlar arasında oldukça iyi bir uyum görülmüştür. Geliştirilen bu yöntem, ısı
kuyularının yüksek doğrulukta ve uzun süreli ısıl performans tahminleri için kullanılabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Isıl Tepki Testi, Toprak kaynaklı ısı pompası, Isıtma kuyuları.

ABSTRACT
In ground source heat pump (GSHP) applications, determination of thermal properties such as thermal
conductivity and diffusivity of ground is essential to make a reliable long term performance predictions
of boreholes and system design. Constant heat-flux or constant-temperature thermal response tests
(TRT) is used to determine ground’s thermal properties. Constant-temperature TRT has some
advantages over the constant heat-flux TRT due to its more accurate prediction, shorter test duration
and compatibility with heat pump performance tests. In this study, an analytical method is developed
for analyzing constant-temperature TRTs to estimate thermal properties of a ground system of
interest. Analytical solution of heat equation for a borehole is obtained based on Laplace
transformation, and heat transfer rate per unit borehole length (unit HTR) is analytically determined.
Analytical expression for the variation of inverse unit HTR value with logarithm of time is fitted to
experimental data to estimate thermal conductivity and diffusivity of ground. The advantage of this
method is to allow for determining thermal conductivity directly from the slope of logarithmic time
dependency of inverse unit HTR value without making an estimation for heat capacity. Therefore,
errors based on incorrect estimation of heat capacity can be eliminated. The method is applied for
different experimental data based on different test temperatures, and the results are compared with
those of other methods. A very good agreement between the results is obtained. The method can be
used to make more precise long term thermal performance predictions of boreholes.
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1. GİRİŞ
Ülkemiz toplam enerji tüketiminin önemli bir kısmı ısıtma ve soğutma için kullanılmaktadır. Ülkemizde
yaygın olarak çoğu ithal kaynaklara dayalı fosil yakıtlı ısıtma sistemleri ve dış hava ile ısı alışverişi
yaparak elektrik tahrikli kompresörle çalışan soğutma sistemleri kullanılmaktadır. Ülkemizin yüksek
enerji ithalatı nedeniyle verimi yüksek ısıtma soğutma sistemlerine ihtiyacı oldukça fazladır. Yukarıda
belirtilen geleneksel ısıtma soğutma sistemlerine alternatif olarak aynı sistemle hem ısıtma hem de
soğutma yapabilen ve ısı alışverişini toprakla yapan toprak kaynaklı ısı pompaları en önemli alternatif
sistemlerden biridir. Bu sistemlerin en yakın rakibi olan hava kaynaklı ısı pompalarından ısıtma ve
soğutma da sırasıyla %43 ve %37 daha verimlidir [1]. Enerji Bakanlığı raporuna göre ısıtma amaçlı
açılan kuyuların sayısı son on yılda üç katı artmış [2] ve önceki yıllarda fizibilitesinin düşüklüğünden
dolayı uygulama alanının dar olan bu sistemlerin kullanım sayıları, sondaj teknolojilerinin gelişmesi ve
cihaz fiyatlarının yerli olarak da üretiminin gündeme gelmesi nedeniyle artışa geçmiştir.
Toprak kaynaklı ısı pompalarının performansını belirleyen en kritik bileşeni ısı alışverişinin yapıldığı
toprak altı kuyulardır. Kuyuların iyi planlanmaması ileride kapasite yetersizliği veya ilk yatırımda
yüksek maliyet gibi durumlara yol açabilmektedir. Bu amaçla uygulama öncesi kuyularda Isıl Tepki
Testleri (ITT) yapılmaktadır. ITT’lerin kapasiteyi doğru verebilecek şekilde yapılması ve sonuçların iyi
yorumlanması oldukça önemlidir.
Geleneksel olarak 20 yıldan uzun süredir yapılan bu testlerde kuyu içerisine sabit bir ısı akısı
uygulanarak kuyu içerisindeki gidiş dönüş borularının sıcaklıklarının değerlerine göre toprağın ısıl
iletkenlik değeri bulunur. Bu yöntem Lord Kelvin’in [3] çizgi kaynak yöntemine göre yapılmaktadır.
Çizgi kaynak yöntemine ek olarak Ingersoll [4] tarafından önerilen ve Kavanaugh &Rafferty [5]
tarafından kuyular için kullanılan silindirik kaynak yöntemi ve bunlara ilave olarak Yavuztürk [6],
Signorelli 2007 [7], Özüdogru 2014, [8] tarafından geliştirilen sayısal yöntemler vardır. Gehlin [2003]
[9] silindirik kaynak metodunun daha yüksek ısıl iletkenlik sonuçları verdiğini belirtse de daha sonra
Philippe [2009] [10] silindirik ve çizgi kaynak metotları arasında bir uyum olduğunu göstermiştir. Fakat
sonraki yıllarda [2013] [11] farklı bir çalışmada silindirik kaynak metodu ile daha yüksek sonuçlar elde
etmiştir. Sonuçların farklılık göstermesi kuyu çaplarına test sürelerine vb. bağlı olarak değişmektedir.
Geniş kuyularda silindirik kaynak metodunun daha iyi sonuç vermesi daha dar kuyularda uzun süreli
testlerde çizgi kaynak metodunun doğru sonuçlar vermesi beklenen sonuçlardır.
Sabit ısı akısına ilişkin testler ile ilgili geniş bilgi [12-16] kaynaklarından bulunabilir. Bu güne kadar
binlerce test yapılmış ve yapılan testlerde ısı akısının sabit tutulamaması vb. problemlerle
karşılaşılmıştır. Bu yöntemin tahminlerinin uzun süreli analizlerini yapan bir çalışma ile de henüz
karşılaşılmamıştır. Bu gibi problemler ve eksiklikler nedeniyle yeni test metotları araştırmaları devam
etmektedir.
Isı akısının yerine gidiş suyu sıcaklığının sabit tutulması daha kolay olmakta (ısı akısı testi sırasında
debi, gidiş ve dönüş sıcaklık değerleri sabit tutulur) ve sabit sıcaklıkla yapılan testler ısı pompası
testleri ile uyumlu olmaktadır.
Sabit sıcaklıkta ITT ilk olarak Wang [17] tarafından denenmiş daha sonra Aydin [18] tarafından
geliştirilmiştir. Sabit sıcaklıkta su gönderilen bir kuyuda belli bir süre sonra eşdeğer boru bölgesinde ve
bir süre sonra da kuyu çeperindeki sıcaklık değişimleri çok azalmakta sensörlerin ölçüm
hassasiyetlerinin altına düşmekte ve sabit kabul edilebilecek duruma gelmektedir. Kuyunun (veya
eşdeğer borunun) silindirik bir kaynak olarak düşünülerek sıcaklık dağılımı veren denklemler ilk olarak
Carslaw & Jeager [19] tarafından verilmiştir. Laplace dönüşümü ile çözüm çalışmaları ise
Bandyopadhyay [20] [2008] ve Beier [2014] [21] tarafından denenmiştir.
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Çözümlemede kullanılan modeller ancak belli şartlar altında doğru sonuç verebilmektedir. Toprak
kaynaklı ısı pompalarında çok farklı kuyu uygulamaları ile karşılaşılabilmektedir. Kuyu içerisinde tek
U’dan çift U’ya hatta üç U [22] uygulamalarının yanında eş-eksenli [23] karmaşık eş-eksenli [24], temel
kazık uygulamalarında daha sığ daha geniş kuyular kullanılmaktadır. Çok U’lu kuyular ve temel kazık
uygulamaları genel olarak geniş çaplı olmakta ve çizgi kaynak için uygun olmamaktadır. Yerine
silindirik kaynak metodu daha iyi sonuçlar verebilmektedir [25]. Ayrıca kuyunun derinliği arttıkça
başlangıçta kabul edilen doğal toprak sıcaklığı eksen boyunca değişmekte ve sonuçlardaki farklılığın
artması beklenmektedir.
Bu çalışmada; sabit sıcaklıklı silindirik kaynak olarak temsil edilen kuyuların ısı iletimi probleminin
analitik çözümünde Laplace metodunu takiben ters Laplace dönüşümünde yaklaşık metodlar
kullanılarak sabit sıcaklıkta yapılan ısıl tepki testleri için bir uygulama yöntemi geliştirilmiştir. Bu
yöntemde sıcaklık sabit tutularak yapılan test boyunca gerçekleşen birim uzunluktaki ısı geçişinin
tersinin logaritmik zamandaki değişiminin eğimi kullanılarak ısıl iletkenlik değeri ve bu doğrusal
değişimin t=1 anındaki (birimden bağımsız olarak) değeri yardımıyla ısıl difüzyon katsayısı
bulunabilmektedir. Geliştirilen bu metot farklı tipteki kuyularda denenerek elde edilen sonuçlar sayısal
metot ve geleneksel ısı akısı metotları ile karşılaştırılmıştır.

2. SABİT SICAKLIKTA ITT İÇİN ANALİTİK MODEL
Şekil 1’de gösterildiği gibi eşdeğer yarıçapı re olan bir kuyu içerisine sabit sıcaklıkta akışkan
gönderildiğinde Başlangıç Sınır Değer Problemi (BSDP) şu şekilde olacaktır:

Dolgu
r

U-borusu

Toprak
Kuyu

r

Dolgu
rk

Toprak

r eş r b

Şekil 1: Örnek bir ısıtma kuyusu.
1 ∂  ∂T  1 ∂T
,
r
=
r ∂r  ∂r  α ∂t

(1)

T(r, t = 0) = T∞ ,

(2)

lim T(r, t ) = T∞ ,

(3)

T(r = re , t ) = Twf = sabit ,

(4)

r →∞

ve
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BSDP’nin çözümünü basitleştirmek için aşağıda verilen boyutsuz değişkenleri kullanabiliriz:

T(r, t ) − T∞
,
Twf − T∞

~

θ (~r , t ) =

(5)

r
~
r = ,
re
~
t =α

(6)
t

(re )2

,

(7)

Burada kullanılan boyutsuz ifadelerle denklem takımı homojen başlangıç koşuluna sahip olur. Böylece
homojen başlangıç koşulunda Laplace dönüşümü ile çözüm elde etmek kolaylaşır.
Denklem 5-7’deki boyutsuz ifadeleri Denklem 1-4’te kullanırsak BSDP şu hâle gelir:
1 ∂  ~ ∂θ  ∂θ
,
r
=
~
r ∂~
r  ∂~
r  ∂~t
~
θ (~r , t = 0) = 0 ,
~
lim θ (~
r, t ) = 0 ,
~

(8)
(9)
(10)

r →∞

ve

~

θ (~r = 1, t ) = 1 ,

(11)
BSDP’nin çözümü için Laplace dönüşümünü uygulayabiliriz. Denklem 8’in Laplace dönüşümünü alıp
Denklem 9’da verilen başlangıç koşulunu uygularsak aşağıdaki denklem elde edilir:
1 d  ~ dθˆ 
r
− sθˆ = 0 ,
(12)
~
r d~
r  d ~
r 
~
Burada θˆ , θ (~
r , t ) ’nin Laplace dönüşümü olup bilindiği üzere şu şekilde tanımlanır:
∞

~

∫

~ ~

θˆ(~r , s) = e − s t θ (~r , t )d t ,

(13)

0

Burada s Laplace dönüşüm değişkenidir. Denklem 12, sıfırıncı derece değiştirilmiş Bessel denklemidir
ve genel çözümü:
(14)
θˆ(~r , s) = AK 0 s ~r + BI0 s ~r ,
şeklinde verilebilir. Denklem 10’da verilen sınır koşulu Laplace dönüşümü alınarak kullanılırsa
Denklem 14’in sabitlerinden biri elde edilebilir:
~
lim θˆ(~r , t ) = A lim K s ~r + B lim I s ~r = 0 ,
(15)

( )

( )

~r → ∞

~r → ∞

0

( )

~r → ∞ 0

( )

~
r sonsuza yaklaşırken K 0 sıfıra, I 0 ise sonsuza yaklaşır. Buradan kolayca B=0 olduğu bulunur. Bu
durumda Denklem 14 şu şekilde kısaltılabilir:
~
(16)
θˆ(~r , t ) = AK 0 s ~r ,
Denklem 16’daki A sabitini bulmak için ise Denklem 11’deki sınır koşulu Laplace dönüşümü alındıktan
sonra kullanılır:
1
~
(17)
θˆ(~r = 1, t ) = AK 0 s = ,
s
A için çözüm:
1
,
(18)
A=
sK 0 s
Denklem 18, Denklem 16’da kullanılırsa:
K s~
r
~
,
(19)
θˆ(~r , t ) = 0
sK 0 s

( )

( )

( )

( )
( )
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Denklem 19’da verilen ifadenin ters Laplace’ı tablolarda bulunmayabilir, fakat kompleks hat boyunca
integralinin alındığı kompleks ters integral formülü ile bulunabilir [26]. Buradan Denklem 19’un tersi
∞
~
~

2 
~
2 ~ J0 (r u )Y0 (u ) − Y0 (r u )J0 (u ) 
~
(20)
θ(r, t ) = 1+
exp − u t
du ,
2
2
p 

u J0 (u) + Y0 (u)
0
olarak elde edilir. Birim kuyu boyunca ısı geçiş oranı ise şu şekilde verilir:
 dT 
.
(21)
q′(t ) = −2π k  r

 dr r = re

(

∫

)

[

]

Isı geçişi boyutsuz formda aşağıdaki şekilde yazılabilir:
q′(t )
~
~
.
q′ t =
2π k Twf − T∞
Boyutsuz sıcaklık (Denk. 5), radyal uzaklık (Denk. 6) ve Denk. 22, Denklem 21’de kullanılırsa:
~
 dq 
q′ t = −2π k Twf − T∞  ~
r ~ ,
2π k Twf − T∞ ~
 d r  ~r =1
veya
~
q′ t
~
 dq 
~
r ~ ,
q′ t =
= − ~
2πk Twf − T∞
 d r  ~r =1
şeklinde bir ifade elde edilir. Denklem 24’in Laplace dönüşümü alınırsa:
 dqˆ 
~
qˆ′(s) = − ~
r ~  ,
 d r  ~r =1
elde edilir. Denklem 19’un ~
r ’ya göre türevi alınırsa:
r
dθˆ ~ ~ − sK1 s~
,
r, t =
~
dr
sK 0 s

()

(

)

) ()

(

()

(

()

(

)

)

( )
( )

( )

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

bulunur. Denklem 26’yı Denklem 25 içerisinde kullanırsak:

~
qˆ′(s) =

( ),
sK ( s )
sK1 s

(27)

0

şeklinde bir ifade elde edilir. Denklem 27’nin uzun zamanlı yaklaşımı bulunmak istenirse s'nin küçük
değerleri için birinci ve sıfırıncı derece değiştirilmiş Bessel fonksiyonlarının asimptotik yaklaşımı ile
aşağıdaki ifadeler bulunabilir:

( )

lim sK1 s = 1 ,

s→0

(28)

ve

( s ) ≈ − ln e 2 s  .
γ

K0

(29)


Denklem 28 ve 29’u Denklem 27 içerisinde kullanırsak s'nin küçük değerleri için:
1
~
(30)
qˆ′(s ) ≈ −
 eγ s 


s ln
 2 


elde edilir. Denklem 30’un tersini Schapery yaklaşımı ile bulabiliriz:
(31)
f ( t ) ≈ [sf (s)]s =1 / 2 t ,
Najurieta [27] Denklem 31’i logaritmik fonksiyonlar için daha iyi sonuç verebilecek şekilde biraz
modifiye etmiştir:
(32)
f ( t ) ≈ [sf (s)]s =1 / e γ t ,
burada γ=0.5772 EulerGama sayısıdır. Buradan, Denklem 30’un tersi şu şekilde verilebilir:
1
1
1
~
~
,
q′ t = L−1 s~
qˆ′(s) = −
=−
=


 eγ 1 / eγ ~t 
 eγ / ~t  1  4~t 


ln γ 
ln
ln



2
2  2  e 





()

(33)
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Denklem 33’te verilen uzun zamanlı yaklaşı gözönüne alırsak aşağıdaki ifadeye ulaşırız:
1
~
~
(34)
q′ t =
~ ,
1  4 t 
ln
2  eγ 
Denklem 34’ün tersini alırsak:
~
1
1  4 t 
=
ln
,
(35)
~
~
2  eγ 
q′ t
~
~
elde ederiz. Denklem 7 ve 22’de verilen t ve ~
q′ t boyutsuz tanımları Denklem 35’te kullanılarak
Denklem 33’ün boyutlu halini elde ederiz:
2π k Twf − T∞
1  4α t 
= ln γ
,
(36)
2  e (re )2 
q′(t )
Bu ifade t >=
t c e γ re2 / 4α koşulu için geçerli olup şu şekilde yeniden düzenlenebilir:

()

()

()

(

)


 4α 
1
1
 ,
ln(t ) + ln γ
=
 e (r )2 
q′(t ) 4πk Twf − T∞ 
e



Bu denklem, 1 / q′( t ) - ln(t) grafiğinin eğimi m olan doğrusal bir çizgi oluşturacağını gösterir:

)

(

m=

(

1

)

(38)

)

(39)

,
4πk Twf − T∞
Buradan k çekilerek ısıl iletkenlik değeri bulunur:
1
k=
4πm Twf − T∞
veya 10 tabanına göre logaritmik eksende çizdirilirse Denklem 37 şu şekilde olacaktır:

 4α 
1
2.303
 ,
log(t ) + log g
=
 e (r )2 
q′(t ) 4πk Twf − T∞ 
e



Isıl iletkenlik ise:
2.303
k=
4πm Twf − T∞
şekilde elde edilir. t=1 anındaki (birimi önemli değil) değeri ise şu şekildedir:


 1 
4a 

=
a =
m
log

 eg r 2 
 q′ ( t )  t =1
 ( e) 
Buradan α kolaylıkla aşağıdaki gibi t=1 anının birimi (sn, dk, sa, g) cinsinden bulunabilir:

(

(

(

(37)

)

)

(40)

(41)

(42)

eγ (re )2 10a / m
(43)
4
Örnek olarak değişik sıcaklıklarda yapılmış üç ayrı testi Denklem 40’a uygularsak Şekil 2’deki gibi bir
grafik elde ederiz.

a=
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0.025
Test verisi @Twf = 30 oC
Test verisi @Twf = 40 oC
0.02

Test verisi @Twf = 50 oC
En-küçük kareler dogrusu (Twf = 30 oC)
En-küçük kareler dogrusu (Twf = 40 oC)
En-küçük kareler dogrusu (Twf = 50 oC)

1/q [m/W]

0.015

0.01

0.005

0
0.001

0.01

0.1
1
Test Süresi [sa]

10

100

Şekil 2. Örnek bir kuyuda 1 / q ′ değerinin ortalama su sıcaklığının sabit kaldığı farklı sıcaklık değerleri
için gözlenen ısı geçisi tersinin logaritmik zamandaki değişimleri ve bu değişimlere uzun test
zamanlarında en iyi uyan (en-küçük kareler) doğrular(ı).
Düşey eksen kuyuda gerçekleşen birim ısı geçişinin tersini, yatay eksen ise 10 tabanına göre
logaritmik zamanı göstermektedir. Her test için en düşük kareler yöntemi uygulanarak en iyi uyan
doğru elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 1’de özet olarak gösterilmiştir.
Tablo 1. Örnek kuyudaki test verilerinin Denklem 40’a uygulanması ile elde edilen sonuçlar.

Test No

Ortalama
Sıcaklık

Gidiş Su
Sıcaklığı

Twf

o

o

Efektif ısıl
iletkenlik
(Denklem
41’den)
[W/(mK)]

Eğim
m

[ C]

[ C]

[m/W]

30
40
50

28.7
37.7
46.6

4.66 x 10
-3
2.56 x 10
-3
2.13 x 10

1
2
3

-3

Regresyon
katsayısı
2
R

3.096
3.297
2.808

0.963
0.894
0.971

3. FARKLI TİP KUYULARDA SONUÇLARIN İNCELENMESİ
Deneysel sonuçların verildiği Aydın’ın doktora çalışmasında [18] verilen farklı kuyulara bu yöntem
uygulanırsa Tablo 2’de verilen sonuçlar elde edilir. Tablodaki efektif iletkenlik değerlerinin elde
o
edilmesinde doğal toprak sıcaklığı 16 C olarak girilmiştir.
Tablo 2. Örnek kuyudaki test verilerinin Denklem 40’a uygulanması ile elde edilen sonuçlar.

Kuyu
No

1
2
3
4
5
6

U
Borusu
Sayısı

1
1
2
1
1
3

Kuyu
Derinliği

Kuyu
Çapı

U Boru
Çapı

Kullanılan
Test Süresi

Test Su
Sıcaklığı

Ortalama
Sıcaklık

Tg

Twf

o

o

Efektif
İletkenlik
(Denklem
41)

[m]

[cm]

[mm]

[sa]

[ C]

[ C]

[W/(mK)]

50
50
50
100
50
50

17
17
17
17
20
20

32
32
32
32
40
32

75
236
75
75
75
70

40
40
40
40
40
40

37.7
38.7
38.9
36.0
37.4
37.9

3.3
2.9
3.2
4.1
3.1
3.3
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4. SAYISAL DOĞRULAMA
Sonuçları sayısal modelle doğrulamak için Şekil 3’de görüldüğü gibi 2 boyutlu bir model COMSOL
ortamında kurulmuştur. COMSOL sonlu elemanlar yöntemine göre mühendislik ve temel bilim
problemlerinin denklem takımlarını çözen bir profesyonel yazılımdır, [28]. Dış alan sınırı, sıcaklık
değişimlerinden etkilenmeyeceği kadar büyük seçilmiştir. Toplanmış tüm deney sıcaklık verileri
modele zamana bağlı sınır koşulu olarak aktarılmış ve problem sayısal ortamda çözülerek elde edilen
birim kuyu derinliği başına ısı transfer değerleri deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Modelleme
işleminde, boru ve dolgu özellikleri modele girilmiş ve en iyi çakıştırmayı elde etmek için toprağın
iletkenliği iteratif olarak değiştirilmiştir.

Şekil 3. Sayısal modelde kuyu çevresi ve kuyu detayı.
Kullanılan çözüm alanlarının özellikleri Tablo 3’te verilmiştir. Modelde kuyu çapı (r k ) 0.085m, boru dış
çapı (r b ) 0.016m boru iç çapı 0.0131 m olarak toprak bölgesi çapı ise 10m olarak, boru eksenleri arası
0.097m olarak gerçek kuyuyu temsil edecek şekilde seçilmiştir.
Tablo 3: Çözüm alanlarının özellikleri
Yoğunluk
Isı Kapasitesi
Isıl İletkenlik

3

kg/m
J/kgK
W/mK

Toprak
2130
920
-

Dolgu
1760
900
1.7(Kuyu 3 ve 6 da 0.9)

Boru
959
1900
0.38

5. DİĞER METOTLARLA KARŞILAŞTIRMA
Bu çalışmada Laplace dönüşümü ile elde edilen Onur yönteminin sonuçları, Comsol sayısal
yönteminin sonuçları ve Aydın [18] tarafından önerilen yöntemin sonuçlarının yanı sıra sabit ısı akısı
geleneksel test uygulamasının sonuçları ile Tablo 4’de karşılaştırılmıştır. Aydın yönteminde kullanılan
r eş (bu yazı da r e ) yaklaşımı sadece 1U için olduğu için Tabloda 2U ve 3U sonuçları verilmemiştir.
Benzer şekilde sabit ısı akısı testi uygulamadaki bazı problemler nedeni ile sadece Kuyu 1, 4 ve 5’e
uygulanabilmiştir.
Comsol modellemesinde bazı modellemelerde borunun ısıl iletkenliği ihmal edilirken bazı modellerde
borunun ısıl iletkenliği de hesaba katılmıştır. Tablo 4 üçüncü sütunda verilen ilk değerler borunun
ihmal edildiği, parantez içerisindeki ikinci değerler ise borunun ısıl iletkenliğinin de hesaba katıldığı
modellerden elde edilen sonuçları ifade etmektedir.
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Tablo 4: Farklı metotlarla toprağa ait elde edilen ısı iletim katsayısının karşılaştırması.
Elde Edilen Isıl İletkenlik
Sabit Sıcaklık Testi
Kuyu
No

Onur Yöntemi
(Denklem 41)

Sabit Isı Akısı Testi

Comsol ile Sayısal
Modelleme
k dolgu+boru =1 W/mK
(k dolgu =1.7 W/mK,
k boru =0.38W/mK)

Aydın Yöntemi [18]
(Multipole r eş ifadesi
kullanılarak)

Aynı kuyuda
Sabit Isı Akısı Testi
ve Çizgi Kaynak
Metodu kullanılarak
(60W/m ısı akısı ile)

3.0 (2.3)
3.0 (2.2)
3.1
3.2 (2.5)
3.0 (2.4)
3.2

2.3
2.2
2.5
2.4
-

2.3
3.0
2.5
-

[W/(mK)]

1
2
3
4
5
6

3.3
2.9
3.2
4.1
3.1
3.3

Sayısal Comsol ortamında elde edilen sonuçları modelin analitik yöntemlere göre daha kapsamlı bir
model içermesi nedeniyle yeterli doğrulukta kabul edersek Onur yönteminin Kuyu 4 ve Kuyu 1
haricinde oldukça yakın sonuçlar verdiği söylenebilir. Yakın sonuçlar elde edilen kuyular 2U ve 3U
içeren kuyulardır. Bu tip kuyularda kuyu içerisindeki boru adedi fazla olduğu için kuyu içerisinde daha
uniform bir sıcaklık dağılımı gözlenir. Uniform sıcaklık dağılımı kuyu kesitinde açısal olarak daha
simetrik bir görüntü verecek sabit sıcaklık yaklaşımına daha çok uyacaktır. Ayrıca yakın sonuç elde
edilen Kuyu 2’deki test 236 saatlik testtir. Buradan çok U’lu kuyularda yöntemin çok iyi olduğu ve 1U’lu
kuyularda test süresinin uzun tutulması gerektiği söylenebilir. Test süreleri ile ilgili inceleme ayrı bir
çalışmanın konusudur. Derin kuyularda T ∞ değerinin kuyu boyunca değişkenliği fazla olacağı için bu
değerin derinliğe göre yaklşık doğrulsal değişiminin göz önüne alınarak türetimlerin yeniden yapılması
gerekir. Buradaki sonuçlardan toprağın ısıl yayılım katsayısı da bulunabilir. Fakat öncesinde kuyuda
boru, dolgu, kuyu özelliklerine bağlı olarak eşdeğer çapın hesaplanması gerekir. Bu da sonraki bir
araştırma konusudur. Eşdeğer çap ile ilgili detaylı bilgi çeşitli kaynaklardan[29-33] bulunabilir.

6. SONUÇ
Bu çalışmada sabit sıcaklıkta ısıl tepki testleri için silindirik kaynak varsayımına dayalı ısı iletim
denkleminin Laplace dönüşümü yöntemi ile çözümleri kullanılarak sabit sıcaklıklı ısıl tepki testleri için
bir model geliştirilmiştir. Geleneksel olarak yapılan testlere benzer şekilde sabit sıcaklıkta yapılan ısıl
tepki testleri için uygulamada oldukça basit olan önerilmiş bu modelle kuyu içerisinde gerçekleşen
birim ısı geçişinin tersinin logaritmik zaman eksenindeki dağılımının doğrusal bir davranış gösterdiği
görülmüştür. Bu doğrunun eğimi kullanılarak test yapılan kuyunun çevresindeki toprak yapısının ısıl
iletkenlik değeri elde edilebilmektedir. Logaritmik eksende elde edilen doğrunun t=1 anındaki değeri
kullanılarak da yapının ısıl yayılım katsayısı bulunabilmektedir. Bu yöntemin avantajı ısıl iletim
katsayısını bulmak için önceden hayali bir eşdeğer çap ve ısı kapasitesi tahmininde bulunmayı
gerektirmemesidir. Geliştirilen model farklı modeller ile karşılaştırılmış ve sonuçların uyumluluğu
gösterilmiştir.
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JEOTERMAL KAYNAKLARIN ELEKTRİK ÜRETİM (GÜÇ)
POTANSİYELİNİN HACİMSEL YÖNTEMLERLE
BELİRLENMESİNDE YENİ BİR UYGULAMA METODU
A New Application Method in Determining the Electricity Production (Power) Potential of Geothermal Resources by
Volumetric Methods

Melek ALTIN
Mustafa ONUR

ÖZET
Jeotermal bir kaynağın keşfini takiben yapılması gereken en önemli iş, bu kaynağa ait yerinde
depolanmış ısı kapasitesi, kuyu başında üretilebilir ısı ve elektrik üretim potansiyellerinin gerçekçi
tahminlerini yapmaktır. Yatırım kararı vermede belirleyici olan bu parametreleri %100 kesinlikle tahmin
etmek mümkün olmadığı için bu parametrelerin tahmininde, belirlenimsel (“deterministik”) yöntemler
yerine, istatistiksel ve olasılıklı yöntemleri kullanmak tercih edilen bir yaklaşımdır. Sıkça Monte Karlo
Simülasyon yöntemi (MKSY) ve ona basit bir alternatif olan analitik belirsizlik yayılma (ABY) yöntemi,
bu önemli karar verme parametrelerindeki belirsizliği sayısallaştıran P10 (kanıtlanmış), P50 (olası) ve
P90 (olanaklı) üç önemli istatistiksel ölçütün hesaplanmasında kullanılmaktadır.
ABY yöntemi, bahsedilen karar verme parametrelerinin tahmininde MKSY’ine, analitik tabanlı basit bir
alternatif sunmuştur. Ancak, geçmişteki MKS ve ABY yöntemlerinin uygulamaları, ABD Jeolojik Tetkik
Dairesi tarafından önerilmiş USGS ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü' nce geliştirilen MIT hacimsel
yöntemi veya bu iki yöntemin karışımı melez yöntemler üzerinedir. İstatistiksel ve olasılık tabanlı
USGS veya MIT yöntemlerinde, jeotermal kaynak terk sıcaklığı ve çevrim verimliliği, kullanılacak
çevrim türbininin tipi göz önünde bulundurulmaksızın kullanıcılar tarafından genellikle keyfi olarak
seçilmektedir. USGS ve MIT temelli olasılıklı yöntemlerinin bu şekilde keyfilik içeren kullanımı,
jeotermal sahaların elektrik üretim potansiyeli için aşırı iyimser tahminlerin yapılmasına ve dolayısıyla
da yatırımcıların yanlış yönlendirilmesine sebep olabilmektedir.
Bu çalışmada, hacimsel depolanmış ısı kavramı üzerine kurulu USGS ve MIT yöntemlerindeki
yukarıda bahsedilen karar verme parametrelerindeki keyfiliği ortadan kaldıran ve dolayısıyla da
jeotermal sahaların daha gerçekçi elektrik üretim potansiyelinin belirlenmesini olanaklı kılan, ABY
yöntemi ile birlikte de kullanılabilen yeni bir uygulama yöntemi sunulmaktadır. Bu yeni uygulama
yönteminde, jeotermal kaynak sıcaklığına bağlı olarak seçilecek temel güç (tek flaş buhar veya çift
akışkanlı) santralinin tipi dikkate alınarak ve termodinamiğin 2. yasası göz önünde bulundurularak,
saha terk sıcaklıkları ve elektrik çevrim verimliliği belirlenmektedir. Metodun uygulaması ve sonuçları,
tek flaş ve/veya çift akışkanlı santrallerle Türkiye’deki elektrik üretimine elverişli jeotermal sahalar için
gösterilmekte, USGS ve MIT yöntemlerinden elde edilen sonuçlar ile kıyaslanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hacimsel yöntemlerle elektrik üretim potansiyeli tahmini, USGS, MIT, Garg &
Combs yöntemleri, Olasılıklı ABY yöntemi, Yeni bir uygulama metodu.

ABSTRACT
After discovery of a geothermal reservoir, an important task is to estimate the decision-making
quantities (or parameters) such as its stored heat in-place, recoverable heat at the wellhead, and
power (or electricity) generation potential by use of a power station. Because it is impossible to
estimate in situ stored heat of a geothermal reservoir and the amount of recoverable heat at the
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wellhead with 100% certainty, it is desirable to use statistical and probabilistic methods instead of
deterministic methods to estimate these decision-making parameters. Often the Monte Carlo
Simulation method (MCSM) or analytic uncertainty propagation method (AUPM) is used to estimate
the statistical measures such as P10 (proved), P50 (probable) and P90 (possible) that quantify
uncertainty in these important decision-making parameters estimated by volumetric methods.
The AUPM is based on an analytical foundation and presents a simple alternative to the MCSM.
However, in the past, both MCS and AUP methods are applied to the USGS method developed by the
US Geological Survey, to the MIT method developed by Massachusetts Technology Institute, or to
hybrid methods based on the USGS and MIT. Both USGS and MIT methods, when they are used for
predicting power (or electricity) generation potential of a geothermal resource, are often used with
arbitrarily chosen values of resource abandonment temperature and thermal conversion efficiency
which do not take into account the type of power station. The USGS and MIT applications with
arbitrarily chosen input parameters of the abandonment temperature and conversion efficiency often
lead to too optimistic estimations of electricity production potential of geothermal fields and therefore
can mislead the investors in this sector.
In this study we present a new application method which could also be used with the AUPM and
removes the arbitrary usage of input parameters of abandonment resource temperature and
conversion efficiency by accounting for the type of a basic power station appropriate for a geothermal
system under consideration. The new method enables one to predict much more realistic estimates of
the electricity production potential of geothermal fields. In this new approach, the basic power station
(such as based on a single flash or binary cycle) to be used is chosen according to the resource
temperature and field abandonment temperature and electricity conversion efficiency which are
nd
determined based on the 2 law of thermodynamics. The application of the method is demonstrated
for a few geothermal systems in Turkey, which are amenable to electricity production by use of single
flash or binary cycle power stations, and the results obtained from the new method are compared with
the results of USGS and MIT methods.
Keywords: Electricity production potential estimations by using volumetric methods, USGS, MIT,
Garg & Combs methods, Probabilistic AUPM, a new application method.

