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TÜRKİYE’DE JEOTERMAL-GÜNCEL BAKIŞ
Geothermal Energy- Current Outlook In Turkey

Abdurrahman SATMAN

ÖZET
Jeotermal kaynaklar elektrik üretiminde ve endüstriyel ısıl işletmelerde ve mekan ısıtması-soğutması
gibi projelerde ısıl enerji olarak kullanılmaktadır. 2017 yılı içinde dünyada jeotermal kaynaklardan
tahmini olarak 613 PJ (veya 170 TWst) ısı elde edilmiştir [1]. Bunun yaklaşık yarısı elektrik ve diğer
yarısı doğrudan ısı projelerindedir. Çoğu elektrik projelerinde sadece elektrik üretimi gündeme
gelirken, bazı projelerden elektrik üretimi ve ayrıca çeşitli ısıl uygulamalar için enerji üretimi entegre
olarak birlikte yapılmaktadır.
Jeotermal sektöründe uzun proje ömrü ve yeraltı kaynağının belirlenmesindeki yüksek risk
dezavantajlar olarak yaşanırken, saha geliştirme riskinin azaltılmasına, çekici olmayan kaynakların
maliyetlerini düşürmeye ve ayrıca potansiyel çevre sorunlarının azaltılmasına yönelik teknolojik
gelişmeler yaşanmaktadır.
Dünya’da mevcut toplam jeotermal elektrik kurulu güç kapasitesi Ekim 2018 itibariyle 14.4 GW e ’a
ulaşmış durumdadır. Türkiye kapasite artışında en yüksek katkı sağlayan ülkelerin arasında
yeralmaktadır. Türkiye Kasım 2018 itibariyle kurulu gücünü 1347 MW e ’a ulaştırmış durumdadır ve
bunun hemen hemen tamamı sektörde özelleştirmenin gündeme geldiği son 13 yıl içinde
gerçekleşmiştir. Isıl enerji olarak doğrudan kullanım yapan projelerin kurulu gücü 2016 sonu itibariyle
3272 MW t olup, halen tahminen 3400 MW t civarındadır.
Türkiye jeotermal enerjide, potansiyeli itibariyle, şanslı ve zengin sayılabilecek bir ülkedir Sektörde
arama ve sondaj aşamalarından üretim, saha geliştirme ve rezervuar mühendisliğine yönelik geçiş
süreci yaşanmaktadır. Uygun yasal altyapı düzeninin oluşturulmasıyla birlikte, gittikçe bilinçlenen ve
deneyim kazanan sektör bir öğrenme süreci yaşamaktadır.
Elektrik üretiminde kullanılan jeotermal sahalarımızın tamamında rezervuar suyu çözünmüş
karbondioksit (CO 2 ) içermektedir. Suyun CO 2 içeriği termodinamik özellikleri değiştirmektedir, üretim
ve rezervuar mühendisliği yaklaşımlarında ve rezervuar modelleme çalışmalarında dikkate alınmalıdır.
Türkiye’deki jeotermal elektrik santrallarından atmosfere verilen yüksek CO 2 emisyonu önemli bir
başka sorundur ve bu emisyonun azaltılmasına yönelik olarak emisyonun rezervuara enjeksiyonu gibi
teknik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması gündemdedir.
Genel değerlendirme yapıldığında gözlemlenen sorunlar: (a) Sahalarda izleme, gözlem ve test
eksiklikleri, (b) Deneyimli personel ve uzman eksikliği, (c) Aynı rezervuarı kullanan birden fazla
işletmenin yaratttığı sorunlar, (d) Enerji yetersizliği (basınç ve sıcaklık düşümü), ve (e) Denetim
eksikliği olarak sıralanabilir.
Jeotermal enerjinin aranması, üretilmesi ve projelerin sürdürülebilir işletiminde sorunlar olması
doğaldır, ancak bu yerli, yenilenebilir ve Türkiye’nin şanslı olarak bolca sahip olduğu enerji kaynağının
işletilmesinde ve ilgili sorunların çözümünde sahaları işletenlerin, denetleyici kurumların,
üniversitelerin ve jeotermal enerji politikasının ve stratejisinin koordineli çalışması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal, Dünya’da ve Türkiye’de durum, Sektörde gelişmeler, Rezervuarlarda
sürdürülebilirlik.
Jeotermal Enerji Semineri
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ABSTRACT
Geothermal resources provide electricity and thermal energy services (process heat, space heating
and cooling). Total useful energy in 2017 was an estimated 613 PJ (or 170 TWh), with electricity and
thermal output each providing approximately equal shares. However, estimates of thermal energy
consumption (also known as “direct use”) are somewhat uncertain due to lack of data. Some
geothermal plants produce both electricity and thermal output for various heat applications [1].
The geothermal industry remained constrained by various sector-specific challenges, such as long
project lead-times and high resource risk, but technology innovation to address such challenges
continues. The industry is focused on advancing technologies to reduce development risk and to costeffectively tap geothermal resources in more locations, as well as to reduce the potential
environmental consequences.
Technology innovation is addressing sector-specific challenges in the geothermal industry. The global
total geothermal power capacity reached to around 14.4 GW at the end of October 2018. Turkey is
o
endowed with vast geothermal resources up to about 250 C reservoir temperature that are thus
suitable for various utilization technologies. While government-sponsored research and exploration in
Turkey began in the 1960’s, particularly most of the commercial development of geothermal power
has occurred in the last 13 years. This has led to installation of 1 347 MW of power plants (as of end
of Nov. 2018), all in the western part of the country. In addition, Turkey is now one of the leading
countries of the world in geothermal direct-use applications, having about 3 400 MW of direct-use
installed capacity.
Turkish geothermal fluids are characterized by unusually high carbon dioxide (CO 2 ) content since
carbonate rocks are commonly the dominant host rock type. Almost all of the reservoir waters in
Turkey contain considerable amounts of dissolved carbon dioxide. The dissolved amount of CO 2
should be considered in reservoir modelling efforts.
Emissions mitigation technologies also continued to receive attention recently. While CO 2 emission
rates from geothermal plants are generally small compared to fossil fuel plants, in some instances
they can be significant and even exceed those of coal-fired power plants. The high CO 2 contents of
the geothermal fluids result in very high CO 2 emissions from Turkish geothermal power plants. The
recognition of very significant CO 2 emissions from Turkey’s geothermal plants has prompted efforts to
assess technical challenges and opportunities related to the capture and reinjection of those
emissions.
Some notable deficiencies in the Turkish geothermal market, including: (a) a lack of experienced
geothermal developers (with a few important exceptions), (b) a relatively tough system of licensing
geothermal fields at the provincial and municipal level for exploration and development, (c) a tendency
toward fragmentation of resource access (i.e., multiple license holders on the same resource, a
natural consequence of the way resources are licensed by the provinces and municipalities), and (d)
in some cases, over-valuation of geothermal resources that have been explored, drilled, and operated.
In this paper, the current status of the geothermal energy in World and Turkey is presented and the
parameters that affect the sustainable operation of geothermal reservoirs in Turkey are discussed.
Key Words: Geothermal, Status in World and Turkey, Developments in sector, Reservoir
sustainability.

1. GİRİŞ
Jeotermal enerji yerküre içindeki kayaç, sıvı su ve buharda tutulan ve yeryüzüne doğru doğal ısı akışı
2
2
şeklindeki enerjidir. Ortalama ısı üretimi 87 mW/m (karasal kabukta 65-80 mW/m , denizsel kabukta
2
12
o
100 mW/m ), yıllık küresel ısı akışı 44 TeraWatt (10 Watt), ortalama sıcaklık gradyanı 3 C/100 m’dir.
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Yeryüzüne gelen ısı, çekirdek ve mantodan ısı geçişi ile (%30) ve yerküre içindeki uranyum, toryum ve
potasyumun radyoaktif izotoplarının bozunması sonucu (%70) oluşur. Uygun yerlerde iki şekilde
kullanılmaktadır: (1) kuru buhar veya sıcak sudan ayrışan buharı kullanarak elektrik üretiminde, (2)
ısıtma, banyo ve tarım amaçlı olarak ısının doğrudan kullanımıyla.
Kütle ve enerji üretiminin yapıldığı, jeotermal sistemin söz konusu üretimden dolayı doğrudan
etkilenen ve sıcak olan kısmı jeotermal rezervuar olarak tanımlanır. Jeotermal rezervuarların ayırıcı
özellikleri: (a) genellikle çatlaklı/kırıklı kayaç geçirgenliği hakimdir, (b) rezervuarın düşey konumda
derinliği büyüktür, (c) rezervuarların bazıları örtü kayaç (başlık kayaç) bulundurmayabilir ve dolayısıyla
yeryüzüne doğal (serbest) akış oluşur, (d) rezervuarı düşey olarak ve yanal olarak sınırlamak olası
olmayabilir ve rezervuardaki sıcak akışkan rezervuarın çevresindeki daha soğuk akışkanla doğrudan
temasta olabilir, (e) rezervuarda ısı ve kütle akışı/geçişi söz konusudur. Jeotermal rezervuarında
önemli olan akışkandan çok ısının üretilmesidir.
Jeotermal kaynaklar elektrik üretiminde ve endüstriyel ısıl işletmelerde ve mekan ısıtması-soğutması
gibi projelerde ısıl enerji olarak kullanılmaktadır. 2017 yılı içinde dünyada jeotermal kaynaklardan
tahmini olarak 613 PJ (veya 170 TWst) ısı elde edilmiştir [1]. Bunun yaklaşık yarısı elektrik ve diğer
yarısı doğrudan ısı projelerindedir. Çoğu elektrik projelerinde sadece elektrik üretimi gündeme
gelirken, bazı projelerden elektrik üretimi ve ayrıca çeşitli ısıl uygulamalar için enerji üretimi entegre
olarak birlikte yapılmaktadır.
Jeotermal sektöründe uzun proje ömrü ve yeraltı kaynağının belirlenmesindeki yüksek risk
dezavantajlar olarak yaşanırken, saha geliştirme riskinin azaltılmasına, çekici olmayan kaynakların
maliyetlerini düşürmeye ve ayrıca potansiyel çevre sorunlarının azaltılmasına yönelik teknolojik
gelişmeler yaşanmaktadır.
Dünya’da mevcut toplam jeotermal elektrik kurulu güç kapasitesi Ekim 2018 itibariyle 14.4 GW e ’a
ulaşmış durumdadır. Türkiye kapasite artışında en yüksek katkı sağlayan ülkelerin arasında
yeralmaktadır.

Jeotermal
Rüzgar
PV Güneş

539
402
12.8

2017

5ünya Kurulu Güç Kapasitesi, GW

Jeotermal enerji rüzgar, güneş, ve biyokütle ile birlikte yenilenebilir enerji kaynakları olarak
tanımlanmaktadır. Dünyada kaynakların kurulu güç gelişimi incelendiğinde yaklaşık 2000 yılına kadar
en yüksek kurulu güce sahip olan jeotermal, daha sonraları rüzgar ve güneşin teknolojilerindeki ve
üretim-kurulum maliyetindeki hızlı gelişmelerden dolayı rüzgar ve güneşe göre sıralamada önde olma
avantajını yitirmiştir. Şekil 1 yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu güç gelişimini göstermektedir.