1. GİRİŞ
Son yıllarda, Türkiye’de jeotermal sahaların özelleştirmeye açılmasıyla birlikte, elektrik (güç) üretimi
için “elverişli” jeotermal saha arama, değerlendirme ve mevcut olanların da geliştirilmesi için Türkiye
jeotermal sektöründe yatırımlar önemli ölçüde artmakta ve hızlı bir büyüme görülmektedir. Örneğin,
son on yılda, Türkiye’de jeotermal kurulu güç kapasitesi, yaklaşık 22 kat artarak 18 MWe’tan 400
MWe’a çıkmıştır. Son beş yıldaki artış ise 4 kat civarındadır [1], [2], [3]. Pekçok özel yatırımcı, devletin,
yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik alımı garantisi vermesi nedeniyle, elektrik üretimi için güç
santralleri kurmak amacıyla genellikle MTA’nın daha önceden keşfettiği jeotermal sahaları
değerlendirmektedir.
Bilindiği gibi, bir jeotermal sahanın elektrik üretimi için keşfi, değerlendirilmesi ve hatta geliştirilmesi
aşamalarında, değer yaratacak ve/veya değer kaybını (riski) azaltacak kararlar vermek için,
depolanmış ısı, üretilebilir ısı ve güç potansiyeliyle ilgili belirsizliği de hesaba katan tahminlere
gereksinim duyulur. Bu amaç için, 1970’lerde ABD Jeolojik Tetkik Dairesi (USGS) tarafından hacimsel
depolanmış ısı (veya “yerinde ısı”) yöntemi sıklıkla kullanılmaktadır [4], [5], [6]. USGS hacimsel
yöntemi olasılıklı Monte Carlo (MC) veya ona basit bir alternatif olan analitik belirsizlik yayılımı (ABY)
yöntemi ile birlikte kullanılarak, bir jeotermal kaynağın kanıtlanmış (%90’dan daha büyük olasılıkla),
olası (%50’dan daha büyük olasılıkla) ve olanaklı (%10’dan daha büyük olasılıkla) üretim potansiyel
tahminleri yapılabilmektedir [7], [8].
USGS hacimsel yöntemi, jeotermal kaynakların depolanmış ısı veya hacimsel yönden
değerlendirilmesinde basitliği nedeniyle oldukça caziptir. Ancak son yıllarda jeotermal kaynakların
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önemli oranda gelişimiyle beraber geride kalan on yıllar boyunca edinilen deneyim, söz konusu
yöntemin, ilk önerildiği şekliyle kullanımının gerçek güç potansiyellerini aşırı iyimser tahmin ettiğini
göstermiştir. Sorunun çoğu, hesaplamalarda kullanılan üretim (veya kurtarım) faktörü, gerçekte
üretilebilecek olan kaynak hacmi ve referans sıcaklık için keyfi olarak çoğu zaman düşük alınan ortam
sıcaklığı (veya terk sıcaklığı) değerlerinden kaynaklanmaktır. Örneğin, pek çok çalışmada USGS
o
o
o
yönteminde, 15 C referans sıcaklığı kullanılırken, kimi çalışmalarda 25 C, kimisinde 35 C, kimisinde
o
de 100 C alınmaktadır. Bu keyfi referans sıcaklık değerleri depolanmış ısı hesaplamaları için
kullanılabilir olmakla beraber, kuyu başında üretilebilir ısı ve elektrik üretimi tahminleri için gerçekçi
değildir.
Ayrıca, herhangi bir kuyunun mevcut olmadığı erken arama ve erken değerlendirme aşamalarında,
kurtarım faktörünün kuyularda uygun geçirgenlik bulunamaması nedeniyle sıfır olma olasılığı
o
bulunmasına rağmen, USGS yönteminde, 15 C’lik bir referans sıcaklık ve bununla beraber, sıfırdan
farklı bir üretim faktörü sıklıkla kullanılmaktadır. Ortam sıcaklığı gibi düşük bir referans sıcaklığın ve
sıfırdan farklı bir üretim faktörü değerinin kullanımının, üretilebilir ısı için aşırı iyimser tahminler ürettiği
literatürde rapor edilmiştir [9], [10], [11], [12].
Son yapılan çalışmalar, referans sıcaklığın, üretilebilir ısıyla ilgili gerçekçi tahminlerini elde etmek için,
tekli flaş (single-flash) ve çiftli akışkan (binary) gibi belirli güç çevrimlerinin göz önüne alınarak
seçilmesi gerektiğini göstermektedir [11]. Bu yaklaşım, güç dönüşümünde kullanılabilen güç çevrimi
için, mevcut iş ve dönüşüm verimliliğinin uygun olarak hesaplanmasını sağlamaktadır [11].
Bu çalışmada, güç potansiyelinin gerçekçi tahminlerinin yapılabilmesi için, olasılıklı ABY yöntemleriyle
birlikte USGS hacimsel yönteminin uygun kullanımı, güç dönüşümü için kullanılabilen tek flaşlı ve çift
akışkanlı temel jeotermal çevrim santralleri göz önüne alınarak gösterilmektedir.

2. KAYNAK DEĞERLENDİRME
Olası elektrik üretimi veya doğrudan kullanım için belirlenmiş bir jeotermal sahanın kaynak
değerlendirmesinde ilk adım yeraltında depolanmış ısının, q R (kiloJoule ≡ kJ), tahmin edilmesidir.
Depolanmış ısı aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanır:

(

q R = ΑH(ρc p )R TR − T r

)

(kJ)

(1)

(1) eşitliğinde A (m ) rezervuar alanı, H (m) rezervuar kalınlığı, T R ( C) rezervuar (veya kaynak)
r o
3 o
sıcaklığı, T ( C) referans sıcaklık ve (ρ c p ) R (kJ/m - C) ise akışkan-doyurulmuş kayaç sisteminin
2

o

hacimsel izobarik özgül ısı kapasitesini temsil etmektedir. Bu çalışmada tek-faz sıvı su sistemi göz
önünde bulundurulduğundan, (ρ c p ) R aşağıdaki denklemden hesaplanır:

(ρc )

p R

= φρ lc pl + (1 − φ )ρ s c ps

3 o

(kJ/m - C) (2)

Denklem 2’de φ [kesir] gözeneklilik,

ρ l ve ρ s [kg/m3], sırasıyla, sıvı su ve katı kayaç matrisinin

yoğunluklarını temsil eder. c pl ve c ps (kJ/kg- C) ise, sırasıyla, sıvı su ve katı kayaç matrisinin izobarik
özgül ısı kapasiteleridir.
o

Jeolojik yapıdaki karmaşıklık, matris ve çatlak sistemi geçirgenliklerindeki farklılıklar, kuyu iç sınır
koşulları ile rezervuar dış sınır koşullarındaki ideal olmayan durumlar nedeniyle, depolanmış ısı q R ’nin
ancak R g kesri kadarı kuyu başında üretilebilir. Burada R g termal (ısıl) üretim faktörü olarak
isimlendirilir ve kuyu başında üretilecek ısı q WH (kJ)’in depolanmış ısı q R ’a oranı olarak tanımlanır [13]:

Rg =

q WH
qR

(kesir)

(3)

Denklem 1 ve 2’yi kullanarak kuyu başında üretilecek ısı için aşağıdaki denklem türetilebilir:

(

q WH = R g q R = R g ΑH(ρc p )R TR − T r

)

(kJ)

(4)
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Elektrik üretimi tahmininde bundan sonraki adım, teorik olarak kuyu başında üretilecek ısıdan elde
edilebilecek maksimum mevcut işi hesaplamaktır [14]. İdeal olarak [ters çevrilmezlik kaynaklarını,
sürtünme kayıplarını ve türbülans (ters akım) etkilerini ihmal ettiğimiz koşullarda) alışıldık hacimsel
USGS yöntemi için mevcut iş aşağıdaki denklem ile verilir [11]]:
(kJ)
(5)
WA = m h − h ex − TexK (s −s ex )

[

]

Burada h (kJ/kg) ve s (kJ/kg-K), sırasıyla, su buharı veya hidrokarbon buharının türbin giriş
koşullarındaki özgül entalpi ve entropisini temsil etmektedir. T exK , Kelvin cinsinden mutlak çıkış
sıcaklığını, h ex ve s ex sıvı su veya sıvı hidrokarbon fazının entalpi ve entropisini temsil etmektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, türbine girecek kütle m (kg)’nin kullanılacak güç
çevirimine bağlı olduğu ve kuyu başında üretilecek kütle miktarı olarak ele alınamayacağıdır. Kuyu
başında üretilecek kütle miktarı m w aşağıdaki denklem ile verilebilir:

(

m w = q WH / h w − h r

)

(kg)

(6)

Burada h w kuyu başında üretilen sıvı suyun ortalama sıcaklık değerindeki entalpisidir, ki bu ortalama
r
sıcaklık değeri kuyu içindeki entalpi kayıpları nedeniyle genelde rezervuar sıcaklığından farklıdır; h ise
sıvı akışkanın referans sıcaklık değerindeki entalpisidir.
Bir sonraki alt bölümde tartışılacağı gibi, alışıldık USGS hacimsel yönteminde Denklem 5’teki m
Denklem 6 ile verilen m w ile, h ise h w (T R ) ile değiştirilir ve T exK = T aK , olarak alınır. Burada T aK Kelvin
cinsinden mutlak ortam sıcaklığıdır; T aK = 288.15 K [6].
DiPippo (2008)’nun, [14], çalışmasını temel alarak Garg & Combs (2011, 2015), [10],[11], gerçek güç
çevirimleri için Denklem 5’teki m, h ve s’nin türbin giriş koşullarında hesaplanması gerektiğini ve de en
uygun mutlak çıkış sıcaklığının kondenser sıcaklığı olduğunu belirtmektedirler. Tek flaşlı ve çiftli
akışkan çevirimleri için mevcut işin (W A ) hesaplanabileceği formüller Garg&Combs (2015), [11]
tarafından sunulmuştur. Bir sonraki alt bölümde bu denklemler verilmektedir.
Gerçek güç çevrimlerinin hiçbirinde, mevcut iş, tersinmezlik ve çeşitli kayıplar nedeniyle tümüyle
elektriğe dönüştürülemez. Bu nedenle, mevcut işin ancak ηc kesri kadarlık oranı elektrik üretimine
çevrilebilir (bkz., [11], [12], [13], [15], [16], [17]. Dolayısıyla, jeotermal kaynaktan üretilebilir enerji E r
(kJ) aşağıdaki denklemle verilir:
(kJ)
(7)
E r = ηc WA
Elektrik üretim potansiyeli tahmininde son adım, Denklem 7 ile verilen üretilebilir enerjinin yük faktörü
3
L F (kesir), planlanan proje süresi t p (saniye) ve birim çevirme faktörü 10 (kW/MW) bölünmesi ile güç
veya elektrik üretim potansiyeli PW c (MWe)' yi elde etmektir:

PWc =

Er
ηW
= 3c A
10 L F t p 10 L F t p

(MWe)

3

(8)

Daha öncede değinildiği gibi, bu çalışmada, sadece tek-faz sıvı-su sistemleri göz önünde
bulundurulmaktadır. Tek-faz buhar jeotermal sistemleri dünyada azdır; Türkiye’de mevcut değildir [15],
[18], [19]. Tek-faz buhar ve iki-fazlı jeotermal sistemlerle ilgilenen okuyucular Sanyal& Samiento
(2005)’nun, [15], çalışmasına bakabilirler.
Denklem 8 elektrik üretimi için güç potansiyeli tahmininin temelini oluşturur. Bir sonraki alt bölümde,
kaynak sıcaklığına bağlı olarak göz önünde bulundurulabilecek temel güç çevrim sistemlerine uygun
olarak, Denklem 8’de kullanılacak mevcut iş, referans sıcaklığı ve çevrim verimliği formülleri
verilecektir.
2.1. Temel Güç Çevrim Sistemleri
Tek veya çift flaşlı buhar çevrimli güç santralleri 180 C ve üstü sıcaklığa sahip jeotermal sistemler için
o
o
daha uygundur. Çift akışkanlı güç çevrimleri ise, kaynak sıcaklığı 200 C’ den düşük, 57 C’ den
yüksek kaynak sıcaklığına sahip jeotermal sistemler için uygudur [20].
o

Tek (veya çift) flaşlı sistemlerde, gelen akışkan seperatör sıcaklığında ayrıştırılır ve ayrışan sıvı
akışkan rezervuara enjekte edilirken, ayrıştırılan buhar güç üretmek için türbine gönderilir. Çift
akışkanlı sistemlerde, ikincil akışkan (izobütan, pentan, vb.) sıvı jeotermal akışkan tarafından ısıtılarak
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enerji üretilir. Isısı alınan sıvı jeotermal akışkan rezervuara enjekte edilir. Jeotermal akışkan ortam
sıcaklığı (T a ) dan veya kondenser sıcaklığı (T c )’ ndan daha yüksek bir sıcaklıkta rezervuara enjekte
edilir [10], [11], [14], [16].
2.1.1. Referans Sıcaklık T

r

Denklem 4’de kullanılacak referans sıcaklığı T ’nin değeri Denklem 8’den elde edilecek güç tahminini
önemli ölçüde etkilediğinden, uygun olarak seçilmesi önemlidir. Alışıldık USGS hacimsel yönteminin ilk
r
o
o
uygulamalarında, T için ya ortam sıcaklığı 15 C ya da kondenser sıcaklığı yaklaşık 40 C kullanılırdı.
o
r
Daha önce de değinildiği gibi, mutlak 0 C değerini de içeren T ’nin herhangi bir değeri depolanmış ısı
q R ’nin hesaplanmasında kullanılabilir. Çünkü depolanmış ısı q R sahanın belli bir referans sıcaklığa
göre potansiyelini değerlendirmede veya kıyaslamada kullanılabilir.
r

Ancak, Denklem 4’den hesaplanacak üretilebilir ısı q WH ’in değeri seçilen T değeri ile sınırlı olacaktır.
Bu nedenle Garg& Combs (2015), [11,] ve Grant (2015), [12], referans sıcaklık değerinin seçiminde
“terk sıcaklığı” kavramını önermişlerdir. Terk sıcaklığı, jeotermal sistemin mevcut teknoloji ile
üretilemeyeceği en düşük sıcaklık olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, terk sıcaklığı göz önünde
bulundurulacak güç çevrim sistemine bağlı olacaktır.
r

Tek flaşlı çevrimler için, terk sıcaklığı için alınabilecek en düşük sıcaklık değeri seperatör basıncındaki
(p sep ) suyun kaynama veya doyma sıcaklığıdır (T sep ). Dolayısıyla, tek flaşlı bir çevrim sistemi için
r
Denklem 1 ve 4’te referans sıcaklığını seperatör sıcaklığı olarak almak, yani T = T sep , en uygun
seçenek olacaktır.
Çift akışkanlı bir çevrim sistemi seçildiğinde ise, terk sıcaklığı, sıkışma noktası sıcaklığı (pinch-point
temperature), T p , olarak alınabilir. Bu sıcaklık değeri, ısı değiştiricisinde birincil (jeotermal) akışkan ile
ikincil akışkan arasındaki en düşük sıcaklık farklı ( ΔT ) ile ikincil akışkanın yoğuşma sıcaklığı (bublepoint temperature, T b ) arasındaki farkın oluştuğu yer olarak alınır; yani, T p = T b + ΔT [10], [11], [21].
Dolayısıyla, çift akışkanlı çevrim sistemleri için, Denklem 1 ve 4’te referans sıcaklığı sıkışma noktası
r
sıcaklığı olarak, yani T = T p , alınması en doğru yaklaşım olmaktadır [11].
Farz edelim ki 230 C kaynak sıcaklığına sahip tek-faz sıvı su jeotermal rezervuar mevcuttur ve
seperatör basıncı 4 bar olan tek flaşlı güç çevirim santrali elektrik üretimi için kullanılacaktır. 4 bar
o
seperatör basıncında, doyma/kaynama (veya seperatör sıcaklığı T sep = 143.608 C’ dir. Bu örnek
Türkiye’deki Kızıldere jeotermal sistemi ve Kızıldere-I tek flaşlı buhar çevrim santraline benzerdir. Eğer
r
o
USGS yönteminde referans sıcaklığı T = 15 C alarak hesap yaparsak, kuyu başında üretilecek ısı
miktarı q WH (kJ) Denklem 4’ten aşağıdaki gibi bulunur:
q WH , USGS = 215 R g ΑH ρc p
(kJ)
(9)
o

( )

R

Buna karşın, referans sıcaklığını söz konusu tek flaşlı çevrim için verilen seperatör sıcaklığı olan
o
r
o
143.608 C alırsak, yani T = 143.608 C, Denklem 4’den kuyu başında üretilecek ısı miktarı aşağıdaki
denklem ile verilir:
q WH, FLASH = 86.392 R g ΑH ρc p
(kJ)
(10)

( )

R

Denklem 9 ve 10’dan hesaplanacak q WH değerleri birbirinden yaklaşık 2,5 kat farklı olacaktır.
o
Görüleceği gibi, çevrim sistemini göz ardı ederek referans sıcaklığını ortam sıcaklığı 15 C olarak alan
USGS yöntemi (Denklem 9), kuyu başında aşırı iyimser üretilebilir ısı tahmini ve dolayısıyla Denklem
8’den aşırı iyimser elektrik üretim potansiyeli tahmini yapılmasına neden olacaktır.
2.1.2. Mevcut İş Formülleri
Güç üretimi hesaplamasında gerekli olan, tek flaşlı ve çift akışkanlı çevrim sistemleri için mevcut iş
(W A ) formülleri Garg&Combs (2011, 2015), [10], [11], tarafından verilmektedir. Bu formülleri vermeden
önce, kıyaslamalarda kullanılacağı için alışıldık USGS metodunda kullanılan mevcut iş denklemini
vermek yerinde olacaktır [6]:

(

WA,USGS = R g ΑH(ρc p )R TR − T

r

)

(
(

)
)


sR − sr 
1 − T rK

hR − hr 


(kJ)

(11)
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Burada h R ve s R , sırasıyla, rezervuar sıcaklığında hesaplanan sıvı suyun entalpisi ve entropisidir. h
r
r
ve s ise, sırasıyla, sıvı suyun referans sıcaklık T de hesaplanan özgül entalpi ve entropisidir. T rK ,
r
Kelvin cinsinden mutlak çıkış/terk sıcaklığıdır. USGS metodunda, T ortam sıcaklığı olarak ve sıklıkla
o
r
o
15 C, yani, T = 15 C olarak alınır ve dolayısıyla T rK = 288.15 K' dir.
r

Tek flaşlı güç santrali için, mevcut iş formülü (W A,FLASH ) aşağıdaki denklemle verilir [11]:

WA,FLASH =

Rg AH (ρc p )R (TR − Tsep )
hgl (T sep )

(kJ)

{h (T ) − h (T ) − T [s (T ) − s (T )]}
stm

sep

w

c

cK

stm

sep

w

(12)

c

Denklem 12’de h gl (T sep ) buharlaşma ısısını (veya entalpisini), h stm ve s stm , seperatör sıcaklığında
buharın entalpi ve entropisini göstermektedir. T c , kondenser sıcaklığını, h w ve s w ise, sıvı suyun
kondenser sıcaklığındaki entalpi ve entropisidir. T cK Kelvin cinsinden mutlak kondenser sıcaklığıdır.
Denklem 12’de sıvı su ve buhar özellikleri, doygunluk eğrisi boyunca hesaplanır. Bunun için
“International Association for the Properties of Water and Steam” tarafından verilen denklemler
kullanılabilir [22].
Çift akışkanlı güç çevrim santrali için, mevcut iş aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanır [11]:

WA,BINARY =

R g ΑH(ρc p )R (TR − Tp )
h sfgl (Tb )

[

]

(kJ)

h sfgl (Tb ) − h sfl (Tc ) − TcK s sfg (Tb ) − s sfl (Tc ) 



− Vsf (Tc , p sfb ) [p in − p sfb (Tc )]

(13)

Burada h sfgl (T b ), ikincil akışkanın kaynama noktası sıcaklığı T b ’deki buharlaşma entalpisini
3
göstermektedir. V sf (m /kg), ikincil akışkanın kondenser sıcaklığı ve kaynama noktası basıncındaki
özgül hacmini temsil etmektedir. p in , türbin giriş basıncıdır. Alt indisler g ve l, gaz ve sıvı özelliklerini
belirtir. Türbin giriş basıncı verildiğinde, ikincil akışkanın kaynama noktası sıcaklığını da içeren
Denklem 13’teki tüm diğer özellikleri NIST tabloları yardımıyla hesaplanabilir [23].
o
o
Örnek oluşturması amacıyla, iki farklı kaynak sıcaklığına (170 C and 230 C) sahip iki jeotermal
sistem düşünelim. Bu kaynak sıcaklıkları sırasıyla, Türkiye’deki Salavatlı ve Kızıldere jeotermal
sahalarına benzerdir [24]. Salavatlı-Aydın’daki güç santrali (Dora-I olarak adlandırılan) ikincil akışkanı
pentan olan çift akışkanlı bir çevrim sistemidir. Kızıldere’deki güç santrali ise, tek flaşlı (Kızıldere-I
olarak adlandırılan) bir çevrim sistemidir. Denklem 12 ve 13’ten bu iki kaynak için hesaplanan mevcut
o
iş değerleri Denklem 11 ile verilen USGS mevcut iş formülünden 15 ve 40 C referans sıcaklık
değerleri için hesaplanan değerlerle kıyaslamalı olarak Tablo 1’de verilmektedir. Tablo 1’de verilen
normalleştirilmiş iş değerleri mevcut işin R g AH (ρ c p ) R ile bölünmesi ile elde edilmiştir, yani,
(W A ) n = W A / R g AH (ρ c p ) R .
Tablo 1’de Kızıldere sahası benzer örneği (Kaynak sıcaklığı 230 C) için verilen değer, üretilen
jeotermal akışkanın 4 bar mutlak basınçta seperatörde ayrıştırıldığı ve dolayısıyla seperatör
o
sıcaklığının 143.608 C olduğu varsayılmıştır. Ayrıca türbin giriş basıncının seperatör basıncına eşit
o
o
olduğu ve kondenser sıcaklığının 40 C olduğu kabul edilmiştir. Kaynak sıcaklığı 170 C olan SalavatlıAydın sahası benzer örneği için, çiftli akışkan sisteminde ikincil akışkanın pentan olduğu ve ısısı
alınmış jeotermal sıvı akışkanın rezervuara enjekte edildiği kabul edilmiştir. Türbin giriş basıncı 7.5
o
bara (mutlak) alınmıştır. İkincil akışkan pentanın doygunluk sıcaklığı (T b ) bu basınçta 110.81 C' dir. 5
o
o
C sıcaklık farkı kabul edilerek, çift akışkanlı bu çevrim için sıkışma noktası sıcaklığı T p = 115.81 C
o
alınmıştır. Bu değerler temel alındığında, jeotermal sıvı suyun terk sıcaklığı 80 C olarak
o
hesaplanmaktadır. Bu örnek için de kondenser sıcaklığı T c = 40 C olarak alınmıştır.
o

Tablo 1’den görüldüğü gibi, USGS metodu mevcut iş yükünü, belirli çevrim sistemlerini temel alan
yaklaşımdan hesaplananlardan yaklaşık 2-3 kat daha fazla tahmin etmektedir.
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Tablo 1. Normalleştirilmiş mevcut iş (W A ) n değerleri; USGS metodundan kaynak sıcaklığı ve referans
sıcaklığına bağlı olarak hesaplanan değerlerin tek flaşlı ve çift akışkanlı güç çevrim sistemleri için
hesaplanan değerler ile kıyaslanması.
Kaynak sıcaklığı Referans sıcaklık
o

T R ( C)

Normalleştirilmiş mevcut iş (W A ) n

r o

o

T ( C)

( C)
(W A,USGS ) n (W A,FLASH ) n (W A,BINARY ) n

170
230
2.1.3. Çevrim Verimliliği

15

31.30

-

-

40

23.58

-

13.64

15

55.6

-

-

40

43.64

23.91

-

ηc

Güç tahmininde kullanılan bir diğer parametre kullanım veya çevrim faktörü/verimliliği olarak
adlandırılan ηc ’dir (bkz. Denklem 8). Çevrim faktörü, verilen belirli bir çevrim santrali için, üretilen
gerçek elektrik enerjisinin mevcut işe oranıdır [10], [11], [14].
Garg and Combs (2015), [11], tarafından da belirtildiği gibi modern türbo-jeneratörler oldukça
verimlidir. Kuru türbin verimlilikleri yaklaşık %85 civarındadır [14], [16]. Bununla beraber, jeotermal
türbinler, genellikle “ıslak” (iki-fazlı) bölgede çalışırlar ve nemin varlığı verimliliklerini düşürür. Örneğin,
%1 nemlilik oranı, verimliliği %1 oranında azaltmaktadır [11]. Flaşlı çevrim sistemlerinde, yoğuşmayan
gazların varlığı verimliliklerini önemli ölçüde azaltır. Soğutma sistemlerinden dolayı parasitik yük
çevrim verimliliğini ayrıca azaltır. Tüm bu etkiler nedeniyle, Garg & Combs (2015), [11], Denklem 12
ve Denklem 13 iş yükü hesaplamasında kullanıldığında, Denklem 8’de tek flaşlı ve çift akışkanlı temel
güç çevrim sistemleri için ηc = 0.7 ile 0.8 arasında bir değer kullanılmasını önermektedirler. Eğer
orijinal şekli ile USGS metodu kullanılacak ise (yani Denklem 11’den mevcut iş yükü hesaplandığında
r
o
ve referans sıcaklık T = 15 C alındığında), belki Denklem 8’de ηc = 0.4 (bu değerden daha büyük
alınmamak kaydıyla) alınabileceği Garg & Combs (2015), [11], tarafından belirtilmektedir.
2.2. Isıl Kurtarım/Üretim Faktörü R g
Isıl (termal) kurtarım veya üretim faktörü R g (kesir) Denklem 8’den elde edilecek güç tahminini
etkileyen bir diğer önemli parametredir. Genelde tahminlerde en büyük belirsizliği içeren parametredir.
Hem teorik hem de hidrotermal sistemlere ait saha verilerinden hareketle, Williams (2014), [17],
çatlaklı sistemlerden güç tahminlerinde R g için 0.08 ile 0.2 arası, rezervuar kayacın tortul tabakalardan
oluştuğu jeotermal sistemler için ise 0.1 ile 0.25 arası değerlerin dikkate alınmasını önermektedir.
Olasılıklı yöntemlerle Denklem 8’de güç tahminleri yapılırken, R g için göz önünde bulundurulan
dağılımlarda genellikle sıfırdan farklı bir alt sınır değer kullanılmaktadır. Bu yaklaşım, geçirgenliği
ölçümlerle (kuyu testi, kuyu-log verileri ile) kanıtlanmış sistemler için gerçekçidir. Buna karşın, Garg &
Combs (2015), [11], ve Grant (2015), [12], tarafından da belirtildiği gibi, jeotermal kuyu sondajları ve
testleri öncesindeki erken arama ve erken saha geliştirme dönemlerinde (geçirgenliğin kanıtlanmamış
olduğu durumlarda), bu yaklaşım aşırı iyimser elektrik üretim potansiyeli tahminlerinin yapılmasına
neden olmaktadır. Dolayısıyla böyle durumlarda aşırı iyimser tahminlerin yapılmasını önlemek için, R g
alt sınır değerinin “sıfır” alınması en doğru yaklaşım olmaktadır. İzleyen alt bölümde bir örnek
uygulama ile R g alt sınır değerinin sıfır veya sıfırdan farklı seçilmesi durumunda güç tahminleri
üzerindeki etkileri gösterilmiştir.
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3. OLASILIKLI TAHMİN
Daha öncede değinildiği gibi, hacimsel yöntem ile depolanmış ısı (Denklem 1) ve elektrik üretim
potansiyeli (Denklem 8) tahminleri, genellikle keşif ve saha geliştirmesinin erken dönemlerinde yapılır.
Bu tahminler, jeolojik, jeofizik ve petrofizik verilerin bilinmesini gerekli kılar. Bu veriler arasında, kayaç
sıcaklığı, rezervuar alanı, rezervuar kalınlığı, gözeneklilik, özgül izobarik kayaç ve akışkan ısı
kapasiteleri yer alır. Güç tahmininde bu verilere ek olarak ısıl kurtarım faktörü ve çevrim verimliliği
faktörü değerleri de gerekli olur. Ancak bu veriler, tahminlerin yapılacağı saha keşif ve erken saha
geliştirme dönemlerinde önemli belirsizliklere sahiptirler. Bu nedenle, yapılacak depolanmış ısı ve güç
tahminleri üzerine bu belirsizlikleri yansıtmak ve bu tahminler üzerindeki belirsizlikleri sayısallaştırmak,
karar vericiler açısından son derece önemlidir. Bu amaç için, Monte Karlo (MK) veya ona basit bir
alternatif olan Analitik Belirsizlik Yayılma (ABY) gibi olasılıklı yöntemler kullanılır [7], [8]. Bu
yöntemlerle, depolanmış ısı ve gücün kanıtlanmış (%90’dan daha büyük olasılıkla), olası (%50’dan
daha büyük olasılıkla) ve olanaklı (%10’dan daha büyük olasılıkla) üretim potansiyel tahminleri
yapılabilmektedir. MK yöntemine ait detaylar Kalos & Whitlock (2008)’ta [25], ABY yöntemine ait
detaylar ise Onur vd. (2009, 2010)’de [7], [8], bulunabilir. Bu çalışmada, basitliği nedeniyle ABY
olasılıklı tahmin yöntemi kullanılacaktır.
Tablo 2’de, depolanmış ısı ve elektrik üretim potansiyeli tahminlerinin yapılmasında gerekli girdi
parametreleri verilmektedir. Garg & Combs (2015), [11], tarafından önerildiği gibi, bu parametreleri iki
grup altında toplamak mümkündür. Tablo 2’de Grup II altında listelenen parametreler, genelde
değerleri bir jeotermal sistemden ötekine önemli ölçüde değişiklik göstermeyen ve dolayısıyla da
olasılıklı yöntemler kullanıldığında sabit olarak ele alınabilecek parametrelerdir. Bu grup altındaki
parametreler, doygun sistemin hacimsel izobarik ısıl kapasitesi, santral yük faktörü, santral veya proje
yaşam süresi ve seçilecek santral türüne bağlı olarak mevcut mühendislik verileriyle belirlenebilecek
referans sıcaklık ve santral çevrim verimliliği faktörüdür.
Tablo 2’de Grup I altında listelenen parametreler ise, en fazla belirsizliğe sahip olanlardır ve her biri
için bir istatistiksel dağılımın tanımlanması, depolanmış ve elektrik üretimi potansiyeli tahminlerindeki
belirsizliği sayısallaştırmak için gereklidir.
Tablo 2. USGS hacimsel yöntemi ile depolanmış ısı ve güç potansiyeli tahminleri için gerekli girdi
parametreleri listesi.
Grup I girdi parametreleri
Rezervuar alanı, A [m2]
Rezervuar kalınlığı, H [m]
Rezervuar sıcaklığı, T R [oC]
Isıl kurtarım/üretim faktörü, R g [kesir]
Grup II girdi parametreleri
Referans sıcaklık, Tr [oC]
Çevirim verimliliği, η c [kesir]
Hacimsel ısı kapasitesi, (ρ c ) [kJ/m3-oC]
p R
Santral yük faktörü, L F [kesir]
Santral veya proje yaşam süresi, t p [saniye]

Şüphesiz, Tablo 2’de listelenen girdi parametreleri için, özellikle de Grup I parametreleri için, eldeki
veriler sınırlı veya mevcut değil ise, bu parametrelere ait olasılık yoğunluk fonksiyonlarını gerçekçi
olarak belirlemek zor olacaktır.
Ayrıca belirtmek gerekir ki, belirsizliğin olasılıklı yöntemlerle sayısallaştırılması tümüyle özneldir.
Bunun da temel nedeni, girdi parametrelerine ait değerlerin seçiminin, eldeki mevcut veriye - ki
genelde veri yetersizdir ve bu girdi parametrelerinin değerleri hakkında nesnel bir sonuca ulaşmaya
engel teşkil eder - ve yorumcunun tecrübesine bağımlı olmasıdır. Welsh vd. (2007), [26], tarafından da
belirtildiği gibi, iki farklı yorumcunun tecrübelerine bağlı olarak aynı girdi parametreleri için iki farklı
olasılık yoğunluk fonksiyonu seçmesi kuvvetle olasıdır. Bu nedenle de, tüm yorumcular aynı tecrübe
ve veriye sahip olmadığı ve de aynı yol ile belirsizliği sayısallaştırmadığı sürece, depolanmış ısı ve
üretilebilir güç için doğru ve tek bir olasılık yoğunluk fonksiyonun belirlenmesi de olası değildir.
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Bir önceki paragrafta yapılan tartışmaya bağlı olarak, girdi parametreleri için belirli tipte bir olasılık
yoğunluk fonksiyonu (düzgün, normal, log-normal veya üçgensel, vd.) kullanımının tercih edilmesinde
ısrarcı olmak için bir neden olmadığın söylemek yanlış olmaz. Çünkü Onur vd. (2009, 2010), [7], [8],
tarafından gösterildiği gibi, Denklem 1 ve 8’deki girdi parametreleri için hangi tip olasılık yoğunluk
fonksiyonu kullanılırsa kullanılsın, q R ve PW c ’nin sonuçta elde edilecek olasılık yoğunluk fonksiyonu,
Merkezi Sınır Teoremine göre, log-normal olmaktadır.
Şekil 1’de tek-faz sıvı-su sistemleri için depolanmış ısı ve elektrik üretim potansiyelinin olasılıklı
yöntem ile tahmin metodolojisine ait şema gösterilmektedir.

4. ÖRNEK UYGULAMA
Örnek uygulama için Germencik sahası göz önünde bulundurulmaktadır. Germencik jeotermal sahası,
Büyük Menderes Grabeni'nin batısında yer alan, 1968 de MTA tarafından keşfedilmiş, tek-faz sıvı-su
o
jeotermal sahasıdır. Sahada gözlemlenmiş kaynak sıcaklıkları 191 ile 232 C arasında değişmektedir
[27], [28], [29].
Bu saha için girdi verilerinin büyük çoğunluğu Başel (2010)’in, [19], doktora tezinden alınmıştır. Başel
2
bu saha için maksimum 7 km ’ lik bir rezervuar alan bilgisi vermiştir. Başel (2010), [19], bu rezervuar
alanı bilgisini sahaya ait 2010 öncesi rezistivite ölçümleri ve jeolojik kesitlerden belirlediğini
belirtmektedir. Ancak bu değer, son yıllarda bu saha için, Unverdi & Cerci (2013), [28], tarafından
2
2
verilen 36 km ve Tureyen vd. (2014), [29], tarafından rapor edilen 50 km rezervuar veya lisans alanı
bilgilerinden oldukça küçüktür. 2009 yılında, bu sahayı işleten firma, 6 üretim ve 7 enjeksiyon
kuyusunun bağlı olduğu, kurulu gücü 47.4 MWe olan çift flaşlı bir santrali elektrik üretimi için devreye
almıştır [28].

Şekil 1. Tek-faz sıvı-su sistemleri için depolanmış ısı ve elektrik üretim potansiyelinin hacimsel
olasılıklı yöntem ile tahmin metodolojisine ait şema.
Unverdi & Cerci (2013), [28], ve Türeyen vd. (2014), [29], tarafından rapor edilen 36 ve 50 km alan
bilgileri, büyük olasılıkla yeni ruhsat alanları ve yeni keşiflerle belirlenmiş saha içindeki alanları
kapsamaktadır. Çünkü sahayı işleten firma sahanın yakın gelecekteki elektrik üretim kapasitesini
kademeli olarak 232.3 MWe çıkarmayı planlamıştır [30].
2
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Daha öncede değinildiği gibi, hacimsel yöntem ile depolanmış ısı (Denklem 1) ve elektrik üretim
kapasitesi (Denklem 8) tahminleri, genellikle keşif ve saha geliştirmesinin erken dönemlerinde yapılır.
Germencik sahası bu aşamaları geçmiş bir saha olarak değerlendirilebilir olmakla beraber, bu sahanın
örnek uygulama için seçilmesinin temel nedeni, 2011’de sahanın geliştirilmeye başlanması öncesi, bu
sahayla ilgi oldukça fazla sayıda yayınlanmış verinin literatürde mevcut olmasıdır. Dolayısıyla, bu
sahanın elektrik üretim potansiyelini bu çalışmada göz önünde bulundurulan çeşitli hacimsel
yöntemlerle hesaplayabilir, rapor edilen kurulu güç ve elde edilen gerçek elektrik üretim verileri ile
kıyaslayabiliriz. Bu sayede, hangi hacimsel yöntemin elektrik üretim potansiyeli için daha gerçekçi
sonuçlar tahmin ettiğini belirleyebiliriz.
Daha öncede belirtildiği gibi, burada sunulan örnek uygulama hacimsel yöntemde kullanılacak
Germencik sahası ile ilgili girdi verilerinin önemli bir kısmı Başel’in, [19], tezinden alınmıştır. Başel
(2010), [19], tezinde Germencik sahası elektrik üretim potansiyelini USGS ve MIT (2006)
metodolojilerinin “karışımından” oluşan bir tür melez bir yöntem kullanarak tahmin etmiştir. Yaptığı
r
o
tahminde Başel (2010) referans sıcaklığı T = 100 C ve “çevrim verimliliğini” (çevrim ısıl verimliliği
olarak isimlendirilmekte ve η th ile gösterilmektedir, MIT 2006, [31]) η th = 0.18 olarak almıştır. Belirtmek
gerekirse, Başel’in, tahmininde kullandığı referans sıcaklığı “keyfi” seçilmiş bir değerdir ve belirli bir
çevrim sistemi göz önünde bulundurmamaktadır. Başel’in elektrik üretim potansiyeli tahmini için
kullandığı denklem aşağıda verilmektedir:

PWc,MIT =

(

η th R g ΑH(ρc p )R TR − T r
3

10 L F t p

)

(MWe)

(14)

Burada kaydedilmesi gereken bir diğer önemli nokta da, Germencik’te 47.4 MWe kurulu güce sahip
olan santralin çift flaşlı bir çevrim sistemi oluşudur. Hacimsel yöntemler genelde keşif aşamasında ve
erken saha geliştirme evrelerinde kullanıldığından, bu evrelerde diğer girdi parametrelerindeki, örneğin
ısıl kurtarım faktöründeki, rezervuar kalınlığı gibi, belirsizlikler çok daha büyüktür. Bu nedenle, çift veya
üç flaşlı, ikili çift akışkanlı, flaş artı çift akışkanlı gibi karmaşık çevrim sistemlerinin hacimsel
yöntemlerle elektrik üretim potansiyeli tahminlerinde dikkate alınması gerekli değildir. Bununla
beraber, örneğin çift flaşlı sistemler için hacimsel yöntemle elektrik üretim potansiyeli tahmininde,
düşük basınçlı buhar (Low-Pressure-Steam - LPS) sisteminden kaynaklanacak ek iş yükü
hesaplanarak Denklem 13’e eklenebilir veya Denklem 13’den hesaplanan iş yükü kullanıldığında
çevrim verimliliği için %80 ile 90% arasında bir değer kullanılabilir. Çünkü çift flaşlı sistemler, tek flaşlı
sistemlere göre 10% ile %20 arasında daha fazla elektrik üretimi sağlarlar. Burada verilen Germencik
sahası örnek uygulaması için bu son yaklaşım kullanılmıştır ve Germencik santrali çevrim verimliliği
için, Unverdi & Cerci (2013), [28], tarafından belirlenen %87.4 değeri kullanılmıştır. Yani Denklem 8’de
tek flaşlı çevrim için geçerli olan iş yükü (Denklem 13) çift flaşlı çevrimdeki yüksek basınçlı buhar
(High-Pressure-Steam - HPS) sistemi için uygulanmış ve çevrim faktörü η c = 0.874 alınmıştır.
Germencik çift flaşlı çevrim sisteminde, üretilen jeotermal akışkan yüksek basınçlı buhar (HPS)
sisteminde 5.972 bar mutlak basınçta ayrışarak türbine girer [28]. Yüksek-basınçlı seperatör ve türbin
o
girişi arasındaki basınç kayıplarını ihmal edersek, seperatör ayrıştırma sıcaklığını 158.644 C ve türbin
o
giriş basıncını da seperatör basıncına eşit alabiliriz. Kondenser sıcaklığı ise 40 C dir [28].
Germencik sahası elektrik üretim potansiyeli tahminleri için altı farklı durum göz önünde
bulundurulmuştur. Bu altı farklı durum için girdi parametrelerine ait değerler ve dağılımları Tablo 3’te
verilmektedir. İlk 5 Durum için rezervuar alanı, rezervuar kalınlığı, kaynak sıcaklığı ve hacimsel ısı
potansiyeli değeri Başel’in doktora tezinde, [19], verilen Tablo E-7’den alınmıştır. Maksimum sıcaklık
o
olarak, Başel’in verdiği 235 C yerine, bu çalışmada sahada kaydedilmiş en yüksek sıcaklık değeri
o
olan 232 C alınmıştır. Durum 1-5 farklı parametre dağılımların etkisini incelemek ve farklı hacimsel
yöntemlerden (alışıldık USGS, Garg & Combs, USGS-MIT melez hacimsel yöntemlerinden)
hesaplanan elektrik üretim potansiyelinin kıyaslanması amacıyla tasarlanmıştır.
Örneğin, Durum 1, 2 ve 3 için elektrik üretimi tahminleri, Denklem 8’de Garg & Combs (2015), [11],
tarafından tek flaşlı sistem için türetilmiş ve Denklem 12 ile verilen iş yükü formülü kullanılarak ve
çevrim verimlilik faktörü %87.4 alınarak hesaplanmıştır. Durum 4 için elektrik üretim tahmini, alışıldık
USGS hacimsel metodolojisi kullanılarak ([13], [17]), yani Denklem 8’de Denklem 11 ile verilen iş yükü
o
formülü, referans sıcaklık 15 C ortam sıcaklığı ve çevrim verimliliği %40 alınarak hesaplanmıştır.
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Durum 5 için elektrik üretim potansiyeli tahmini, Başel tarafından girdi parametreleri için verilen veriler
r
o
kullanılarak, Denklem 15’ten (Denklem 15’te T = 100 C ve η th = 0.18 alınarak) hesaplanmıştır.
Durum 6’da ise, Garg & Combs (2015), [11], hacimsel yöntemi kullanılarak ve rezervuar alanı için
2
Unverdi & Cerci (2013), [28], ve Türeyen vd. (2014), [29], tarafından verilen 36 ve 50 km (daha
büyük) rezervuar alanı değerleri kullanılarak elektrik üretim potansiyeli tahmini yapılmıştır. Bu durum
için de Durum 3’te olduğu gibi ısıl kurtarım faktörü için göz önünde bulundurulan üniform (veya sürekli
tek düze) dağılımın alt sınır değeri "sıfır" alınmıştır. Bunda amaç, Durum 3 de olduğu gibi, üretim
faktörünün alt sınır değerinin sıfır alınmasının elektrik üretim potansiyeli tahminini hem ne ölçüde
etkilediğini incelemek hem de saha geliştirme amaçlı açılacak kuyuların bazılarında geçirgenliğe
rastlanmaması olasılığını dikkate almaktır.
Durum 2’nin Durum 1’den farkı, kaynak sıcaklığı, rezervuar alanı ve ısıl kurtarım faktörü için farklı
dağılımların kullanılmasıdır. Buradaki amaç, girdi parametreleri için seçilen farklı dağılımların, elektrik
üretim tahmini istatistiksel ölçülerini (P10, P50 ve P90 değerlerini) ne ölçüde etkilediklerini araştırmak
içindir. Durum 1 ve Durum 2’de aynı girdi parametresi için seçilen farklı dağılımlarda, girdi parametresi
aritmetik ortalama değerleri birbirlerine eşit olarak ele alınmıştır. Durum 3’ün Durum 1’den farkı,
sadece, ısıl kurtarım faktörü dağılımında alt sınır değerinin "sıfır" olarak alınmasıdır. Bunda amaç
üretim faktörünün alt sınır değerinin "sıfır" alınmasının elektrik üretim potansiyeli tahminini ne ölçüde
etkilediğini incelemektir. Max ve Min değerleri ile tanımlanan girdi parametreleri için üniform dağılım
kullanılmıştır. Min, Mode, Max değerleri ile tanımlanmış girdi parametreleri için ise üçgen dağılım
kullanılmıştır. Tek değer olarak tanımlanan girdi parametreleri ise, sabit (yani %100 olasılıkla biliniyor)
olarak ele alınmıştır.
Tablo 3. Germencik sahası elektrik üretim potansiyeli tahmininde göz önünde bulundurulan altı farklı
durum için girdi parametrelerine ait değerler ve dağılımları.
Girdi Parametresi

Durum 1

Durum 2

Durum 3

Durum 4

Durum 5

Durum 6

A [km ]

Min: 3
Mode: 4.5
Max: 7

Durum 1
ile aynı

Durum 1
ile aynı

Durum 1 ile aynı

Durum 1
ile aynı

Min: 25
Mode: 30
Max: 50

H [m]

Min: 750
Mode: 1500
Max: 2000

Min: 750
Max: 2000

Durum 1
ile aynı

Durum 1
ile aynı

Durum 1
ile aynı

Durum 1
ile aynı

T R [oC]

Min: 205
Mode: 220
Max: 232

Min: 205
Max: 232

Durum 1
ile aynı

Durum 1
ile aynı

Min: 205
Mode: 220
Max: 235

Durum 1
ile aynı

(ρc p ) R [kJ/m3-oC]

2479.5

Durum 1
ile aynı

Durum 1
ile aynı

Durum 1
ile aynı

Min: 2055
Mode: 2513
Max: 2853

Durum 1
ile aynı

R g [fraction]

Min: 0.08
Max: 0.2

Min: 0.08
Mode: 0.14
Max: 0.2

Min: 0
Max: 0.2

Durum 1
ile aynı

Min: 0.07
Mode: 0.14
Max: 0.2

Durum 3
ile aynı

T sep [oC]

158.644

Durum 1
ile aynı

Durum 1
ile aynı

N/A

N/A

Durum 1
ile aynı

T c [oC]

40

Durum 1
ile aynı

Durum 1
ile aynı

N/A

N/A

Durum 1
ile aynı

T a [oC]

N/A

N/A

N/A

15

100

N/A

η c or η th [fraction]

0.874

Durum 1
ile aynı

Durum 1
ile aynı

0.4

0.18

Durum 1
ile aynı

t p [years]

30

Durum 1
ile aynı

Durum 1
ile aynı

Durum 1
ile aynı

Min: 20
Mode: 25
Max: 30

Durum 1
ile aynı

L f [fraction]

0.95

Durum 1
ile aynı

Durum 1
ile aynı

Durum 1
ile aynı

Min: 0.8
Mode: 0.9
Max: 1

Durum 1
ile aynı

2
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Tablo 4'te, Tablo 3’te verilen 6 farklı durum için olasılıklı ABY yönteminden hesaplanmış, P10 (≥90%
olasılıklı), P50 (≥50% olasılıklı) ve P90 (≥10% olasılıklı) elektrik üretim potansiyeli değerleri Mega-Watt
cinsinden verilmektedir.
Tablo 4. Germencik jeotermal sahası için tahmin edilen Mega-Watt potansiyel ve istatistiksel persentil
(veya olasılık) değerleri.
MWe için Persentil

Durum
1

Durum
2

Durum
3

Durum
4

Durum
5

Durum
6

P10 (%90≥)

27

18

12.5

32

54

90

P50 (%50≥)

44

44

31

51

85

225

P90 (%10≥)

63

76

55

73

121.5

400

Potansiyel (veya
%olasılık≥)

Durum 1 ve 2 için hesaplanan değerlerin kıyaslamasında, girdi parametrelerinin aritmetik ortalama
değerleri birbirine eşit olarak alındığında, seçilen dağılım ne olursa olsun P50 değerinin değişmediği,
ancak P10 ve P90 değerlerinin önemli ölçüde değiştiği görülmektedir. Durum 1 ve Durum 3 için elde
edilen sonuçların kıyaslamasından, üretim faktörü dağılımı için alt sınırı değerinin sıfır olarak
alınmasının P10, P50 ve P10 değerlerinin, özellikle de P10 değerinin, daha küçük tahmin edilmesine
neden olduğu anlaşılmaktadır ki bu da beklenen bir sonuçtur.
Durum 1, 4 ve 5 için verilen sonuçların kıyaslamasından, keyfi referans sıcaklık ve çevrim verimliliği
kullanan alışıldık USGS ve USGS-MIT melez hacimsel yöntemlerden hesaplanan P10, P50 ve P90
değerlerinin, Garg & Combs (2015) hacimsel yönteminden hesaplananlara göre, en az 1.5 kat daha
yüksek olduğu görülmektedir.
Durum 1 ve 6’ya ait sonuçların kıyaslamasından, rezervuar alanının yaklaşık 7-kat artırılmasının, P10
değerini 3-kat, P50 değerini 5-kat, P90 değerini ise 6-kat arttırdığı görülmektedir.
Germencik 47.4 MWe kurulu güce sahip santralin 2012 ve 2013 yıllarına ait yayınlanmış gerçek
elektrik üretim verilerinden güç üretiminin, sırasıyla 35.5 MWe ve 36.5 MWe olduğu anlaşılmaktadır
[32]. Bu değerler, kurulu güç değerinden yaklaşık %24 daha azdır. Durum 1 ve 4 için elde edilen P10
(%90 olasılıklı) değerler 2012 ve 2013 yılları için gerçekleşen güç üretimi verilerinden yaklaşık %20
daha azdır. Durum 5’den elde edilen P10 değeri ise, gerçek üretilen güç değerlerinden yaklaşık %35
daha fazladır. Durum 1 (Garg & Combs yöntemi) için P50 (44 MWe) değerinin ise, Durum 4 (USGS
yöntemi) ve Durum 5 (USGS-MIT melez yöntemi) için elde edilen P50 (sırasıyla, 51 MWe ve 85 MWe)
değerlerinden, Germencik santrali kurulu gücüne daha yakın olduğu görülmektedir.
Son olarak kaydedilmesi gereken bir nokta da, Garg & Combs, [11], yönteminde rezervuar alanı diğer
durumlara göre 7 kat daha büyük alınan Durum 6 için tahmin edilen P50 (%50 olasılıklı) elektrik üretim
kapasitesi değerinin 225 MWe olduğudur. Bu değer, sahayı işleten firmanın yeni ruhsat alanları ve
yeni açtığı kuyularla ulaşmayı hedeflediği 232.3 MWe kurulu güç değerine oldukça yakındır. Nasıl
hesaplandığına dair ayrıntı ve kullanılan bazı girdi parametrelerine ait bilgiler (rezervuar alanı ve
kurtarım faktörü gibi) verilmemekle beraber, Türeyen vd. (2014), [29], sahanın olası potansiyelinin 200
MWe olduğunu belirtmektedirler ki bu değer, bu çalışmada Durum 6 için 225 MWe olarak elde edilen
P50 (50% olasılıklı) değere yakındır.
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SONUÇLAR
USGS yöntemi genellikle, keşif ve erken saha geliştirme evrelerinde, jeotermal bir sahanın güç
potansiyeli hakkında kabaca bir fikir edinmek için uygulanır. Olasılıklı yöntemlerle birleştirildiğinde
jeotermal bir kaynağın elektrik üretme potansiyelini, girdi parametrelerindeki belirsizlikleri de dikkate
alarak, tahmin etmede önemli bir araçtır.
Elektrik üretimine aday bir jeotermal sahanın elektrik üretme potansiyelinin gerçekçi ve güvenilir
tahminlerinin yapılması için Garg & Combs (2015), [11], tek flaşlı ve çift akışkanlı sistemler için yeni
USGS hacimsel yöntem formülleri geliştirmişlerdir. Bu formüller belirli bir çevrim santrali seçildiğinde,
r
seçilen santrale uygun mevcut iş veya ekserjisinin hesaplanması ve ona uygun referans sıcaklığın (T )
ve çevrim verimliliğinin (η c ) seçilmesi esasına dayanır. Bu denklemler bu çalışmada tanıtılmış ve
Türkiye’deki bazı jeotermal sahalar için, ABY yöntemi ile uygulamaları gösterilmiştir ve kullanımının
faydalı olduğu görülmüştür.
Elektrik üretim potansiyelinin gerçekçi tahminlerinin yapılabilmesi için çalışmadan elde edilen özgün
sonuçlar şöyle özetlenebilir:
Alışıldık USGS yöntemi Garg & Combs, [11], tarafından önerildiği gibi değiştirilmelidir. Kaynak
o
sıcaklığına uygun olarak seçilecek belirli bir çevrim (180 C den yüksek sıcaklığa sahip
o
sistemler için tek-flaşlı ve bu sıcaklıktan düşük sıcaklıklara sahip ancak 57 C den büyük
jeotermal kaynaklar için çift akışkanlı) santraline uygun referans sıcaklık ve ona uygun çevrim
verimliliği faktörü değerleri USGS hacimsel yönteminde kullanılmalıdır.
Derin sondaj ve kuyu testleri öncesinde, olası rezervuar geçirgenliği olmayan veya üretkenliği
olmayan kuyuları da dikkate almak üzere, ısıl kurtarım faktörü (R g ) için seçilecek dağılımda alt
sınır değer olarak sıfırdan farklı bir değer yerine "sıfır" kullanılması önerilmektedir.
Grant (2015), [12], tarafından da çok iyi ifade edildiği gibi, çalışmada göz önünde bulundurulan
hacimsel yöntemlerin herhangi bir olasılıklı yöntemle (MK veya ABY gibi) kullanılması, aşırı iyimser ya
da kötümser tahminlerin yapılmasını engellememektedir. Eğer girdi parametreleri için seçilen değerler
aşırı derecede büyük veya küçük ise, bu girdi parametreleri kullanılarak tahmin edilen elektrik üretim
potansiyeli de aşırı büyük veya küçük olacaktır. Girdi parametrelerine farklı dağılımlar atamak,
yapılacak tahminin aşırı büyük veya küçük olmasını önlemez. Girdi parametreleri ön yargılı bir şekilde
büyük ya da küçük seçilirse, tahmin edilen elektrik üretim potansiyeli de ön yargılı olacaktır. Bu
nedenle aşağıdaki özgül önermeleri yapmayı uygun bulmaktayız:
Hacimsel yöntemde kullanılacak büyük belirsizlikler içeren girdi parametreleri (rezervuar alanı,
kalınlığı, sıcaklığı gibi) için seçilecek dağılım ve dağılım parametreleri mümkün olduğunca
saha verileri kullanılarak oluşturulmalıdır.
Elektrik üretim potansiyelinin daha gerçekçi tahminlerinin yapılması için kuyu sondajı ve kuyu
testi verileri ile desteklenmiş sayısal simülasyon modellemesi gereklidir ve sahadan gelen
veriler zenginleştikçe tahminler güncellenmelidir.
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TÜRKİYEDEKİ ÇÖZÜNMÜŞ KARBONDİOKSİT İÇEREN
JEOTERMAL SİSTEMLERİN MODELLENMESİ İÇİN BASİT
VE HIZLI MODELLER
Fast and Easy Models for Modeling Geothermal Systems in Turkey

Ömer İnanç TÜREYEN
Abdurrahman SATMAN

ÖZET
Jeotermal enerji temiz, ucuz ve yenilenebilir olması nedeniyle oldukça çekici bir enerji kaynağıdır. Bu
enerji kaynağının etkin şekilde kullanılması için rezervuar mühendisliğinin en etkin şekilde kullanılması
ve rezervuar modelinin geliştirilmesi gerekmektedir. Rezervuar modellemesi için literatürde çeşitli
matematiksel modeller mevcuttur. Burada önemli olan eldeki jeotermal rezervuar için uygun ve
kullanımı kolay bir modelin seçilmesidir.
Türkiye’deki keşfedilmiş jeotermal rezervuarların iki ortak özelliği bulunmaktadır. Bunlardan ilki sıvı su
ağırlıklı olmasıdır. Diğer ortak özellik ise jeotermal su içinde çözünmüş olarak bulunan karbon
dioksittir. Türkiye’deki sahaların modellemesi sırasında özellikle karbon dioksitin dikkate alınması
gerekmektedir. Sıvı suyun hakim olduğu rezervuarlarda karbon dioksit miktarının rezervuar basıncını
çok fazla etkilememesine rağmen, karbon dioksit miktarının değişiminin modellenmesi oldukça kritiktir
çünkü karbon dioksit miktarının kuyu başı basınçlarına ve dolayısı ile de üretime olan etkisi oldukça
önemlidir.
Bu çalışmada özellikle Türkiye deki jeotermal sahaların modellenmesi için kullanılabilecek ve
literatürde yer alan basit ve hızlı modeller verilmektedir. Bu modeller sıvının hakim olduğu jeotermal
sistemler için geçerlidir. Bu modellerin geliştirilmesinde basıncın modellenmesi için su üstünde
kütlenin korunumu, karbon dioksit oranının değişiminin modellenmesinde karbon dioksit üstünde
kütlenin korunumu ve sıcaklığın modellenmesinde tüm sistem üstünde enerjinin korunumu
kullanılmıştır. Geliştirilen bu modeller kullanılarak bazı parametrelerin jeotermal rezervuarın
performansı üstündeki etkileri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal rezervuar modellemesi, karbon dioksit, basınç, sıcaklık

ABSTRACT
Geothermal energy is an attractive source of energy because it is environmentally friendly, cheap and
renewable. In order to manage the reservoir in a sustainable manner, reservoir modeling is a must.
Many models exist in the literature. The important factor is to used an appropriate model that best
describes the behavior of the reservoir.
There are two common characteristics of the geothermal reservoirs in Turkey. One is that almost all
are liquid dominated. The other is that almost all of them contain some amount of carbon dioxide.
Even though, the carbon dioxide does not have a significant effect regarding the reservoir pressure,
the effects inside the well during flow can be substantial. Hence, modeling the carbon dioxide behavior
is crucial in geothermal engineering.
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In this study we mainly review some of the very simple models given in the literature. These models
have been developed for geothermal reservoirs in Turkey, since they are valid for liquid dominated
geothermal systems. In developing these models, three conservation equations are considered. A
mass balance on water for modeling pressure, a mass balance on carbon dioxide for modeling the
change of carbon dioxide content and finally an overall energy balance for modeling the temperature.
Using the models, effects of various parameters on the performance is given.
Key Words: Geothermal reservoir modeling, carbon dioxide, pressure, temperature.

1. GİRİŞ
Herhangi bir jeotermal sahanın iyi yönetilebilmesi için ileriye yönelik performans tahminlerinin iyi
yapılması gerekmektedir. Modellemede jeotermal rezervuarlar için, ve özellikle Türkiye deki jeotermal
rezervuarlar için, tahmini yapılması gereken en önemli üç adet değişken bulunmaktadır. Bunlardan ilki
basınçtır. Basınç rezervuarın sürdürülebilir olarak işletilmesinin arkasındaki en önemli değişkendir.
Rezervuar basıncı rezervuar akışkanının yeryüzüne taşınabilmesi için gerekli enerjiyi sağlamaktadır.
Jeotermal rezervuarlarda diğer modellenmesi gereken değişken ise sıcaklıktır. Jeotermal sahalarda
uygulama ne olursa olsun esas olan enerji üretimidir. Rezervuarda oluşabilecek herhangi bir sıcaklık
düşümü üretilen enerji miktarını da azaltacağından sıcaklığın da modellenmesi oldukça önemli hale
gelmektedir. Rezervuar sıcaklığının düşmesi sonucunda aynı miktarda enerjinin üretilebilmesi için
debinin arttırılması gerekecektir ve bu da dolayısı ile daha fazla basınç düşümüne neden olacaktır.
Modellenmesi gereken parametreler arasında yer alan karbon dioksit ise özellikle Türkiye deki sahalar
için çok büyük önem taşımaktadır. Su içinde çözünmüş olan karbon dioksitin en önemli etkisi ayrışma
basıncı üstündedir. Çözünmüş olan karbon dioksitin miktarı arttıkça ayrışma basıncı da artmaktadır.
Ayrışma basıncının değişmesi genel olarak rezervuar içindeki basıncı etkilemese bile kuyu içindeki
akış davranışını önemli ölçüde etkilemektedir. Azalan karbon dioksit oranının doğal sonucu akış
sırasında kuyu başı basınçlarının azalmasıdır. Bu nedenle rezervuar içindeki karbon dioksitin proje
süresince nasıl değiştiğinin modellenmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada literatürde bulunan modeller kullanılarak yukarıda belirtilen üç değişkenin modellenmesi
tartışılmaktadır. Önce modelleme sırasında kullanılabilecek analitik modeller tanıtılmaktadır ve bu
modellerin temelleri verilmektedir. Daha sonra geliştirilen bu modeller kullanılarak yapay bir örnek
üstünde basınç, sıcaklık ve karbon dioksit miktarı davranışları açıklanmaktadır.

2. MODELLEME
Bu bölümde herhangi bir kontrol hacmi üstünde kütlenin korunumu ve enerjinin korunumu prensipleri
kullanılarak basınç, sıcaklık ve karbon dioksit miktarının değişimi modellenmektedir. Kütlenin
korunumu prensibi iki kez kullanılmaktadır. İlkinde su üstünde, ikincisinde ise karbon dioksit üstünde
kullanılmaktadır. Bu sayede basınç ve karbon dioksit miktarının değişimi modellenebilmektedir.
Enerjinin korunumu tüm kontrol hacmi için gerçekleştirilir ve sıcaklık modellemesi bu sayede
yapılabilmektedir. Şekil-1’de korunum prensiplerinin uygulanacağı kontrol hacmi verilmektedir.
Burada p basıncı (bar), T sıcaklığı (°C), f suyun içinde çözünmüş karbon dioksit kütlesinin suyun
3
kütlesine oranı (kesir), V b kaba hacmi (m ), φ gözenekliliği (kesir) ve w kütlesel akış debisini (kg/s)
göstermektedir. Kontrol hacminin su ve kayaçtan oluştuğu varsayılmaktadır. w p kütlesel debisi ile
yapılan üretim ve w inj kütlesel debisi ile yapılan enjeksiyon sabit olarak alınmıştır. Yapılan üretim
akışkanın sıcaklığı rezervuar sıcaklığına eşit alınmaktadır ve içerdiği karbon dioksit miktarı oranı ise f
kadardır. Yapılan enjeksiyon ise belirlenen bir T inj sıcaklığında gerçekleştirilir ve belirlenen bir f inj
oranında karbon dioksite sahiptir. Beslenme kaynağından gelen akışkan w re kütlesel debisi ile
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gelmektedir ve bu debi rezervuar basıncına bağlı olarak değişmektedir. Beslenme kaynağının sıcaklığı
ise T re değerinde sabit olarak alınmıştır ve beslenme suyunun içerdiği karbon dioksit oranı f re kadardır.
Kontrol hacminde sadece sıvı su olduğu varsayımı yapılmaktadır.
2.1 Basıncın Modellenmesi
Basıncı modelleyebilmek için kontrol hacmi içindeki suyun üstünde kütlenin korunumu prensibini
uygulamamız gerekmektedir. Kontrol hacminde kütlenin korunumu prensibinin uygulanması Denklem
1’de verilmektedir.
wp @ T, f

winj @ Tinj ,finj

wre @ Tre ,fre
Kayaç ve Su
p, T, f, Vb, φ,

Şekil 1. Korunum prensiplerinin uygulandığı kontrol hacmi.

 Kütlenin kontrol hacminde   Kontrol hacmine enjekte 

 = 

 birikme debisi
  edilen kütlesel debi

 Beslenme kaynagindan 

 Kontrol hacminden  
 +  kontrol hacmine giren 
− 

 üretilen kütlesel debi   kütlesel debi




(1)

Denklem 1’de verilen kütle korunumunu daha önceden verilen değişkenler cinsinden yazacak olursak
Denklem 2 elde edilir:

dm
= winj − wp + wre
dt

(2)

Burada t zamanı (s) göstermektedir. Denklem 2’de beslenme kaynağından kontrol hacmine giren debi
için Schilthuis [1] su girişi modeline benzer bir yaklaşım kullanırsa Denklem 3 elde edilmektedir.

d (r wVbφ )
= winj − wp + α ( pre − p0 )
dt

(3)

Burada r w suyun yoğunluğunu (kg/m ), p 0 kontrol hacminin ilk basıncını (bar) ve α ise beslenme
katsayısını (kg/(bar-s)) göstermektedir. Beslenme katsayısı kısaca kontrol hacminde oluşacak birim
basınç düşümünde beslenme kaynağından kontrol hacmine gelecek kütlesel su debisini vermektedir.
Kontrol hacminin kaba hacmi için sabit varsayımı yapıldığında ve türevli terim için zincir kuralı
uygulandığında Denklem 4 elde edilir:
3

κ

dp
= − wn + α ( pre − p )
dt

(4)
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Burada κ depolama katsayısını (kg/bar), w n ise net üretim debisini (kg/s) vermektedir. Depolama
katsayısını Denklem 5’de verilen ifade ile de temsil etmek mümkündür:

κ = ρ wVbφct

(5)

Burada c t toplam sıkıştırılabilirliği (1/bar) vermektedir ve kayaç ve su sıkıştırılabilirliklerinin toplamı
olarak alınır. Net üretim debisi ise Denklem 6 tarafından verilmektedir:

wn = wp − winj

(6)

Denklem 4 ile verilen diferansiyel denklemin çözümü Denklem 7 ile verilmektedir [2]:

∆p =

α
− t
wn 
1 − e κ 

α 


(7)

Burada ∆p=p 0 -p şeklinde verilmektedir.
2.2 Sıcaklığın Modellenmesi
Sıcaklık davranışını modelleyebilmek için enerjinin korunumu prensibinin kontrol hacmi üstünde
uygulanması gerekmektedir. Enerjinin korunumu prensibi Denklem 8 ile verilmektedir:

 Üretimden dolayı   Enjeksiyondan dolayı 
 Enerjinin kayaç ve su 
 + 

 = −


 içinde birikme debisi 
 çııkanenerji debisi   giren enerji debisi
 Beslenme kaynağaynan kontrol 

+ 

 hacmine giren enerji debisi

(8)

Denklem 8’de verilen enerjinin korunumu prensibini daha önceden verilen değişkenler cinsinden
yazacak olursak Denklem 9 elde edilmektedir:

Vb

d
[(1 − φ )r r CrT + φrwuw ] = − w p hw + winj hw,inj + wre hw,re
dt

(9)

Burada r r kayacın yoğunluğunu (kg/m3), C r kayacın ısıl kapasitesini (J/(kg°C)), u w suyun iç enerjisini
(J/kg), h w suyun entalpisini (J/kg), h w,inj enjekte edilen suyun entalpisini (J/kg) ve h w,re beslenme
kaynağından gelen suyun entalpisini (J/kg) vermektedir.
Denklem 9’da öncelikle bazı basitleştirmeler yapılması gerekmektedir. Bunlar Denklem 10 ve Denklem
11’de verilmektedir.

uw = hw = CwT

Vb [(1 − φ )ρ ρ Cρ + φρwCw ] = γ

(10)
(11)

Burada C w suyun ısıl kapasitesini (J/(kg°C) vermektedir. w re terimi yerine Schilthuis yaklaşımı
kullanılırsa Denklem 9 Denklem 12 ile ifade edilebilir.

γ

dT
= − w p CwT + winj Cw,injTinj + ∆pαCw,reTre
dt

(12)
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Denklem 12’de verilen ∆p terimi yerine daha önceden bulunan ve Denklem 7 ile verilen ilişki kullanılıp
denklem çözülürse Denklem 13 elde edilmektedir. Denklem 13’de verilen çözüm ve benzerleri
literatürde yer almaktadır (Satman, 2010; Tahirova, 2016).

T (t ) = −

wnCw,reTre

α
w pCw − γ
κ

e

α
κ

− t

+

winj Cw,injTinj + wnCw,reTre
w p C w, p

+


 wC
winj Cw,injTinj + wnCw,reTre  − pγ w t
wnCw,reTre

−
T0 +
e
α
w
C
p
w
p
,


w pCw − γ
κ



(13)

Burada T 0 ilk sıcaklığı (°C) vermektedir.

2.3 Rezervuar içinde karbon dioksit davranışının modellenmesi
Karbon dioksit oranının (f) davranışını modelleyebilmek için kütlenin korunumu prensibini bu defa
kontrol hacminde sadece karbon dioksit üstünde uygulamak gerekmektedir. Buna göre karbon dioksit
için kütlenin korunumu Denklem 14 ile verilmektedir.

 Üretim ile çııka
  Enjeksiyon ile giren 
 Karbon dioksit

 + 

 = −

 kütlesinin birikme debisi 
 karbon dioksit debisi   karbon dioksit debisi 
 Beslenme kaynagindan kontrol


+ 
 hacmine giren karbon dioksit debisi 

(14)

Daha önceden verilen değişkenler cinsinden Denklem 14’ü yazacak olursak Denklem 15 elde edilir.

dmCO2
dt

= winj f inj + wre f re − w p f

(15)

Karbon dioksitin kütlesi Denklem 16 ile belirlenebilir.

mCO2 = Vbfρ w f

(16)

Kaba hacmin, gözenekliliğin ve suyun yoğunluğunun çok fazla değişmediği göz önünde
bulundurulursa, bu değişkenler için sabit varsayımı yapılabilir. Ayrıca Denklem 15’de beslenme debisi
yerine Schilthuis yaklaşımı kullanılırsa Denklem 17 elde edilmektedir.

κ df
ct dt

= winj f inj + α∆pf re − w p f

(17)

Denklem 17’deki ∆p terimi için Denklem 7 kullanılabilir. Bundan sonra Denklem 17 çözüldüğünde
Denklem 18 elde edilir (Hoşgör vd.,2016).

f (t ) = f 0e

−

w p ct

κ

t

+

winj f inj + wn f re
wp

+

wn f re
wp −

α
ct

e

−

w p ct

κ

t

−

wn f re
wp −

α

e

α
κ

− t

−

winj f inj + wn f re
wp

e

−

w p ct

κ

t

(18)

ct

Denklem 18’in çıkartılışında enjekte edilen karbon dioksit oranı sabit olarak alınmaktadır. Bir başka
yaklaşım da bunu değişken olarak almaktır. Jeotermal sahalarda eğer karbon dioksit enjeksiyonu
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gerçekleşecekse enjekte edilecek karbon dioksit oranı üretilen karbon dioksit oranının bir fonksiyonu
olarak yazılabilir. Basitlik olması açısından bu ilişki doğrusal kabul edilmiştir ve Denklem 19’da
verilmektedir.

f inj = βf

(19)

Denklem 19’da verilen model kullanıldığında karbon dioksit için kütle dengesi denkleminin
çözümünden Denklem 20 elde edilmektedir.

f (t ) = f 0e

−

(w p − βwinj )ct t
κ

(w
+

(w p − βwinj )ct t 
α

− t
−

κ  αwn f re 
κ


)
w
β
w
f
1
1
e
e
−
−
−
−
p
inj
n re 



c
t




(wp − βwinj )(wp − βwinj ) − αc 
t 


(20)

Denklem 18 ve Denklem 20’de verilen f 0 terimi karbon dioksit oranının ilk değerini vermektedir.