Yıl
Şekil 1. Yenilenebilir enerji kaynaklarının dünya kurulu güç kapasitelerinin tarihsel gelişimi.
Jeotermal Enerji Semineri
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Diğer yenilenebilir kaynaklarla karşılaştırıldığında jeotermal enerjinin avantajları olarak yüksek kurulu
güçte kurulabilmeleri, hava koşullarından bağımsız olarak 7/24/365 işletilebilmeleri ve uygun rezervuar
ve işletim koşullarında elektrik/ısı üretim maliyetinde düşüklüğü gündeme gelirken, dezavantajlar
olarak yüksek ilk yatırım maliyeti, uzun geliştirme/yapım süresi, yatırımın geri dönüş süresinin
uzunluğu yanısıra belki de en önemlisi yeraltı kaynağının belirlenmesi/tanımlanmasındaki yüksek
risktir.

2. TÜRKİYE’DE JEOTERMAL ENERJİNİN GELİŞİMİ
Türkiye’de 2016 yılı birincil enerji tüketimi 138 milyon toe (ton petrol eşdeğeri) olup jeotermal enerjinin
(ısı+elektrik) payı %4.4’tür. Diğer taraftan birincil enerji üretimi söz konusu olduğunda ise yerli
üretimin birincil enerji tüketimini karşılama oranı %24 olup yerli enerji üretiminin yaklaşık %15’i
jeotermal (ısı+elektrik) enerjiyle karşılanırken, jeotermal enerji yerli kaynak büyüklüğü olarak kömür,
hidroelektrik ve biyokütle+atıklarından sonra 4. sıradadır.
Türkiye’de jeotermal enerjinin gelişim tarihçesine bakıldığında ülkemizde jeotermal enerji
araştırmalarının 1962 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından başlatıldığı görülür. İlk araştırma
o
kuyusu 1963 yılında Balçova İzmir’de delinmiş ve 40 m derinlikte 124 C sıcaklığında akışkan
üretilmiştir. 1968 yılında ülkemizde en yüksek sıcaklıklı sahalardan biri olan Kızıldere/Denizli jeotermal
sahası keşfedilmiştir. İlk jeotermal ısıtma uygulaması 1964 yılında Park Oteli’nin (Gönen/Balıkesir)
ısıtılması ile gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda kaydedilen en sıcak kuyu ise
Nisan 2017’de 3S Kale Enerji Üretim Şirketi’ne ait Sivrihisar-3 arama kuyusu olup 3 816 m derinlikte
o
o
295 C olarak ölçülmüştür. Aynı kuyu için kuyubaşı akış sıcaklığı 190 C olarak kaydedilmiştir.
MTA Genel Müdürlüğü tarafından 1962 yılında başlanan jeotermal enerji arama çalışmalarında
2016’ya kadar toplam 1559 kuyu (MTA tarafından 596 kuyu) delinmiş ve 225 adet saha keşfedilmiştir.
2016 yılı itibariyle ülkemizde 16 ilimizde 19 projede bölgesel (merkezi) konut ısıtması (~115 bin konut
eşdeğeri) ve 24 sahada sera ısıtma ve termal tesislerde ısıtma ile ( toplam 2 223 MW t ) ve 350 adet
termal tesiste tedavi ve termal turizm amaçlı (1 005 MW t ) olmak üzere doğrudan kullanımda 3 272
MW t kurulu kapasiteyle jeotermal enerjiden yararlanılmaktadır. 1960’larda hükümet destekli arama ve
araştırma çalışmaları başlamasına rağmen, jeotermal elektrik ve doğrudan kullanım ticari etkinliklerin
çoğu son 13 yıl içinde özel sektör katkısıyla gelişmiştir. Kasım 2018 itibariyle, tamamı Batı Anadolu’da
1 347 MW e kurulu güçte jeotermal santrallar vardır. Ayrıca, 3 272 MW t kurulu güçte doğrudan
kullanım kapasitesiyle, Türkiye dünyanın lider ülkelerinden birisidir.
1347 MWe kurulu güce sahip jeotermal elektrik sektöründe ülkede en büyük güç 2017 yılı içinde
devreye alınan Kızıldere-III’ün 99.5 MW e ’lık ilk ünitesi olan santraldır. 2018 yılı içinde devreye alınan
ikinci ünitesiyle birlikte Kızıldere-III’ün toplam kurulu gücü 165 MW e olmuş ve Türkiye’nin en büyük
güçlü santralı olarak çalışmaktadır.
Türkiye’de jeotermal kurulu güç kapasitesinin önemli kısmı (yaklaşık 1000 MW e ) 2013-2018
arasındaki son altı yıl içinde geliştirilmiştir. Türkiye jeotermal sektöründeki güçlü büyümenin nedeni
devletin jeotermal elektrik üretimine verdiği 10.5 US cent/kW-st’lik destek ve yerli yenilenebilir enerji
kaynaklarının geliştirilmesine yönelik politikasıdır. 2017 yılı içinde Türkiye’nin elektrik talebinin %2.1’i
jeotermal elektrikten karşılanmış, 2018 yılı içinde ise jeotermal santrallardan yurtiçi elektrik talebinin
%3’ünü karşılayan yaklaşık 8 milyar kW-st elektrik üretimi gerçekleşmiştir. Halen mevcutlara ek olarak
yaklaşık 700 MW e kapasiteli santral projeleri yapım aşamasında ve geliştirilme/planlama sürecindedir.
Türkiye’de bilinen büyük jeotermal kaynaklar Batı Anadolu’da faylı zonlarda yeralan ve Doğu-Batı
uzanımlı grabenlerdedir (Büyük ve Küçük Menderes, Gediz, Simav, Bergama, Edremit). Fayların
grabenleri kestiği yerlerdeki metamorfik formasyonlarda oluşan yüksek geçirgenlik, jeotermal
sistemlerin gelişmesi için uygun ortam yaratır. Türkiye’de bilinen ve işletilen sahalar, tektonik olarak
aktif ve kabuğun ince olduğu bölgelerdeki taşınım sistemleridir. Isı taşınımının etken olduğu jeotermal
sistemler, jeolojik faylanma ve kıvrımlanmanın aktif olduğu, bölgesel ısı akışının normalden yüksek
olduğu yerlerde görülür. Doğu Anadolu bölgesinde sönmüş volkanik sistemlerin varlığı bilinmekle
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beraber, bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucunda henüz ekonomik olarak işletilebilir bir saha
bulunamamıştır.
Dünya ve Türkiye için jeotermal elektrik kurulu güç karşılaştırmalı olarak Şekil 2’de verilmektedir. Şekil
2’de görüldüğü gibi Kasım 2018 itibariyle dünya jeotermal elektrik kurulu gücünün %9’u Türkiye’dedir
ve kurulu jeotermal gücün toplam kurulu elektrik gücündeki payı dünyada % 0.21 iken Türkiye’de %
1.6’dır. Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında, 2017 sonu itibariyle, elektrik kurulu
gücünün Türkiye/Dünya oranı rüzgar için %1.2, güneş PV için %0.8 ve jeotermal için %8.3 (2018
Kasım için %9) olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu karşılaştırma, Türkiye’de elektrikte jeotermalin
diğer yenilenebilir kaynaklara göre çok daha yaygın olarak kullanıldığını ve önemini açıkça
göstermektedir.

Şekil 2. Dünya ve Türkiye için jeotermal elektrik kurulu güç karşılaştırması.
Jeotermal enerji elektrik üretiminde ve ısı olarak doğrudan kullanılmaktadır. Türkiye’de doğrudan
kullanım ve güç (elektrik üretim) kapasitelerindeki gelişme yarı-logaritmik bir grafik olarak Şekil 3’te
gösterilmektedir. Doğrudan kullanım ve elektrik kurulu güç verileri kesikli çizgi ile gösterilen eğri
çakıştırma ile analiz edildiğinde hem doğrudan kullanım kurulu kapasitesinin ve hem de güç kurulu
kapasitesinin yıllar içinde yaklaşık olarak logaritmik artış gösterdiği anlaşılmaktadır.
Şekil 3’te görüldüğü gibi, elektrik kurulu güç kapasitesindeki artış doğrudan kullanım kurulu güç
kapasitesi artışına göre çok daha hızlı gerçekleşmiştir. Sektör içinde en çok sorgulanan ve yanıtı
merakla beklenen soru, elektrikteki kurulu güç artışının ne kadar süre daha devam edeceğidir.
Türkiye’de jeotermal elektrik güç potansiyeli tahmini konusunda Korkmaz vd. [2] tarafından yapılan
Türkiye’de jeotermal potansiyel belirleme çalışması bazı ipuçları vermekte ve yol gösterici olmaktadır.
Korkmaz vd. tarafından yapılan çalışmada, 2013 yılına kadar bilinen tanımlanmış tüm jeotermal saha
verileri kullanılarak yapılan Monte Carlo simülasyon modellemesinde jeotermal elektrik kurulu güç
potansiyel değeri %50 olasılıkla 2263 MW olarak tahmin edilmişti. Şekil 4’te elektrik kurulu güç
kapasitesinin gelişiminde beklenti potansiyel ile birlikte gösterilmektedir.
Jeotermal Enerji Semineri
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Şekil 3. Türkiye’de doğrudan kullanım ve güç kapasitelerindeki gelişme.

(Korkmaz vd. 2014)

Şekil 4. Elektrik kurulu kapasitesinin gelişiminde beklenti.
Şekil 3 ve 4’te gösterilen yıllık kurulu güçte artış verileri incelendiğinde 2018 yılı içinde yıllık artış
hızının 2006-2017 yılları arasındaki döneme göre daha düşük olduğu görülmektedir. Dolayısıyla
geleceğe yönelik beklenti tahmininde 2006-2017 dönemindeki logaritmik gelişmenin hızının kesildiği
ve gelecek yıllarda logaritmik gelişmenin sürmeyeceği yorumu yapılabilir. Eğer 2018 ve 2019
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döneminde 2006-2017 dönemindeki gelişme hızı olsa idi Şekil 4’te görüldüğü gibi 2019 sonunda
potansiyel değer olan 2263 MW’lık bir kapasiteye ulaşılmış olabilirdi. 2020 yılı içinde yaklaşık 1600
MW kapasite iyi bir beklenti ve daha gerçekçi bir tahmini değer olabilir. Halen kurulmakta ve
planlanmakta olan projelerle kapasitenin yaklaşık 1900 MW e ’a ulaşılabileceği ifade edilmektedir.
2020 yılı öncesindeki 2 yıllık dönem içinde kurulu güç kapasitesi artış eğiliminin önceki dönemlere
göre azalması ise Türkiye’de jeotermal sektöründe yaşananlarla ve ülkenin gerçekleriyle birlikte
değerlendirildiğinde anlaşılabilir. 2018 içinde yaşanan ve halen devam etmekte eden olumsuz
ekonomik ortam, 2020 yılı içinde jeotermal elektriğe uygulanan teşviğin hükümet tarafından yeniden
değerlendirilmesi faktörü, ülkemizde bilinen tüm büyük ölçekli jeotermal sistemlerin günümüzde
elektrik üretiminde kullanılıyor olması ve sektörde yeni saha arama-sondaj-geliştirme işlemlerinin
yavaşlaması daha yavaş büyüme beklentisi için gerçekçi nedenler olarak sıralanabilir.
Türkiye’de jeotermal enerjide kullanılan mevcut kapasite ve potansiyel değerlendirmesi özet olarak
Şekil 5’te gösterilmektedir.