3. YAPAY UYGULAMA
Bu bölümde yapay örnek üstünde basınç, sıcaklık ve karbon dioksit oranının davranışları
gösterilmektedir. Yapay örnekte kullanılan parametreler Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1: Yapay örnekte kullanılan rezervuar ve akışkan özellikleri.
3
9
Kaba hacim, m
10×10
Gözeneklilik, kesir
0.05
Karbon dioksit ilk oranı, kesir
0.02
İlk basınç, bar
100
200
İlk sıcaklık, °C
-4
Kayaç sıkıştırılabilirliği, 1/bar
1×10
200
Beslenme kaynağı sıcaklığı, °C
90
Enjeksiyon suyu sıcaklığı, °C
1000
Kayaç ısıl kapasitesi, J/(kg-°C)
3
Kayaç yoğunluğu, kg/m
2600
3
Suyun yoğunluğu, kg/m
870.9
4449
Suyun ısıl kapasitesi, J/(kg-°C) @ 200 °C
4184
Suyun ısıl kapasitesi, J/(kg-°C) @ 90 °C
-5
Suyun sıkıştırılabilirliği, 1/bar
8.31×10
-4
Toplam sıkıştırılabilirlik, 1/bar
1.831×10
7
Depolama kapasitesi, kg/bar
7.97×10
Beslenme katsayısı, kg/(bar-s)
10
Üretim debisi, kg/s
500
İlk önce basınç davranışı ele alınacaktır. Şekil 2’de rezervuar basıncı davranışı gösterilmektedir. Üç
farklı eğri, üç farklı enjeksiyon durumunu vermektedir. Buna göre, hiç enjeksiyon yapılmaması
durumu, %50 enjeksiyon yapılması durumu ve %90 enjeksiyon yapılması durumları karşılaştırılmıştır.
Her üç durum için de basınç davranışları aynı eğilimi göstermektedir. Buna göre, basınç önce azalır ve
daha sonra da sabitlenir. Basıncın azalması üretimden kaynaklanmaktadır. Doğal olarak üretim
yapıldığında rezervuardan kütle çıkarılacağı için basınç düşmektedir. Daha sonra ise basınç
sabitlenmektedir. Bunun nedeni ise belenme kaynağıdır. Üretime belli bir süre devam edilmesi
durumunda rezervuardan net çekilen kütle ile beslenme kaynağından girecek olan kütle birbirlerine
eşitlendiğinde kararlı akışa geçilmiş olur ve dolayısı ile basınç sabitlenmektedir. Şekil 1’den de
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anlaşılacağı gibi, enjeksiyon oranı arttıkça kararlı akış basınçları da artmaktadır. Bu da beklenen bir
sonuçtur çünkü, enjeksiyon arttıkça rezervuardan çekilen net kütle miktarı azalmaktadır.

Şekil 2. Farklı enjeksiyon oranlarında basınç davranışı.
Jeotermal rezervuarın hacminin etkisini incelemek için farklı hacimlerde % 90 enjeksiyon oranında
basınç eğrileri incelenmektedir. Sonuçlar Şekil 3’de verilmektedir. Denklem 7’de verilen modelde
hacim açık olarak yer almamaktadır, fakat hacmin etkisi depolama kapasitesinde karşımıza
çıkmaktadır. Hacmin artması dpolama kapasitesinin artması anlamına gelir ve azalması da depolama
kapasitesinin azalması demektir. Şekil 3 incelendiğinde hacim artışının ulaşılan kararlı basınç
değerine etki etmediği görülmektedir. Bu da beklenen bir sonuçtur. Denklem 7’nin zaman sonsuza
giderken limiti alınırsa Denklem 21 elde edilir:

∆pka =

wn

α

(21)

Burada ka alt indisi kararlı akış anlamına gelmektedir. Denklem 21’den görüldüğü gibi kararlı akış
basıncının değeri depolanma katsayısından bağımsızdır. Hacmin artışı ya da azalışı kararlı akış
basıncına ulaşma zamanını etkilemektedir. Eğer jeotermal rezervuarın hacmi küçükse kararlı akışa
daha kısa sürede ulaşılmaktadır. Bu da beklenen bir sonuçtur çünkü hacmin azalması rezervuar içinde
genleşebilecek su miktarının da azalması anlamına gelecektir.
Yukarıda verilen iki durum için (farklı enjeksiyon oranları ve farklı rezervuar hacmi değerleri) şimdi de
sıcaklık karşılaştırması yapılacaktır. Şekil 4’de farklı enjeksiyon oranları için sıcaklık modellemesi
verilmektedir. Tahmin edileceği gibi sıcaklık düşüşleri büyük ölçüde enjeksiyon işlemlerinden
kaynaklanmaktadır. 10000 gün sonunda en çok sıcaklık düşümüne sahip olan %90 enjeksiyonun
gerçekleştirildiği senaryodur.
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Şekil 3. Farklı rezervuar hacimleri için basınç davranışı.
Şekil 5’de ise farklı rezervuar hacimlerinin rezervuar sıcaklık davranışına olan etkilerini vermektedir.
Şekil 5’in oluşturulmasında model içinde enjeksiyon oranı %90 olarak alınmıştır. Buna göre rezervuar
ne kadar daha küçük olursa sıcaklığı o kadar fazla düşmektedir. Bu da beklenen bir davranıştır.
Rezervuar hacmi küçüldükçe içerdiği toplam enerji miktarı da buna göre azalacaktır ve enjeksiyon
sonucu soğutmak daha kolay hale gelmektedir.

Şekil 4. Farklı enjeksiyon oranlarında sıcaklık davranışı.
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Şekil 5. Farklı rezervuar hacimlerinde sıcaklık davranışı.
Karbon dioksitin kütlesel oranının değişiminin enjeksiyon oranlarına göre sonuçları Şekil 6’da
verilmektedir. Burada yapılan varsayımlardan birisi de enjekte edilen suyun içinde hiç karbon dioksit
bulunmamasıdır. Ayrıca, beslenme kaynağından gelen suyun da rezervuar içindeki su kadar karbon
dioksit içerdiği varsayılmaktadır. Şekil 6’ya bakıldığında karbon dioksit oranlarında enjeksiyon olması
halinde önemli miktarlarda azalma görülmektedir. Bunun nedeni biraz önce de bahsedildiği gibi
enjekte edilen suyun karbon dioksit içermemesidir. Karbon dioksit içermeyen su rezervuar içindeki
oranı düşürmektedir. Enjeksiyon miktarı arttıkça da oran daha fazla düşmektedir. Enjeksiyonun hiç
yapılmaması durumunda ise rezervuar içinde karbon dioksit miktarı hemen hemen hiç
değişmemektedir. Şekil 6’da verilen sonuçlara göre rezervuar içindeki karbon dioksit oranının
değişmesinde enjeksiyon miktarının büyük etkisi bulunmaktadır.
Şekil 7’de karbon dioksit oranının hacim ile nasıl değiştiği verilmektedir. Rezervuar hacmi büyüdükçe
karbon dioksit oranındaki değişim daha da azalmaktadır. Bu da beklenen bir sonuçtur. Rezervuar
hacmi küçüldükçe içindeki karbon dioksit içeren su miktarı da küçülmektedir. Dolayısı ile karbon
dioksit içermeyen suyun basılmasıyla birlikte azalma daha fazla olmaktadır.
Son olarak beslenme kaynağından gelen suyun içerdiği karbon dioksit oranının rezervuar içindeki
karbon dioksit oranına olan etkisi incelenmiştir. Sonuçlar Şekil 8’de verilmektedir. Bu örnekte
enjeksiyon oranı %50 olarak alınmıştır. Şekil 8’de iki durum söz konusudur. Bunlarda ilki beslenme
suyunun rezervuar içindeki karbon dioksit kadar karbon dioksit içermesi, diğeri ise beslenme suyunun
hiç karbon dioksit içermemesi. Şekil 8’den de anlaşılacağı gibi, beslenme suyunda karbon dioksit
olması durumunda rezervuar içindeki karbon dioksit oranı daha az azalmaktadır. Rezervuar içindeki
karbon dioksit oranının azalım nedeni, yapılan enjeksiyon dur. Enjekte edilen suyun içinde karbon
dioksit olmadığı varsayımı yapılmaktadır. Bu nedenle beslenme kaynağında karbon dioksit olsun ya
da olmasın karbon dioksit oranı azalmaktadır. Beslenme kaynağında karbon dioksit olmaması
durumunda ise bu azalım tahmin edileceği gibi çok daha fazla olmaktadır.
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Şekil 6. Farklı enjeksiyon oranlarının rezervuar içindeki karbon dioksit oranına etkisi.

Şekil 7. Farklı rezervuar hacimlerinin karbon dioksit oranına etkisi.

Şekil 8. Beslenme kaynağındaki karbon dioksit miktarının karbon dioksit oranına etkisi.
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4. TARTIŞMA
Bu bölümde daha önceden özetlenen basınç, sıcaklık ve karbon dioksit modelleri hakkında tartışma
verilmektedir. İlk olarak sıcaklık modellemesi ile ilgili olarak bir konuya değinilecektir. Geliştirilen
modellerde modellemesi yapılan sıcaklık kontrol hacminin ortalama sıcaklığını yansıtmaktadır. Verilen
yapay örneklerde de görüldüğü gibi, sıcaklık düşümü hacimlerin rezervuar ölçeklerinde olması
durumunda çok fazla değişmemektedir. Fakat bu rezervuar içinde yerel olarak büyük değişimlerin
olmayacağı anlamına gelmemelidir. Modellenen sıcaklık ortalama sıcaklıktır. Yerel sıcaklık
değişimlerinin de modellenebilmesi için yapılması gereken tüm rezervuarı tek bir kontrol hacmi ile
değil birden fazla kontrol hacmi ile modellemektir. Bu sayede istenen bölgelerde boyut olarak daha
küçük kontrol hacimleri kullanılarak modelleme gerçekleştirilebilir ve yerel sıcaklık değişimleri
modellenebilir.
Basınç modellemesinde de modellenen ortalama basınç olmasına rağmen, sıcaklıkta olduğu kadar
önemli değildir. Bunun nedeni, kuyulardan yapılan üretimden kaynaklı basınç değişimlerinin sıcaklığa
göre rezervuar içinde çok daha hızlı hareket etmesindendir. Ayrıca ortalama basıncın modellenmesi
son derece önemlidir çünkü üretimi sağlayan enerji rezervuarın ortalama basıncı tarafından
sağlanmaktadır.
Rezervuara ait beslenme katsayısı ve depolama katsayısı değerleri üretim değerleri kullanılarak
bulunabilmektedir. Buna göre yapılan (ve ölçülen) üretime karşılık sahadan gelen ortalama rezervuar
basıncı verilerini sağlayacak en uygun model parametreleri bir optimizasyon ile tahmin edilir. Bu
tahminler kullanılarak ileriye yönelik performans tahminleri yapılabilir. Sahadan ortalama rezervuar
basıncı verilerinin elde edilmesi için ise gözlem kuyuları kullanılmalıdır ve bu gözlem kuyusu yerleri bu
kuyulardan ölçülen basıncın ortalama rezervuar basıncını yansıtacak şekilde seçilmelidir.
Son olarak karbon dioksit ile ilgili olarak tekrarlanması gereken bir konu bulunmaktadır. Karbon
dioksitin varlığının en büyük etkisi suyun ayrışma basıncı üstünedir. Karbon dioksit miktarı arttıkça
ayrışma basıncı da artmaktadır. Türkiye deki rezervuarlar göz önünde bulundurulduğunda, rezervuar
basınçlarının ayrışma basıncının altına düşmesi çok fazla söz konusu değildir. Ayrışmalar genel olarak
kuyu içinde gerçekleşmektedir. Karbon dioksit miktarının artması ise ayrışma derinliğinin daha
derinlerde meydana gelmesine neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak daha fazla kuyu başı
basınçları gözlenmektedir. Yüksek kuyu başı basınçları istenen bir durumdur ve yüzeyde akışkanın
daha rahat taşınmasına yol açar. Rezervuar içinde karbon dioksit oranlarının düşmesi kuyu içinde
ayrışma derinliklerinin daha sığda olmasını sağlayarak kuyu başı basınçlarının da düşmesine neden
olabilmektedir. Bu da yüzeyde buharın yeterli basınçta taşınmamasına neden olabilir. Bu tür sorunların
öngörülebilmesi için rezervuar modellemesinde karbon dioksit miktarının da nasıl değiştiğini
modellemek oldukça önemli olmaktadır.

SONUÇLAR
Bu çalışmada literatürde yer alan bazı modeller kullanılarak jeotermal rezervuarlar için basınç, sıcaklık
ve karbon dioksit oranının değişimini veren analitik denklemler tanıtılmaktadır. Buna göre aşağıdaki
sonuçlar elde edilmiştir:
•
•
•

Jeotermal rezervuarların modellenebilmesi için basit analitik denklemler tanıtılmaktadır.
Basınç davranışının modellenmesinde en önemli parametrelerden birisi enjeksiyondur ve
enjeksiyon oranı ne kadar yüksek olursa basınç o kadar korunabilir.
Karbon dioksit değişimini etkileyen iki ana faktör bulunmaktadır. Bunlardan ilki yapılan
enjeksiyon miktarıdır. İçinde karbon dioksit bulunmayan su ne kadar fazla enjekte edilirse
rezervuar içinde karbon dioksit oranı da orantılı olarak düşecektir. Diğer faktör ise beslenme
kaynağı içinde bulunan karbon dioksit miktarıdır. Rezervuar içindeki karbon dioksit miktarının
değişimini etkileyeceğinden dolayı bilinmesi gerekmektedir.
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SONDAJ AKIŞKANI ATIK YÖNETİMİ VE BERTARAFI
Management of Waste Drilling Fluid and Disposal

Gürşat ALTUN
Hakmyrat ATAYEV

ÖZET
Çoğu sondaj operasyonlarında sondaj çamurunun ve sondaj kırıntılarının bertarafı/uzaklaştırılması zor
bir problemdir. Çevresel konular dünya genelinde toplumun daha fazla dikkatini çekmektedir. Çok
sayıda yönetmelik ve regülasyon takip edilerek insan ve çevre sağlığı korunmaktadır. Çamurun
toksiklik değeri regülasyonlarda ifade edilen değerlerin altında olmadıkça sondaj atıklarının bertaraf
edilmesini regülasyonlar yasaklamaktadır. Bu nedenle, ıslah (reclamation) ve bertaraf (disposal) işlemi
oldukça maliyetlidir. Regülasyonlara uymadan atık sondaj çamurunun yeraltı formasyonlarına
enjeksiyonu yeraltı sularının kirletilmesi ve birçok yaşayan organizmanın ölümü gibi çevresel
felaketlere yol açabilir. Atık çamur yönetimi ve bertarafına uygulanan regülasyonlar bölgeden bölgeye
değişiklik göstermektedir.
Atık sondaj akışkanlarının bertaraf yönetim planı sondaj operasyonu başlamadan önce ilgili çevre
gruplarıyla iletişim ve regülasyonlar dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Sondaj akışkanının toksikliği
(zehirliliği) günümüzde artık var olmayan AMOCO Üretim Şirketi tarafından geliştirilen “Sondaj
Akışkanı Toksiklik Testi” kullanılarak ölçülebilmektedir. Bertaraf işleminden önce belirlenmesi gereken
diğer bir parametre, sondaj akışkanının yoğunluğunu artırmak için kullanılan ağır metallerin miktarıdır.
Belirlenmesi gereken üçüncü parametre çamurun akmazlığını artırmak için kullanılan ve bitkiler için
toksik bir madde olan tuz içeriğidir. Sondaj akışkanlarının bertarafı ve ıslahı için bir kaç yöntem vardır:
Arazi iyileştirme (landfarming), enjeksiyon, biyolojik bozunum, yakma ve katılaştırma karalarda
kullanılmaktadır. Türkiye’deki jeotermal sondajlarda ortaya çıkan sondaj atıklarının küçük bir kısmı
yerel yönetimlerin izni ile kamyon ile taşınmakta ve belirlenen alana boşaltılmasıyla bertaraf
edilmektedir.
Bu çalışmanın temel amacı jeotermal kuyu sondajında oluşan atık sondaj sıvısının ıslahı ve
bertarafında kullanılan teknoloji ve yöntemleri gözden geçirmektir. Aynı zamanda bu çalışma, atık
sondaj akışkanlarının yönetimi metotları ve temel konularını tartışmakta ve özellikle jeotermal
sahalarda kullanılabilecek olan susuzlaştırma atık iyileştirme yaklaşımını vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal sondaj akışkanı ıslahı ve bertarafı, Arazi ıslahı iyileştirmesi, Sondaj
akışkanı enjeksiyonu, Biyolojik bozunma, Atık yakılması, Susuzlaştırma.

ABSTRACT
In many drilling operations, the disposal of the drilling mud and drilled cuttings has become a difficult
problem. The environmental aspects have gained more attention of the society all around the world.
Many regulations and legislations have been adopted to protect the health of people and environment.
The regulations prohibit the disposal of drilling wastes, unless the toxicity of mud is below the stated
value in regulations. Thus, reclamation and disposal are costly. The injection of the waste drilling mud
to the underground formation without obeying the regulations may result in environmental
catastrophes such as pollution of underground fresh waters and death of many living organisms. The
regulations applied for the waste mud management and disposal vary from place to place.

Jeotermal Enerji Semineri

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

_____________________ 156 _______

The management plan for disposal of waste drilling fluid should be prepared before starting drilling
operations by considering the regulations and communicating with environmental groups. The toxicity
of the drilling fluid can be measured by using “Drilling Fluids Toxicity Testing” developed by AMOCO
Production Company (no longer exists). Another parameter to be determined before disposal is
amount of heavy metals used to increase the density in the drilling fluids. The third parameter to be
determined is salt content of the mud which is mostly used to increase the viscosity because salts are
toxic to the plants. There are several methods for reclamation and disposal of drilling fluids:
Landfarming, Injection, Biodegradation, Incineration and Solidification used in onshore. A limited
portion of the disposal of drilling waste generated from geothermal well drilling in Turkey is done by
carrying the waste with a truck and dumped it to the area permitted by Municipality.
The main purpose of this study is to make an overview of methods and technology used in the waste
drilling fluid reclamation and disposal applicable to geothermal well drilling. In addition, this paper
discusses the basic concepts and methods to manage the waste drilling fluids and provides
dewatering method approach to handle the waste treatment that is applicable in geothermal fields
particularly.
Key Words: Remediation and disposal of geothermal drilling fluids, Landfarming, Injection of drilling
fluids, Biodegradation, Waste incineration, Dewatering.

1. GİRİŞ
Bir kuyunun sondajı sırasında sondaj akışkanı ile yüzeye gelen katılar birincil ıslah yöntemi olan ve
katı kontrol sistemi olarakta adlandırılan mekanik sistemlerin kullanılmasıyla ıslah edilmektedir. Bu
mekanik sistemlerde gaz ayırıcı (degasser), sarsıntılı elek (shale shaker), hidrosiklonlar (desander ve
desilter) ve santrifüjler yer almaktadır. Birincil ıslah sırasında katı kontrolünü sağlamak için kimyasallar
da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Diğer taraftan, sondaj akışkanındaki katı konsantrasyonunu
azaltmak için yaygın olarak kullanılan su ile seyreltme kulede atık oluşumu miktarını büyük oranda
artırarak, sondajın toplam maliyetinin artmasına neden olacaktır. Bununla birlikte, birincil ıslah
yöntemleri çamur atıklarının bertaraf edilmesi için yeterli değildir. Bu nedenle, atık ıslahıyla birlikte atık
bertarafına da olanak sağlayan yöntemlere gereksinim vardır. Bu yöntemler ikincil ıslah yöntemleri
olarakta adlandırılmaktadır ve bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Pahalı katkı maddeleri içeren
polimer sondaj akışkanları, sentetik petrol-bazlı sondaj akışkanları ve diğer akışkanlar iyi bir katı
kontrol sistemi kullanımına büyük bir teşvik kaynağı sağlamaktadır. Ancak, bu pahalı sistemlerden atık
ürünlerinin minimize edilmesinin sondaj maliyetleri üzerinde büyük bir etkisi de olacaktır. Daha az
miktarlarda atık üretimi bir kuyunun maliyetini önemli miktarda azaltabilecektir.
Sondaj akışkanları ile çalışmak tehlikeli olabilir. Bazı sondaj akışkanı ürünleri kısa ve uzun dönem için
önerilen azami maruz kalma seviyelerini aşabilen zehirleyici ve zararlı buharlar yayabilir. Özellikle
kuledeki sıcak bir alanda, bazı şeyller ve korozyon inhibitörleri ve bazı petrol bazlı çamur emülsiyerler
amonyak veya diğer uçucu aminler oluşturma eğilimindedirler. Diğer ürünler tutuşabilir veya yanabilir
o
(parlama noktası < 60 C), bu yüzden büyük bir dikkat ile kullanılmalı, gerekli havalandırma
sağlanarak depolanmalıdır [1].
Sondaj nedeniyle oluşan atıklar ıslah (iyileştirme veya arıtma olarakta adlandırılabilir) edilmeden önce
içerisindeki maddelere bağlı olarak sınıflara ayrılması gerekmektedir ve hangi kategoriye ait çamur
çeşidi kullanılmışsa ona uygun ıslah yöntemleri kullanılmalıdır. Bir ABD kurumu olan Çevre Koruma
Dairesi (Environment Protection Agency, EPA) tarafından yapılan ilgili atık sınıflaması Tablo 1’de
verilmektedir. EPA bu sınıflandırmayı yaparken atıkları üç ana kategoriye ayırmıştır: (a) zararlı, (b)
zararsız ve (c) ne zaralı ne de zararsız. Tabloda belirtilen sınıflandırmaya göre atık yönetim şeklinin
tercih edilmesi faydalı olacaktır. Petrol bazlı çamurlar için ısıl ve doğal yeri dışında ıslah (Ex-situ
remediation) yöntemleri tercih edilmektedir. Tatlı su sondaj çamurlarını ıslah etmek için fiziksel ya da
kimyasal ıslah yöntemlerinden birisi veya ikisi birden tercih edilebilir. Mekanik katı kurutma yöntemi
sentetik çamurlar için tercih edilmektedir. İçinde zararlı madde olan sondaj çamuru atıkları için fiziksel
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ve kimyasal yöntemler kullanılarak susuzlaştırma (dewatering), tesirsizleştirme (inerting) ya da
biyolojik ıslah (biological treatment) yöntemlerinden birisi tercih edilebilir.
Tablo 1. Sondaj atıklarının sınıflandırılması, ( EPA 2015) [2].
Kodlama
Tanım
01 05
Sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları
01 05 04
Tatlı su sondaj çamuru ve atıkları
01 05 05
İçinde petrol olan sondaj çamuru ve atıkları
01 05 06*
İçinde zararlı madde olan sondaj çamuru ve atıkları
01 05 07*
İçinde barit olan sondaj çamuru ve atıkları (01 05 05 ve 01 05 06
dışında kalanlar)
01 05 08
İçinde klorür olan sondaj çamuru ve atıkları (01 05 05 ve 01 05 06
dışında kalanlar)
01 05 99
Bunların dışında kalanlar
İçerdiği maddelere göre atıkların tanımı yapılmaktadır ve genel olarak tehlikeli katı atıklar EPA
tarafından sınıf 1, sınıf 2 ve sınıf 3 olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflamada aşağıda verilen dört
koşuldan herhangi birisinin sağlanması yeterli görülmektedir [1]:
1. Tutuşabilirlik, koroziflik, reaktiflik ve zehirlilik gösteren atıklar.
2. 40 CFR 261 kodlu ABD Regülasyonundaki (Code of Federal Regulations) dört tablodan
birisinde özellikle zararlı olarak listelenen atıklar;
a. Sfesifik olmayan kaynaklardan tehlikeli atıklar (40 CFR 261.31)
b. Sfesifik kaynaklardan tehlikeli atıklar (40 CFR 261.32)
c. Aşırı tehlikeli atıklar (40 CFR 261.33e)
d. Toksik tehlikeli atıklar (40 CFR 261.33f)
3. Listede tehlikeli olarak tanımlanan bir atığın tehlikeli olmayan bir atık ile karışımı,
4. Üreticiler tarafından tehlikeli olarak açıklanan atıklar.
Sınıf 1 atık kendi konsantrasyonundan veya fizikokimyasal özelliğinden kaynaklı olup toksik, korrozif,
kolay tutuşur, güçlü bir hassaslaştırıcı veya tahriş edici, bozunma, ısı veya benzer etkiyle birlikte ani
basınç oluşturan, uygun bir şekilde işlenmediğinde, depolanmadığında, nakliye edilmediğinde,
boşaltılmadığında insan sağlığı veya çevreye potansiyel bir tehlikeye yol açan, herhangi bir madde
olarak düşünülmektedir.
Sınıf 2 atık sınıf 1 veya sınıf 3 olarak tanımlanmamış zararlı olmayan herhangi bir atık maddedir.
Sınıf 3 atıklar tesirsiz (inert) ve esasında çözünebilir olmayan, genellikle kayaç, tuğla, cam, toprak ve
kendiliğinden bozunmayan belirli plastikler ve kauçuklar vb. maddeleri içermekle birlikte onlarla sınırlı
olmayan maddelerdir.
Atık yönetimi dünyada tercih edilen stratejiler kullanılarak yapılmalıdır. Uluslararası Petrol ve Doğal
Gaz Üreticileri (International Association of Oil and Gas Producers, IOGP) atık yönetimi için “5R”
stratejisini uygulamayı tavsiye etmektedir. Şekil 1’de “5R” stratejisinde sürecin nasıl işlediği
gösterilmiştir, [3]. Buna ek olarak, Şekil 2’de gösterilen Avrupa Birliği atık işletme hiyerarşisi, atık
yönetimi ve atık yönteminin seçilmesinde referans alınan temel kaynaklardan birisidir, [4]. Her iki
yaklaşımda da öncelikle atıkların tanımlanması, sınıflandırılması ve miktarının belirlenmesi önceliktir.
Ayrıca, atıkların içeriklerine göre ıslahı ve sonrasında bertarafının yapılması vurgulanmaktadır.
Bertaraftan önceki adımın, atıkların geri kazanımı ve tekrar kullanımının olduğu görülmektedir. Diğer
önemli olgu ise atık-olmayan maddelerin atıklardan ayrılması ve geri dönüşüm olarak kullanımlarının
sağlanmasıdır.
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Envanter
Tanımlama
Ayırma
Azaltma/Tekrar kullanma/Geri kazanım/Kurtarma
Artık var mı?

5R
stratejisi

Dur

Islah gerekiyor mu?

Islah et

Atık bertarafı
Şekil 1. IOGP’nin 5R atık yönetimi stratejisi [3].
ÜRÜN (Atık Olmayan)
ATIK

ÖNLEME

TEKRAR KULLANIMA
GERİ KAZANIM
İYİLEŞTİRME
BERTARAF

Şekil 2. Avrupa Birliği atık işletme hiyerarşisi [4].

2. İKİNCİL ISLAH YÖNTEMLERİ (SECONDARY TREATMENT METHODS)
Sondaj atığı içeriğinde atık sondaj akışkanı, kullanılan sondaj akışkanı bulaşımlı sondaj kırıntıları ve
bunlar kadar olmasada çimento harcı, tampon akışkanlar (spacers) ve değişik akışkanlardan muhtelif
akışkanlar bulunur. Sondaj akışkanı atık miktarı birkaç faktöre bağlıdır. Bunlar, kuyu çapı ve derinliği,
katı kontrol sistemi verimliliği, sondaj akışkanının sondaj kırıntılarını dispersiyonunu veya bozunmasını
önleyebilme (inhibisyon) yeteneği ve sondaj kırıntılarında korunan sondaj akışkanının miktarıdır.
Sondaj akışkanın birincil ıslahı işleminden sonra oluşan sondaj akışkanı atığındaki katı fraksiyonu
miktarı azami %50 ile %25-30 arasında bir değer göstermektedir [1]. Bunun anlamı, sondaj
kırıntılarının tamamının sirkülasyon sisteminden atılamadığı ve sirkülasyon sistemindeki akışkan
içerisinde zamanla birikerek artış gösterdiğidir. Bu nedenle, sondaj akışkanının katı madde miktarını
bünyesinde taşıma toleransı veya yeteneği atık oluşumu miktarını doğrudan etkileyen önemli bir
özelliktir. Bu toleransın en düşük olduğu sondaj akışkanı türü su bazlı çamurlar olup, en fazla sondaj
akışkanı atığına bu çamurlar yol açmaktadır. Bununla birlikte, katı kontrol sistemi verimliliğindeki küçük
bir iyileştirme, bertarafı gereken atık hacminde çok önemli azalmaya neden olmaktadır [1].
Genel olarak su bazlı sondaj akışkanı kullanıldığında oluşan atık hacmi miktarı sondajı yapılan kuyu
hacminin sekiz katı veya daha fazlasıdır. Bazı sondaj uygulamalarında sondaj atığı hacminin kırk kat
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veya daha fazla olduğu rapor edilmiştir. Bu değer, petrol bazlı veya sentetik çamur (non-aquaeus fluid,
NAF) kullanıldığı durumda kuyu hacminin üç veya dört katı olarak ölçülmektedir ve bu sondaj
çamurlarının katı toleransının çok daha fazla olduğunu göstermektedir [1]. Modern su bazlı çamurların
özelliklerini ayarlamak için su kaybı önleyiciler, yağlayıcılar, akmazlık sağlayıcılar vb. çoğunlukla
organik kökenli olan inhibitiv katkılar kullanılmaktadır. Büyük miktarda sondaj akışkanı atıldığında,
organik malzemelerden kaynaklı kimyasal yüklemelerde yüksek olabilmektedir. Sentetik akışkanların
birim hacminde su bazlılılara göre daha fazla organik kökenli katkı maddeleri bulunmakla birlikte, çok
daha az miktarda atık hacmi oluştuğu için çevreye olan organik madde emisyonu da daha azdır.
Sondaj çamuru atığının ıslahı ve bertarafında sorun oluşturan üç temel madde sırasıyla; (i) ağır
metaller, (ii) tuzlar ve (iii) petrol kökenli yağlar ve grestir [1]. Bu durum, sondaj akışkanının etkin bir
şekilde yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Sondaj çamuru kaynaklı atıkların yönetilmesinde veya
ıslahında kullanılan ve bu çalışmada bir kısmı göz önüne alınan temel yöntemler aşağıda
sıralanmakta ve her bir yöntem genel hatlarıyla açıklanmaktadır. Fiziksel ve kimyasal yöntemin
uygulandığı ve susuzlaştırma (dewatering) olarak adlandırılan yöntem bu çalışmanın ana konusunu
oluşturmaktadır ve 3. Bölüm altında ayrıntılı tanıtılmaktadır.
1. Mekanik kırıntı kurutma (Mechanical cutting dryer)
2. Atık yakımı (Incineration)
3. Biyolojik bozunma ıslahı (Biodegradation treatment)
4. Tesirsizleştirme (Inerting)
5. Doğal yeri dışında iyileştirme (Ex-situ remediation)
a. Arazi iyileştirme (Land farming)
b. Biyoreaktör (Bioreactor)
6. Yerinde ıslah (In-situ treatment)
a. Enjeksiyon (Injection)
b. Atık gömme (Landfill)
7. Fiziksel ve kimyasal işlemlerle susuzlaştırma (dewatering)
Literatürde yaygın olarak karşılaşılan durum, sondaj çamurlarınının ıslahı ve bertarafı yöntemlerinin
çoğunun petrol bazlı çamurlar için geliştirilmiş olmasıdır. Tesirsizleştirme (Inerting), Yakma
(Incineration), Biyolojik bozunma (Biodegredation) ve Arazi iyileştirme (Landfarming) yöntemleri petrol
bazlı çamurlar için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bununla birlikte, petrol bazlı çamurlar için geliştirilmiş
olan bu yöntemler diğer çamur türlerinde de kullanılmaktadır. Genel olarak, bu yöntemler çamur
içerisindeki organik bileşenleri yok etme ya da ayırma üzerine geliştirilmiştir. Yeraltına enjeksiyon
yöntemi doğaya zararı olmayan herhangi bir çamur çeşidi için kullanılabilmektedir.
2.1. Mekanik kırıntı kurutma (Mechanical cutting dryer)
IOGP’nin 2016 yılındaki atık yönetim raporuna göre, çoğunlukla kırıntı/katı/kesinti santrifüj kurutucusu
(centrifugal cuttings dryer) yöntemi, sentetik bazlı susuz (non-aqueous) sondaj çamurlarında
kullanılmaktadır. Bu yöntem sayesinde, sondaj çamuru kırıntılarında korunan temel akışkan (Base
fluid retained on cuttings, BFROC) konsantrasyon değeri azaltılarak daha iyi ıslah işlemi
gerçekleştirilmektedir. Katı kurutucu sisteminin hem yatay hem de dikey versiyonları mevcuttur. Sıvıyı
katıdan ayırma işlemi iki sistemde de içinde telli basket elekli ve hızlı dönen koni ile yapılmaktadır [5].
2.2. Yakma (Incineration)
Mascarenhas (2003) yaptığı atık gazların yakılması çalışmasında yakma (incineration) metodunun
sera gazı emisyonlarının azaltılmasında önemli olduğunu ve metan gazının küresel ısınma
potansiyelinin, CO 2 gazına göre 21 kat daha fazla olduğunu belirtmektedir. Çalışmasındaki örnek olay
incelemelerinin birisinde yakma metodunun başarılı şekilde sonuçlar verdiğini ve maliyetinin 3800
ABD dolarından daha az olduğunu belirtmiştir. Örnek olay incelemesinde, Dominion Exploration şirketi
Roundhill, ABD kasabasının yakınındaki bir kuyuyu test etmek istemiş, ancak kuyunun şehre çok
yakın olması çevre halkının rahartızlığına yol açmıştır. Sonuç olarak şirket 5 günlük test işlemi için
yakma yöntemini tercih etmiş ve %99.99 yakma verimliliğiyle işlemi gerçekleştirmiştir [6].
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2.3. Biyolojik bozunum (Biodegredation)
Ivembore vd., (2000) Nijerya’da yaptıkları laboratuvar deneyleriyle sentetik bazlı çamurun biyolojik
bozunumunu incelemişlerdir. Ölçümlerde kullanılan katı faz biyolojik bozunumu testini değiştirerek
Nijerya’daki çevreye göre uyarlamışlardır. İçerisinde ester, olefin ve bu ikisinin karışımı olan sentetik
bazlı çamurun katı faz biyolojik bozunumunu test (Solid phase Biodegredation test) metoduyla hem
tatlı su hem de tuzlu su ortamındaki biyolojik bozunumu yüzdesini gözlemlemişlerdir. Günlük olarak
suyun çözünmüş oksijen, tuzluluk, pH, iletkenlik ve maksimum-minimum sıcaklık değerleri ölçülmüştür.
Ayrıca, COD (kimyasal oksijen talebi, chemical oxygen demand) ölçümü haftalık olarak yapılmıştır.
Sonuç olarak, esterin oksijensiz ortamda olefine göre daha hızlı biyolojik bozunuma uğradığı
gözlemlenmiştir. Ayrıca, sentetik bazlı çamurların tuzlu su ortamında tatlı suya göre daha hızlı biyolojik
bozunuma uğramıştır [7].
2.4. Tesirsizleştirme (Inerting) yöntemi:
Morillon vd., (2002) yaptıkları çalışmada tesirsizleştirme metodunu iki sürece ayırır: duraylaştırma
(stabilisation) ve katılaştırma (solidification). Bu metodun amacı çevreyi kirleten petrolün kaplanması
ve doğaya zararının engellenmesi üzerinedir. Duraylaştırma ve katılaştırma sürecinde atık çamurun
kireç ve çimento gibi maddelerle karıştırılıdıktan sonra çimentonun katı matriksinde çökelme işlemi
gerçekleşmektedir. Duraylaştırma yöntemi Venezuela’da Jusepin petrol sahasında kullanılmıştır.
Endonezyanın Handil bölgesinde çamuru katılaştırdıktan sonra oluşan katı madde yol yapımında
kullanılmıştır ve örnek teşkil etmektedir [3].
2.5. Arazi iyileştirme (Land farming)
Ladousse vd., (1996) Fransada yaptıkları çalışmada petrol bazlı çamurlar için arazi iyileştirme
yöntemini kullanarak, bu yöntemin alternatif bir çözüm olabileceğini ortaya koymuşlardır. Deneyler için
Fransa’da Total şirketinin sondaj işlemini gerçekleştirdiği kuyudan petrol bazlı çamur örneği
kullanılmıştır. Ancak, petrol bazlı çamurun araziye dökülmeden önce ısıl ya da kimyasal yöntemlerle
ıslahı gerekmektedir. Toplamda iki yıl boyunca süren çalışmada senede bir kere yapılan hasattan
sonra bitki, bitki kökleri ve tohumlarda değerlendirme işlemi yapılmıştır. Bu yöntemde en etkili
o
parametrelerden birisi de atmosfer sıcaklığıdır ve Fransa’da yıllık ortalama sıcaklık değeri 11 C’dir.
Ancak, biyolojik bozunumun (biological degradation) gerçekleşmesi için en uygun sıcaklık aralığı 20o
35 C’dir. Çamurdaki hidrokarbon bileşenlerinin yerin 8 inç (yaklaşık 20 cm) derinliği altına geçmemiş
olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma sonucunda, mısır ve buğday hasatında %10 üzerinde azalma
olmasına rağmen, çamur atığının bu bitkilerin filizlenmesine herhangi bir engelinin olmadığı rapor
edilmiştir [8].
Diğer ekilen bitki çeşidi olan bezelye yemi (fodder pea) üzerinde herhangi bir olumsuz etkinin olmadığı
gözlemlenmiştir. Tüm testlerde hidrokarbonların %90’dan daha fazlasının toprağın mineral matriksinde
kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Hidrokrabonların %75’ini aşkın kısmı biyolojik olarak parçalanmış ve
başarılı şekilde elde edilen mahsullerde herhangi bir petrojenik hidrokarbon izine rastlanmamıştır, [8].
2.6. Arazi iyileştirme (Land farming) ve Biyoreaktör (Bioreactor)
Hejazi ve Husain (2004) Suudi Arabistan’ının Juaymah sahasında yaptıkları kapsamlı saha deneyleri
çalışmasında arazi iyileştirme yönteminde hangi fatkörlerin daha önemli olduğunu ortaya
çıkarmışlardır. Yapılan saha deneyleri toplamda 12 ay devam etmiş ve mevsimsel etkiler de ortaya
çıkarılmış ayrıca, her ay devamlı ölçümler alınmıştır. Bu yöntemin daha çekici (avantajlı) olmasının
nedenlerinden birisi de, iklimin kurak ve sıcak olmasından kaynaklanmaktadır. Çalışmada kullanılan
petrol atıklarını arıtmak için arazi iyileştirme (landfarming) ve biyoreaktör (bioreactor) teknolojileri
kullanılmıştır. Toplamda 6 tane arazi iyileştirme ve 3 tane de biyoreaktör ünitesi kullanılmıştır [9].
LF1 (Herhangi bir işlem yok) ünitesinde doğal zayıflama (natural attenuation) sürecini gözlemlemek
içim herhangi bir işlem yapılmamıştır ve baz noktası olarak düşünülmüştür.
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LF2 (Yerin sürülmesi) ünitesinde ise, haftada bir kere yerin altındaki mikro organizmaları
havalandırmak için 8 inç kalınlığında yerin sürülmesi işlemi gerçekleştirilmişir.
LF3 (Yerin sürülmesi+Sulama) ünitesinin, LF2 ünitesinden tek farkı sulama işleminin yapılmasıdır. Bu
ünite yer sürülmesi ve nemliliğin bu süreçteki etkilerini gözlemlemek için kullanılmıştır.
LF4 (Yerin sürülmesi+Besleyici madde) ünitesinde ise yer sürülme işleminin yanında besleyici
maddeler eklenmiştir.
LF5 (Yerin sürülmesi+Besleyici madde +Sulama) ünitesinde ise besleyici madde eklenmiş, ayrıca
periyodik olarak havalandırma ve sulama işlemleri gerçekleştirilmiştir.
LF6 (Yerin sürülmesi+Besleyici madde +Sulama) ünitesinde işlemler LF5 ünitesinin aynısıdır, sadece
petrol miktarı iki katına çıkarılmıştır. Petrol yükleme işleminin bozunma (degredasyon) hızı üzerindeki
etkisini incelemek için petrol miktarı artırılmıştır.
BR2 (Hava+ Besleyici madde+Sulama) kapalı ünitesinde, besinler atık maddeyle beraber işleme
konulmuştur. Havalandırma ve sulama işlemleri haftalık yapılmıştır. Toprağın üst kısmı kil yardımıyla
kaplanmıştır.
BR3 (Hava+ Besleyici madde+Sulama) ünitesi BR2 ile farklı olduğu tek nokta üst kısmının kapalı
olmamasıdır. LF5 ünitesi ile karşılaştırma yapılabilmesi için havalandırma ve sulama işlemi elle
yapılmıştır.
BR4 (Herhangi bir işlem yok) kapalı ünitesinde doğal zayıflama (natural attenuation) sürecini
gözlemlemek içim herhangi bir işlem yapılmamıştır.
Sonuç olarak, havalandırma (buharlaştırma) işlemi yaklaşık olarak petrol ve gaz değerinin %76’sını 12
aylık periyotta bozunuma uğradığını göstermektedir. Ayrıca, yerin sürülmesi, sulama ve besleyici
katkıların eklenmesi işlemlerinin arasında en önemli etkenin yerin sürülmesi olduğu saptanmıştır. Su
ve besleyici madde eklenmesi bozunma hızını düşürmüştür ve havalanmanın azalmasına neden
olmuştur. Biyoreaktör ve arazi iyileştirme yöntemleri karşılaştırıldığında ise, arazi iyileştirme
yönteminin daha etkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca, her ay ölçüm alındığından mevsimsel etkileri de
incelemek mümkündür. İki biyoreaktör (BR2 ve BR3) karşılaştılıdığında ise herhangi bir farkın
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır [9].
2.8 Yerinde ıslah - reenjeksiyon (In-situ treatment - reinjection)
Deniz kuyularında sondaj akışkanının bertaraf edilmesi için kullanılan yöntemlerden birisi de
reenjeksiyon (Reinjection) yöntemidir. Yerinde bertaraf yönteminin bir çeşidi olan enjeksiyon yöntemi
onshore sondaj işleminde de kullanılmaktadır. Bu yöntemin avantajı, atık maddelerin taşınma
maliyetini ortadan kaldırmasıdır. Minton ve Secoy (1993) yaptıkları çalışmada Kuzey Denizinde
reenjeksiyon yönteminin ilk denemesinin başarılı bir şekilde olduğunu ve uygun mühendislik analizleri
ve planlamayla diğer Kuzey Denizi kuyularında kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Bu projeyi Drilling
Engineering Association in Europe’un (DEAE) 12 üyesi başlatmıştır. İlk deneme enjeksiyon işlemi U.K
Continental Shelf Clyde platformunda yapılmış ve enjeksiyon sırasında yüzey basınç değerleri
ölçülmüştür. Operasyon sonrasında çatlak geometrisinin analizi için 3B sayısal çatlak simülatörü
TERRAFRAC kullanmıştır. Basınç profilleri ve çatlak analizlerinin korelasyon sonucuna göre her
enjeksiyon sonucunda tek çatlak oluştuğu saptanmıştır [10].
2.9 Yerinde ıslah - atık gömme (In-situ treatment - landfill)
Atık gömme (Landfill) yerinde ıslah yönteminin diğer bir çeşididir ve maliyetinin düşük olmasından
dolayı çoğunlukla tercih edilmektedir. Maliyetlerin düşük olması ıslah işlemi için nakliye ücretinin
olmamasından kaynaklanmaktadır. Swarbrick ve Valsky [xx] yaptıklar çalışmada Avustralya’daki atık
gömülen yerlerde atık kütlelerinin taşınma hızını incelemişler. Ayrıca, çoğu resmi yetkililer (regulatory
authority) atık gömmenin kirliliğe neden olduğunu söylemesine rağmen, eğer atıkların kütle akışı ve
konsantrasyon değeri çevreye göre daha az ise çevresel etkisinin önemli ölçüde azalacağını
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belirtmiştir. Gazların ve kirletici sızıntı (leachate) emisyonlarınında elementlerin kütle akışını
modellemek için C,Cl,S,Fl,Pb,Fe,Zn,Cu,Hg ve Cd elementlerini materyal akış analizinde
kullanmışlardır. Sonuç olarak, gaz ve kirletici (leachate) kütle akışının, yakma yöntemine (incineration)
göre oldukça az olduğu sonucuna ulaşmışlardır [11].

3. FİZİKSEL VE KİMYASAL İŞLEMLERLE SUSUZLAŞTIRMA (DEWATERING)
Susuzlaştırma kimyasal olarak geliştirilmiş santrifüj seperasyonunun sanat ve bilimidir. Susuzlaştırma
yöntemi elekler, hidrosiklonlar ve santrifüjlerden sonra ayırma işleminin yapıldığı ve kapalı devre
sistemin en son adımıdır. Yüksek hızlı santrifüjler 2-3 mikron veya daha büyük boyutlu parçacıkları
sistemden uzaklaştırırken, susuzlaştırma bütün kolloidal parçacıkları (mikron ve mikron altı boyutlu)
akışkandan uzaklaştırabilmekte ve temiz su oluşumunu sağlamaktadır. Özellikle teknolojinin
gelişmesiyle daha kompakt (küçültülmüş) ünitelerin daha az maliyetle elde edilmesi sonucu,
susuzlaştırma yöntemi çoğu durumlarda yaygın bir uygulama olmaya başlamıştır. Yöntemin ekonomik
avantaj sağladığı durumlar tatlı su kaynağı eldesinin zor ve kısıtlı olması veya standart dışı değerlere
sahip atık sıvısının bertarafının yapıldığı uzak yerlere nakliyesinin pahalı olduğu koşullardır [1].
Yağların veya yağlayıcıların bulunması su bazlı akışkanların susuzlaştırılmasını etkilememektedir.
Kolloidal katılar uzaklaştırıldığı zaman, yağlar, yağlayıcılar veya organik maddeler sıvıdan ayrılarak
suyun üzerinde yüzme eğilimi gösterirler. Bazıları diğerlerine göre daha kolay olmakla birlikte, bütün
su bazlı akışkanlar susuzlaştırılabillir. Petrol bazlı çamurların susuzlaştırılmaları daha zordur ve
emülsiyon kırıcılarla (demulsifier) petrol ve suyun ayrışması için ön işlem yapılmasını gerektirir. Ancak,
günümüzde, hatta çimento ile kirletilmiş akışkanların bertaraf maliyetlerinin sadece katı kısmının
sahadan uzaklaştırılarak azaltılabilmesi için lokasyonda susuzlaştırma yapılabilmektedir.
Tipik bir susuzlaştırma ünitesinde bulunan temel aksamlar ve görevleri aşağıda listelenmekte ve
sistem Şekil 3’te gösterilmektedir [1];
1. İşlem yapılacak atık akışkanın homojen bir şekilde oluşmasını sağlamak için bir karıştırıcılı
depolama tankı.
2. Kimyasal katkılar için pompa ile besleme kontrollü küçük depolama tankları – asit ve
topaklaştırıcı (coagulant) için birer tank ve floküle edici için iki tank. Flokülasyon ile çökertme
için daha fazla zamana gereksinim olduğu için iki tank kullanılmaktadır.
3. Santrifüje sabit debide akış sağlamak ve işlenmiş akışkanı sabit basınç altında beslemek için
pompalar.
4. Akışkan santrifüje ulaşmadan önce kimyasal katkıların akışkanla yeterince reaksiyona
girmesine izin veren karıştırıcıları hat üzerinde (in line) olan manifold.
5. Topaklanmış katıları uzaklaştırmak/ayırmak ve temiz suyu boşaltmak için istenen yerçekimi
kuvvetini (g force) sağlayan yüksek hızlı bir santrifüj.
6. Santrifüjden çıkan temiz akışkanı geri dönüşüm kullanımından önce aktif sisteme vererek veya
bertaraf edilmesi için bir depolama tankı.
7. Sıvı fazda bulunan yağ veya yağlayıcıları uzaklaştırmak için süpürücüler (skimmers).
Susuzlaştırma üniteleri kulede yerleştirilebilecek küçük boyutta veya treyler üzerine monte edilmiş
taşınabilir bir sistem olabilir. Lokasyondaki bir susuzlaştırma ünitesi standart dışı değerlere sahip
akışkanın depolama tankına alınmasına izin veren ve katıları sıvıdan ayıran bir işlemdir.
Susuzlaştırma işlemine ve uygulanan kimyasal iyileştirmeye bağlı olarak, akışkanın geri dönüşüm
olarak kullanılması veya daha ileri iyileştirme sonrasında geri dönüşümde kullanılması sağlanabilir.
Bunlardan ilk adımda elde edilen su yeterince temiz eğilimi göstermekle birlikte geri dönüşümden önce
pH ayarı yapılmasını gerektirir. Ancak, daha ileri iyileştirme ise suyun lokal standartları sağlayarak
bertaraf edilmesi için gerekli olabilir [1]. Arktik, ormanlık ve yağmur ormanları gibi yerlerde yapılan
operasyonlarda susuzlaştırma ünitesinin lokasyonda kullanılması bir zorunluluktur. Yönetmelik ve
regülasyonlarla koruma altında olan tatlı su kaynaklarına yakın sondajlarda, hassas balıkçılık alanları
yakınlarında ve deniz canlılarını korumanın önemli olduğu yerlerde de susuzlaştırma ünitesinin
lokasyonda kullanılması bir zorunluluk olabilir.
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Şekil 3. Susuzlaştırma akış prosesi ve temel ekipmanlar [1].
3.1 Susuzlaştırma uygulama örneği
Wally vd., (1985) yaptıkları çalışmada atık sondaj çamurunu
yöntemlerle temel bileşenlerine (sıvı ve katı fazlarına) ayırmışlar.
(dewatering) terimi ile ifade edilmektedir. Bileşenlere ayırma
kullanmışlardır. Bunlar, (a) Kıvamlaştırıcı birim (thickener unit), (b)
birimidir [12].

mekanik (fiziksel) ve kimyasal
Yöntem literatürde susuzlaştırma
işleminde mekanik ekipmanlar
Santrifüj, ve (c) Elektro flotasyon

Atık çamur ilk olarak kıvamlaştırıcı birime pompalandıktan sonra pH değeri düşürülerek, maksimum
flokülasyon elde edilmesi sağlanmaktadır. Flokülasyondan sonra katılar akışkan içinde daha çabuk
çökelmektedir. Çökelme hızı oranını artırmak amacıyla kıvamlaştırıcının bölme/kompartıman/duvar
bölmeleri (sides of bays) eğimli olarak yapılır. İşlem sonucunda, çamurun sıvı kısmı katıdan ayrılarak
savağın/bentin üst kısmından ikinci bölmeye yönlendirilmekte ve burada tekrar çökelme işlemi
gerçekleştirilmektedir. Bu işlemden sonra sıvı faz en son işlem için kıvamlaştırıcı tankta
toplanılmaktadır. Bu tanktan da elektro-flotasyon birimine gönderilerek, bu işlem sırasında sıvıda
hacimce %2 veya daha az katı madde kalması sağlanmaktadır.
Kıvamlaştırıcıdan çıkan katı maddeler daha fazla katı-sıvı ayrıştırma işlemi için santrifüje
gönderilmektedir. Bu sırada yüksek yerçekim ivmeli (high G) santrifüj vasıtasıyla katı içersinde kalmış
olan su alınmaktadır (dewatering). Santrifüj çamur katılarının suyunu almak için özel olarak
tasarlanmıştır. Bu artırılmış yerçekim ivmeli ortam katıların çökelme oranını hızlandırmaktadır. İşlem
sırasında filtre ile veya süzme yöntemiyle ayrılamayan katı maddelerin daha kolay sıvı fazdan
ayrılmasının sağlanması amacıyla polimer katkısı kullanılarak sıvı faz içerinde kalan çok küçük boyutlu
katıların (kolloidal parçacıklar) sarılması/kapsüllenmesi (encapsulation) gerçekleştirilmektedir.
Santrifüjden elde edilen sıvı faz daha fazla katı seperasyonu için tekrar kıvamlaştırıcı birime akıtılabilir.
Bu işlemler sonucunda elde edilen katı maddeler bir taşıyıcı (conveyor) yardımıyla sistemden
uzaklaştırılmakta ve katı fazın bertarafı/uzaklaştırılması sağlanmaktadır.
Katkıların toksitlik değerlerini ölçmek için EP Toxidity Leachate atlı test uygulanarak, ağır metaller,
yağlar ve gres, ve klorür sınırlarının aşılmadığından emin olunur. Testten elde edilen sonuçlar
Louisiana Eyaleti Doğal Kaynaklar Kurumunun (Lousiana State Department of Natural Resources)
koyduğu limit değerlerin altında olup olmadığı belirlenmektedir.
Elektro flotasyon birimi sıvı faza çok sayıda mikron boyutlu hava kabarcığı üreterek ultra küçük boyutlu
katılara yapışmasını sağlamaktadır. Polimer eklenerek katıların ve ağır metallerin
sarılması/kapsülasyonu gerçekleştirilmektedir. Kapsüllenen katılar bouyant kuvvetiyle yüzeye
kaldırılarak uzaklaştırılmaktadır. Akan akışkan bulamacı (slurry) altındaki temiz su nihai tanka alınır ve
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buradan ortama boşaltılır. Bu işlem ile ortama boşaltılan suyun yönetmelik ile izin verilen içerik
değerlerine (pH, kimyasal oksijen talebi “chemical oxygen demand, COD”, ağır metaller “çinko ve
krom”, yağ ve gres) sahip olduğu temin edilmektedir.
İşlem sonrası ortama suyun boşaltılabilmesi için Louisiana Eyaleti Doğal Kaynaklar Kurumunun
uyguladığı sınır değerleri içeren tablo aşağıda verilmektedir.
Tablo 2. Ortama su boşaltımı için Louisiana Eyaleti Doğal Kaynaklar Kurumu sınır değerleri [12].
Atık su içeriği
Standart değer (azami)
pH
6-9
Klorür
500 mg/l
TSS
50 mg/l
COD
125 mg/l
Krom
0.5 mg/l
Çinko
5.0 mg/l
Yağ/gres
15 mg/l
Gogan vd., (2010) Kazakistan’ın Karachaganak doğal gaz sahasında petrol bazlı çamurun
kullanılmasına başlandıktan ve sondaj kuyularının sayısının artmasından dolayı oluşan fazladan
atıkları bertaraf etmek için Termo-Mekanik katı temizleme tesisinin (Thermo-mechanic cuttings cleaner
facility) inşa edildiğini çalışmasında belirtmiştir. İnşaat maliyeti, sondaj kuyusunun çokluğundan dolayı
yüksek maliyetli olmamıştır. Karachaganak doğal gaz sahasında ilk başta su bazlı çamur kullanılmış
ve daha sonra petrol bazlı çamur ile birlikte hala kullanılmaya devam edilmiştir. Proje öncesinde su
bazlı çamur atıkların işletimi kamyonetle özel alanlara taşınmakta olup, daha sonraki uygulamalarda
santrifüj ve kimyasallar kullanılarak sıvı ve katıyı ayrıştırma yapılmıştır. 38 aylık proje süresinde,
3
10.000 m su %85 ayrıştırma verimiyle geri kazandırılmıştır ve sondaj işleminde takrar tuzlu su
yapımında kullanılmıştır [13].
3.2 Türkiye’de jeotermal sondaj kaynaklı atık bertarafı
Türkiye’de ağırlıklı olarak atık gömme (landfill) ya da atıkların ilgili belediyenin izin verdiği noktalara
taşınarak doğaya bırakılması (landfarming) yöntemleri uygulanmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye’deki
jeotermal kaynak arama/geliştirme amaçlı projelerde Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) izinleri
alınmadan herhangi bir inşaat veya kuyu sondajı faaliyetine başlanılamamaktadır ve olumlu bir durum
olarak görülmektedir. ÇED izninin alınmasında çok sayıda kanun ve yönetmelik maddesi göz önüne
alınmaktadır. Bu anlamda, regülasyonlarda bir kısım eksiklikler olmakla birlikte içerik olarak
yönetmeliklerin yeterli olduğu değerlendirilmektedir. Her türlü faaliyet ve sonucun ilgili yönetmelikte
belirtilen ölçütlere uygun olması bir zorunluluktur ve ÇED izni için yapılan başvurularda bu konulara
atıfta bulunulmaktadır. Ancak, diğer birçok alanda olduğu gibi Türkiye’de karşılaşılan temel sorun
yeterli yönetmeliğin olmaması değil, uygulama sırasında yeterince kontrolün sağlanamaması ve ÇED
raporu ile alınan izinlerde tanımlı operasyonlara ne ölçüde bağlı kalındığının belirlenememesi olduğu
değerlendirilmektedir. Uygulama sırasında ortaya çıkan bu boşluğun giderilmesi için kamu
denetiminde bir kontrolün sağlanmasıyla birlikte ilgili yerel yönetimlerin yetkilendirilmesi bir çözüm
olabilecektir.
Benzer şekilde, sondaj operasyonu nedeniyle atık çamur miktarının veya hacminin ne kadar
olabileceği hakkında yatırımcı şirketler tarafından planlama aşamasında bir tahminin yapılması
zorunlu hale getirilmelidir. Bu tahminden yola çıkarak, nasıl bir ıslah ve bertaraf sisteminin veya
yönteminin kullanılacağı planlama aşamasında ortaya koyulmalı ve bu işlem için nasıl bir atık yönetimi
modelinin kullanılacağı ve bu işin maliyetinin ne olacağı da belirlenmeli ve gerekli bütçe kalemi
oluşturulmalıdır.
Son olarak, sondaj uygulamaları kaynaklı atık oluşumu miktarları, ıslahı ve bertarafını içeren veriler
istatistiksel olarak sürekli bir şekilde takip edilebilmeye olanak veren bir veri tabanı oluşturulmalıdır.
Zaman içerisinde teknolojik gelişmelere bağlı olarak ne tür iyileşmelerin yapıldığı veya bir takım iyi
veya örnek uygulamaların yaygınlaşması için bu veri tabanı oldukça yararlı olacaktır. En önemli yönü
ise sektördeki atık ıslahı ve bertarafı kaynaklı maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olacaktır.
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SONUÇ
Bu çalışmada, bir kuyunun sondajı nedeniyle oluşan sondaj akışkanı atığınının ıslah ve bertarafını
içeren temel yöntemler tanıtılmıştır. Jeotermal sahalarda da uygulanabileceği düşünülen ve henüz
Türkiye’de kullanıldığına dair herhangi bir rapor bulunmayan susuzlaştırma (dewatering) yöntemi
çalışmada ayrıntılı olarak verilmiştir. Yöntemin uygulanması ile atık hacminde büyük oranlarda azalma
olabileceği yurtdışı uygulama örnekleriyle verilmiş ve büyük miktarda bir maliyet azalımının
sağlanabileceği tahmin edilmektedir.
Sondaj akışkanı atığında sorun oluşturan maddeler üç ana grup altında listelenmektedir, bunlar; (1)
ağır metaller, (2) tuzlar ve (3) yağ veya yağlayıcı greslerdir.
Atık sondaj akışkanı ıslahında ve bertaraf edilemesinde kullanılan ana yöntemler (i) arazi ıslahı, (ii)
yerinde gömme, (iii) enjeksiyon, (iv) biyolojik bozunma, (v) atıkların yakılması, (vi) katılaştırma, (vii)
susuzlaştırma olarak bilinmektedir. Arazi ıslahı (landfarming) yönteminde tarımsal traktör ve
ekipmanlar kullanarak toprağın üst kısmında atık çamurun toprak ile karıştırılarak iyileştirme
yapılmaktadır. Bu yönteme benzerlik gösteren yerinde gömme (land fillling) ise en yaygın kullanılan
uygulamadır. Diğer kullanılan bir yöntem atık çamurun terkedilmiş kuyulara veya koruma borusu
anülüsünden enjeksiyon (injection) edilmesidir. Biyolojik bozunma (biodegradation) biyolojik mikro
organizmaların kullanılmasıyla atığın bozunumunun sağlanması işlemidir ve şehirlerde oluşan atık
suyun iyileştirilmesinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yöntem atık su işleme ünitesinin
inşasına gereksinim duymaktadır, bu yüzden diğerlerine göre karşılaştırıldığında daha pahalıdır.
Yakma yöntemi (incineration) sondaj akışkanında organik maddelerin yakılmasıyla sağlanan bir atık
iyileştirme prosesidir. Bu prosesin hava kirliliği yönetmeliğince kabul edilmesi gerekmektedir, çünkü
yanmadan sonra dumanlar atmosfere yayılmaktadır. Katılaştırma (solidification) yönteminde katı atık
fazındaki su miktarı azaltılarak elde edilen katılar çimento ile işlemden geçirilerek sert ve geçirimsiz bir
yapı oluşturması sağlanmaktadır. Bu katılar yol yapımı veya yüzey kaplama malzemesi olarak
kullanılabilmektedir. Susuzlaştırma (dewatering) yönteminde birtakım kimyasallar ve yer çekimi etkisi
kullanılarak sondaj akışkanındaki sıvı fazın çamurdaki katı fazdan santrifüj yardımıyla ayrılması
sağlanmaktadır.
Sondaj kaynaklı operasyonlardan oluşan atık maddeler için ülkemizde yeterli kanun ve yönetmelik
olduğu görülmekle birlikte, uygulama sırasında iyi bir takip sisteminin olmadığı anlaşılmaktadır. Bu
amaçla, iyi bir veri bankasının oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması önerilmektedir. Veri
bankasının halka ve şirketlere açık olması sağlanarak, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve atık
maliyetlerinin azaltılması hedeflenmelidir. Şirketlerden planlama aşamasında atık yönetimi, ıslahı ve
bertarafı planlarını oluşturmaları ve bunun için gerekli bütçe kaynağını sağlamalarını temin edecekleri
regülasyonlar hayata geçirilmelidir.
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JEOTERMAL SANTRALLARDA KARBON EMİSYONU VE
TUTUMU
Carbon Emission of the Geothermal Power Plants and Carbon Sequestration

Niyazi AKSOY
Halim MUTLU
Özge GÖK
Gizem KILINÇ

ÖZET
Bu çalışmada, jeotermal işletmelerde salınan karbondioksitin jeotermal rezervuara reenjekte edilen
suda çözünerek tekrar basılması incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı; çevrenin korunması, jeotermal
işletmelerin karbon vergisine maruz kalmaması ve karbon azaltım gelirlerinden pay almasıdır. Ayrıca
yapılan araştırmalar ve çalışmalar esnasında; karbondioksitin rezervuara enjekte edilmemesi
durumunda, rezervuardaki karbondioksit kısmi basıncının azalmasının, kuyuların üretkenliğini
azaltacağı görülmüştür. Böylece karbondioksitin jeotermal rezervuarlara yeniden basılması çevrenin
korunmasının yanı sıra, sürdürülebilir üretim için de önemli katkılar sağlayacağı ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmadaki yönteme göre, birçok karbon tutum projesinden farklı olarak, bu çalışmada karbon
dioksit rezervuara gaz fazında değil, reenjekte edilen suda çözündükten sonra basılmaktadır. CO 2 ,
suda kolay ve hızlı çözünen bir gazdır. Jeotermal işletmeden atmosfere salınan CO 2 , bir kompresör
yardımı ile enjekte edilen su içerisine basılmakta ve çözünme basıncının üstündeki bir değere kadar
sıkıştırılarak enjeksiyon kuyusuna basılmaktadır. Enjeksiyon kuyularında artan basınç, pompalama ve
kompresör işletme giderlerini artırmaktadır. İşletme maliyetini düşürmek ve reenjeksiyon basıncını
azaltmak için, basılmak istenen tüm karbondioksitin enjekte edilen tüm suda çözünmesi en düşük
maliyetli çözüm olmaktadır.
Anahtar kelimeler: CO 2 , Karbon tutum, Jeotermal.

ABSTRACT
In this study, dissolution of carbon dioxide emitted from geothermal plants within water reinjected to
the geothermal reservoir and its reinjection are investigated. The aim of this study was to protect the
environment and prevent the geothermal plants from paying carbon tax and take a share from the
carbon revenues. Also, during the research and studies; it was noticed that in case carbon dioxide is
not injected to the reservoir, a decrease in carbon dioxide partial pressure decreases the production.
Thus carbon dioxide reinjection of the geothermal reservoirs is very beneficial for protection of
environment and sustainable production as well.
Differing from several carbon sequestration projects, in this study carbon dioxide is injected to the
reservoir not in the gas phase but following dissolved in the reinjected water. Carbon dioxide dissolves
in water easily and rapidly. In the project, carbon dioxide emitted to the atmosphere from the
geothermal plant is pumped with a compressor into the injected water and compressed up to a value
that is above the dissolution pressure and then pumped to injection well. Increasing pressure in the
well, pumping and compressor increase the operating costs. In order to lower operating costs and
decrease the reinjection pressure, dissolution of whole carbon dioxide to be pumped within the whole
injected water is the cost efficient solution.
Keywords: CO2, Carbon sequestration, Geothermal.
Jeotermal Enerji Semineri

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

_____________________ 170 _______

1. GİRİŞ
Türkiye’deki jeotermal sahalar, yüksek oranlarda CO 2 içermektedir. Jeotermal akışkanda çözünmüş
olarak bulunan CO 2 , üretim sonrası açığa çıkmakta ve çok büyük bir kısmı atmosfere bırakılmaktadır.
Türkiye’de elektrik üretimi yapan jeotermal santrallerde açığa çıkan NCG miktarları Tablo 1’de yer
almakta olup, bu sahalardan birim üretime göre salınan NCG miktarların kömürle çalışan termik
santrallerden 2-3 kat daha yüksek olduğu görülmektedir [1]. Bu durum temiz ve çevreci olarak tanınan
jeotermal kaynaklar için ciddi bir sorundur.
Tablo 1. Türkiye’deki elektrik üretimi yapan jeotermal santrallerde açığa çıkan NCG miktarları [1].
Saha
Santralin Adı
Kurulu Güç,
Kaynak
NCG Miktarı,
o
Sıcaklığı, C
MW
kg NCG / kg brine
Kızıldere-Denizli

Kızıldere-I

15

Kızıldere-II

60

Dora-I

230

0.02-0.044

7.95

170

0.015

Dora-II

9.5

172

Dora-IIIa

17

165

Dora-IIIb

17

170

İrem

22

170

Sinem

22

180

Deniz

24

180

Kerem

24

175

Tuzla-Çanakkale

Enda

7.5

165

0.005

PamukörenAydın

Çelikler

45.02

170

0.02

Alaşehir-Manisa

Türkerler

24

190

0.034

Salavatlı-Aydın

GermencikHıdırbeyliGümüşköyAydın

0.015-0.02

Literatürde birçok karbon tutum çalışmaları bulunmaktadır: Bachu [2] çalışmasında derin jeolojik
formasyonlarda, Garcia [3] ve Rosenbauer [4] çalışmalarında derin tuzlu akiferlerde karbondioksitin
çözülerek tutulmasını araştırmışlardır. Birçok karbon tutum projesinden farklı olarak, bu çalışmada
jeotermal sahalarda açığa çıkan CO 2 rezervuara gaz fazında değil, reenjekte edilen akışkan içerisinde
çözündükten sonra rezervuara basılmaktadır. Böylece sahalardaki sera gazı emisyonunun azaltılması
amaçlanmaktadır.
Kyoto Protokolü’nün tam olarak uygulanması durumunda; jeotermal işletmeler karbon vergisine maruz
kalacaklardır. Karbon emisyonunu azaltmaları durumunda hem karbon vergisine maruz kalınmayacak
hem de karbon azaltım ticaretinden pay alacabileceklerdir.

2. JEOTERMAL AKIŞKANLARDA CO2 KÖKENİ
Jeotermal sistemlerdeki CO 2 volkanizma kaynaklı olabileceği gibi , karbonatlı kayaçların ısıtılması ile
termal bozuşmaya uğramasından da oluşabilmektedir. Herhangi bir karbonatlı kayaç ısıtıldığında
(XCO 3 ) termal bozuşmaya uğrayarak, XO (k) ve CO 2(g) ’ye ayrışmaktadır (1).
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(1)
Türkiye’de Ege Bölgesi’nde jeotermal sistemlerde çoğunlukla bulunan karbonatlı kayaçlar (mermer,
kireçtaşı, kalkşist, kalsit gibi), yüksek jeotermal gradyen nedeniyle (1) eşitliğindeki gibi parçalanmakta
ve CO 2 açığa çıkmaktadır. Daha sonra basıncın etkisiyle CO 2 jeotermal akışkan içerisinde
çözünmektedir.
Hoefs’a [6] göre, δ C izotop miktarlarına göre CO 2 ’nin kökeninin hangi kayaçtan geldiğini
belirlemektedir (Şekil 1). Burada, TÜBİTAK projesi çalışmasındaki Aydın-Salavatlı sahasının gaz
kompozisyonu ve gaz örneklerinden yararlanılmıştır (Tablo 2). Sahadaki gaz kompozisyonuna göre
de, toplam yoğuşmayan gaz (NCG)’ın AS9’da %99.027’sinin CO 2 olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenle çalışmadaki tüm NCG’nin %100 CO 2 ’den oluştuğunu kabul edilmiştir.
13

Tablo 2. Projedeki sahanın santral çıkışlarından alınan gaz örmeklerinin δ C izotop miktarları.
13
Numune Adı
δ C
CO 2 , %o
AS9
3.38
Dora-I_NCG
4.19
Dora-II NCG
3.85
Dora IIIa NCG
3.18
Dora IIIb-NCG
4.71
13

Tablo 2’den görüldüğü üzere; sahadaki δ C izotop değerleri 3-4 civarında bulunmaktadır. Bu da,
sahada bulunan CO 2 ’deki karbonatların denizel kökenli olduğunu ortaya çıkarmaktadır (Şekil 1).
13

Şekil 1. CO 2 ’nin kökeni [6].

3. JEOTERMAL AKIŞKANLARDA CO2 ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ
Jeotermal akışkan ile CO 2 arasındaki yoğunluk farkından ötürü CO 2 gazı, jeotermal sistemde
akışkandan ayrışarak kayaç aralarından ve eşanjörden atmosfere salınmaktadır. Bu çözünmenin
gerçekleşebilmesi için ise; tuzluluk, basınç ve sıcaklık değişimleri büyük önem taşımaktadır. Çünkü
Henry yasasına göre, akışkan içerisinde daha çok CO 2 çözebilmek için daha fazla basınç uygulamak
gerekmektedir. Ancak gaz çözünürlüğü sıcaklık ve tuzluluğun da bir fonksiyonu olup, sıcaklık ve
tuzluluk artarken akışkan içerisinde daha az CO 2 çözünmektedir.
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CO 2 çözünürlüğü için; Ellis ve Golding [7], Sutton [8], Bowers ve Helgeson [9], Duan [10], Duan ve
Sun [11], Spycher [12], Duan [13] çalışmaları incelenmiştir. Bu çalışmalar içerisinden tuzlu çözeltilerde
CO 2 çözünürlüğü için Ellis ve Golding [7], Duan [10], Duan ve Sun [11] ve Duan [12] çalışmalarında
açıklanmaktadır.