Şekil 5. Türkiye’de jeotermal enerjide kullanılan mevcut kapasite ve potansiyel.
Doğrudan kullanım kapasitesi olarak 2016 verisi olan 3272 MW t , ve elektrik kurulu güç kapasitesi
olarak Kasım 2018 verisi olan 1347 MW e kullanıldığında, ve ayrıca Türkiye’deki elektrik üretiminde
kullanılan sahalar için üretilen 20 MW t ısıdan yaklaşık 1 MW e elektrik dönüşümü gerçekleştiği
varsaylırsa, 2018 içinde tüm jeotermal sahalardan elde edilen ısıl enerji yaklaşık 29 bin MW t olarak
tahmin edilmektedir. Korkmaz vd. (2014) çalışmasında bulunan tüm sahaların jeotermal enerjide ısı
potansiyeli olan 50.4 bin MW t ile karşılaştırıldığında ısı olarak potansiyelin %58’inin kapasite olarak
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Benzer olarak doğrudan kullanımda potansiyelin %42’sinin ve elektrik
üretiminde ise potansiyelin %60’ının halen mevcut durumda kullanıldığı belirgindir.
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2. TÜRKİYE’DE JEOTERMAL SAHALARIN İŞLETİLMESİNDE GÖZLEMLER VE SORUNLAR
Türkiye jeotermal enerjide, potansiyeli itibariyle, şanslı ve zengin sayılabilecek bir ülkedir. Özel
kuruluşların sektöre girişiyle son yıllarda hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Elektrik üretimi kurulu güç
kapasitesi dünyada önder olabilecek bir hızda gelişmekte ve büyümektedir.
Sektörde; bilinen/tanımlanmış jeotermal sahalarda arama ve sondaj çalışmaları ve etkinlikleri
azalırken üretim ve saha geliştirmeye yönelik geçiş süreci yaşanmakta, üretim ve rezervuar
performanslarının modellenmesi çalışmaları yaygınlaşmakta, projelerin sürdürülebilir olmasına yönelik
bilinçlenme artmaktadır. Uygun yasal altyapı düzeninin oluşturulmasıyla birlikte, gittikçe bilinçlenen ve
deneyim kazanan sektör bir öğrenme süreci yaşamaktadır.
Sürdürülebilir jeotermal proje yürütülürken dikkat edilmesi ve hedeflenmesi gerekenler; proje süresince
uygun bir kurulu kapasite seçimi, bu kapasitenin çalışması için gerekli sıcaklık, basınç ve debi
koşullarının sürekli olarak sağlanması ve bu arada çevreye gereken özenin gösterilmesidir.
Jeotermal projeler atmosfer ve çevre koşulları gözetildiğinde çekicidir. Uygun yerleşimlerde ekonomik
enerji kaynağı olurlar. Diğer büyük enerji kaynaklarına ek bir enerji kaynağı özelliği taşır. Arama,
geliştirme ve işletme maliyetleri ise ekonomisindeki zorluklardır.
2.1. Türkiye’deki Jeotermal Sahaların Genel Özellikleri
Türkiye’de bilinen jeotermal sistemlerde rezervuar kayacı genelde kırıklı/çatlaklı karbonatlardır.
Karbonatlı formasyonlardaki rezervuarların en önemli ve belirgin karakteristiği rezervuardaki suyun
yüksek oranda çözünmüş karbondioksit içermesidir. Rezervuar suyu içinde çözünmüş CO 2 oranı ise
genelde derinliğe (dolayısıyla basınca) ve sıcaklığa bağlı olarak değişir. Sahalarımızda son yıllarda
yaklaşık 4000 m derinliğe kadar kuyular delinmekte ve bu kuyularda ölçülen CO 2 oranı kütlesel olarak
%10 kadar yüksek olabilmektedir.
Jeotermal sahalarda reenjeksiyon uygulaması yaygın olarak yapılmaktadır. Sürdürülebilir saha
işleminin olmazsa olmaz koşullarından olan reenjeksiyonun yaygınlaşmış olması Türkiye’de bilinçi
saha işletiminin en iyi göstergelerinden birisidir. Birçok sahada üretilen suyun % 60-80 oranında kısmı
rezervuara (geldiği yere) başarıyla enjekte edilmektedir.
Karbon dioksit içermeyen veya düşük oranda içeren suların reenjeksiyonunun olumlu yanı rezervuar
basıncının korunmasıdır. Ancak olumsuz yanı ise, enjekte edilen suyun üretim kuyularının dibinde
orijinal rezervuar suyuyla karışması sonrasında suyun CO 2 oranı düşer ve sözkonusu CO 2 oranı
düşük karışımın üretilmesi ise kuyubaşında basınç ve sıcaklıkta azalmaya ve kuyubaşı üretim
performansının düşmesine neden olur. Ayrıca, suyun CO 2 içermesi durumunda bir başka
olumsuzlukta kuyu içinde ve hatta rezervuar içinde kalsit çökelmesi oluşmasıdır. Kimyasal inhibitor
kullanımı bu sorunun çözümünde en uygun yaklaşım olarak ve yaygın bir şekilde sahalarda
uygulanmaktadır.
İşletilmekte olan tüm jeotermal rezervuarlar basıncı suyun buhar basıncından çok daha yüksek olan
sıkıştırılmış (compressed) su içermektedir. Genelde üretim kuyularından pompasız üretim yapılmakla
beraber, basıncı yetersiz kalan bazı rezervuarlarda pompa ile üretim uygulamaları da son zamanlarda
gündeme gelmiştir.
Jeotermal sahalarımızın hemen hemen tamamında rezervuar suyunun çözünmüş karbon dioksit
(CO 2 ) içerdiği yukarıda belirtilmişti. Su-CO 2 karışımlarının termodinamiği su termodinamiğinden çok
farklıdır. Suyun içinde CO 2 oranının artışı, CO 2 ’in yüksek kısmi basıncından dolayı, suyun iki fazlı (sıvı
su + CO 2 gazı) akışa başladığı ayrışma basıncını yükseltir ve uygun koşullarda rezervuar içinde de ikifaza dönüşüm yaşanır. İki-fazlı akış ise olumlu ve olumsuz etkiler yaratır, söz konusu etkilerin
rezervuar modelleme çalışmalarında dikkate alınması gerekir [3]. Sahalardaki sondaj, üretim ve
rezervuar mühendisliği çalışmalarında CO 2 etkisi kesinlikle dikkate alınmalıdır. Sahalarda halen
yaşanmakta olan sorunlardan birisi olan reenjeksiyon suyuyla karışmış üretilen suyun içerdiği CO 2 ’in
azalımı sorunu ve bunun kuyubaşı basıncı ve sıcaklığı üzerindeki olası olumsuz etkileri dikkatle
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incelenmeli ve değerlendirilmelidir. Sorunun çözümüne yönelik olarak yeni üretim kuyularının devreye
alınması, reenjeksiyon ve üretim kuyularının yerlerinin yeniden düzenlenmesi, reenjeksiyon ve üretim
debilerinin değiştirilmesi vb. etkinlikler dikkatle planlanmalıdır.
Rezervuarlarda basınç düşümü nedeniyle kuyuların üretim performansları olumsuz etkilenir ve
kuyubaşı basınç ve sıcaklıkları azalır. Benzer etki, reenjekte edilen suyun üretim kuyusuna varması
sonrasında oluşan CO 2 oranı düşük suyun üretilmesi durumunda da yaşanır. Şekil 6’da kuyudibi
(rezervuar) basınç düşümünün kuyuiçi basınç ve sıcaklık profillerine etkisi (rezervuar basıncında 30
bar düşme durumu) ve üretilen su içinde çözünmüş CO 2 oranının kuyuiçi basınç profiline etkisi (CO 2
oranının %2.1’den %0.4’e düşmesi durumu) gösterilmektedir. Reenjeksiyonun olumlu etkisi rezervuar
basıncının korunması ve rezervuardan ek ısı üretimi olarak gerçekleşirken, olumsuz etkisi ise üretilen
suların CO 2 oranını düşürmesinden dolayı kuyubaşı akış basıncının azalması olarak gündeme
gelmektedir. Bu da doğal olarak kuyubaşı üretim performansını olumsuz etkilemektedir.

(a)

(b)

Şekil 6. (a) Kuyudibi basınç düşümünün kuyuiçi basınç ve sıcaklık profillerine etkisi (rezervuar
basıncında 30 bar düşme durumu), (b) Üretilen su içinde çözünmüş CO 2 oranının kuyuiçi basınç
profiline etkisi (CO 2 oranının %2.1’den %0.4’e düşmesi durumu).

Türkiye’deki jeotermal elektrik santrallarından atmosfere verilen yüksek CO 2 emisyonu önemli bir
başka sorundur ve bu emisyonun azaltılmasına yönelik olarak emisyonun rezervuara enjeksiyonu gibi
teknik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması gündemdedir.
Üretilen su içinde CO 2 oranının ve dolayısıyla emisyonun yüksekliği jeotermal rezervuarların
karbonatlı formasyonlarda olmasından kaynaklanmaktadır.
Şekil 7’de volkanik kökenli jeotermal rezervuarlardaki ve tipik karbonatlı formasyonlardaki jeotermal
sular için CO 2 çözününürlüğü grafikleri verilmektedir. CO 2 oranı, sıcaklığa ve özellikle basınca bağlı
olarak, karbonatlı rezervuarlarda volkanik sistemlerdekilere göre 2-10 katı yüksek olabilir. Dolayısıyla
Türkiye’de jeotermal santrallardan CO 2 emisyonun yüksek olması jeotermal formasyonun yapısından
kaynaklanmaktadır ve şaşırtıcı değildir. Üretilen su içinde reenjekte edilen suyun karışmasından ve
CO 2 oranının düşmesinden dolayı, emisyon oranının zamanla azalması da doğal ve beklenen bir
sonuçtur.
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Şekil 7. Volkanik sistemlerde [9] ve karbonatlı sistemlerde [13, 14] üretilen su içinde çözünmüş CO 2
oranları.
Türkiye’de jeotermal sahaların ihale yöntemindeki yaklaşımdan dolayı maalesef başta Kızıldere,
Germencik ve Alaşehir sahaları olmak üzere birçok rezervuar birden fazla lisans sahibi tarafından
işletilmektedir [8]. Her ne kadar, bu tür işletmeciler aynı rezervuarı işleten diğer ruhsat sahibi
işletmelerden rahatsızlıklarını dile getirmektelerse de, rezervuarın çoklu işletmelerde korunması ve
sürdürülebilir işletilmesi konusunda henüz yeteri kadar bilinçlenme olduğunu söylemek mümkün
değilidir.
2.2. Türkiye’deki Jeotermal Projelerin İşletilmesindeki Sorunlar
Türkiye’de jeotermal projelerin yürütülmesinde gözlenen genel riskler ve sorunlar aşağıda
sıralanmaktadır:
• Sahalarda izleme, gözlem ve test eksiklikleri
• Deneyimli personel ve uzman eksikliği
• Aynı rezervuarı kullanan birden fazla işletmenin yarattığı sorunlar
• Enerji yetersizliği (basınç ve sıcaklık düşümü)
• Denetim eksikliği.
Özellikle yakın gelecekte aynı kaynakta birden çok lisans sahibinin bulunmasından kaynaklanan
sorunların gündeme gelmesi beklenmektedir. Türkiye’de jeotermal lisanslar genelde küçük ölçeklidir.
Bir kaynak alanında birden fazla lisans sahibi vardır ve bu nedenle aynı kaynağı işleten komşuların
jeotermal geliştirme programlarında üretim ve girişimden kaynaklanan riskler oluşur. “İşletmede
öncelikte” belirsizlik vardır. Ayrıca, lisans alanları arama ve geliştirmeye uygun olmayan şekillerde
(geometrik, jeolojik,...) olabilir.
Rezervuarların işletiminde gözlenen teknik riskler ve engeller ise düşük kuyu üretilebilirliği, kalsiyumkarbonat çökelmesi (kabuklaşması), yüksek yoğuşamaz-gaz (CO 2 ) derişimleri, bor içeriği, teknoloji
transferi, donanım seçimi ve uzman personel eksikliği olarak sıralanabilir.
Türkiye’de genelde jeotermal elektrik üretimi, mermer ve kireçtaşı gibi kalkerli formasyonlardan
üretimle gerçekleştirilmektedir. Bu tür formasyonlardaki akışkanlar zengin HCO 3- iyonları içermekte,
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ve içinde çözünmüş CO 2 bulundurmaktadır. Bunların varlığı, iki potansiyel soruna neden olmaktadır.
Birinci sorun, bir yoğuşamaz gaz olan CO 2 ’in sera etkisini artıracak şekilde atmosfere salınmasıdır.
Buna rağmen, jeotermal hala diğer fosil yakıtlı santrallardan daha düşük emisyona sahiptir. Jeotermal
işletmelerde CO 2 ’in atmosfere salınımını engelleyen (tutulma, depolama veya enjeksiyonu için)
Türkiye’de bilinen bir yönetmelik uygulaması yoktur.
İkinci sorun, üretilen sıvıdan ayrılan CO 2 ’in oluşturduğu kalsiyum-karboonat (kalsit) kabuklaşmasıdır.
Sıvı içinde HCO 3- derişimi artarken, rezervuarda, kuyuiçinde ve yüzey donanımlarında kalsit
kabuklaşması potansiyeli artar. Yoğuşamaz gaz etkisi ve kabuklaşmanın önlenmesi ise donanım ve
bakım-onarım maliyetlerini arttırır. Kalsit kabuklaşması akışkan üretimini ve dolayısıyla santrallardan
elektrik üretimini olumsuz etkiler. Sorunu çözmek için kimyasal kabuklaşma engelleyiciler (scale
inhibitors) kullanılır.
Jeotermal projelerin işletilmesinde oluşabilir çevre sorunlarının dikkate alınmasında yarar vardır.
Önemli jeotermal santralların bulunduğu illerde, özellikle Aydın ve Manisa’da, jeotermal etkinliklerin ve
santralların yaşam ve tarım alanlarına zarar verdiği konusunda şikayetler vardır. Santrallardan olan
gaz emisyonlarının ve saha dışına verilen atık akışkanların yaşama ve tarıma zarar verdiğini iddia
eden araştırmalar mevcuttur. Aydın’ın en önemli tarım ürünü olan incirde rekolte ve kalite kaybı
yaşandığı iddia edilmektedir. Jeotermal etkinliklerin (kuyu delme, kuyu testleri vb.) yeraltı su
kaynaklarına zarar vermeden yapılmasına özen göstermek gerekmektedir. Sorunların çözümünde,
doğal olarak, sahaları işletenlerin, denetleyici kurumların ve jeotermal enerji politakasının ve
stratejisinin sorumlulukları vardır.
Sahaları işleten şirketler ise, saha dışına akışkan verilmesinde mevcut yönetmelik sınırlamalarından
ve olası çevre sorunlarından dolayı, uzun süreli kuyu testlerinin yapılması sürecinde sorunlar
yaşandığı konusunda rahatsızlık duymaktadırlar.

3. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDE JEOTERMAL ARAŞTIRMALAR
Jeotermal enerji sektörü arama, sondaj, üretim, işletme ve tüketiciye ulaştırma aşamalarından oluşan
jeotermal enerji etkinlikleri doğal olarak çok disiplinli araştırma ve değerlendirmeleri kapsayan bir
sektör halindedir. Özellikle yeraltında bir enerji kaynağının değerlendirilmesi, gerektirdiği yatırımlar ve
taşıdığı risklerden dolayı
yer bilimleri, mühendislik ve sosyal bilimlerden birçok
araştırmacının/elemanın çalıştığı bir sektördür.
Jeotermal endüstrisinin kendine ait özellikleri vardır. Örneğin doğalgazı yakıt olarak kullanan enerji
santrallarında enerji kaynağı olan doğalgaz üretildiği yerden santrala taşınırken, bir jeotermal santral
ise, türbine giren akışkannın uzaklara taşınmasına gerek kalmadan, jeotermal kaynağın bulunduğu
yerde inşa edilir. Doğalgaz yakıtlı santralı işleten şirketten farklı olarak, jeotermal santralı işleten
şirketin, saha arama-geliştirme ve işletme etkinliklerinde bulunsun veya bulunmasın, santralın verimli
işletilmesi için yeraltındaki rezervuarın değerlendirilmesi ve yönetimi tekniklerinde bilgi sahibi olması
gerekir.
Rezervuarın değerlendirilmesi ve yönetimi işinde santral güç potansiyeline yönelik olarak rezervuar
karakteristiklerinin dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. Rezervuar karakteristiği verileri ve
bilgisi çeşitli mühendislik ve bilim disiplinlerinden toplanır. Gerekli veriler ve bilgiler temel olarak ısı ve
akışkan rezervlerinin tahmini, üretim ve rezervuar performansı, kuyu üretim özelliği vb. tekniklerin ve
uygun yöntemlerin kullanılmasını gerektirir.
Özellikle arama ve keşif aşamalarında jeolojik, jeofiziksel ve jeokimyasal veriler, kuyu-logları, karot
analizleri ve kuyu testleri verileri yeraltındaki rezervin ilk tahmininde kullanılır. Eğer rezervuar işletim
için uygun bulunursa, özellikle yatkınlıklarından dolayı petrol ve doğalgaz mühendisliği disiplini
bilgilerinden ve mühendislerinden yararlanarak, rezervuarın geliştirilmesi ve işletilmesi için plan yapılır
ve buna bağlı olarak ekonomik ve çevresel etki çalışmaları gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen ilk
değerlendirmeye ek olarak yeni yerbilimi çalışmalarının, kuyu testlerinin ve sondajların yapılması
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konusunda ipuçları verir, ve daha ayrıntılı rezervuar çalışmalarına yolaçar. Sahada reenjeksiyon
uygulamaların başlatılmasıyla üretim-reenjeksiyon programları oluşturulur. Herşeyin olumlu olması
durumunda santralın gücünün arttırılmasına yönelik olarak saha geliştirme işlemleri gündeme gelir.
Her yeni üretim-reenjeksiyon verisi ve yeni delinen kuyulara ait veriler devreye alındığında modelleme
çalışmalarıyla rezervuarın üretim performansının değerlendirilmesi ve modeli güncellenir. Bu tür
işlemlerinin tekrarlanmasından dolayı saha işletmeyi dinamik bir süreç olarak algılamak ve ona göre
davranmak gerekir.
Jeotermal saha işletimi kapsamında temel konular olarak, arama, sondaj, formasyon değerlendirme,
üretim, rezervuar mühendisliği çalışmaları ve araştırmaları yapılmaktadır. Üretim süreci içinde
akışkanın rezervuardan gelip kuyuiçine akışı ve kuyudibinden kuyubaşına akışı gözönüne alındığında
rezervuar işletiminde rezervuar mühendisliği ve kuyuiçi mühendisliği konularının ağırlıklı olarak iki
belirleyici konu olarak gündeme gelmesi doğal olmaktadır. Rezervuar mühendisliğinde rezervuarların
üretim performansları, reenjeksiyonun etkileri, termodinamik davranışlar, rezervuar modellenmesi
çalışmaları, kuyuiçi mühendisliğinde ise sondaj, formasyon değerlendirme, kuyu basınç testleri, statikdinamik basınç-sıcaklık profili testleri ve kuyubaşı üretim testleri konuları ağırlıklı olarak
incelenmektedir.
Türkiye’de jeotermal sektör içinde çok sayıda dernek, birlik, merkez vb. adı altında birim bulunmakta
ve sektörün değişik alanlarında faaliyetler yürütülürken, genelde üniversitelerde jeotermal mühendisliği
konularında (yerbilimleri, sondaj, üretim-rezervuar mühendisliği) araştırmalar yapılmaktadır. Tarihsel
olarak incelendiğinde Türkiye’de ilk üniversite araştırmalarının İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ve özelde petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümlerince
gerçekleştirildiği görülmektedir.
İTÜ’de jeotermal enerjinin ilk gündeme geldiği dönem, Kızıldere sahasının keşfedildiği 1960’lı yılların
sonudur. Öğrencilerin Kızıldere sahasında staj yapmaları ise bölümün jeotermal enerjiyle tanışmasına
neden olmuştur. 1980’li yılların başından itibaren ise bilimsel çalışmaların yapılmaya başlandığı bir
döneme girilmiştir [12]. 1984 yılında Kızıldere sahasında ilk jeotermal santralın kurulmasıyla birlikte
üretim verilerinin elde edilmesi ve değerlendirilmeye başlanması ve saha işletimi sırasında kuyuiçinde
kalsit çökelmesi gibi sorunların gündeme gelmesinden itibaren jeotermal araştırmalar ivme
kazanmıştır. Kalsit çökelmesinin modellenmesi ve üretilen su içinde çözünmüş CO 2 ’in varlığı,
termodinamiği ve rezervuar üretim performansına etkisi ve rezervuar modellenmesi konuları
incelenmiştir [3-6].
2000’li yılların başında jeotermal enerjinin doğrudan kullanımda Türkiye’deki en büyük proje olan İzmir
Balçova-Narlıdere bölgesel konut ısıtma projesine enerji sağlayan jeotermal rezervuarın rezervuar ve
üretim değerlendirme çalışması İTÜ tarafından gerçekleştirildi. Benzer bir çalışma Afyon Ömer-Gecek
jeotermal sahası için yapıldı. Bu çalışmalar, elektrik santrallarının bulunduğu yüksek sıcaklıklı sahalara
göre daha düşük sıcaklıkta olan jeotermal sahaların üretim ve rezervuar davranışları ve kuyuiçi
davranışlarına yönelik bilgi birikimini ve deneyimini İTÜ’ye kazandırdı. Bu tür projeler üniversitelerde
mühendis ve uzman yetişmesine yarar sağlarken, kamuda ve sektör içinde çalışmalar yapan
kurumlara örnek çalışmalar olarak yönlendirici oldu. İller Bankası gibi kurumlar için jeotermal enerji ile
ilgili şartnamalerin hazırlanmasıyla ve yönetmeliklerin hazırlanmasıyla katkıda bulunuldu. Ayrıca Petrol
Mühendisleri Odası, TESKON vb. birimler/kurumlar tarafından organize edilen eğitim kursları ve
seminerler yapıldı.
2005’ten itibaren hükümetin jeotermal enerjiye verdiği destek ve daha önceleri MTA’nın sahiplendiği
jeotermal sahaların özel sektöre devri süreci başladıktan sonra, Türkiye’deki üniversitelerde jeotermal
araştırmalar hızlandı. Özel sektörde uzmana ve uzmanlığa olan gereksinim Türkiye’de üniversitelerin
jeotermal enerjiye daha fazla girmelerine ve araştırma yapmalarına neden oldu. Sahalarda jeotermal
santralların hızla kurulması sürecinde işletilen sahalardan elde edilen yeni üretim verilerinin analizleri,
sahaların farklı performans göstermeleri, reenjeksiyon uygulamalarının yaygınlaşması ve aynı
rezervuarda birden fazla işletmecinin bulunması gibi nedenlerle rezervuarların davranışına ve kuyuiçi
mühendisliğine yönelik çalışmalara olan gereksinimle araştırmalar önem kazanmaya başladı [7-8].
Birçok jeotermal santralın devreye girmesi sonrasında Türkiye’de jeotermal enerji potansiyelinin varlığı
konusu tartışılmaya başlandı. Türkiye’de jeotermal enerji potansiyeli olarak ilgili bakanlıklarda ve
sektörde mevcut derneklerde/kurumlarda 31 500 MW’lık bir potansiyel olduğu dile getiriliyordu. Bu
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konuyu bilimsel olarak araştırmak üzere ve Türkiye’de jeotermal enerji potansiyelinin tahminine yönelik
bir çalışma İTÜ’de başlatıldı. Korkmaz vd. tarafından gerçekleştirilen çalışma [2] bu konuda yapılmış
ilk bilimsel çalışmadır. Potansiyel çalışmasında 2013 yılı sonuna kadar bilinen 135 sahadan elde
edilen veriler kullanılmış, o zamana kadar tanımlanmış sahalar için elektrik üretim ve ısıl üretim
potansiyeli hakkında tahminler geliştirilmiştir. Doğal olarak, daha sonra keşfedilen veya bilinip te
geliştirilen sahalardan dolayı Korkmaz vd. tarafından verilen potansiyel değerlerinin değişmiş olması
ve daha da artmış olması beklenir. Rezerv ve potansiyel değerleri statik/sabit değerler değildir,
teknolojik ve ekonomik koşullardan etkilenirler. Dolayısıyla benzeri bir çalışmanın güncel verilerle
tekrarlanması doğru olacaktır. Ancak yine de Korkmaz vd.’nin potansiyel çalışmasının Türkiye’de
jeotermal potansiyel tahmini konusunda önemli bir adım olduğu yadsınamaz bir gerçektir.
Son yıllarda Türkiye’de jeotermal sektörde en gündemde olan konulardan birisi de santrallardan,
dünyadaki örneklerinden daha yüksek, CO 2 emisyonu (salınımı) olup, ayrıca reenjekte edilen CO 2 ’suz
suyun üretim kuyularına vardıktan sonra orijinal rezervuar suyu ile karışıp, CO 2 oranı azalmış
karışımın üretilmesi, kuyubaşı basıncının ve sıcaklığının düşmesi ve kuyubaşı üretim performansının
olumsuz etkilenmesi diğer önemli konulardır. CO 2 oranı düşük suyun üretilmesi ve rezervuarda basınç
düşümü kuyubaşında benzer olumsuz etkiyi yaratmaktadır. İTÜ’de son zamanlarda yapılan
araştırmalar bu konuların anlaşılmasına yönelik olarak sürmektedir [10, 11].
İTÜ’de jeotermal enerji araştırmaları Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü’nde ve İTÜ Enerji
Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte, lisans ve lisansüstü programlarda dersler verilmekte, lisans ve
lisansüstü tez çalışmaları yapılmaktadır. Jeotermal mühendisliğiyle ilgili konular lisansüstü, özellikle
doktora programı, tez çalışmaları konuları arasında 1990’lı yıllar sonrası dönemde önemli oranda
artış göstermiştir. Bunun en belirgin nedeni Türkiye’de jeotermal sektördeki faaliyetlerin artışı olmuş,
görevi sektörün ihtiyaç duyduğu jeotermal mühendis ve uzman eleman yetiştirmek olan İTÜ, buna
duyarlı hareket ederek, jeotermal enerji araştırmalarına önemi eğitim-öğretim-araştırma faaliyetlerinde
kapasitesi elverdiğince ağırlıklı olarak yervermiştir. İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü
jeotermal mühendisliğinde bilimsel anlamda tanınmış, yaptığı araştırmalarla ve görev aldığı
endüstriyel projelerle ulusal ve uluslararası düzeyde sektörün gelişmesine katkıda bulunan ve tanınan
bir birim olma özelliğine yaklaşmanın haklı gururunu taşımaktadır.
Jeotermal enerjinin aranması, üretilmesi ve projelerin sürdürülebilir işletiminde sorunlar olması
doğaldır. Ancak, bu yerli, yenilenebilir ve Türkiye’nin şanslı olarak bolca sahip olduğu enerji
kaynağının işletilmesinde ve ilgili sorunların çözümünde sahaları işletenlerin, denetleyici kurumların ve
jeotermal enerji politikasının ve stratejisinin üniversitelerle birlikte koordineli çalışması gerektiğine
inanılmaktadır.

SONUÇ
Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarından olan jeotermal enerjide, potansiyeli itibariyle, şanslı ve
zengin sayılabilecek bir ülkedir. Jeotermal enerji sektöründe özel kuruluşların sektöre girişiyle son
yıllarda hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Jeotermalden elektrik üretimi kurulu kapasitesi dünyada önder
olabilecek bir hızda gelişmekte ve büyümektedir.
Türkiye’de jeotermal enerji sektöründe, ağırlıklı olarak hidrotermal sahalardan enerji üretimi yöntemi
kullanılmaktadır. Jeotermal enerjinin geleceğe yönelik politika ve stratejilerinde daha teknoloji yoğun
kullanım yöntemleri olan, jeotermal ısı pompası, yeraltında ısı depolaması ve geliştirilmiş jeotermal
sistemler (EGS) uygulamalarının Türkiye’de kullanımının teşviki gerekmektedir. Türkiye koşullarına
uygun projelerin ve gerekli altyapı sağlayacak bilimsel ve teknolojik çalışmaların desteklenmesi ve
uzun dönemli enerji politika ve stratejilerinde sözkonusu projelerin ve çalışmaların yeralmaları
planlanmalıdır.
Tüm jeotermal sistemler, birçok ortak özellikler içermesine rağmen, her jeotermal sistem özeldir, ayrı
birer canlı varlık gibi düşünülmelidir.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın üniversiteler, diğer kamu kurumları ve işletici kurumlar için
jeotermal sektörün geliştirilmesine yönelik desteğini artırmasında ve bunları biraraya getiren
politika/stratejisi geliştirmesinde yarar görülmektedir.
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Research Institute’te çalıştı. 37 yıl görev yaptığı İTÜ’den Ocak 2017 itibariyle emekli oldu. İdari
görevler olarak İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü bölüm başkanlığı ve İTÜ Enerji
Enstitüsü müdürlüğü yaptı. İlgi alanları arasında petrol, doğal gaz ve jeotermal mühendisliğinin üretim
ve rezervuar mühendisliği konuları bulunmaktadır. Halen İTÜ’de ve Djibouti Üniversitesi’nde dersler
vermekte, sektörde eğitim kurslarında görev yapmakta ve özellikle jeotermal enerji konularında
projelerde çalışmakta ve danışmanlık yapmaktadır.
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TÜRKİYE’DE JEOTERMAL KAYNAKLARDAN ELEKTRİK
ÜRETİMİ
Geothermal Power Plants in Turkey

Niyazi AKSOY

ÖZET
Türkiye’de B Menderes ve Gediz Grabenleri sahip oldukları yüksek ısı akısı, keşfedilmiş jeotermal
kaynaklar ve jeotermal kaynaklardan elektrik üretimindeki yüksek tarife nedeniyle yatırımcıların ilgisini
çekmektedir. Türkiye’de jeotermal kaynaklar için açıklanan tarife 0.105 $/kWh olup, bu rakam 10 yıl
için geçerlidir. Ayrıca, 0.018 $/kWh makina-ekipmandaki yerli üretim katkısına göre 5 yıl süre ile ekstra
bir tarife daha bulunmaktadır. 2017 yılında tüm santraller için gerçekleşen ortalama fiyat 0.107 $/kWh
olmuştur.
Bu çalışmada Türkiye’deki jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi istatistiksel olarak incelenmiştir.
2018 sonu itibarı ile jeotermal kaynaklı kurulu güç 1347 MW’a ulaşmıştır. Yaklaşık 223 MW kapasiteli
7 yeni santralın yapımı sürmektedir. Üretim yapan yatırımcı sayısı 26’dır. Jeotermal santral ünite
büyüklükleri 2.5 – 100 MW arasında değişen 64 bağımsız üniteden oluşmaktadır. Bunların 3 tanesi
flash, 3 tanesi kombine (flaş+binary), 1 tanesi “bottoming binary” ve 57 adedi binary santraldır. Buhar
o
santralleri Germencik, Kızıldere ve Alaşehir’de kaynak sıcaklığı 200-260 C arasında değişen
sahalarda çalışmaktadır. İşletilen en düşük kaynak sıcaklığına sahip santralin kaynak sıcaklığı
o
105 C’dir. İşletilmekte olan santraller için delinen kuyu sayısı 900 ve toplam sondaj miktarı 1.9 milyon
metreden fazladır.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, Jeotermal elektrik santralı, Türkiye.

ABSTRACT
In Turkey, discovered geothermal resources in Büyük Menderes and Gediz grabens have attracted the
attention of investors due to the high tariffs of electricity generation from geothermal sources. Tariffs
for electricity produced from geothermal resources announced as $ 0.105 / kWh, this figure is valid for
10 years. There is also an extra tariff for 5 years, according to the domestic production contribution of
$ 0.018 / kWh machinery-equipment. In 2017, the average price for all power plants was $ 0.107 /
kWh.
In this study, electricity production from geothermal resources in Turkey were statistically analyzed. As
of the end of 2018, the installed capacity of geothermal power has reached 1347 MW. The
construction of 7 new power plants with a capacity of approximately 223 MW is still in progress. The
number of investors is 26. The geothermal power plant consists of 64 independent units ranging in
size from 2.5 to 100 MW. 3 of them are flash, 3 are combined (flash + binary), 1 are bottoming binary
and 57 are binary. Steam power plants are operating in Germencik, Kızıldere and Alaşehir with
o
resource temperature ranging from 200-260 C. The lowest resource temperature of the operated
o
power plant is 105 C. The number of wells drilled for the power plants in operation is 900 and the total
amount of drilling is more than 1.9 million meters.