Şekil 2. CO 2 ’nin suda çözünürlüğü.
Kıyaslama yapabilmek için TÜBİTAK projesindeki Aydın-Salavatlı jeotermal sahası baz alınmıştır. Bu
sahadaki suyun tuzluluğu ve iyonik kuvvet değerleri kullanılarak, çözünecek CO 2 miktarı için sıcaklık
ve CO 2 ’nin kısmi basıncı hesaplanmıştır (Şekil 2). Ellis ve Golding [7], Duan ve Sun [11] ve Duan [13]
o
çalışmaları arasında 150 C’nin altındaki sıcaklıklarda eğriler birbirine çok yakın olduğu gözlenirken,
o
150 C’nin üzerindeki sıcaklıklarda Duan [13] eğrisinde diğerlerine göre daha düşük basınçlarda
o
çözündüğü ve eşitliklerin ayrıştığı gözlenmektedir. Çalışma sıcaklığı 150 C’nin altında yer aldığında
o
(çalışılan jeotermal sahadaki reenjekte edilecek akışkan sıcaklığı 80 C olduğundan), eşitliklerden
herhangi birinin kullanılması fark yaratmayacaktır.

4. JEOTERMAL AKIŞKANLARDA CO2’NİN ÇÖZÜNME KİNETİĞİ
Karbondioksitin suda çözünmesinin ne kadar sürede gerçekleşeceği de önemlidir. Çünkü çözünme
işleminin uzun süre gerektirmesi durumunda, akışkan kuyu içerisinde iki fazlı olarak akacak ve
rezervuara iki fazlı olarak girecektir. Çözünmenin yüzeyde gerçekleşmesi ve kuyuya tek fazlı girmesi
durumunda, kuyuda ve rezervuara girişte tek fazlı olacaktır. Çözünme esnasında meydana gelen
tepkimeler aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.
(2)
(3)
Tepkime hız sabiti, sıcaklığa bağlı olarak değişen bir parametredir. Bu nedenle Arrhenius denklemi (4)
kullanılarak, uygun sıcaklıktaki tepkime hız sabiti hesaplanabilmektedir. (4) eşitliğinde “E a ” aktivasyon
enerjisi ve “R” gaz sabitidir. Literatürde belirtilen aktivasyon enerjisi değeri 55 kJ/mol’dür [14].
(4)
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Projede örneklenen sahada reenjeksiyon su sıcaklığı 80˚C olduğundan, hız sabiti “k” 1.37 s olarak
bulunmaktadır. Şekil 3’te, karbondioksitin suda çözünmesinin farklı sıcaklıklardaki CO 2 ’nin çözünürlük
yarılanma ömrü değişimleri görülmektedir. Burada kullanılan k 0˚C ve k 25˚C değerleri literatürden [15],
k 60˚C ve k 80˚C ise (4) eşitliğinden elde edilmektedir. Karbondioksitin %99 oranında hidrotasyonunun
0.0073 saniyede gerçekleştiği görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere; CO 2 ’nin suda çözünme
işlemi neredeyse anında gerçekleşecek olup, çözünme basıncının altına düşülmediği sürece karışım
tek fazlı (sıvı) olarak hareket etmekte, kuyuya ve rezervuara tek fazlı olarak girmektedir. Bu da, proses
olarak yararlı ve uygulanabilir bir çalışma olduğunu göstermektedir.
-1

Şekil 3. CO 2 ’nin çözünürlük yarılanma ömrü.

5. JEOTERMAL AKIŞKANLARDA pH-CO2 İLİŞKİSİ
-

CO 2 su içerisinde kolay çözünen bir gaz olup, su ve CO 2 ’nin tepkimeye girmesi sonucu HCO 3 , CO 3
H 2 CO 3 formlarında karbonatlar oluşmaktadır (5, 6 ve 7).

-2
,

(5)
(6)
(7)
(7) eşitliğindeki CO 3 iyonları rezervuarda jeotermal akışkan içerisindeki iki değerlikli katyonlar (Mg ,
+2
+2
Ca , Fe gibi) ile bir araya gelmesi sonucu karbonatlı katı bileşikler (magnezit, kalsit, siderit gibi)
oluşturarak çökelmeye neden olabilmektedir. Bu katı bileşiklerin çökmesi durumunda, jeotermal
sahalarda CO 2 ’nin yeraltı depolanmasını sağlamaya çalışan projelerde kısa süre içerisinde
reenjeksiyon kuyularının geçirgenliğinin azalmasına ve tıkanmasına sebep olabilmektedir.
Reenjeksiyon kuyularında geçirgenliğin azalmasıyla, enjeksiyon basınçları ve reenjeksiyon maliyetleri
artabilmektedir. Çökelme nedeniyle kuyuların tıkanmasının devam etmesiyle ise, belirli bir süre sonra
kuyuya enjeksiyon imkansız hale gelebilmektedir. Böyle bir sorunla karşılaşmamak için sunulan
reaksiyonların hangi koşullarda gerçekleşeceğinin incelenmesi gerekmektedir.
-2

+2

Su içerisindeki çözünmüş karbonatların hangi formda bulunacağı CO 2 ’nin kısmi basıncı (P CO2 ) ve
akışkanın pH’ına bağlı olmaktadır (Şekil 4). pH 6-10 arasında iken bikarbonat (HCO 3 ), pH<6 değerleri
-2
için karbonik asit (H 2 CO 3 ) ve pH>10 değerlerinde karbonat (CO 3 ) iyonları baskın hale gelmektedir.
Jeotermal Enerji Semineri

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

_____________________ 174 _______

Şekil 4’te; sıcaklık artışına göre rezervuar akışkanının pH değerlerinin sola kaydığı görülmektedir.
CO 2 ’nin jeotermal akışkan içerisinde karışımının reenjeksiyonu üzerine çalışan projelerde karbonatın
iki değerlikli katyonlar ile bileşimi sonucu oluşabilecek mineral çökelmelerinin engellenmesi için,
basılan karışımda karbonat formunun karbonik asit olarak bulunması ve pH’ın da o aralıkta tutulması
gerekmektedir.

Şekil 4. pH-CO 2 dengesi (soldaki grafik 25 C ve sağdaki grafik T>150 C sıcaklıklarındaki
karbonat formlarının eğrilerini ifade etmektedir.)
o

o

6. JEOTERMAL AKIŞKAN İÇERİSİNDE CO2’NİN BASINÇLANDIRILARAK ÇÖZÜLMESİ VE
REENJEKSİYONU
Bu çalışma için Aydın-Salavatlı jeotermal sahası Dora-II santrali kuyularından ve çevresinden alınan
su ve gaz örneklerinden yararlanılmıştır. Bu işletilen santralin çalışma koşulları Şekil 5’te
görülmektedir.

Şekil 5. Santralin çalışma koşulları; debi, basınç ve sıcaklık değerleri.
Şekil 5’te; üretim kuyularından (AS3 ve AS4) belirli sıcaklık ve debi değerlerinde çıkan akışkan
seperatörde basıncın düşmesiyle, sıcak su ve buhar olarak ayrışmaktadır. Bu ayrışan fazlar santralde
o
170 C’de bir araya getirilmekte, buhar sıvılaşarak akışkan içerisine karışıp reenjeksiyon kuyularına
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(ASR4 ve ASR5) 80 C’de basılırken, santralden 9.8 t/sa debiye sahip CO 2 de CO 2 fabrikasında
depolanarak karbon pazarına satışa sunulmaktadır. Bu santralde CO 2 fabrikasından dolayı sıfır
emisyonlu üretim gerçekleşirken, Türkiye’deki çoğu jeotermal santrallerde karbon satışının destekçisi
olmadığından CO 2 fabrikası bulunmamakta ve santralden çıkan CO 2 doğrudan atmosfere
o
salınmaktadır. Çalışmanın devam eden kısmında, 80 C sıcaklıktaki reenjekte edilecek akışkan
içerisinde 9.8 t/sa debiye sahip CO 2 ’in çözünerek rezervuara geri basımı incelenmektedir.
o

Dora-II santralindeki 80 C sıcaklığa sahip reenjeksiyon akışkanında farklı miktarlarda CO 2 ’nin
basılması sonucu kabarcık basıncı (p f ) ve pH değişimleri Tablo 3’te yer almaktadır.
o

Tablo 3. Kabarcık basıncı ( 80 C, x m = 0.056 M).
o

Enjekte edilen akışkan
içerisindeki CO 2 miktarı
%0.7 CO 2
%1.3 CO 2
%2.7 CO 2

p f , bar

pH

13.1
23.9
50.5

5.7
5.4
5.1

Tablo 3’ten görülebileceği gibi; çözülecek CO 2 oranı artırıldıkça, kabarcık basıncı artmaktadır. CO 2 ’nin
%0.7’si çözülmek istendiğinde CO 2 -su sisteminin basıncının 13.1 bar ve üzerinde tutulması
gerekmektedir. Santralin ürettiği tüm CO 2 ’nin basılmak istenmesi durumunda, sistemin basıncı 23.9
bar olmaktadır. %2.7 CO 2 reenjekte edilecek akışkanın içerisinde çözünmesi istenirse, uygulanması
gereken basınç en az 50.5 bar olmaktadır. Çözünen CO 2 miktarı arttıkça, çözelti daha asidik hale
gelmektedir. Çözünen CO 2 miktarı %0.7 için pH 5.7 iken, %1.3 için 5.4’e; %2.7 için 5.1’e düşmektedir.
Hesaplanan pH değerlerine göre, ortamın asidikleşmesi ile karbonatlı kayaçları az da olsa çözme riski
ortaya çıkmaktadır, fakat bu durum jeotermal sistem için herhangi bir sorun teşkil etmemektedir.
CO 2 ’nin akışkan içerisinde çözdürülerek basılması için tasarlanan CO 2 -su enjeksiyon sistem Şekil
6’da sunulmaktadır. Bu sistemde santral çıkışındaki sıcak su (reenjekte edilen su) ve akım şemasına
o
göre sağında bir pompa yer almaktadır. Pompa girişinde basınç 10 bar, sıcaklık 80 C ve debi 870 t/sa
olup, enjekte edilecek akışkan içerisindeki CO 2 miktarına göre debi değişmektedir. Şekil 4’te görülen
o
gaz kompresörü, 10 bar 110 C sıcaklıkta ve 9.8 ton debiye sahip CO 2 ’yi alarak, çözünme basıncına
kadar sıkıştırmaktadır. Sıkıştırılmış CO 2 ve sıcak su, bir mikserden geçirilerek CO 2 ’nin homojen olarak
o
karışıp, çözünmesi sağlanacaktır. CO 2 110 C giriş sıcaklığına sahip olup, sıkıştırıldığında sıcaklığı bir
miktar daha artmakta ve bu nedenle reenjekte edilen suyun sıcaklığının da küçük bir miktarda
artmasına neden olmaktadır.

Şekil 6. CO 2 enjeksiyon sistemi.
Tasarlanan sistemde pompanın verimi 0.8; kompresörün verimi 0.75 olarak kabul edilmiştir.
Kompresör girişine CO 2 %100 gaz fazında ve su buharından arındırılmıştır. Bu nedenle kompresör
girişine su tutucu /kurutucu yerleştirilmesi gerekebilir.
CO 2 ’nin tamamının enjekte edilen akışkan içerisinde çözülmesi durumunda; 9,800 kg/sa olan CO 2 ’nin
tamamı 337 t/sa akışkan içinde çözdürülerek reenjeksiyon kuyusuna basılmaktadır. Santral çıkışı
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jeotermal su için 80, CO 2 için 110 C’dir. Tüm CO 2 ’nin %100 çözünmesi için gereken basınç 50.5
o
bar’dır. Çözünme sonunda karışımın sıcaklığı 83.3 C olmaktadır. Sistemin 10 bar giriş basıncında 337
t/sa sıcak suyu 50.5 bar basınca yükseltebilmek için 545 kW gücünde bir pompaya gereksinimi
o
bulunmaktadır. Ayrıca, 9,800 kg/sa debide 10 bar giriş basıncında 110 C sıcaklığa sahip CO 2 ’yi 50.5
bar basınca sıkıştıracak kompresör için güç 498 kW gücündedir.
o

Görülebileceği gibi bu durumda CO 2 su içerisinde çözünebilmekte, ancak çözünmek istenen CO 2
konsantrasyonu arttıkça, kompresör ve pompa güçlerinin de arttırılması gerekmektedir.

7. CO2 ÇÖZÜNEREK REENJEKTE EDİLEN JEOTERMAL AKIŞKANIN REZERVUARDAKİ
DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
Jeotermal akışkan içerisinde CO 2 ’nin çözünerek reenjeksiyonunun rezervuardaki davranışını
incelemek için, aşağıdaki senaryolardan yararlanılmaktadır.
Senaryo-I: Üretim kuyularının her birinden 100 kg/s üretim yapılmaktadır. Üretilen akışkan
o
içerisindeki CO 2 ’nin %1.1’i atmosfere salınmaktatır. Akışkan 80 C sıcaklıkta reenjekte edilmektedir.
Üretilen akışkan, %1.1 oranında CO 2 eksiği ile basılmaktadır. Basılan akışkan içerisinde seperatör
çalışma basıncında (12.6 bar) çözünmüş olarak, %0.2 CO 2 bulunmaktadır.
Senaryo-II: Senaryo-I’deki gibi üretim yapılmakta, ancak açığa çıkan tüm CO 2 reenjekte edilen
akışkan içerinde çözüldükten sonra, rezervuara basılmaktadır. Senaryo-II’de üretim ve
reenjeksiyon kütlesel olarak birbirlerine eşit ve CO 2 kaybı da yoktur. Basılan sudaki CO 2 oranı,
yine %1.3 olmaktadır.
Her iki senaryo ile, Petrasim-Tough2 [16] simülatörü ile CO2 enjeksiyonunun etkileri 50 yıl için CO 2 ’nin
kısmi basıncı ve konsantrasyon değişimleri Şekil 7’de görülmektedir.

Şekil 7. Senaryo I ve II koşullarında, rezervuardaki CO 2 kısmi basıncının ve
konsantrasyonunun değişimi.
Şekil 7’de, rezervuarda senaryolara bağlı olarak oluşan CO 2 kısmi basıncı ve konsantrasyonunda ilgi
çekici fark görülmektedir. Senaryo–I koşullarında, yani üretilen %1.3 CO 2 ’nin, %1.1’in atmosfere
bırakılması durumunda, rezervuardaki CO 2 kısmi gaz basıncı ve konsantrasyonu hızla azalmaktadır.
CO 2 konsantrasyonu ilk 10 yılda %1.3’ten %1 civarına düşmektedir. Sonraki yıllarda düşüm devam
etmekte 20 yılın sonunda %0.5 ve 40 yıl sonra %0.35’e inmektedir. Atmosfere salınan CO 2 kütlesel
olarak çok düşük bir orana sahip olmasına rağmen CO 2 konsantrasyonunun ve CO 2 kısmi basıncının
hızla düşmesine neden olmakta ve üretimi olumsuz şekilde etkilemektedir.
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SONUÇ
Türkiye’deki jeotermal sahalar, yüksek oranlarda CO 2 içermektedir. Jeotermal akışkanda çözünmüş
olarak bulunan CO 2 , üretim sonrası açığa çıkmakta ve çok büyük bir kısmı atmosfere bırakılmaktadır.
Jeotermal elektrik santrallerinin, kömür santrallerine oranla daha fazla, bazen 2-3 katı CO 2 salmaları,
temiz ve çevreci olarak bilinen jeotermal kaynaklar için mali, teknik ve sosyal riskler oluşturmaktadır.
Jeotermal projelerin, karbon ticaretinden pay almaları beklenirken, üzerine karbon cezası ödeme riski
projelerin mali tablolarını olumsuz olarak bozmaktadır. Temiz ve çevreci olarak tanınan jeotermal
kaynakların yüksek miktarda CO 2 salınımına neden olması, jeotermal projelere kamuoyu desteğinin
azalmasına neden olmaktadır.
Bu çalışmada, jeotermal sahalarda açığa çıkan CO 2 ’nin reenjekte edilen su içerisinde çözülüp,
yeniden jeotermal sisteme enjekte edilmesi incelenmiştir. Yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda,
üretilen CO 2 ’nin rezervuara enjeksiyonunun sadece çevresel ya da mali kaygılarla değil, sürdürülebilir
üretim içinde gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Rezervuara CO 2 ’nin enjekte edilmemesi
durumunda, zamanla rezervuardaki CO 2 konsantrasyonu düşmekte ve buna bağlı olarak CO 2 kısmi
basıncı azalmakta ve sonuç olarak kuyuların üretkenlikleri düşmektedir.
CO 2 enjeksiyonu, CO 2 projelerinin ekonomik fizibilitesi üzerinde oldukça etkilidir. Üretilen CO 2 ’nin
%100’ün enjeksiyonu düşünüldüğünde, çözünme basıncını en düşükte tutmanın tek yolu, CO 2 ’yi
enjekte edilen tüm suda homojen şekilde çözmektir. CO 2 enjeksiyonunun üretimin azalmasını
önleyerek yapacağı katkıya ilave olarak, gönüllü pazarındaki karbon fiyatları ile elde edilecek karbon
gelirleri de yapılacak yatırım ve işletmeye mali destek sağlayacaktır. Türkiye’nin Kyoto Protokolü ile
yükümlülük alacağı sera gazı emisyonu azaltımına destek olabilecek ve bu azaltım ticaretinden gelir
sağlanabilecektir.
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TÜRKİYE’DE JEOTERMAL ENDÜSTRİ’NİN GİDİŞATI
The Course of Geothermal Industry in Turkey

Umran SERPEN

ÖZET
Bu çalışmada Türkiye’deki jeotermal enerjiden elektrik elde edilmesinin çok hızlı gelişimi incelenerek
bunun nedenleri üzerinde durulmuş ve bunun yanında jeotermal enerjinin çevre ile etkileşimi de
araştırılarak bunların sonuçları tartışılmış ve sonuçlar ve öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hızlı jeotermal gelişim, Türkiye, Sürdürülebilirlik.

ABSTRACT
In this study rapid development of Turkey’s geothermal resources are explored, its reasons are
examined, the effects of geothermal energy environment interactions on this development are
inquired, and the results of this investigations are discussed and the conclusions are reported.
Key Words: Fast geothermal development, Turkey, sustainability.

1. GİRİŞ
Türkiye’nin orta ve düşük entalpili jeotermal kaynaklar açısından belli bir potansiyele sahip olduğu
biliniyor. Bu konuda yapılan tek bilimsel stokastik çalışma [1] jeotermal endüstride P10 olarak
tanımlanan %90 güvenirlikle kanıtlanmış elektrik üretim potansiyelinin 1600 MWe civarında olduğuna
işaret etmiştir. Bu çalışma 2010 yılına kadar elde olan veriler üzerinden yapılmıştır. Aradan geçen
zaman içinde ülkemizde yapılan yoğun geliştirme çalışmaları sırasında elde edilen yeni verilerle
güncellenmesinde fayda vardır.
Dünya’daki jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi gidişine bakılınca (Şekil. 1) 2015 yılı itibariyle
12635 MWe kurulu güç kapasitesine eriştiği görülmektedir. Öte yandan, 2020 yılı için yapılan
projeksiyon olan 22000 MWe gerçekçi değildir.
Dünyadaki jeotermal enerjiden elektrik üretimi başlıca 10 ülkede gerçekleştirilmektedir. Ülkemizin de
bunlardan biri olduğu Tablo 1’de görülmektedir.
Bu çalışmada ülkemizdeki jeotermal enerjideki gelişmeler ağırlıklı olarak elektrik üretimi temelinde
değerlendirilirken, bu gelişmeleri sağlayan parametreler üzerinde durularak değerlendirilecektir.
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.
Şekil 1. Dünyada jeotermal kaynaklardan yapılan elektrik üretimi ve kurulu gücün zamanla değişimi
[2].
Tablo 1. Dünya’da Ülkelerin Kurulu Güç Kapasiteleri [2]

2. ÜLKEMİZDE JEOTERMAL KAYNAKLARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ
Petrol, doğal gaz, jeotermal enerji gibi doğal kaynakların yeraltından üretim süreçleri Şekil 2’de
görüldüğü gibidir. Birikimli kaynak keşfinin birikimli araştırma çabası ile ilişkisini gösteren şekilde
görüleceği gibi, kaynak keşif süreci bir S eğrisi şeklinde gelişir. Bu şekilde kaynak keşfi rezervler
olarak ve arama çabası da sondaj sayısı veya sondaj metrajı olarak tanımlanabilir. Başlangıçta
sadece yerbilimi çalışmaları söz konusudur ve bu aşamada keşif yapılamaz. Ancak ilerleyen çabalarla
önce az sayıda keşif yapılır ve keşifler eksponansiyel olarak artmaya başlar. Yerbilimi çalışmalarıyla
jeolojik durum çözüldükten sonra hızlı bir gelişim aşaması söz konusu olur. Bu aşmada harcanan
çabayla yapılan keşif miktarı doğrusal olarak gelişir.. Bu gelişim sonuna doğru yapılan çabaya karşı
keşif sayısı azalmaya başlar ve eğri parabolik olarak gelişir. Bu aşamada belirlenecek bir ekonomik
limite kadar bu süreç devam eder. Bu limit te çaba masraflarının keşfedilen rezerv değerine eşit
olduğu noktadır. Bundan sonra giderek daha az yapılan keşifler ekonomik değildirler.
Bu sürece benzer bir jeotermal örnek Şekil 3’te verilmektedir. Bu şekilde Y. Zelanda’daki Taupo
volkanik zonundaki yapılan keşifler zaman ölçeğinde betimlenmiştir. Bu zaman da yapılan çabaları
simgelemektedir. Burada 1950 yılı öncesi sadece yerbilimi çalışmalarını göstermektedir. Bu yıldan
sonra önce Wairakei/Kawerau alanları araştırılarak o on yılsonunda keşif ve üretim başlamış ve bunu
takip eden dönemlerde başka kaynaklar devreye alınmıştır. Ancak, 2000 yılından sonra
gerçekleştirilen anormal hızlı gelişmenin doğal süreçten farklı bir nedeni vardır. Ülkede yapılan
endüstri reformları pazarın kurulması sonrası rezervler çok hızlı bir şekilde artmıştır. Süreç olgun
bölgeye ulaşmamış görünmektedir. Bunun nedeni ülkenin daha fazla hızlı enerji gelişimine gereksinimi
olmaması ve çevre endişelerinden kaynaklanmaktadır.
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Şekil 2. Birikimli kaynak keşfinin birikimli keşif çabalarıyla ilişkisi [3].
Ülkemizde jeotermal enerji aramaları 1960’lı yılların başında başlamış ve 1962 yılından itibaren
kapasiteleri tespit edilemeyen birkaç keşif yapılmıştır. Bundan sonraki on yılda bu tür keşifler devam
ederken bir jeotermal kaynak (Kızıldere) geliştirilmiş ve 1984 yılında gross 18.4 MWe kapasiteli bir
jeotermal santral devreye alınmıştır. Bundan sonraki 20 yılda jeotermal enerji arama çabalarının önce
yavaşlayıp, sonra durma noktasına gelmesi o zamanlar sadece devlet tarafından yapılan enerji
yatırımlarına devletin yatırım yapmaması veya yapamaması dolayısıyladır. Şekil 4’te görülen 2000
yılındaki 15 MWe kurulu güç, 1984’te kurulan santralın gücüdür. Ülkemizde buraya kadar olan
gelişmelerin doğal süreçlerle uyumlu olduğu söylenebilir. Bundan sonraki gelişmeler Y. Zelanda’ya
benzerdir.
Bu tarihten sonra elektrik piyasası oluşturulmuş, enerji üretiminde reform yapılarak özel sektörün
üretim yapmasına izin verilmiş ve bir jeotermal yasa çıkarılmıştır. Bu nedenle 2005 yılından itibaren
üretim önce yavaşça ve daha sonra da hızla artmaya başlamıştır.
Hızlı gelişmenin diğer nedenleri de elektrik satış tarifelerine verilen önemli teşvikler, ülkenin elektrik
gereksinimi yanında yenilebilir enerjinin teşvik edilmesi ve özel sektörün diğer sektörlerden edindiği
kazanımların enerjiye yatırılmasıdır.
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Şekil 3. Taupo Volcanic zonunun tarihsel gelişimi [4]
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Hızlı gelişmenin bir diğer itici motoru da 10 yıl süreli verilen teşviklerin 2020 yılında sona ermesidir.
Tüm yatırımcılar yatırımlarını bu tarihe kadar bitirmek üzere planlarını yapmaktalar ve bu da JES
kurulu güç kapasitesini hızla arttırmaktadır.
Şekil 4’te gözlenen son yıllardaki hızlı gelişim, Şekil 2’deki doğal kaynakların gelişimini temsil eden S
eğrisine çok benzemektedir. Aynı benzerlik Şekil 3’te gösterilen Y. Zelanda’daki Taupo zonu
gelişimine çok daha yakındır. Orada da daha önce yoğun bir şekilde araştırılmış yeni jeotermal
sahalar birbiri ardından devreye alınarak 2000-2010 yılları arasında enerji üretimi 2’ye katlanmıştır.
Bizde ise bu gelişim hızı olağanüstü olup, son 7 yılda 8 kat artmıştır. Bu durum sağlıksız bir gelişim
görüntüsü vermektedir.

Şekil 4. Türkiye’de JES’lerin kurulu güç kapasitelerinin gelişimi (EPDK).
Hızlı gelişimin diğer bir nedeni, jeotermal kaynakların devlet eliyle ihale edilerek, çok yüksek bedellerle
işletme imtiyazlarının yatırımcılara devredilmesidir. Jeotermal kaynak ruhsatlarına bu yüksek bedelleri
ödeyen yatırımcılar bunları geri alabilmek için, işletme imtiyazlarındaki jeotermal kaynakların
kapasitesini aşan büyük santrallar kurmaya başlamışlardır. Bu durumda ihalelerde elde edilen yüksek
meblağlar kaynakların sürdürebilir varlığını tehdit eder hale gelmiştir. Bu durum Çizelge 2’de
görülmektedir.

3. ÜLKEMİZDE JEOTERMAL KAYNAKLARININ SAĞLIKSIZ KULLANIMI
Şekil 4’ten de görüldüğü gibi, jeotermal enerji kaynaklarının geliştirilmesi açısından önemli bir köşe
taşı olan Jeotermal Enerji Yasası 2007 yılında çıktıktan sonra devlet elindeki jeotermal kaynaklarına
için ruhsatlar oluşturarak (Bkz. Şekil 5) birkaç ihale ile işletme imtiyazlarını devretmiştir.
Yasaya göre bu devirler için 2 yol izlenmiştir. Birincisi Şekil 5’te de görülen B. Menderes havzasında
bulunan kaynakların konumlarının yaklaşık bilindiği ruhsatların ihale edilmesi, ikincisi de Gediz
Graben’inde olduğu gibi, 3 alan dışında “Vahşi Batı” tarzı kaynakların kapanın elinde kaldığı
gelişigüzel paylaşım.

Şekil 4. B. Menderes havzasında jeotermal kaynak ruhsatlarının dağılımı.
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Şekil 5. Gediz havzasında jeotermal kaynak ruhsatlarının dağılımı.
Şekil 4 ve 5’te görüldüğü gibi jeotermal ruhsat sınırları rastgele olup, jeotermal kaynak sınırları ile de
ilişkili değildir. Tüm dünyada olduğu gibi, ruhsat sınırlarının düzgün geometrik şekiller olması ve
kaynağın tamamını kapsaması gerekir. Şekil 6’da bu konuda Hırvatistan ve Endonezya’dan ruhsat
sınırları ile ilgili örnekler gösterilmektedir. Aslında ruhsatlar jeotermal kaynağın sınırlarını içine
almalıdır. Şekil 5’in güney batısında kırmızı ile boyanmış kıymık şeklindeki ruhsat, tabanı 50 m
genişlikte olan bir üçgendir. Bu ruhsat alanı içinde delinen kuyuların uçlarının 2-3000 m’deki
rezervuarlarda ruhsat alanı içinde kalamadığı muhakkaktır.

Şekil 6. Hırvatistan (solda) ve Endonezya’da çizilen ruhsat sınırları.
Sınırlar ve kaynak ile ilgili diğer bir konu bu sıkışıklık içinde sınırlara yakın delinecek kuyuların
birbirlerini etkilemesi sorunudur. Bu da ruhsat sınırlarının kaynak sınırları ile çakışmamasından çıkan
bir konudur. Yasa kaynak sınırlarını değil ruhsat sınırlarını tanımaktadır. Bu konudaki şikayetler
üzerine Enerji Bakanlığı önce sınırlara 1 km’den fazla yanaşılmaması kararını almış, küçük ruhsat
sahiplerinin şikayetleri üzerine de uzun tartışmalardan sonra bunu her tür kuyu (üretim-enjeksiyon) için
100 m’ye çekerek havlu atmıştır. Bu mesafe değeri gözlenen etkileşim mesafeleri yanında komik
kalmaktadır. Bir ruhsatta yapılan reenjeksiyonsuz üretimin 5-10 km uzaklıktaki gözlem kuyularında
basınç düşümü olarak gözlendiği bir gerçektir. Yapılan kuyu testlerinde drenaj çaplarının uygulanan
test müddetine de bağlı olarak 5 km’ye kadar uzaması da yukarıdaki etkileşim bulgusunu
doğrulamaktadır.
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Sorun yanlış yazılmış jeotermal yasadan kaynaklanmaktadır [5, 6, 7] 5886 sayılı jeotermal yasa
kaynakları esas alacak bir düzenleme getirseydi, MTA da kendi yasasına uygun olarak, bulduğu
yeraltı kaynaklarında olduğu gibi, kaynağı tam değerlendirip fizibilite raporunu yaptıktan sonra ihaleye
çıksaydı, bu durumlarla karşılaşılmazdı.
Jeotermal kaynak işletme imtiyazlarının haraç-mezat satılmasından devletin 500 milyon $ gelir
sağladığı, Enerji Bakanı tarafından ifade etmiştir. Ancak, sağlıklı bir jeotermal enerji yasası
bulunmayan bir ülkenin kaynaklarının denetimsiz gelişmesi, gelecekte Türkiye’nin hakketmediği bir
şekilde santraller çöplüğüne dönüşmesine ve jeotermal kaynaklarının sürdürülebilir işletilememesine
sebep olabilir.
Bunun ilk belirtilerini çok sayıda santralın devreye girdiği son 3 yılın EPDK verilerinden görmek
mümkündür. Çizelge 2’de gözlenen büyük sahalarda kapasite kullanım oranlarının %65-75 arasında
değişirken diğer küçük sahalarda bunun %3’lere kadar düştüğüdür. Bu da kurulu güçlerin saha
kapasitelerinin üzerinde olduğunu göstermektedir. Uzun dönemde bunun daha da düşmesi sürpriz
olmayacaktır. Çünkü rezervuar basınçlarında önemli düşüşler şimdiden gözlenmektedir.
Tablo 2 Yekdem Kayıtlı JES Tesislerine Ait Performans ve Kapasite Kullanım Oranları (EPDK).
Sıra
No

Şirket Adı

Yatırım
Tesis Adı

İşletmeye
Giriş Tarihi

Lisans
Kurulu
Gücü
(MWe)

2014

Yıllık Üretim
Miktarı (kWh)

2015

2016

Anlık Üretim Kapasite Kullanım Yıllık Üretim Anlık Üretim Kapasite Kullanım
Gücü (MWe)
Oranı (%)
Miktarı (kWh) Gücü (MWe)
Oranı (%)

Yıllık Üretim
Miktarı (kWh)

Anlık Üretim
Gücü (MWe)

Kapasite Kullanım
Oranı (%)

1

MENDERES GEOTHERMAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

DORA-2 JES

26.3.2010

9,50

86.037.109

9,82

%103,39

78.807.002

9,00

%94,70

68.333.664

7,80

%82,11

2

MENDERES GEOTHERMAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

DORA-3 JES

16.8.2013

34,00

220.915.780

25,22

%74,17

271.771.140

31,02

%91,25

270.913.469

30,93

%90,96

3

GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM AŞ.

GERMENCİK JES

2.4.2009

47,40

319.453.280

36,47

%76,94

320.499.700

36,59

%77,19

0

0,00

%0,00

4

ZORLU DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.

KIZILDERE JES-2

30.8.2013

80,00

533.752.487

60,93

%76,16

528.832.289

60,37

%75,46

0

0,00

%0,00

5

TUZLA JEOTERMAL ENERJİ A.Ş.

Tuzla JES

13.1.2010

7,50

43.425.498

4,96

%66,10

48.298.037

5,51

%73,51

0

0,00

%0,00

6

MAREN MARAŞ ELK. ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş.

KEREM JES

16.10.2014

24,00

32.743.775

3,74

%15,57

149.784.379

17,10

%71,24

0

0,00

%0,00

7

TÜRKERLER JEOTERMAL ENERJİ ARAMA ÜRETİM A.Ş.

ALAŞEHİR JES

25.9.2014

24,00

0,00

0,00

%0,00

138.992.380

15,87

%66,11

0

0,00

%0,00

8

MENDERES GEOTHERMAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

DORA-1 JES

10.5.2006

7,95

46.454.146

5,30

%66,70

45.496.823

5,19

%65,33

41.417.339

4,73

%59,47

9

MAREN MARAŞ ELK. ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş.

DENİZ JES

30.10.2012

24,00

139.593.630

15,94

%66,40

137.174.900

15,66

%65,25

0

0,00

%0,00

SİNEM-İREM JES

11.11.2011

44,00

241.644.290

27,58

%62,69

244.379.310

27,90

%63,40

0

0,00

%0,00

EFELER JES

1.10.2014

162,30

44.518.240

5,08

%3,13

549.864.810

62,77

%38,68

0

0,00

%0,00

PAMUKÖREN JES

31.10.2013

67,53

198.270.560

22,63

%33,52

228.209.675

26,05

%38,58

0

0,00

%0,00

13 AKÇA ENERJİ ÜRETİM OTOPRODÜKTÖR GRUBU A.Ş.

Tosunlar 1 JES

12.6.2015

3,00

0,00

0,00

%0,00

9.317.084

1,06

%35,45

0

0,00

%0,00

14 KEN KİPAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

KEN KİPAŞ JES

17.9.2015

24,00

0,00

0,00

%0,00

38.528.213

4,40

%18,33

0

0,00

%0,00

10 MAREN MARAŞ ELK. ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş.
11 GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM AŞ.
12 ÇELİKLER JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

15 ZORLU JEOTERMAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

ZORLU ALAŞEHİR

12.9.2015

45,00

0,00

0,00

%0,00

61.737.420

7,05

%15,66

0

0,00

%0,00

16 ÇELİKLER PAMUKÖREN JEOTERMAL ELEKTRİK A.Ş.

PAMUKÖREN JES 3

20.5.2016

22,51

0,00

0,00

%0,00

23.643.030

2,70

%11,99

0

0,00

%0,00

17 ÇELİKLER PAMUKÖREN JEOTERMAL ELEKTRİK A.Ş.

PAMUKÖREN JES 2

29.10.2015

22,51

0,00

0,00

%0,00

20.067.760

2,29

%10,18

0

0,00

%0,00

GÜMÜŞKÖY JES

15.9.2013

13,20

2.073.640

0,24

%1,79

11.092.855

1,27

%9,59

0

0,00

%0,00

18 GÜMÜŞKÖY JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
19 BEREKET JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Bereket JES

4.1.2008

6,85

7.186.555

0,82

%11,98

5.523.859

0,63

%9,21

0

0,00

%0,00

20 MTN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.AŞ

BABADERE JES

27.10.2015

8,00

0,00

0,00

%0,00

2.110.550

0,24

%3,01

0

0,00

%0,00

21 KARKEY KARADENİZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

UMURLU JES

31.10.2015

12,00

0,00

0,00

%0,00

2.132.600

0,24

%2,03

0

0,00

%0,00

22 MENDERES GEOTHERMAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

DORA-4 JES

30.6.2016

17,00

0,00

0,00

%0,00

0,00

0,00

%0,00

64.725.440

7,39

%43,46

4. ÜLKEMİZDE

JEOTERMAL ENERJİ VE ÇEVRE KONUSU

Ülkemizde jeotermal gelişimlerin çevreye 2 etkisi vardır: (1) yüzeye salınan sular, (2) atmosfere
karbon dioksit salınımı. Bunların çözümü de biliniyor, Reenjeksiyon. Ülkemizde jeotermal sahalar
işletmeye alındıkça başlangıçta pek yoğun bir şekilde uygulanmayan atık su reenjeksiyonu, zaman
geçip, rezervuarlarda basınç düşümleri başlayınca, kullanılmaya başlanmıştır.
Ancak, hala
uygulamayan işletmeler bulunmaktadır. Gaz için yapılan herhangi bir atılım yoktur.
Reenjeksiyon konusunun geç gündeme girmesi devlet kontrolünün zayıf olmasından
kaynaklanmaktadır. Sonuçta işletmecilerin çoğu bunu uygulamamanın kendi kendilerine zarar
verdiğini anlamaya başlamışlardır.
Jeotermal Enerji Semineri
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Bu kontrolsüzlüğün ikinci bir boyutu da uluslararası finans kuruluşlarının yüzeye atık su bırakan ve
atmosfere CO 2 ’ten daha zararlı zehirli gazların salınımını yapan şirketlere ödül verip finansal olarak
desteklemesidir. Bunu yaparken, başlangıçtan itibaren %100 reenjeksiyon uygulayan ve gazı da
kullanım için satan, çevreye saygılı bir şirketi de kara listeye almışlardır. Ödül ve kara liste
belirlemelerini gazete haberlerine bağlamışlardır. Bu kadar ciddiyetsizlik bu tür kurumlara yakışmıyor.
Gaz salınımı konusu daha iyi incelenmesi gereken ve bu seminerde daha detaylı bildirilerle
tartışılacaktır. Atmosfere gaz salınımı doğal bir olay olup, çevreye zararlı olduğunu iddia etmek
tartışmalıdır. Bu konuda araştırmalar devam etmektedir. Öte yandan, gaz enjeksiyonunun rezervuarda
basıncın korunmasına su enjeksiyonundan bile daha yararlı olduğu düşünülmektedir.

TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Ülkemizde jeotermal enerji kaynaklarından elektrik üretimi kurulu gücünün (üretimi değil) son yıllarda
hızla arttığı bir vakıadır. Şekil 2 ve Şekil 4’teki eğrileri karşılaştırırsak, ülkemizde olgun bölgeye
yaklaşıldığını görebiliriz. Buradan da bundan sonra elektrik üretimin daha fazla çaba ve gayret
(yatırım) gerektireceğini söylemek mümkündür.
Öte yandan, 820 MWe’lık kurulu gücün Gediz Graben’inde kurulu 100 MWe dışında kalanının
neredeyse hepsi B. Menderes Graben’inde bulunmaktadır. Bu artık o graben’in üretim açısından
doymuşluğa ulaştığı anlamına gelmektedir. Orada da geçirgenlik depolama (storivity) sorunları
dolayısıyla, şimdi var olandan çok daha büyük ölçekli bir gelişim beklenmemelidir.
Bundan daha önemli olan saha işletmelerinin sürdürülebilirliğidir. Tüm sahalarda gözlenen
rezervuardaki basınç düşümleri sürdürülebilirlik konusunda endişe yaratmaktadır. Bir ruhsat alanı
içinde oluşan rezervuar basınç düşümlerinin komşu ruhsatları da zincirleme olarak etkilemesi
gözlenmektedir. Yatırımcılar, yatırımlarını bir an önce geri alabilmek kaygısıyla o kaynaklar için büyük
santraller kurup, aşırı akışkan üretimi yapmaktadırlar. Dikkat çeken bir husus yeni kurulan santrallerin
neredeyse hepsinin 25 MWe güce sahip olmasıdır. Jeotermal santraller terzi işidir ve bağlı oldukları
jeotermal kaynağa göre tasarlanırlar. Bu yaklaşımın bir nedeni bir an önce yatırımı geri almak
yanında, bu gücün altındaki santraller için ÇED raporunun gerekli olmamasıdır. Devlet bunun gibi ve
yüksek tarife teşvikleriyle hızlı gelişimi teşvik etmiştir.
Sürdürülebilirlik konusunda ülkemiz jeotermal rezervuarlarının itici gücü olan rezervuardaki akışkanda
çözünmüş CO 2 ’in yapılan CO 2 ’siz atık su reenjeksiyonu dolayısıyla giderek azalmasıdır. Ülkemiz
jeotermal rezervuarlarının akışkanlarındaki NCG içeriği yüksek olduğundan, NCG’nin kısmi basıncı
rezervuar basıncının %60’ından fazlasını oluşturmaktadır. Aynı NCG kuyu içindeki akış sırasında
gazla kaldırma etkisi yaparak pompa kullanımı gereksinimini ortadan kaldırmaktadır. Böylesine faydalı
bir gazın miktarının azalması işletmecilik açısından olumsuzluk yaratmaktadır. Bu nedenle rezervuara
CO 2 enjeksiyonu son derece önemlidir. Gaz miktarı rezervuarda azalırsa, sahalar pompalı üretime
geçmek zorundadır. Bu da kuyuların bir kısmının PI’larının düşük olması, sıcaklıklarının göreli
o
yüksekliği (160-180 C), pompaların derin seviyelere indirilme zorunluluğu ve pompa ve işletme
maliyetleri sorun yaratacaktır. Bu nedenle CO 2 enjeksiyonu fizible olabilir.
Yukarıda anlatılanların ışığı altında aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:
• Jeotermal santral kurulu gücünün çok hızlı artması sağlıklı görünmüyor.
• Bu gücü beslemek için yapılan aşırı akışkan üretimi jeotermal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini
tehdit etmektedir.
• Bu tehlikelerin önüne geçmek için, jeotermal yasada yapılacak değişikliklerle, gelişimin kontrol altına
alınması gerekiyor.
• Yatırımcılarımızın, pompayla üretime hazırlanması ve türbinde olduğu gibi yerli, yeraltı pompalarının
teşvikle geliştirilip, üretilmesinin sağlanması.
• Atık su reenjeksiyonu yanında, CO 2 enjeksiyonunun da yapılmasının teşvik edilmesi.

Jeotermal Enerji Semineri

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

_____________________ 188 _______

KAYNAKLAR
[1] KORKMAZ, E.D, Serpen, U., Satman, A.,. Geothermal Boom in Turkey: Growth in identified
capacities and potentials. Renewable Energy, 68, 314-325, 2014.
[2] BERTANI, R.,. Geothermal Power Generation in the World 2011-2014 Update Report, Proc.
WGC2015, 2015.
[3] Mc CRAY, A.,. Petroleum Evaluations and Economic Decisions, Prentice Hall Inc. New Jersey,
1975.
[4] WHITE, B.R. and Chambefort, I.,. Taupo Volcanic Zone Geothermal Systems, New Zealand
Exploration, Science and Development, Geothermics, Volume 59, Part B, Pages 147-356, 2015.
[5] ÖNGÜR, T. ve Serpen, U., Jeotermal Kaynaklar Yasası, Kendi Yarattığımız Karmaşayı Düzeltmek
Bir Başarı mıdır? TMMOB jeoloji Müh. Odası Haber Bülteni, 2008/2-3 Nisan-Eylül, 2008.
[6] ÖNGÜR, T. ve Serpen, U., Jeotermal Kaynaklar Yasasının Yarattığı Kargaşa. Tesisat Kongresi
Jeotermal Enerji Seminer Kitapçığı, 6-9 Mayıs, İzmir, s. 335-344, 2009.
[7] SERPEN, U. ve Öngür, T., Yeni Jeotermal Yasa Üzerine Görüşler, TMMOB Jeotermal Kongre ve
Sergisi, Bildiri Özetleri Kitabı, 21-24 Kasım, MTA Ankara, 2007.

ÖZGEÇMİŞ
Umran SERPEN
1945 İzmir doğumludur. 1967 yılında İTÜ Petrol Müh. Böl.’den mezun olduktan sonra 1974 yılına
kadar TPAO ve MTA’da petrol ve jeotermal sahalarda çalışmıştır. 1974 yılından 1987 yılına kadar
Electroconsult adlı bir İtalyan mühendislik ve danışmanlık şirketinde El Salvador, Guatemala, Meksika,
Nikaragua, Kosta Rika, Arjantin, Sili, Etiyopya, Kenya, Filipinler, Rusya ve İtalya gibi ülkelerin çeşitli
jeotermal projelerin çeşitli aşamalarında danışmanlık yapmıştır. 1987-2010 yılları arasında İTÜ Petrol
ve Doğal Gaz Müh. Böl.’de Öğr. Gör. Doç. Dr. olarak çalışmış halen NTU Jeotermal Danışmanlık San.
Tic. Ltd. Şti.’de çalışmaktadır.

Jeotermal Enerji Semineri

TESKON 2017 / JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ

Bu bir MMO
yayınıdır

MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan,
teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir.

ZONGULDAK’TA TERKEDİLMİŞ KÖMÜR
OCAKLARININ JEOTERMAL ISI KAYNAĞI ve
SOĞUK KAYNAK OLARAK KULLANILMASINA
DAİR BİR ÖNERİ
MUSTAFA EYRİBOYUN
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

BİLDİRİ

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

_____________________ 191 _______

ZONGULDAK’TA TERKEDİLMİŞ KÖMÜR OCAKLARININ
JEOTERMAL ISI KAYNAĞI VE SOĞUK KAYNAK OLARAK
KULLANILMASINA DAİR BİR ÖNERİ
A Suggestion to use Abandoned Coal Mines in Zonguldak as Geothermal Heat Source and Heat Sink

Mustafa YEYRİBOYUN

ÖZET
Dünyada ve Türkiye’de, nüfusla birlikte teknolojik ürünlerin çeşit ve sayılarının artışı enerjiye olan
talebi de artırmaktadır. Enerji ihtiyacı halen büyük oranda fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Fosil
yakıtların başlıca yanma ürünü olan karbondioksit salınmasına getirilen uluslararası kısıtlamalar yeni
ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgiyi artırmıştır. Kömürle var olmuş bir kent olan Zonguldak’ta bazı
ocaklarda kömür üretimi tamamen durdurulmuş ve ocaklar terkedilmiştir. Terkedilmiş ocakların
anayolları (galeri, tünel) zamanla yeraltı suları ile uç noktalar ise göçüklerle dolmaktadır. Bu
ocaklardan biri olan Çaydamar Bölümü Ocakları hemen şehir merkezinin altında yer almaktadır.
Ocaktan taşan su Üzülmez Deresine akmaktadır. Benzer şekilde Kilimli İlçesi merkezine bitişik
mesafede Kilimli Bölüm Ocakları bulunmaktadır. Bu çalışmada Zonguldak Kömür Havzasına ait
jeolojik sıcaklık gradyanı bilgileri dikkate alınarak, terkedilmiş maden ocaklarının, ısı pompası için
düşük sıcaklıklı jeotermal ısı kaynağı olarak kullanılması durumunda kazanılacak enerji ve bunun
kömür eşdeğeri, galerilerin birim kilometresi başına hesaplanmıştır. Isı pompası kompresörünün
harcayacağı elektrik enerjisinin, bölgedeki kömürlü termik santrallerden karşılanması durumunda net
korbondioksit salımında bir azalma olup olmayacağı irdelenecektir. Kışın ısı kaynağı olarak
kullanılacak su, yazları da soğutma sistemlerinde yoğuşturma için kullanılabilir. Böylece daha düşük
sıcaklıkta yoğuşturma yapılmasıyla, sistem performansı yükselecektir. Tipik bir soğutma sisteminde
yoğuşturma için çevre havası yerine galerideki suyun kullanılmasıyla sağlanacak performans artışı da
hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Terkedilmiş maden ocakları, Düşük sıcaklıklı jeotermal ısı kaynağı, Sudan suya
ısı pompası, CO 2 salınımı azalması.

ABSTRACT
The increase of population and the increase in the number and variety of technological products also
increases the demand for energy, in the world and Turkey. Energy demand is still largely met by fossil
fuels. International restrictions on emissions of carbon dioxide, the main combustion product of fossil
fuels, have increased interest in new and renewable energy sources. In some coal mines in
Zonguldak, a city that has been with coal, coal production has been completely stopped and the coal
mines have been abandoned. The abandoned coal mine tunnels are filled with underground waters in
time and end points filled with dents. The Çaydamar Department, one of these coal mines, is located
just beneath the city center. The water overflowing from the mine flows into Üzülmez stream. There
are also abandoned coal mines in Kilimli District, named Kilimli Bölüm. In this study, considering the
geological temperature gradient of Zonguldak Basin, the energy to be gained and the coal equivalent
are calculated per unit kilometer of main roads (main tunnel) in case of using abandoned mines as a
low temperature geothermal heat source for heat pump. If the heat pump compressor electricity is
supplied from the coal-fired thermal power plants in the region, it will be investigated whether there will
be a reduction in the net carbon dioxide emissions. The water to be used as a heat source in winter
can be used for condensation in cooling systems in summer. Thus, with lower temperature
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condensation, system performance will increase. In a typical cooling system, the cooling efficiency
coefficient increase is calculated by using underground water instead of ambient air for condensation.
Key Words: Abandoned mine, Low temperature geothermal heat source, Water to water heat pump,
Reducing CO 2 emission.

1. GİRİŞ
Kömür ya da başka bir maden üretimiyle var olmuş şehirler, madenin keşfiyle doğarlar, gelişirler,
yavaşlarlar ve madenin tükenmesi ya da ekonomik değerini kaybetmesiyle kaderine terkedilirler. Son
aşamasına gelmiş maden şehirlerine yeni yatırımlar gelmez. Mevcut nüfusun geliri düşmeye, işsizlik
artmaya başlar ve bunun sonucu olarak göç gibi sosyal problemler ortaya çıkar. Bu problemlerin
çözümü için bu bölgelerde hem insana hem çevreye dair rehabilitasyon çalışmaları gerekmektedir.
Almanya, İngiltere, İspanya, ABD, Kanada, Polonya gibi ülkelerde insan merkezli örnek çalışmalar
mevcuttur [1- 5]. Türkiye’de bu tür rehabilitasyon çalışmaları yalnız toprak yüzeyinde ağaçlandırma
veya peyzaj çalışmaları ile sınırlı görünmektedir.
Maden bölgelerinde gerileyen yaşam koşullarının yeniden canlandırılması için yeni iş alanları
açılmalıdır. Bunun için yatırım teşvikleri verilebilir. Maden sahaları, endüstriyel kültür mirası olarak
turistik yerlere dönüştürülebilir. İşsizliğin arttığı, gelirlerin düştüğü bu yerlerde iş kuracak yatırımcılara
ve orada yaşamak zorunda olanlara ucuz enerji sağlanması uygun olur. Ucuz enerji elde etme
yollarından biri; terkedilmiş maden ocaklarının, kışın ısı pompası ısı kaynağı, yazları da klima ve
soğutma sistemleri için soğuk kaynak olarak kullanılması olabilir. Bu konu üzerine özellikle son yıllarda
yayınlanmış çok sayıda çalışma mevcuttur [6-17]. Bu çalışmaların ortak yanı enerji tasarrufu, CO 2
salımı azalması ve ekonomiklik olarak özetlenebilir. Ortak çıkış noktası ise sosyal fayda olsa gerektir.
Yeraltı veya yüzey (açık) madenciliği nedeniyle doğal yapısı bozulan alanların tamamen eski haline
getirilmesi (restoration) pek mümkün değilse de iyileştirilmesi (rehabilitation) ve öncekinden farklı
amaçla kullanılabilir hale çevrilmesi (reclamation) mümkündür. Afşin-Elbistan Linyitleri gibi açık
işletmelerde kömür tabakasının üzerinden kazılan toprak, daha önce kömürü alınmış yere tekrar
serilmektedir. Bu yeni alanda ağaçlandırma, peyzaj çalışmaları ve farklı kullanım amaçlarına uygun
işler yapılabilmektedir.
Küresel ısınma ve iklim değişikliğine yol açan sera gazlarından başlıcası olan CO 2 üretmesi nedeniyle
fosil yakıtlara karşı özellikle Avrupa Birliği (AB) merkezli bir karşı çıkış olsa da bütün dünyada kömür
üretimi ve tüketimi her yıl artmaktadır. Bu alanda Çin ve ABD başı çekmektedir. Bu iki ülkenin üretimi
ve tüketimi, neredeyse kendileri dışındaki tüm ülkelerin toplamından daha fazladır.
Çin’de bulunan 390 maden şehrinden %20’sinin büyüme, %62.2’sinin olgunlaşma ve %12.8’inin de
gerileme dönemini yaşadığı bildirilmiştir. Bu da 50 şehrin kaynaklarının kesilmesi ve 440 madenin
kapatılması demektir. Gelecek 20 yılda diğer maden şehirlerinin üçte birinin de benzer bir akıbete
uğrayacağı tahmin edilmektedir. Maden şehirlerinin çoğu, ülke enerjinin %70’sinin sağlandığı kömür
üzerine kuruludur. Bu kentlerde yaklaşık 3 milyon işçi bu madenlerden geçinmektedir ve aile fertleri ile
2
bu değişimden etkilenecek kişi sayısı 10 milyonu bulacaktır. Çin’de 4 milyon km ’lik maden sahası,
madenin tükenmesi ya da çökmesi nedeniyle terkedilmiştir [2].
Almanya, İngiltere, ABD gibi ülkelerde de benzer sorunlar yaşanmış ve buralarda maden havzalarının
yeniden düzenlenmesine dair başarılı örnekler yaşanmıştır. Almanya’da Ruhr bölgesinde kömür ve
demir-çelik endüstrisinin yerini bilişim teknolojileri, lojistik ve alternatif enerji yatırımları almıştır.
Terkedilmiş kömür ocakları ve yeryüzündeki tesisleri turizme açıp, sosyo-kültürel etkinlikler için
merkezlere dönüştürmüşler, madencilik müzeleri açmışlardır [2,3,18].
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Bazı örnekler:
• Kömür madenciliğinde en eski ülkelerden birisi olan İngiltere'de, kapatılan ocakların müzeye
dönüştürülmesiyle oluşturulan Woodhorn Kömür İşletmesi ve Kilise Müzesi, Washington 'F' Pit
Müzesi, İngiltere Milli Kömür Madenciliği Müzesi.
• Capouse Colliery, Avrupa'nın en popüler açık hava müzesi olarak bilinen Beamish - Kuzey
İngiltere Açık Hava Müzesi.
• Almanya'da Bochum kentinde tamamen maket biçiminde oluşturulan madencilik müzesi ile
Dortmund yakınında kapatılmış bir kömür madeninin dönüştürülmesiyle oluşturulan Bochum
Müzesi.
• Japonya'da, Hokkaido Adasında, tarihi Yubari madenci köyünün restore edilmesiyle
oluşturulan Yubari Kömür Madenciliği Müzesi [18].
Eski sanayi tesislerinin sergi / konser salonu, kültür merkezi gibi yerlere dönüştürülmesi sırasında
ortaya çıkan ek ısıtma ve soğutma ihtiyaçları için hemen altında bulunan kaynakların kullanılması
ekonomik olduğu kadar psikolojik anlamda da önemlidir. Oraları gezen çocuklar ve gençler tarihine,
ülkesine, büyüklerine, bilim ve teknik insanlarına karşı daha ilgili ve kendine güveni daha yüksek bir
bireyler olarak yetişecektir.

2. ZONGULDAK, KÖMÜR ve ÇAYDAMAR OCAKLARI
Kdz. Ereğli ile Zonguldak arasındaki bir köyde, 1829 yılında taşkömürünün bulunmasıyla Osmanlı
İmparatorluğu döneminde, İstanbul dışında endüstrileşen ilk bölge Zonguldak Kömür Havzası
olmuştur. Buhar gücünün egemen olduğu yıllarda fabrikaların, donanmanın ve buharlı lokomotiflerin
kömür ihtiyacını karşılamak için özellikle 1840’lardan itibaren yoğunlaşan kömür üretimiyle beraber
Zonguldak, yakın geçmişe kadar Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde baş tacı olmuş bir kent idi.
Zonguldak’ta kömür halen çıkarılmaktadır. Henüz çıkarılmamış bilinen rezerv yüz yıldan fazla yetecek
kadardır. Ancak mevcut kömür damarlarının atımlı yapısı (fay kırıkları) gereği üretim pahalıya mal
olmakta ve dünya pazarıyla rekabet edememektedir. Sonuç olarak gittikçe üretim düşmekte, çalışan
sayısı azalmaktadır. Önerilerimizin gerekçe olacağından Zonguldak hakkında kısa bir tarihçe ve
sosyal konulara değinilmesinde fayda görülmüştür.
•
•
•
•

•
•

•
•

1924’te il yapılmış. (Cumhuriyet döneminde il yapılan ilk merkez.)
1926’da İstanbul dışında üniversite düzeyinde eğitim veren ilk kurum Zonguldak’ta açılmış
(Zonguldak Yüksek Maden Mühendis Mektebi). Fransızca eğitim verilmiş. 1932’de kapatılmış.
1937’de demiryolu ile Ankara’ya bağlanmış,
Ekim 1935’de deneme üretimine başlamış olan kok fabrikası 1936 yılı başında tam
kapasiteyle faaliyete geçmiş. 1964 yılında, bu tesiste üretilen gazın şehirde kullanılması
önerilmiş fakat 12 yıl sonra, Mayıs 1976’da, ekonomik ömrünü doldurduğu gerekçesiyle tesis
kapatılmıştır [19].
3 Nisan 1937’de Zonguldak’ın ilçesi olan Karabük’te Demir Çelik Fabrikası temeli atılmış.
Osmanlı Dönemi ve 1940’a kadar Cumhuriyet döneminde kömür üretimi; Galatalı Sarraflar, İngiliz
Kömür Kumpanyası, Kuyumcu (banker) Yorgaki Zafiropulos, Fransız sermayeli Ereğli Şirket-i
Osmaniye gibi kişi ve kurumlarca yapılmıştır. 5 Haziran 1940’ta çıkarılan 3867 sayılı “Kömür
Havzasındaki Ocakların Devletçe İşletilmesi Hakkındaki Kanun” ile kömür üretim faaliyetleri tamamen
devletleştirilmiştir [20].
Çatalağzı Termik Elektrik Santralı (ÇATES) 27 Kasım 1948 tarihinde 3 grup ve toplam 64500 kWh
kapasiteyle çalışmaya başlamıştır.
1950’li yılların sonlarına kadar Türkiye’ye ziyarete gelen yabancı devlet adamları; açık tenis kortları,
modern plaj tesisleri, sosyal hayatı, baloları, eğlenceleri, orkestraları, sinemaları, özel marketleri,
bahçeli müstakil lojmanları, işçi-memur ve öğrenci servis araçları vs ile çağdaş, sanayileşmiş bir kent
olarak, ülkenin vitrini Zonguldak’ta ağırlanmıştır.
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1960’lı ve 1970’li yıllarda sosyal devlet uygulamalarıyla ekonomik ve sosyal gelişmişlik bakımından
ülke ortalamasının üzerinde bir seviyede olan Zonguldak’ta durum, 1980’den itibaren her bakımdan
olumsuz yönde değişmeye başlamıştır. 1980’lere kadar her yıl Türkiye ekonomisine katkı veren ilk beş
il arasında yer alan Zonguldak, serbest piyasa ekonomisine geçilmesini hedefleyen 24 Ocak 1980
Ekonomik Kararları ve ardından 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin hak ve özgürlüklere getirdiği
kısıtlamalar sonucu eski günlerini unutmaya başlamıştır. Siyasal iktidarlar, çıkarılan kömürün
uluslararası pazarlara göre pahalı olduğu gerekçesiyle ocakların kapatılmasını istemiştir. Sosyal
tepkiler nedeniyle kurum tamamen değilse de süreç içinde bazı ocaklar kapatılmıştır. 1980’lerde
40000’lerde olan çalışan sayısı, günümüzde 8000’lere kadar düşmüştür. Bu arada Türkiye Taşkömürü
Kurumuna (TTK) ait bazı maden sahalarında kömür çıkarma işi özel sektöre verilmiş, bir anlamda özel
sektör dönemi geri gelmiştir. Günümüzde, bir yanda, bir kamu iktisadi teşekkülü (KİT) olan TTK’da
sendikalı, sosyal haklara ve her türlü iş güvencesine sahip olarak çalışan işçiler, öte yanda; özel
sektörde sendikasız, güvencesiz ve daha düşük ücretlerle çalışmakta olan işçiler var. Birbirine komşu
olan bu insanlar arasında yaratılan gelir ve güvence farkı toplumsal adalet duygusunu bozan
faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Zonguldak 1980’lere kadar göç alan bir kent durumundayken, son yirmi yıldır göç veren kent olmuştur.
Sosyal bir problem olarak göç konusunda çalışmalar yapmak üzere Bülent Ecevit Üniversitesi
bünyesinde, 2003 yılında “Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulmuştur. Bugün gelinen noktada
Zonguldak, tam bir gözden çıkarılmışlık, terkedilmişlik ve yalnızlık duygusu içindedir. Nitekim
TMMOB’nin 21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlediği Zonguldak 2. Kent Sempozyumu’nda, afişinde
de vurgulandığı gibi “Yalnız ve Unutulmuş Kent Zonguldak” teması işlenmiştir.
Zonguldak’ta yeraltı madenciliği yapılan yerlerde, yeryüzündeki doğal yapıda görünür bir bozulma fark
edilmese de yeraltında değişik derinliklerde (katlarda) kilometrelerce boyda ve her biri metrelerce
yükseklikte boşluk meydan gelmiştir. Kömür alındıktan sonra bu boşluklar kontrollü olarak kısmen
çökertilmekte ya da zamanla kendi kendine çökmektedir. Bazı yerlerde bu çöküntüler yeryüzüne kadar
ulaşmakta ve yüzeyde bozulmalara, çökmelere sebep olmaktadır. Tasman olarak adlandırılan bu olay
nedeniyle Zonguldak şehir merkezinin ve Kozlu İlçesinin bazı mahallelerinde çok sayıda konut yıkılmış
ya da oturulamaz hale gelmiştir. Bazı bölgelerin altındaki kömürün çıkarılmasından ise vazgeçilmiştir.
Yeraltında, oldukça sağlam beton tüneller ya da demir bağlarla donatılmış anayollar bulunmaktadır.
Kömür bitip de ocaklar terkedildiğinde buralar zamanla yeraltı suları ile dolmaktadır. Galeri denen bu
tünellerin ve ana yolların boyları bazen birkaç km olabilmektedir. Derinlikleri de bulunduğu yere göre
değişiklik göstermektedir. Örneğin Zonguldak şehir merkezindeki kapatılmış Çaydamar ocaklarının
ana yolları -100 m ve -200 m derinliktedir. Ocak giriş ağızları ve kuyu başlarının rakımları ise +20 m
kadardır. Yeraltında bütün ana ve tali yollar eğimli veya dik kuyularla (yollarla) birbirine bağlıdır.
Dolayısıyla bu yapı içinde biriken su kendi içinde sıcaklık farkı nedeniyle çok düşük hızlarda hareket
edebilir. Ancak çok derinlerde, kütlesel akışa neden olacak bir su kaynağı yoksa durgun kabul
edilebilir. Terkedilmiş Çaydamar ocağının yüzeye açıldığı yerlerden biri olan Çaydamar kuyusundan
taşan su, çevrede yaşayanları ve işyerlerini rahatsız ettiği için yüzeye çıkmadan, bir sifon üzerinden
Üzülmez deresine akıtılmaktadır.
Zonguldak’ta üretim devam eden işletmeler: Kozlu, Üzülmez, Karadon
Son 25 yılda kapanan işletmeler: İhsaniye, Çaydamar, Kilimli-Bölüm.
Zonguldak kömür havzasında, yeraltındaki anayolların kesit alanları genellikle 8 m (B8) ve 10 m²’dir
(B10). Boyları ise birkaç yüz metreden birkaç km’ye kadar olabilmektedirler.
2

Anayollar toprak yüzeyinden 100 ila 650 m derindedirler. Ocak derinlikleri, deniz seviyesine göre artı
(+) veya eksi (-) olarak belirlenmektedir.
Çaydamar: Terkedilmiş Maden Ocağı
Zonguldak taşkömürü havzasının en eski üretim alanlarından biri olan ve tasmana neden olmaması
için faaliyeti 1994 yılında durdurulmuş bulunan Çaydamar İşletmesi, madencilik müzesi olarak yeniden
düzenlenecek. Kömür üretimin durdurulmasından sonra uzun süre Zonguldak Merkez Lavuarı’nın su
3
gereksinmesinin (3.600 m /gün) karşılanması amacıyla yararlanılmaktadır. Ancak Zonguldak Merkez
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Lavuarı’nın da kapatılıp sökülmesiyle ocaktan alınmayan su, kuyuları doldurup taşmış ve dereye
2
bağlanmıştır. Çaydamar kuyusu 215 m derinliğe inmekte olup dairesel kesiti 9,08 m ’dir. Desandireler;
243 varagelinin uzunluğu 240 m, kesiti B8 ve eğimi 29°; 111 varagelinin uzunluğu 114 m, kesiti B8 ve
eğimi 54°’dir. Lağımların kesitleri B8 ve B10, -100 katındaki toplam uzunluk yaklaşık 1.150 m [18].
Şu an terkedilmiş durumda bulunan Çaydamar ocaklarında, -100 m ve -200 m derinlikte, 2 km’den
fazla uzunlukta anayollar bulunmaktadır (Şekil 1).

300 metre

Şekil 1. Çaydamar ocakları havalandırma planının bir kısmı. (Üçgen ve büyük yazılar sonradan
yazılmıştır. Üçgen havalandırma girişini göstermektedir.)
Çaydamar ocakları girişi şehir merkezinde, Çaydamar Mahallesindedir. Yeraltındaki anayollar
(galeriler) kamu ve özel sektör işyerleri, Zonguldak Belediye Binası, tren garı, küçük sanayi sitesi,
resmi ve özel okullar, öğrenci yurtları ve konutların altına denk gelmektedir (Şekil 2). Dolayısıyla
Çaydamar ocaklarından su çekerek, ısı pompası ya da soğutma makinasında kullanılacak olsa, suyun
yatay olarak uzun mesafelere taşınmasına gerek olmayacaktır. Konutların bulunduğu alanlar dışında,
çevredeki işyerleri ile resmi/özel binaların bulundukları yerlerin rakımı 25 m’nin altındadır. Yeraltı
suyunun taşkın olarak aktığı kuyunun ağzında rakım değeri 14 m’dir. Sonda ile su çekilen yer ile
suyun geri verildiği yer arasında ısıl geri besleme riskini ortadan kaldıracak en düşük mesafeyi göz
önüne almak gerekmektedir. Bu mesafe, sistemin toplam ısıl kapasitesine, uygulanacak sıcaklık
farkına ve suyun akış yönüne bağlı olacaktır. Ancak örneğin suyun -200 m kotundan çekilip, -100 m
kotuna geri verilmesi halinde iki sonra arasında uzun mesafeler olmasına gerek olmayabilir.
Bölge ısıtma sistemlerinde ısının taşındığı yatay mesafe uzadıkça toplam maliyet içindeki boru
maliyetinin oranı büyük bir yer tutmaktadır. Burada böyle bir problem söz konusu değildir.
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Şekil 2. Terkedilmiş Çaydamar ocaklarının yeryüzüne izdüşümleri.

3. YERALTI SUYUNUN ISI KAYNAĞI OLARAK KULLANILMASI
Dış hava sıcaklığının 7.9 °C olduğu bir günde (13.01.2017 Cuma, saat 11:20) ocaktan çıkan suyun
dereye döküldüğü yerdeki sıcaklığı 18.2 °C olarak görüntülenmiştir (Şekil 3 a,b). Suyun yeryüzüne
çıktığı kuyu başından yaklaşık 30 m mesafedeki bir atölyeye hortumla getirilen suyun sıcaklığı dijital
termometre ile hortum ucunda 16.4 °C, kovada içinde 17.6 °C ölçülmüştür (Şekil 3 c, d).

(a)
(b)
(c)
(d)
Şekil 3. Ocaktan çıkan suyun dereye döküldüğü yerde (a, b) ve kuyu ağzındaki bir atölyede (c, d) termal
kamera ile tespit edilen sıcaklıkları.
Aynı gün şehir şebeke suyu sıcaklığı 12.2 °C olarak ölçüldü. Yeraltı suları, yeryüzündeki sıcaklık
değişimlerinden çok fazla etkilenmezler. Sıcaklıkları da bulundukları derinliğe ve o bölgedeki jeotermal
sıcaklık değişimine bağlı olarak, hava sıcaklığının yıllık ortalamasından daha yüksek olur.
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Ocak ağzından alınan su örneğinin pH değeri, Bülent Ecevit Üniversitesi Kimya Laboratuvarı’nda 6.76
olarak ölçülmüştür. Bu pH değerine sahip suyun ısı değiştiricilerde ciddi bir korozif etkisinin
olmayacağı söylenebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce Zonguldak’ta dış hava sıcaklığı ortalama değeri, 1950-2015 yılları
meteorolojik kayıtlarından 13.68 °C olarak hesaplanmıştır (Tablo 1). Tabloda, aynı dönem için aylara
göre ortalama sıcaklık değerleri görülmektedir [21]. 100 cm toprak sıcaklıkları da 1970-2015 arası
ölçümlerine göre 13.9 – 15.4 °C aralığında yer almaktadır. Ortalaması 14.65 °C’dir [22].
Tablo 1. 1950 - 2015 Yılları İçinde Gerçekleşen Ortalama Sıcaklık Değerleri [21].
ZONGULDAK
Ort. Sıcaklık
(°C)
Ort. En Yüksek
Sıcaklık (°C)
Ort. En Düşük
Sıcaklık (°C)

Oca

Şub

Mar

6.2

6.2

9.2
3.6

Yıllık
Ort.