Key Words: Geothermal Energy, Geothermal power plants, Turkey.
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1. GİRİŞ
Türkiye’de jeotermal kaynaklardan elektrik üretimine yönelik ilk çalışmalar, 1960’lı yıllarda başlamış,
o
1968 senesinde Kızıldere sahasında KD-1 kuyusu 540 m derinlikte tamamlanmış ve 203 C sıcaklıkta
akışkan bulunmuştur. Bu proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi (BMKP-UNDP) isimli bir proje
kapsamında, MTA öncülüğünde başlatılmış ve söz konusu ortak proje sayesinde Türkiye’ye getirilen
GD-3000 sondaj kulesi KD-1 kuyusunu delmiştir. Bu kule halen MTA envanterinde ve çalışır
durumdadır. Aslında 1984 yılında devreye alınan Kızıldere-I jeotermal santrali Türkiye’nin ilk jeotermal
elektrik santrali (JES) olarak tanınmış olsa da, ilk JES 1974 yılında MTA atölyelerinde yapılan 0,5
MW’lık bir makinadır. Bu türbin ile üretilen elektrik, başta Kızıldere köyü olmak üzere çevredeki köylere
ücretsiz elektrik sağlamıştır. Daha sonra 5 MW’lık bir türbin yapımı başlatılmış, ancak
sonuçlandırılamamıştır. BMKP kapsamın Türkiye’ye çok kıymetli jeotermal uzmanları gelmiştir.
Bunlardan jeotermal akışkanların entalpisinin ölçülmesinde kullanılan metodu geliştiren (James
Yöntemi) Russell James (1925-1984), 1970 ve 1971 yıllarında 11 ay Kızıldere sahasında çalışmıştır.
Ayrıca ünlü jeokimyacı F.Tonani’de bu çalışmalara katılanlar arasındadır.
Bugüne kadar bilinen sırayı bozmamak için, 0.5 MW’lık JES’e “sıfır” numarasını verirsek, birinci JES
Kızıldere sahasında 1984 yılında ticari üretime başlayan, tek buharlaşmalı 15 MW gücündeki
Kızıldere-I jeotermal santralıdır. Elektrik üretimindeki devlet tekeli ve o dönemdeki tek üretici Türkiye
Elektrik Kurumu’nun isteksizliği, Kızıldere-I’den beklenen performansın kabuklaşma nedeniyle düşük
kalması, uzun yıllar Türkiye’de bir başka jeotermal santralın gündeme getirilmesini engellemiştir.
Kızıldere-I JES’in ilginç bir diğer yanı ise 2007 yılından özelleştirildiği tarihe kadar, sahada
reenjeksiyon yapılmamasıdır. Ancak, 2000 yılı başlarından itibaren, reenjeksiyon için kuyular
kazılmaya başlanmış ve R2 kuyusuna üretiminin %20-25’i kadar basılmaya başlanmıştır.
2006 yılında, Türkiye’nin ilk özel sektör JES’i devreye girmiştir. Dora-I JES, binary tipte olup, 2001
yılında elektrik piyasasının serbestleşmesiyle, Elektrik üretiminde TEK’in ve imtiyazlı bazı şirketlerin
dışında özel sektörün de yatırımlara teşvik edilmeye başladığı bir dönemde projelendirilmeye
başlanmıştır. 2007 yılında kabul edilen “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli SularKanunu”[1],
2011 yılında çıkartılan "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına
İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"[2] ile jeotermal enerjiden üretilen elektrik için 10 yıl
süre ile 10.5 $cent /kWh lik bir fiyat ve alım garantisi devlet tarafından verilmiştir. Bu destek ve garanti
edilen alım fiyatı sayesinde jeotermal kaynaklı elektrik üretim projelerinin finansmanı daha da
kolaylaşmıştır. Yine bu kanunla jeotermal santrallerde kullanılan türbin, jeneratör, güç elektroniği,
vakum pompaları veya kompresörlerin yerli üretim olması durumunda ilave olarak 0.7–1.7 $cent/kWh
daha teşvik uygulaması yapılmaktadır. Piyasada 2017 yılı için gerçekleşen ortalama fiyat 10.7
$cent/kWh’dir.
2018 yılı sonu itibari ile ülkemizde 64 adet kurulu JES’in toplam kapasitesi 1347 MW’a ulaşmıştır. Bu
kapasiteye erişmek için yaklaşık 900 kuyu ve 1.9 milyon metre sondaj yapılmıştır. Aşağıda detayları
sunulan çalışmada, elektrik üretim lisansına hak kazanmış ve üretim yapmaya başlamış firmaların
sondaj ve JES bilgileri değerlendirilmiştir. Arama amaçlı kazılan veya en az bir JES işletmeye
başlamamış firmaların kazdığı kuyular dikkate alınmamıştır.

2. SONDAJ ÇALIŞMALARI
Ülkemizde, jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi niyeti ile delinen kuyu sayısı ve toplam metrajı
bulmak için bu çalışma kapsamında, üretim yapan 29 şirket ile bir anket çalışması yapılmış ve ankete
yanıt veren 27 firmanın deldiği kuyu sayısı 732 ve toplam metrajı 1,475,000 m’dir. Yanıt alınamayan
firmaların üretim güçleri dikkate alındığında, toplam kuyu sayısının 900 ve sondaj miktarının 1,900,000
m olduğu tahmin edilmektedir. Delinmiş en derin kuyu GP2, 4500 m derinliğindedir. Kuyu AydınKoçarlı civarında Borusan tarafından delinmiştir. Delinen en sıcak kuyu ise 3S Kale tarafından Niğdeo
Bozköy Sivrihisar-3 kuyusudur. Bu kuyuda 3830 m derinlikte 295 C sıcaklık ölçülmüştür. Belirtilen 2
kuyuda yukarıda açıklanan nedenlerle sondaj envanterine dahil edilmemiştir. Envantere dahil edilen
kuyuların tamamı, keşfedilmiş sahalarda yapılan geliştirme sondajlarıdır. Kuyuların %95’dan fazlası B
Menderes ve Gediz grabenlerinde delinmiş ve kalanı ise Tuzla-Çanakkale ve Afyon’dadır.
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Delinen kuyular, çoğunlukla 11 inç 2M veya 3M vana ile tamamlanmış olup, üretim boruları 9-5/8 inç
veya 13-3/8 inç’dir. Son zamanlarda 13-3/8 inç boruların pompalı üretimde kullanılabilmesi için, 9-5/8
inç boruların, 13-3/8 inç boru içine asılarak çimentolanması sık uygulanan bir yöntemdir. Tipik kuyu
çapları Şekil 1’de verilmektedir. Rezervuar zonu genellikle 8-1/2 inç çapta delinmekte ve kuyular 7 inç
filtreli borular asılarak tamamlanmaktadır.

Şekil 1. Türkiye’de yaygın olarak kullanılan tipik koruma borusu çapları ve uygulama şekli.

3. JEOTERMAL KAYNAKLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ AÇISINDAN KALİTESİ
Çift çevrim santralleri, (binary santrallar) düşük sıcaklıkta buharlaşabilen akışkanları türbinlere
o
göndererek elektrik üretimine olanak sağladıkları için oldukça düşük kaynak sıcaklıklarında (70-80 C)
elektrik üretimi yapılabilir hale gelmiştir. Ancak, düşük sıcaklıktaki jeotermal kaynaklardan elektrik
üretimi mümkün olsa bile, kaynak sıcaklığı azaldıkça birim elektrik üretimi başına düşen sıcak su
miktarı artacağı için, bu suların üretimi, santrale transferi, reenjeksiyonu için kullanılacak elektrik
miktarı da artacaktır. Bazı koşullarda, elektrik üretimi mümkün olsa bile, iç tüketimi karşılamaya
yetmeyebilir. Bununla birlikte düşük sıcaklığa sahip kaynakların çift çevrim santrallarda verimleri de
düşmektedir. MIT tarafından yayınlanan bir çalışmada, çift çevrim santralların elektrik/termal enerji
oranları istatiksel olarak incelenmiş ve kaynak sıcaklığı ile çift çevrim santral verimleri arasında
o
doğrusal bir ilişki tanımlanmıştır [3]. Buna göre 100 C sıcaklıktaki bir kaynağın termal enerjiden elektrik
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enerjisine dönüşüm oranı 0.07 iken; 200 C için 0.17 civarındadır. Dış hava sıcaklığı da üretimi
etkileyen bir başka teknik sınır olmaktadır. Bu sınırlamaların dışında finansal etkiler (faiz, kredi ödeme
süreleri, teşvik ve tarife) de ticari üretimde, kaynak sıcaklığına göre inilebilecek alt sınırı
belirlemektedir. Bugün Avrupa’da kendi iç tüketimleri kadar dahi üretim yapamayan, çok yüksek
maliyetli jeotermal santrallar ticari olarak çalıştırılabilmektedir. Buradaki amaç teknolojik gelişmeleri ve
alternatif kaynaklardan enerji üretimini desteklemektir. Önemli ölçüde başarılar da sağlanmıştır.
o

Kuşkusuz, jeotermal kaynakların elektrik üretimi açısından en önemli fiziksel özelliği sıcaklığıdır.
Sıcaklığı esas alan bir çok sınıflama literatürde yer almaktadır [4,5,6,7]. Bu çalışmalar kaynakları
düşük, orta ve yüksek entalpili olarak sınıflamaktadır. Sanyal [8] ise elektrik üretimini esas alan bir
o
sınıflama yapmış ve 100 C’ye kadar olan kaynakları elektrik üretimine uygun olmayan olarak kabul
etmiştir. Burada suyun atmosfer basıncındaki kaynama sıcaklığını referans olarak almıştır. Sonraki
sıcaklık aralıklarını da Tablo-1’de gösterildiği üzere 5 kategoriye ayırmıştır. Tablo-1’de Sanyal[7]’ın
önerdiği sınıflamaya göre ülkemizde kurulu bulunan 64 JES’in kaynak sıcaklığına göre hangi sınıfa
girdiği görülebilir.
Tablo 1. Kaynak sıcaklığına göre jeotermal kaynakların elektrik üretimi için derecelendirilmesi [8].
Kaynak Sıcaklığı,( C)
50-100
100-150
150-180
180-230
230-300
>300
o

Sınıflama
Elektrik üretimine uygun değil
Çok düşük
Düşük
Orta
Yüksek
Çok yüksek

Ünite Sayısı
5
35
15
9

Türkiye, Kurulu Güç,MW-%
23.9 - 2
579.0 – 43
315.3 - 23
429.3 – 32
-

Ülkemizde, 2018 yılı itibari ile jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi için kurulmuş 64 adet ünite
bulunmaktadır. Burada ünite ile bağımsız olarak elektrik üretebilme kapasitesine sahip, proje
bütünlüğü olan santraller sayılmıştır. Örneğin bir buhar türbini ve 2 çift çevrim santralden oluşan bileşik
santraller 1 ünite kabul edilmiştir.
Türkiye’deki kurulu güçlerin kaynak sıcaklığı sınıflamasına göre değerlendirildiğinde; Germencik
(Gürmat) ve Kızıldere(Zorlu) sahalarındaki buhar ve bileşik (buhar+çift çevrim) santrallerinden 5 ünite
340.1 MW kurulu güce sahiptir. İlave olarak, Sanko JES-1 (15 MW), Maspo ALA-1 (10 MW), Baklacı
JES (19.4MW) olmak üzere toplam 8 ünite ile 429.3 MW kurulu güç, kaynak sıcaklığına göre yüksek
sınıflamasına giren jeotermal rezervuarlardan beslenmektedir. Bunların toplam kurulu güce oranı
%32’dir.
Düşük ve orta derecede kaynak sıcaklığına sahip santraller 50 ünite, 894 MW kurulu güç ile toplam
kurulu gücün %66’sına sahiptir.
Kaynak sıcaklığına göre çok düşük sınıfında jeotermal kaynağa sahip santraller, isim, kapasite ve
o
o
kaynak sıcaklığına göre şöyledir: Tosunlar JES-1, 3.8 MW-105 C; Gerali JES, 2.52 MW-120 C,
o
o
AFJES, 2.76 MW-125 C; MTN Babadere JES 6.9 MW- 134 C. Çok düşük kaynak sıcaklığına sahip,
o
santral sınıfına giren bir başka santral ise, 145 C sıcaklık ile çalışan 6.85 MW gücünde, Kızıldere Sarayköy’de kurulu Bereket Enerji Santralidir. Bu santral Kızıldere-I buhar santralının seperatör
sonrası sıcak suyu ile işletilmek üzere kurulmuş ve “bottoming binary” olarak adlandırılan türde bir
santraldir. Bu grupta toplamda 23.9 MW kurulu güce sahip 5 santral çok düşük kaynak sıcaklığı
sınıfında kalmaktadır. Bunların toplam kurulu güce oranı %2’dir.
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3. JEOTERMAL KAYNAKLARI KONTROL EDEN JEOLOJİK ORTAM
Türkiye’de halen yoğun bir şekilde işletmeye maruz kalmış jeotermal sahalar Aydın, Manisa, Denizli,
Çanakkale-Tuzla ve Afyon’da bulunmaktadır. İşletilen kaynakların ortak özelliği Batı Anadolu’da yer
alan ve kabaca DB uzanımlı grabenler içinde yer almasıdır. Afyon’da işletilen sahada KB-GD uzanımlı
bir grabenin kuzey kanadında yer almaktadır. Bu sahalar da ısı kaynağı, kabuk incelmesi nedeniyle
astenosferin yeryüzüne yaklaşmasıdır. Çevrede yer alan genellikle orta yükseklikteki dağlık
bölgelerden süzülen meteorik sular, basınç farkı ile derinlere süzülüp, ısınarak yükselir. Akışkan
hareketi faylar tarafından kontrol edilir. Temelde Paleozoik yaşlı metamorfik kayaçlar (mermer, şist,
kalkşist, mikaşist) yer alırken, bunların üzerinde daha genç tortul birimler yer almaktadır. Metamorfik
temele kadar inip, ısınan ve yoğunluğu azalan sular yükselmekte, kırık ve çatlaklar boyunca hareket
etmekte ve bazen de yeryüzüne ulaşmaktadır. Bu tür taşınım baskın (convection-dominated)
sahalarda, ısı akışkanla birlikte taşınır ve yükselirken karşılaştıkları fay ve çatlaklar içerisinde
depolanır.
Jeotermal rezervuarlar fayların kontrolünde ve çatlak baskın ortamlarda gelişmektedir. Matriksi
oluşturan kayaçların gözenekliliği ve geçirgenliği ihmal edilebilecek kadar düşük olduğu için, rezervuar
hacmi ve akışkan hareketi çatlak geçirgenliğinin kontrolündedir.
Metamorfik temelde yer alan mermer gibi, kırılgan kayaçlar tektonik gerilmelere maruz kaldığında
şistlere oranla çok daha fazla parçalanmakta, çatlak hacmi ve çatlak geçirgenliği arttığı için daha
uygun depolama hacimleri oluşturmaktadır. Ayrıca karbonatlı kayaçlar, HCl ile geliştirmeye uygun
olduklarından yüksek üretkenliğe sahip kuyuların delinmesine olanak sağlamaktadır. Benzer bir
ortamda yer almalarına rağmen, örneğin şistleri kesen fay ve kırıkların geçigenlikleri daha düşük ve
kuyuların üretkenlikleri de daha düşük olmaktadır.