Nis

May

Haz

Tem

Ağu

Eyl

Eki

Kas

7.5

11.4

15.5

19.7

21.9

21.9

18.7

15.1

11.6

8.5

13.68

9.5

10.8

15.0

18.9

23

25.1

25.3

22.4

18.6

15.1

11.6

17.04

3.4

4.6

8.2

12.2

16

18.2

18.3

15.5

12.3

8.9

5.8

10.58

Ara

Yeryüzeyinden, dünyanın merkezine doğru sıcaklık artmaktadır. Bunun tersi olarak da sıcak magma
bölgesinden yeryüzeyine doğru sıcaklık azalmaktadır. Yer kabuğundaki bu sıcaklık değişimine
(jeotermal sıcaklık gradyanı) bağlı olarak yerin merkezinden yüzeyine doğru ısı iletimi söz konusudur.
Yeryüzünde, jeotermal sıcaklık değişimi 1.8 °C/100 m ile 6 °C/100 m arasında değişmektedir. [23]
Yerkürenin sahip olduğu toplam ısı 10 J olarak hesaplanmaktadır ve şu anki ortalama küresel ısı
21
14
2
akısı 44 TW (1.4×10 J/yıl), dünyanın yüzey alanına (5×10 m ) bölünürse ortalama jeotermal ısı
2
21
akısı 88 mW/m olarak bulunur. 1.4×10 J/yıl değerindeki jeotermal ısı akısı, dünyanın birincil enerji
tüketiminin yaklaşık üç katıdır [24].
31

Çaydamar kuyu başına, Batı yönünde doğrusal uzaklığı 2.7 km olan Kozlu ocaklarında jeotermal
sıcaklık değişimi (gradyanı); Erdem (1995) tarafından, -150 m ve -500 m derinliklerde yapılan ölçüm
sonuçlarına dayanılarak 1.4 °C/100 m verilmiştir [25]. Önder ve Saraç (2003), aynı ocaklarda, -425 m
katında yaptıkları ölçümlerle belirlenmiş iklim koşullarını CLIMSIM bilgisayar yazılımına yükleyerek bir
benzetim yapmışlardır. Benzetim (simülasyon) sonucunda jeotermal adım 43.96 m/°C olarak
bulunmuştur [26]. Bu da 2.2748 °C/100 m jeotermal sıcaklık değişimine karşılık gelmektedir. Aynı
çalışmada, Kozlu ocakları -425 m katında bakir kaya sıcaklığı 24.17 °C olarak verilmiştir. Çaydamar’a
Doğu yönünde doğrusal olarak 8 km mesafede yer alan Karadon kömür ocaklarında, Önder ve
Güyagülder (1995), -160 m, -360 m, -460 m ve -540 m derinliklerde yaptıkları ölçümler sonucu sıcaklık
değişimini 2.275 °C/100 m olarak tespit etmişlerdir [27]. Bu değer Önder ve Saraç’ın benzetim
sonucuyla aynıdır.
Akın vd., Zonguldak için jeotermal ısı akıları ortalamasını 70 mW/m² olarak tespit etmişlerdir [28]. Bu
çalışmada yer için ısı iletim katsayısının ortalama 2 W/m·K alındığı bildirilmiştir. Bu değerlere göre
Zonguldak’ta jeotermal sıcaklık gradyanı ortalaması 3.5 °C/100 m olmalıdır. Akın vd. ısı iletim katsayı
değerini, Şalk ve arkadaşlarının Batı Anadolu’nun Curie noktası derinliklerini hesapladıkları 2005
tarihli çalışmasından aldıklarını bildirmişlerdir.
Baltaş ve Pelin (2000), Kilimli kömür ocaklarında değişik derinliklerdeki kömür damarları ve bu
damarların taban ve tavan taşları için ısı iletim katsayılarını belirledikleri çalışmasında, kömür için
2.031 W/m·K, kayaçlar için 2.879 W/m·K ortalama değerlerini elde etmişlerdir [29].
Jeotermal ısı akısının 0-125.7 mW/m arasında olduğu yerler normal alanlar, 125.7 mW/m ’den büyük
olduğu yerler ise jeotermal alanlar olarak nitelendirilmektedir. Zonguldak’ta jeotermal ısı akısı, en
2
2
düşük 48 mW/m ile en yüksek 113 mW/m arasında değişmekte olup ağırlıklı ortalama değeri 70
2
mW/m olarak verilmiştir [28]. Buna göre Zonguldak jeotermal alan kapsamına girmemektedir.
2

2
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Tablo 2. Zonguldak için jeotermal ısı akısı değerleri ve hesaplanan jeotermal sıcaklık değişimleri. (Isı
iletim katsayısının 2 W/m·K değeri için) ([28]’dan düzenledi.)
Jeotermal ısı akısı (mW/m²)
Jeotermal sıcaklık değişimi (°C/100)

En yüksek
113
5.65

En düşük
48
2.4

Ortalama
70
3.5

Yukarıda verilen ölçüm ve benzetim sonuçlarından, ortalama jeotermal sıcaklık değişimi 2.54 °C/100
m çıkmaktadır. Güvenlik payı ile ortalama 2.4 °C/100 m kabul edilip, bu değer yıllık ortalama hava
sıcaklığına (13.68 °C) eklenirse, yeraltı suyunun -100 m kotunda 16.08 °C ve -200 m kotunda ise
18.48 °C olacağı tahmin edilebilir (ikisinin ortalaması 17.28 °C).
Çaydamar kuyu başına, Batı yönünde doğrusal uzaklığı 10.3 km, Kozlu kuyu başına ise 7.7 km
mesafede Ilıksu (Aşağı Çayır) ılıcası bulunmaktadır. Güney yönünde 1.86 km mesafede Kokaksu
ılıcası vardır. Her iki ılıcanın sıcaklığı 27 °C’dir. Ilıksu’da su debisi 10 Lt/s olarak bildirilmektedir.
Bu ılıcaların varlığı ve yukarıda hesaplanan ortalama su sıcaklığı değerinden hareketle, Zonguldak
şehrinin altında, maden ocaklarında biriken su sıcaklığının yıl boyu 17 °C değerinin altına
düşmeyeceği söylenebilir. Ancak bu konuda ölçümlere dayalı bilgi mevcut değildir.

4. YERALTI SUYU ile ISI ALIŞ VERİŞİ
Yeraltında bulunan kömür ya da başka maden ocakları, içinde üretim faaliyeti devam ederken akışkan
olarak hava ile doludur. Üretim faaliyeti durmuş ve terkedilmiş maden ocaklarından bazıları zamanla
su ile dolar. İster su, ister hava ile dolu olsun yeraltında açılan bir oyuğu çevreleyen kaya (veya toprak)
ile oyuk içinde bulunan akışkan arasında bir sıcaklık farkı varsa aralarında ısı transferi meydana gelir.
Isı transferinin yönü, sıcaklık farkının yönüne bağlıdır. Bir önceki bölümün sonunda sıcaklıkların -100
m kotunda 16.08 °C ve -200 m kotunda ise 18.48 °C kabul edilebileceği söylenmişti. Bu derinliklerdeki
bakir kaya sıcaklıkları elimizde mevcut değildir. Kozlu’da -425 m için verilen 24.17 °C değeri
Çaydamar’a yansıtılırsa, buradaki bakir sıcaklığın 18.48 °C’den daha yüksek olması beklenir. Bu
durumda etrafını çevreleyen kayaçlardan, ocağı dolduran suya doğru ısı geçişi olacaktır. Ancak
burada sıcaklık farkının çok düşük ve su kütlesinin çok büyük olması nedeniyle suyun kayaç bakir
sıcaklığına yükselmesi çok uzun zaman alacaktır. Yeraltı su kaynaklarının sebep olduğu dipten
yüzeye su akıntısı, sıcaklık yükselmesini engelleyici etkiye sahiptir.
Yeraltı su kaynağı olmayan, ya da durgun kabul edilebilecek derin, kapalı hacimleri dolduran su kütlesi
içinde; derindeki su sıcaklığının, yüzeye yakın su sıcaklığından yüksek olmasından kaynaklanan
yoğunluk farkı doğal taşınıma (konvektif hareket) sebep olacaktır. Madenleri dolduran suların, derine
indikçe tuzluluk oranı artmaktadır. Tuzluluk artışından kaynaklanan yoğunluk artışı, suyun konvektif
hareketini engelleyici rol oynar [9]. Hamm ve Sabet [9], yaptıkları modelleme çalışmasında arındaki
(üretim alanındaki) yüzey sıcaklığındaki düşüşün çevredeki gözenekli kayaçların geçirgenliğine
oldukça bağımlı olduğunu göstermişlerdir.
Yeraltında maden ocakları açılırken karşılaşılan yeraltı suları, belirli yerlere kurulan havuzlarda
toplanıp pompalarla yeryüzüne basılır. Ocak terkedilip dışarıya su atımı durduğunda o sular ocakları
doldururlar. Çaydamar için bu yeraltı akıntılarının kesildiği yerin kotları, suyun sıcaklığı ve debisi
hakkında kayıtlar yoktur. Ancak ocaklar kapatılmadan önce ve kapatıldıktan sonra Zonguldak lavuarı
3
kapatılıncaya kadar Çaydamar’dan lavuara verilen su miktarının 3.600 m /gün (∼41.67 kg/s) olduğu
kayıtlarda mevcuttur. Şu anda bu su dereye akıtılmaktadır. Kışın ortalama 18 °C sıcaklıkta akan bu
suyun doğrudan ısı kaynağı olarak kullanılması halinde, 8 °C sıcaklık farkı ile
2
’lık ısı çekilebilir. Bu ısı ile, 100 m ’lik 70 kadar dairenin
veya eşdeğer binanın ısı ihtiyacı karşılanabilir. Bunun için ısı pompası tesisinin suyun yüzeye çıktığı
kuyu başında kurulması, tesis kurulan yere suyun borularla taşınması veya sonda ile “–” kotlardaki
galerilerden su çekilmesi seçeneklerinden biri uygulanabilir.
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Ocak suyundan ısı çekmek için açık döngü (Şekil 4-a), kapalı döngü (Şekil 4-b) gibi topraktan, yeraltı
sularından ya da düşük sıcaklıklı jeotermal kuyulardan ısı çekmek için kullanılan mevcut teknikler ya
da maden kuyularından taşan suyun doğrudan ısı pompasına alındığı uygulamalar yapılabilir. Bunun
bir başka uygulaması, kuyu/baca dibinden çekilen suyun, ısısı alındıktan sonra taşma kotuna geri
enjekte edilmesi şeklinde olabilir (Şekil 4-c) [14, 30].

(a)
(b)
(c)
Şekil 4. Maden ocaklarından ısı çekme yolları. ([30]’den düzenlenerek alınmıştır.)
Derin ocaklarda en önemli ısı kaynağı, çevre kayaçların sahip olduğu jeotermal enerjidir. Bu enerji
seviyesini ve bu kaynaktan gelen ısı akımını etkileyen birçok faktör olmasından dolayı, bu kaynağın
analizi ve bu kaynaktan gelen ısı akımının kestirimi güçtür [26]. Yerin merkezinden gelen jeotermal ısı
yanında, yüzeye gelen güneş ışınımının toprak, taş, yeşil örtü, binalar vs ile soğurulan kısmının belli
bir oranı toprağın derinliğe doğru ilerleyecek ve yeryüzünde bu şekilde bir denge kurulmuş olacaktır.
Madenlerdeki suyun ısıtma soğutma işlemlerinde kullanılmasına dair iki ayrı plan uygulanmaktadır.
Bunlar sabit sıcaklık planı (thermostat plan) ve ısıl depolama planıdır (the thermal accumulator plan).
Bunlara ilave olarak amacı doğrudan ısıtma veya soğutma olmayan ancak pik enerji (elektrik) ihtiyacı
olan saatlerde gaz türbinine basınçlı hava sağlamak olan (maden ocağında sıkıştırılmış) basınçlı hava
ile enerji depolama planı (CAES, Compressed Air Energy Storage) vardır [2]. Termostat planında kışın
yeraltından çekilen ısı, yazın tekrar geri verilir. Isıl depolama planında birinde ılık su, diğerinde soğuk
su bulundurulan, birbirinden bağımsız iki yeraltı tünel şebekesi olmalıdır. Ilık tünel yazın soğutma
makinası yoğuşturucusundan çekilen ısı ve ilave olarak güneş enerjisi kaynaklı sıcak su ile ısıtılır.
Böylece kış için enerji depolanmış olur. Soğuk depo olarak kullanılan tünellerdeki su, kışın soğuk
yüzey ve göl suları enjekte edilerek veya içinde dolaştırılarak soğutulur ve böylece yazın soğutma
sistemlerinde daha düşük sıcaklıkta yoğuşturma sağlanabilir. Böylece kış için daha sıcak, yaz için
daha soğuk kaynaklar elde edilmiş olur. Her iki durumda da sistemin COP değeri artırılmış olur.
Üçüncü plan (CAES) konumuz dışında olduğundan detay verilmemiştir.
4.1. Isıtma Potansiyeli
Terkedilmiş maden ocaklarından biriken yeraltı suları kışın ısı pompası ısı kaynağı, yazın da soğutma
sistemleri için soğuk kaynak olarak kullanılabilir. Bu alanda ülkemizde kurulmuş, çalışan başarılı
örnekler vardır ancak sayıları Batılı ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça azdır.
Antalya’da bir AVM’nin yer altı suyu kaynaklı VRF sisteminin tanıtıldığı ve performans değerlerinin
verildiği bir çalışmada COP değerinin yaz çalışmasında 4.85 ile 8.39 arasında (aritmetik ortalama
6.73); kış çalışmasında ise 5.45 ile 6.30 arasında (aritmetik ortalama 5.97) değişik değerler aldığı
bildirilmiştir [31]. Bu uygulamada yer altı suyu olarak binanın temeli altında, 80 m derinlikte bulunan ve
yıllık sıcaklık ortalaması yaklaşık 18 °C olan su kullanılmıştır. Su, yeraltı deresinden alınıp tekrar aynı
dereye verilmektedir. Akarsu olduğu için ısıl geri besleme riski yoktur. Uygulanan sistem maden
ocaklarında taşkın su ile ısıtma/soğutma yapılan sistem ile aynıdır. Madenlerdeki suların ısısı
alındıktan sonra tekrar ocağa verilmesi zamanla yeraltı suyunun soğumasına sebep olabilir. Bunun
önüne geçmek için çekilen ısının jeotermal ısıdan karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde, yazları
soğutma sistemi yoğuşturucusunda ısınmış suyun ocaklara enjekte edilmesiyle telafi edilmesi gerekir.
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Çaydamar ocakları üzerinde kamu ve özel sektör işyerleri, Zonguldak Belediye Başkanlığı binası, tren
garı, küçük sanayi sitesi, resmi ve özel okullar, konutlar yer almaktadır. Bu binaların bir kısmı, -100 m
ya da -200 m kotlarından geçen galerilerden çekilecek suyu ısı kaynağı olarak kullanan ısı pompası
sistemiyle ısıtılabilir. Aynı binalar yazın da klima sistemleri için maden suyunu kullanarak soğutma
sistemi performansını artırabilir. Önerilen sistemin yaz ve kış çalışması Şekil 6’da verilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 6. Yeraltı maden suyu ile ısıtma ve soğutma yapılması. (a) Kış çalışması, (b) Yaz çalışması.
4.2 Isı Potansiyeli Örnek ve Parametrik Hesaplama
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ocaklarında genellikle B8 ve B10 olarak tabir edilen kesitler
kullanılmaktadır. Şekil 7-a’da B10 kesitinin ölçüleri ve gerçek şekli verilmiştir. Şekil 7-b’de aynı şekil ve
kesite sahip bir anayolun (galerinin) şematik şekli üzerinde ısı transferi hesabına esas olan taban
genişliği (W) ve üst çevre uzunluğu (P ü ) ile boyu (L) gösterilmiştir.
Isı potansiyeli hesabında en önemli husus galerinin birim yüzeyinden suya ne kadar ısı geçeceğidir.
Pingjia ve Ning [2], yeraltı sularını çevreleyen toprak ve kayalardan suya olan ısı akısını, Çince
kaynakları referans göstererek 210 W/m² olarak vermişlerdir [2]. Ancak bu değeri destekleyen başka
kaynağa rastlanılamamıştır. Eğer bu değer doğru ise doğru 1 km boyunda anayolda hareketsiz duran
suya çevresinden aktarılan ısı,
q = q″ × A y = 210 × 12210 = 2 564 100 W ≅ 2564 kW
olmalıdır. İlgili çalışmada, ısıtma sezonu 120 gün, günlük çalışma süresi 20 saat olarak verilirken, yaz
sezonu süresi hakkında bilgi bildirilmemiştir. Sadece yazın suyun 20 °C’de alınıp, 30 °C’de geri
verileceği bildirilmiştir [2]. Ocak suyundan km başına bu kadar ısı çekilirse su sıcaklığı azalacaktır.
Yazın bu ısının geri verilmesiyle termostat planı uygulanmış olur.
Zonguldak’ta ısınma sezonu yaklaşık altı ay, yaz sezonu ise üç aydır. İlkbaharda ve sonbaharda geçiş
dönemlerinde ısıtma veya soğutma ihtiyacı duyulmamaktadır. Termostat planı uygulanacak ise ısıtma
sezonunda çekilen ısının daha düşük tutulmasında fayda vardır. Burada, 1 km anayol (galeri) başına
yeraltı suyundan 1000 kW ısı çekilmesi esasına göre hesaplar yapılmıştır. Bu değer, yeraltı suyunu
2
2
saran kaya ve topraktan suya 81.9 W/m ’lik (∼82 W/m ) ısı girişi anlamına gelmektedir. VDI 4640’da,
güçlü zemin suyu akımında çakıl ve kum içeren bir yerde, derin sonda ile topraktan ısı çeken tekli
sistem sondaların birim boyu için önerilen ısı çekme gücü, 80-100 W/m ile daha uyumludur.
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(a)
(b)
Şekil 7. (a) B10 kesiti gerçek ölçüleri. (b) Galerinin şematik gösterimi ve ölçüler.
2

Hesaplamalarda ocak iç kesiti B10 (10 m ), çevresi P = 12.21 m, boyu L = 1000m, sezon D = 180 gün,
günlük çalışma süresi h = 16 saat, kömür alt ısıl değeri H a = 27170 kJ/kg (6500 kcal/kg) ve yanma
verimi η K = 0.90 alınmıştır. Sisteme ait bütün bu değerler Tablo 3’te topluca gösterilmiştir.
Anayolun 1 km’si başına yeraltı suyundan 1000 kW ısı çekecek ısı pompasının sağlayacağı ısı miktarı
onun COP IP değeri ile değişecektir. Su kaynaklı ısı pompası uygulamalarında COP IP değeri rahatlıkla
5’in üzerine çıkabilmektedir [31]. Isıtılacak yerlere verilebilecek ısı miktarları, değişik COP IP değerleri
için hesaplanmıştır. Aşağıda COP IP =5 için hesap adımları verilmiştir. COP IP ’nin 2.0 ile 6.0 arasındaki
değerleri için sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur.
Hesaplarda kullanılacak bağıntılardan, buharlaştırıcı kapasitesi (q H ) ve yoğuşturucu kapasitesi (q L ) ile
ısı pompası etkinlik değeri (COP IP ) ve soğutma makinası etkinlik değeri (COP SM ) arasındaki ilişkiler
aşağıdaki şekilde yazılabilir:
Isı pompası için:

(1)
(2)
Soğutma makinası için:
(3)
(4)
Buna göre, ısı kaynağından q L =1000 kW ısı çeken, COP IP ’si 5 olan ısı pompasının vereceği ısı,

Tablo 3. Sisteme ait değerler.
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Açıklama
Kesit alanı
Taban genişliği
Üst çevre uzunluğu
Tüm çevre uzunluğu
Galeri boyu
İç yüzey alanı
Birim alandan alınabilecek ısı

Tüm yüzeyden çekilebilecek ısı
Sezondaki gün sayısı
Günlük ısıtma süresi
Sezon boyunca çekilecek ısı
Kömür alt ısıl değeri
Kalorifer kazanı verimi

Sembol
Ak
W
Pü
P=W+P ü
L
Ay = P × L

q"
q L = q" × A y /1000
D
H
Q sezon = h × D × q L /1000
Ha

ηK
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Birimi

Değeri
10
4.06
8.15
12.21
1000
12210
82
1000
180
16
2,288,000
27170 (6500)
0.90

m²
m
m
m
m
m²
W/m2
kW
gün/sezon
saat
kWh
kJ/kg (kcal/kg)
-

olan yakıt (kömür),
verimli bir kazanda yakılarak elde edilirse, bir ısıtma
Bu enerji, alt ısıl değeri
sezonu boyunca harcanması gereken kömür miktarı:
(5)
Bağıntısı ile hesaplanabilir.
Tablo 3’te verilen değerlerle, sezon boyunca yakılması gereken kömür miktarı,
kg olarak bulunur.
Isıtmada, kömürlü kazan yerine ısı pompası kullanılması halinde kompresörü çalıştırmak için gerekli
elektriğin kaynağı önemlidir. Zonguldak’ta, elektriğin kömür yakıtlı termik elektrik santralinden
sağlandığını varsaymak gerçekçi bir kabul olacaktır. Kompresörü çalıştırmak için kömür yakılacağına
göre, ısı pompası kullanılmasıyla, m k değerinin tamamı tasarruf edilmiş olmayacaktır. O halde
kompresör gücü karşılığı elektriği elde etmek için ne kadar kömür yakılması gerektiğini hesaplayıp,
aradaki farkı bulmak gerekecektir. Dolayısıyla 1 kWh elektrik elde etmek için harcanan kömür
miktarının bilinmesi gerekir. Türkiye için ortalama bir değer, basılı kaynaklarda doğrudan
bulunamamıştır.
Çatalağzı Termik Elektrik Santrali (ÇATES) için özgül yakıt tüketimi değeri, 1992-2013 arasındaki yıllar
için ortalamaların ortalaması alınarak hesaplanmış ve 0.8061 kg/kWh olarak bulunmuştur. Dönem
içinde en küçük değer 0.6764 kg/kWh olarak 1994 yılında, en yüksek değer ise 0.8994 kg/kWh ile
2009 yılında gerçekleşmiştir. Hesaplar, firmanın internet sayfasında yayınlanan elektrik üretim ve
kömür tüketim değerleri esas alınarak yapılmıştır. ÇATES’te ÖYT’nin yüksek çıkması, kullandığı
kömür ile ilgilidir. Santral, koklaşma kabiliyeti olmayan, elek altı diye tabir edilen kömürü yakmak
amacıyla özel olarak kurulmuştur. Burada kullanılan kömür, yeraltından çıkarılan kömürün yıkandığı
ve zenginleştirme işlemine tabi tutulduğu lavuar tesislerinde, koklaşabilir kömürden arta kalan kömür
tozu, taş, toprak ve su karışımından oluşan çamur görünümlü bir kömürdür (şlam). Zonguldak taş
kömürü ortalama 6500-7000 kcal/kg alt ısıl değere sahipken, bu santralin kazanları 3500 kcal/kg ısıl
değere sahip kömürü yakacak şekilde dizayn edilmiştir. Yakıtın düşük kalorili ve yüksek kül içerikli
olması nedeniyle bu santralin özgül yakıt sarfiyatının yüksek çıkması olağan bir sonuçtur.
Elektrik üretiminde özgül yakıt sarfiyatı (ÖYT) Zonguldak Çatalağzı’nda kurulu Eren Enerji santralları
(ZETES) için firmanın verdiği elektrik üretimi ve harcanan kömür miktarı değerleri kullanılarak
hesaplanmış ve yaklaşık 0.3435 kg/kWh değeri bulunmuştur.
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Hindistan’da da düşük kalorili ve yüksek kül oranlı kömürler nedeniyle bu değerin ülke ortalaması 0.70
kg/kWh olarak verilmiştir. Pingjia ve Ning [2], 2009 değerlerine göre Çin için ÖYT değerini ortalama
0.342 kg/kWh olarak vermiştir.
ÇATES ve ZETEZ santralleri için hesaplananlar ile bazı ülkeler için yayınlanmış bilgilerden derlenen
özgül yakıt (kömür) tüketimi değerleri, takip kolaylığı olması için Tablo 5’te topluca verilmiştir.
Türkiye’deki kömürlü termik santrallerin çoğunun düşük ısıl değerli ve yüksek kül oranlı yerli linyit
yaktığı dikkate alınarak, ortalama ÖYT değerinin 0.6 kg/kWh’in üzerinde çıkacağı tahmin edilebilir.
Aşağıdaki hesaplar yapılırken özgül yakıt tüketimi 0.6 kg/kWh alınmıştır. COP IP ’nin 2.0 ile 6.0, ÖYT’nin
0.3 kg/kWh ile 0.8 kg/kWh aralığına ait parametrik inceleme sonuçları Tablo 4 ve Şekil 8’de verilmiştir.

Asıl konuya dönülürse: Kompresörün harcayacağı elektriğin elde edilmesi için harcanması gereken
kömür miktarı,
(6)

Daha önce, 1250 kW ısı ihtiyacı için ısıtma sezonu boyunca yakılması gereken kömür miktarı (m K )
529996 kg olarak hesaplanmıştı. Aynı ısı ihtiyacını karşılamak için gerekli ısı pompasının kompresör
gücü 250 kW olup, bu elektriği üretmek üzere harcanması gereken kömür miktarı 432000 kg olarak
bulundu. Aradaki fark, 1 km maden galerisi için,

olmaktadır. 98 ton kömürün yanmaması, kullanılan kömür içindeki karbon ve kükürt yüzdesine bağlı
olarak daha az CO 2 ve SO 2 salınması demektir.
Tablo 4. Maden suyundan çekilecek 1000 kW’lık ısı karşılığı ısı pompasının vereceği ısı (q H ) ve
bunun kömür karşılığı (m K ) ile değişik COP IP değerleri ve ÖYT değerleri için ısı pompasının
sağlayacağı kömür tasarrufu miktarları.

COP IP

qH
(kW)

mK
(ton)

2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

2000
1500
1333
1250
1200

848.0
636.0
565.3
530.0
508.8

Kömürlü TES Özgül Yakıt Tütekimi (ÖYT) (kg/kWh) ve
Tasarruf Edilen Kömür Miktarı (ton)
ÖYT=0.3 ÖYT=0.4 ÖYT=0.5 ÖYT=0.6 ÖYT=0.7 ÖYT=0.8
-16
-304
-592
-880
-1168
-1456
204
60
-84
-228
-372
-516
277
181
85
-11
-107
-203
314
242
170
98
26
-46
336
278
221
163
106
48

Jeotermal Enerji Semineri

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

_____________________ 204 _______

Şekil 8. Tablo 4’de verilen değerlerin grafik gösterimi.
Tablo 4 ve Şekil 8’in incelenmesinden görüldüğü üzere COP IP değeri 2’den küçük ise ısı pompası en
verimli santraldan elde edilen elektrikle çalışsa dahi toplamda daha fazla kömür harcanacağı anlamına
geliyor. Tersi olarak eğer COP IP = 6 ve daha büyük ise ÖYT değeri 0.3 kg/kWh olan TES’ten elde
edilen elektrikle bile çalışsa, ısı pompası kullanımı kömür tasarrufu sağlayacak demektir. Örneğin,
COP IP =4 olan ısı pompası, elektriğini ÖYT=0.3 kg/kWh olan bir santraldan temin ederse; bir ısıtma
sezonunda 277 ton kömür tasarrufu sağlayacak, buna karşılık ÖYT=0.8 kg/kWh olan bir santraldan
temin ederse bu sefer de 203 ton fazladan kömür harcanmasına sebep olacak demektir. Buradan,
elektrik üretiminde verimlilik artışının önemi görülmektedir. Tabloda ve şekilde, başında “–” işareti olan
değerler olumsuz, “+” olup da sayısal değeri ne kadar büyükse o kadar iyi demektir.
Tablo 5. Zonguldak’tan iki termik elektrik santrali ve üç ülke için özgül yakıt (kömür) tüketimi değerleri.
Tesis/Ülke
ÇATES
ZETES
Hindistan (ort.)
ABD (ortalama)
Çin (ortalama)

ÖYT
(kg/kWh)
0.8061
0.3435
0.7 - 0.78
0.4717*
0.476
0.342

Açıklama

Kaynak

(Yerli) Düşük ısıl değer, yüksek kül oranı
(İthal) Yüksek ısıl değer, düşük kül oranı
Düşük ısıl değer, yüksek kül oranı
-

[32]’den hesaplandı
[33]’dan hesaplandı
[34]
[35]
[36]
[2]

*: Orijinal değer: 0.00052 short tons / kWh (1 short ton = 907,18474 kg)

4.3. Madendeki Suyun Soğuk Kaynak Olarak Kullanılması
Soğutma sezonunda, soğutma makinası yoğuşturucusunda ısının atmosfer havasına atılması yerine
yeraltı suyuna atılması hem soğutma etkinlik katsayısını yükseltecek hem de ısınan suyun tekrar
yeraltına gönderilmesi, yeraltındaki suyun kışın ısı çekilmesine hazır hale gelmesini sağlayacaktır.
Sabit su sıcaklığı planı (termostat planı). Bunun yanında suğutma yapılsın ya da yapılmasın yeraltı
suyu yazları, pasif güneşli su ısıtıcılar ile ısıtılarak tekrar yeraltına gönderilebilir (ısı depolama planı).
Aynı elemanlardan oluşan, hem ısıtma hem soğutma yapan sistemin prensip şeması Şekil 6’da
verilmişti.
Zonguldak’ta kullanılmakta olan mevcut bireysel ve küçük ölçekli binalardaki klima sistemleri hava
soğutmalı yoğuşturuculara sahiptir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1950-2015 yılları arası ölçüm
sonuçlarına göre Zonguldak’ta en sıcak üç ayın sıcaklık ortalaması 38.2 °C olarak elde edilmiştir.
Buna göre Zonguldak’ta yazın çalışacak hava soğutmalı bir yoğuşturucuda; 5 derece aşırı soğutma
payı ve 5 derece de ısı transferi sağlamak için fark eklenirse, soğutucu akışkan yoğuşma sıcaklığı en
az 48 °C kadar olmalıdır. Buharlaşma sıcaklığı 8 °C ve yoğuşma sıcaklığı 48 °C için soğutucu akışkan
R-410A kullanan bir sistemin soğutma etkinlik katsayısı, COP SM = 5.29’dur. Şekil 9’da soğutucu
akışkan R-410A için buharlaşma sıcaklığı 8 °C olarak sabit iken, yoğuşma sıcaklığının 27.5 °C ile 60
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°C arasında değişmesine bağlı olarak COP SM ’nin değişimi gösterilmiştir. Diğer değerler yukarıda
bahsedildiği gibidir ve şekil üzerinde ayrıca açıklanmıştır.

Şekil 9. Soğutucu akışkan R-410A için buharlaşma sıcaklığı 8 °C, aşırı kızdırma ve aşırı soğutma
değerlerinin 5 K olması halinde; yoğuşma sıcaklığının 27.5 °C ile 60 °C arasında değişmesine bağlı
olarak COP SM ’nin değişimi.
Diğer tüm değerler aynı kalmak üzere, yoğuşturma işlemi atmosferik hava yerine 18 °C’deki yeraltı
maden suyu ile yapılırsa; bu durumda en düşük yoğuşma sıcaklığı 28 °C ve COP SM ise 12.56
olmaktadır. Bu durum, soğutma sistemi etkinliğinin iki katından fazla artışı demektir. Burada COP SM
hesaplanırken, su pompalarının güçleri hesaba katılmamıştır. Gerçek sistemde etkinlik değerleri biraz
daha düşük çıkacaktır ancak yine de bir fikir verebilir. Örneğin soğutulacak ortamdan 1000 kW ısı
çekilen bir uygulamada, yoğuşma sıcaklığının 50 °C’den 40 °C’ye düşürülmesi halinde kompresör
gücü 203 kW’tan 140 kW’a düşmektedir. Üç aylık soğutma/serinletme sezonu boyunca, sistemin
günde 10 saat çalıştırıldığı kabul edilirse toplam 900 saat çalışma ve sonunda tasarruf edilen elektrik
enerjisi 900×(203-140)=56700 kWh olur. Bu enerji miktarı, 1 kWh elektrik elde etmek için 0.6 kg kömür
yakıldığı kabulü ile yaklaşık 34 ton kömüre eşdeğerdir. Yoğuşma sıcaklığı 40 °C yerine 30 °C alınmış
olsaydı elektrik tasarrufu 102940 kWh, kömür tasarrufu ise 61.7 ton olurdu.

SONUÇ
Bu çalışmada, terkedilmiş Çaydamar ocaklarını doldurup taşan veya yeraltında hareketsiz duran
suyun ısı pompaları için ısı kaynağı ve soğuk kaynak olarak kullanılabileceği gösterilmiştir.
Çaydamar’ın en büyük avantajı Zonguldak şehir merkezinde bulunmasıdır. Tamamen su dolu haldeki
bu maden ocakları kamu ve özel sektör işyerleri, Zonguldak Belediye Binası, tren garı, küçük sanayi
sitesi, resmi ve özel okullar, öğrenci yurtları ve konutların altında yer almaktadır. Dolayısıyla yüksek
borulama maliyetine gerek kalmadan ısı pompası uygulanabilecek mekânlar mevcuttur.
Kurulacak sistemin, ısıtma sezonunda çalışırken CO 2 ve SO 2 salımını azaltıcı etkisinin olması COP IP
değerine ve kullanılan elektriğin üretimindeki özgül yakıt tüketimine bağlıdır. Yeraltı suyunun yaz
döneminde soğutma sistemleri yoğuşturucusunda kullanılması her koşulda kömür tasarrufu ve
dolayısıyla CO 2 ve SO 2 salımını azaltıcı yönde fayda sağlayacaktır.
Türkiye’de, son yıllarda özelleştirme öncesi yapılan yenileme ve modernizasyon çalışmaları
sonucunda kömürlü termik elektrik santralleri özgül yakıt tüketimi değerleri nispeten iyileşmiştir. İthal
kömüre dayalı TES’lerde yüksek kaliteli kömür kullanımı ve yeni yakma teknolojileri uygulanmış olması
nedeniyle toplam verim yüksek, ÖYT düşüktür. Tüm Türkiye’deki kömürlü santraller için ÖYT ortalama
değeri tespit edilememiştir. Ancak bu değerin 0.7’den büyük olmayacağı tahmin edilebilir. Bu değer
geçerli kabul edilirse, ısıtma sezonunda kullanılacak ısı pompası COP IP değerinin 5’ten düşük olması
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halinde net kömür tasarrufu yapılamayacaktır. Ancak yaz çalışması ile birlikte düşünüldüğünde yine
kurulması önerilir. Buradan, sera gazı salımı anlamında elektriğin güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir
kaynaklardan elde edilmesinin önemi açıkça görülmektedir.
Zonguldak’ta (kömür değil) madencilik bitmeye yüz tutmuşken, ancak bir madencilik müzesi kuruldu.
Oysa 1990’lı yıllardan beri konuşuluyordu. Çaydamar Ocakları kapatıldığı zaman, oranın çevresel
düzenlemesinin yapılıp, müze ve sosyal mekanlara dönüştürülmesi, endüstriyel kültür mirası olarak
korunması için çaba gösterenler, çalışma yapanlar oldu. Ancak başarılı olunamadı. Oysa hem konumu
hem içerdiği makine ekipman hem de binaları ile ocak girişi, kuyu ağzı vs. ile bu iş için mükemmel bir
yerdi. Sonra başka mekânlar da aynı şekilde yıkıldı yok edildi. Oysa “gelişmiş” diye gıpta edilen
ülkelerde bu işlerin çok başarılı örnekleri var. Sayfa sayısını gereksiz artırmamak için buraya alınmadı
ancak örnekleri görmek için internette “industrial heritage” diye görselleri aratmak yeterlidir.
Çaydamar’dakine benzer, terkedilmiş bir ocak da Kilimli İlçesi merkezine bitişik mesafede Kilimli
Bölüm mevkiinde bulunmaktadır. Bu iki yer ve benzerlerine yapılacak sosyal mekânların veya
Zonguldak’ta mevcut tren garının ocak suyu ile ısıtılıp soğutulması, yalnız ekonomik bir kazanç değil,
“Yalnız ve Unutulmuş Kent”in insanlarına, kömür için canından olmuş beşbinden fazla insanın
çocuklarına, torunlarına ciddi bir moral desteği olacaktır.
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Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nde Yrd. Doç.
olarak çalışmaktadır. Yanma, ısı ve kütle transferi, gaz dinamiği, ısı tekniği gibi alanlar yanında, son
yıllarda görüntü işleme konularında da çalışmakta, yazılımlar üretmektedir. Alan dışı fotoğrafçılık
dersleri de vermiştir. Sanatsal, sosyal ve kültürel alanda sergileri, gösterileri ve söyleşileri mevcuttur.
Okumak, yazmak, fotoğraf çekmek, sinema, müzik gibi hobilerini önemsemektedir.
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