Şekil 2. Türkiye’nin 1000 m derinliğindeki sıcaklık dağılımı haritası [9].
Arama çalışmalarında, graben faylarına yakın ve onları kesen faylar hedef zonları oluşturmaktadır.
Ülkemizde elektrik üretiminde kullanılan tüm sahalar, 2006 yılı ve öncesinde MTA tarafından
keşfedilmiş sahalardır. Bu açıdan bakıldığında, son 10 yılda kazılan 1000’e yakın kuyunun tamamı
bilinen ve başarı oranı yüksek Büyük Menderes, Gediz ve Tuzla grabenleri içerisinde yapılmış
olmasıdır (Şekil 2). Arama ve yeni keşif olarak, heyecan verici tek keşif Niğde-Bozköy yakınlarında
kazılan Sivrihisar-3 kuyusudur. Batı Anadolu grabenleri dışında, Orta Anadolu volkanik sahaları içinde
yer alan bu sahalar, geliştirilirse, Türkiye’de yeni bir dalganın başlangıcı olabilir.
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4. AKIŞKAN ÜRETİM YÖNTEMİ
Kuyularda üretim çoğunlukla kendi akışı (artezyen) iledir. Türkiye’de halen işletilmekte olan jeotermal
sahaların tamamında rezervuar basıncı normal hidrostatik basıncın altındadır. Bu durumda özellikle
orta ve düşük sıcaklık aralığında kendiliğinden üretim şansı hemen hemen yoktur. Ancak, Türkiye’deki
kuyular üretim yapabilmektedir. Çünkü, karbonatlı birimlerden geçen veya buralarda yataklanan
jeotermal sular içinde çözünen CO 2 , çözünmüş gaz olarak akışkan içerisinde bulunur. Kuyuda
yükselen akışkan üzerindeki su sütunu Şekil 3’den belirlenebilecek derinliğe yükseldiğinde, sıvı
içerisindeki gaz kabarcıkları açığa çıkar ve kuyudaki akışkan sütunun basıncı azalır. Böylece
rezervuardan kuyuya doğru akış başlar ve üretim sağlanır.

Şekil 3. NCG’nin kabarcık noktası derinliğine etkisi[10].
Ancak, jeotermal su ile birlikte üretilen NCG reenjeksiyon öncesi atmosfere salındığından, basılan
sulardaki NCG miktarı rezervuardaki NCG’den düşük kalmakta ve üretilen sulardaki NCG miktarı
zamanla azalmaya başlamaktadı. Rezervuardaki NCG azalma hızı, rezervuar hacmi, üretim
enjeksiyon kuyuları arasındaki açıklık ve enjeksiyon miktarı ile ilişkilidir. NCG azalması kabarcık
basıncını düşüreceği için, kuyuların üretkenlikleri hızla azalacaktır. Ancak, yüksek sıcaklıktaki
kuyularda su buharı kısmi basıncı yüksek olacağı için, yüksek sıcaklıklı kuyular bu bakımdan daha
uzun süre kendiliğinden üretim yapabilecektir. Kuyuların üretimlerinin azalması, yapay üretim
yöntemleri ile üretimin artırılmasını gerektirir. Pompalar (dalgıç (ESP) ve milli (LSP)) ve gazla kaldırma
bu aşamada gündeme gelmektedir.
Ülkemizde işletilen jeotermal sahaların bazıları başlangıçtan itibaren pompalı üretim ile beslenmiştir.
Tuzla Çanakkale’deki Babadere JES, 2015 yılında iki pompalı kuyu ile üretime başlamıştır. Pompalar
sayesinde santrale basılan sıcak su NCG ayrışma basıncının üzerinde tutulduğu için, santralin NCG
emisyonu yoktur. Diğer yandan herhangi bir kabuklaşma inhibitörü de kullanılmamaktadır. Babadere
JES, LSP pompalar ile devreye alınmış, ancak 6 ay sonra ağır korozyon sorunları nedeniyle pompalar
ESP ile değiştirilmiş ve korozyon inhibitörü kullanılmaya başlanmıştır.
Greeneco firmasına ait 4x12.8 MW çift çevrim jeotermal santral LSP ve ESP pompalar ile aynı
yöredeki 13.77 MW kapasiteli Buharkent JES’de ESP ile üretilerek işletilmeye başlamıştır. Başlangıçta
kendiliğinden akan kuyulara sahip bazı işletmeler ise, NCG azalması nedeniyle düşen üretimlerini
sahadaki bazı kuyulara pompa indirerek artırmaktadır. Görünüşe göre, önümüzdeki dönemde pompa
veya yapay üretim yöntemleri ile üretim giderek artacaktır.
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Pompalı üretimde LSP’ler sınırlı derinlik (maksimum 400 m) ve ESP’ler ise yüksek sıcaklık sınırlaması
o
(180 C) nedeniyle uygulama alanlarını sınırlamaktadır. Gazla kaldırma ve ESP’lerdeki olası
gelişmeler, kuyuların üretimlerini artıracaktır.
Pompalı üretimin bir diğer dezavantajlı yanıda, verimlerin düşük olması ve yüksek elektrik
tüketimleridir. Halen 30 kadar kuyuda LSP ve ESP pompalar kullanılmaktadır. Birçok firma pompa
denemeleri gerçekleştirmekte ve üretim kayıplarını pompalar ile tamamlamaya çalışmaktadır.
5. ELEKTRİK ÜRETİMİ
Yukarıda da belirtildiği üzere Türkiye’de kurulu ünite sayısı 64’dür. Kurulu jeotermal santrallerin türleri
ve soğutma sistemleri Tablo 2’de verilmektedir. Hava soğutmalı santraller, yaz aylarındaki düşük
üretimleri nedeniyle sadece hava sıcaklığına bağlı olarak, %40’a ulaşan üretim kayıplarına neden
olmaktadır. Ancak, bazı hava soğutmalı JES’lerde ise tasarım sıcaklığının altında, %20’lere ulaşan
fazla üretim yapabildiği bilinmektedir. Son kurulan hava soğutmalı binary JES’lerde üretici firmaların
hava tasarım sıcaklığının altındaki değerler için santralleri %8 fazla üretimle sınırladığı görülmektedir.
Firmalar bu sınırlama nedenini net olarak açıklamamakla birlikte, daha küçük jeneratör ve türbin
seçmek, daha düşük kapasiteli ısı değiştirici ve kondenser yaparak maliyetlerini düşürmek olduğu
sanılmaktadır.
Tablo 2. Kurulu jeotermal santral türleri ve soğutma sistemleri.
Santral türü
Tek buharlaştıamalı (single falsh)
Çift buharlaştırmalı (double flash)
Bileşik Çevrim (combined cycle)
Çift Çevrim (Binary)
Hava Soğutma
Su Soğutma

Ünite sayısı
1
2
3
58
52
12

Bu santrallerden 2017 yılı boyunca elektrik üretimine hak kazanmış (kabulleri 2016 yılı ve öncesinde
yapılmış) toplam 818 MW kurulu güce sahip 40 santral karşılaştırılmıştır. Tablo 3’ incelediğinde 818
MW kurulu güce sahip 40 ünitenin yıllık net üretimleri, 4.5 milyar kWh olup, 525 MW net üretim gücüne
karşılık gelmektedir. Yani, net üretimin lisans güçlerine oranı %64’dür. Santraller yıllık üretimlerini,
projeleri ile birlikte Enerji Bakanlığına taahhüt etmektedir. Bu değer, brüt üretimden iç tüketim
çıkartılarak ve hava sıcaklığına göre düzeltme yapılarak, santralin yıl boyunca çalışacağı süre dikkate
alınarak hesaplanmaktadır. Ülke çapında “net/taahhüt edilen” oranı %69’dur. Bu santrallerin ortalama
yaşlarının 3 yıl civarında olduğu dikkate alınırsa, %31 civarında bir güç kaybının henüz ilk yıllarda
gerçekleştiği görülmektedir. Sektör ortalamasının altında üretim yapan santrallerden MTN Babadere
santrali 2017 yılında korozyon nedeniyle çalışamamıştır. Diğer santrallerin ana sorunu ise kaynak
yetersizliğidir. Saha kapasitesinin üzerinde tesis kurulması, NCG azalımı nedeniyle kuyuların
üretkenliklerinin azalması, ısı değiştiricilerde kabuklaşma, komşu sahalar ile etkileşim,
kondenserlerdeki yetersizlikler, pompa ve santral arızaları üretim azalmasının başlıca nedenleridir.
Kurulu güce göre üretim kuyu sayısı oranlandığında, 1-9 MW/kuyu değeri bulunmakla birlikte, yüksek
değer elde edilen sahalardaki net/kurulu güç oranı, 0,50’nin altındadır. Bu da saha kapasitesine göre
santral büyüklüklerinin fazla seçilmesinden kaynaklanmaktadır. Sektörde, “net/taahhüt” oranı %80 ve
üzerinde üretim kapasitesine ulaşmış (Tablo 3) JES’lerde kuyuların brüt üretimi 4-6 MW arasında
değişmektedir. Tablo 3, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu)’nun yayınladığı 2019 yılı YEKDEM
(Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) listesinden uyarlandığı için ve Kızıldere-I ve
Dora-I JES’ler YEKDEM dışında kaldıklarından, bu santralleri içermemektedir.
JES’ler entegre yatırımlarla birlikte de kurulabilmektedir. Dora-I santrali 10 yıl süre ile NCG
emisyonunu, santralın hemen yanına kurulan Linde Gas CO 2 fabrikasına vermiştir. Dora-II halen NCG
emisyonunu Habaş AŞ’ye vermektedir. Kızıldere sahasında, Linde Gaz Kızıldere santrallerinin NCG
emisyonunu almaktadır. Dora-II 40 dönüm serayı ısıtmakta, ek istihdam ve tarımsal üretime katkıda
bulunmaktadır. 2.76 MW kurulu güçteki AFJES, 15,000 konut eşdeğeri ısıtma yapan AFJET’e
entegredir.
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Tablo 3. 2017 yılı boyunca tam kapasite üretime hak kazanan JES’lerin üretimleri.
Sıra

Lisans Sahibi Tüzel Kişi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

MENDERES GEOTHERMAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.

MENDERES GEOTHERMAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

ZORLU DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.

MAREN MARAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MENDERES GEOTHERMAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

TÜRKERLER JEOTERMAL ENERJİ ARAMA VE ÜRETİM A.Ş

MAREN MARAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TUZLA JEOTERMAL ENERJİ A.Ş.

ZORLU JEOTERMAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.
GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.

TÜRKERLER JEOTERMAL ENERJİ ARAMA VE ÜRETİM A.Ş

MAREN MARAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KARYEK KARADENİZ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

KARYEK KARADENİZ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

MAREN MARAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GREENECO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ENERJEO KEMALİYE ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

ÇELİKLER PAMUKÖREN JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
AKÇA ENERJİ ÜRETİM OTOPRODÜKTÖR GRUBU ANONİM ŞİRKETİ
BEŞTEPELER ENERJİ ÜRETİM TİC. A.Ş.
KEN KİPAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

GÜMÜŞKÖY JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

ÇELİKLER JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

ÇELİKLER PAMUKÖREN JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

ÇELİKLER SULTANHİSAR JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ.

KEN KİPAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

MTN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Tesis Adı
Dora III
Galip Hoca
Dora IV
Kızıldere II
Mehmethan
Dora-II
Türkerler 1
Deniz
Tuzla
Alaşehir
Efeler
Türkerler 2
Kerem
Umurlu 2
Umurlu 1
Maren
Greeneco 1/2
Kemaliye
Pamukören 3
Tosunlar 1
Kubilay
Ken JES 1
Gümüşköy
Pamukören 1
Pamukören 2
Sultanhisar-1
Ken 3
MTN

Kurulu Güç Lisans Derç
2017 Gerçek. Net/Taahhüd Net
Net/Lisans
MW
kWh
kWh
MW
34
220,000,000
270,830,540
1.23
31.35
0.92
47.4
312,497,280
338,635,000
1.08
39.19
0.83
17
125,000,000
130,796,810
1.05
15.14
0.89
80
535,000,000
531,751,422
0.99
61.55
0.77
24.8
198,400,000
175,097,510
0.88
20.27
0.82
9.5
84,367,962
71,005,000
0.84
8.22
0.87
24
177,840,000
127,759,250
0.72
14.79
0.62
24
186,000,000
133,384,230
0.72
15.44
0.64
7.5
63,000,000
44,507,674
0.71
5.15
0.69
45
300,000,000
207,926,015
0.69
24.07
0.53
114.9
1,298,400,000
899,832,000
0.69
104.15
0.91
24
177,840,000
122,684,580
0.69
14.20
0.59
24
192,000,000
131,932,827
0.69
15.27
0.64
12
96,000,000
65,339,634
0.68
7.56
0.63
12
96,000,000
63,930,115
0.67
7.40
0.62
44
350,000,000
221,524,480
0.63
25.64
0.58
25.6
204,800,000
127,040,500
0.62
14.70
0.57
24.9
199,200,000
118,822,930
0.60
13.75
0.55
22.51
180,080,000
99,857,210
0.55
11.56
0.51
3.807
30,456,000
16,569,230
0.54
1.92
0.50
24
180,000,000
94,092,420
0.52
10.89
0.45
24
186,000,000
95,030,055
0.51
11.00
0.46
13.2
104,068,000
51,630,769
0.50
5.98
0.45
67.53
540,240,000
265,689,990
0.49
30.75
0.46
22.51
180,080,000
78,724,120
0.44
9.11
0.40
13.8
114,843,600
23,815,535
0.21
2.76
0.20
24.8
198,400,000
36,132,527
0.18
4.18
0.17
8
58,800,000
0
0.00
0.00
0.00

Ülkemizde kurulu olan JES’lerin reenjeksiyon sıcaklıkları binary santrallar için 70-90°C arasındadır.
o
Daha yüksek kaynak sıcaklığına sahip Bileşik çevrim santrallarında enjeksiyon sıcaklığı 110-130 C
arasındadır. Reenjeksiyon sıcaklığının tespit edilmesinde silika çökelme sıcaklığı sınır değeri
belirlemektedir.
NCG emisyonları, JES’lerin devreye girdiği ilk zamanlarda %1.1-3.5 arasında değişirken, birkaç yıl
çalışma sonrası 2/3 oranında azaldığı saptanmıştır. Örneğin Salavatlı-Aydın jeotermal sahasında 12
yıl önce işletilmeye başlanan kuyularda CO 2 oranı %1.2’den %0.4 değerine; Germencik sahasında
%1.5 değerinden %0.5 değerine düşmüş; düşümün önemli bir kısmı kuyuların üretime alınmasını takip
eden 2-3 yıl içerisinde gerçekleşmiştir. Saha genişletilmeye devam edildiğinde, yeni kazılan kuyularda
NCG azalması daha da hızlı bazen ilk bir yılda, %60 kadar azalma ölçülmektedir.

6. JEOTERMAL ENERJİ ve ÇEVRE
Jeotermal enerji yatırımlarının çok kısa sürede gerçekleşmesi ve bu arada sondajlar sırasında
meydana gelen bazı kazalar, bazı JES’lerin sürekli olarak çevreye sıcak su bırakması, jeotermal
enerjinin halk tarafından kabul edilebilirliğini azaltmıştır. Özellikle su soğutmalı santrallerden havaya
salınan su buharının havadaki nemi artırarak üzüm ve incir tarımı yapılan alanlarda mantar
hastalıklarının arttığı iddiaları yaygındır. Jeotermal kuyuların yakınlarında yer alan bazı soğuk su
kuyularında tuzluluk artışı veya jeotermal sularla karışım olduğuna dair çalışmalar da vardır. Bazı ciddi
iddiaların yanı sıra, abartı ve önyargılı tepkiler de vardır. Bazı JES’lerin ÇED raporlarına itiraz edilerek
iptal edildikleri de bilinmektedir.
Oysa, jeotermal kaynaklar “bulundukları yere özgü” (site-spesifik) olup, bulundukları
değerlendirilmelerinin dışında diğer bir seçenek bu kaynakların kullanılmamasıdır. Bu
bakıldığında ÇED’lerin iptal gerekçelerinden biri olan “alternatif yer seçimi” gerekçesi
kalmaktadır. Çünkü ruhsat sahibi, kaynağı bulduğu yerde ve ruhsat sahası sınırları
değerlendirmek durumundadır.

yerde
açıdan
yersiz
içinde

Öte yandan, yasalar yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimini kollayıcı düzenlemeler de
içermektedir: Orman ve Hazinenin özel mülkiyetinde ya da Devletin hüküm ve tasarrufu altında
bulunan her türlü taşınmaz, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine ilişkin projeler için
Çevre ve Orman Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı tarafından yatırımcıya tahsis edilebilmekte, izin ve
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kira bedellerinde yatırım dönemi boyunca %50 indirim uygulanmakta, orman arazilerinde ORKÖY ve
Ağaçlandırma Özel Ödenek Gelirleri alınmamaktadır (5346/8) [11]. Yasalar, İmar alanları içerisinde
yenilenebilir enerji kaynaklarını ve yatırımcısını koruyan düzenlemeler de içermektedir. Buna göre;
Kamu ve Hazine arazileri üzerinde Yenilenebilir enerji kaynaklarının kaynakların kullanımını ve
verimliliğini etkileyici imar planları düzenlenemez (5346/4) [11]. Jeotermal kaynakların korunması için
imar planlarının yeniden düzenlenmesi gerekir. Koruma alanı etüt raporları, MTA’nın görüşü alınarak,
idare tarafından onaylanır. Arazi kullanımı ve yapılaşma ile ilgili kaynak koruma alanları etüdünde
öngörülen kısıtlama ve koşullar, imar planlarında esas alınır. Kaynak koruma alanlarında alınacak
tedbirlere ilişkin genel ilkeler yönetmelikle belirlenir. (5686/14-2) [1].
Kanunlar jeotermal tesisleri koruyucu, teşvik edici hususlar içermekle beraber denetimleri konusunda
yeterli bir mekanizma geliştirmemişlerdir. Örneğin, JES’lerin etrafına yeraltı su kalitesi ve hava
kalitesini sürekli ölçebilecek istasyonlar kurulabilir. NCG emisyonlarını ölçmek, bunların çevreye
etkilerini gözlemek mümkündür. Daha az toprak kullanımı ve daha kısa boru hatları için projelere
bulundukları bölgelere özgü sınırlamalar getirilebilir. Eğer çevrede nem ve su buharından etkilenen
tarım yapılıyor ise, su soğutma yerine hava soğutmalı JES’lerin yapımı önerilebilir.
Binary JES’ler NCG emisyonlarının enjekte edilmesi halinde, herhangi bir gaz ya da sıvı atığı olmayan
santrallerdir. Üretim ve reenjeksiyon kuyularının yeraltı suları ile ilişkisi, iyi bir koruma borusu tasarımı
ve çimentolama ile kesilebilir. Yukarıda da bahsedildiği üzere, jeotermal rezervuarların basıncı normal
hidrostatik basıncın altında olduğundan, üretim kuyularından tatlı yüzey sularına bir sızıntı olması çok
düşük bir olasılıktır. Bu noktada asıl risk reenjeksiyon kuyularından kaynaklanabilir ki, bunlarda
reenjeksiyon basınçlarının sınırlandırılması ve reenjeksiyon kuyuları yakınlarında delinecek sığ gözlem
kuyularından sıcaklık, tuzluluk ve seviye ölçümleri ile izlenebilir.

SONUÇ
Jeotermal kaynaklar ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen teşvikler ve 2001 yılından itibaren
elektrik piyasasındaki serbestleşme jeotermal kaynaklarda da hızlı ve ciddi miktarda yatırıma neden
olmuş ve dünyadaki son 10 yılda yapılan yeni yatırımların yarısı Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. 1983
yılında kurulan Kızıldere-I JES’i takiben 2006 yılında 7.95 MW gücünde Türkiye’nin ilk özel sektör
JES’i Dora-I işletmeye girmiş ve 12 yıl içinde 64 ünite ile 1347 MW kurulu güce erişilmiştir.
Bu dönem içerisinde 900’den fazla kuyu delinmiş ve 1.9 milyon metre sondaj yapılmıştır. Delinen
kuyuların neredeyse tamamı, daha önce keşfedilmiş ve MTA tarafından işletme hakları devredilmiş
orta ve yüksek sıcaklıklı sahalar ile, yine bu sahaların çeperlerinde yer alan düşük sıcaklıklı kaynaklara
yapılmıştır. Belirtilen dönem içerisinde keşfedilmiş olan sahalar geliştirilmiş, ancak yeni bir keşif
yapılmamıştır. Niğde-Bozköy’de delinen Sivrihisar-3 kuyusu, kuru çıkmasına karşın, volkanik sahalar
açısından önemli bir keşif olarak sayılmalıdır.
Kurulu santraller incelendiğinde çok büyük bir kısmının düşük ve orta dereceli sıcaklığa sahip sahalara
kurulduğu görülmektedir. JES’lerin ortalama yaşı 3 civarında olmasına karşın, kurulu güçlerine göre
ortalama %32 civarında düşük üretime sahiptirler. Saha kapasitesinin üzerinde kapasitede JES
yapılması, NCG azalması ile kuyu üretimlerinin düşmesi, etkileşimler, ısı değiştiricilerde kabuklaşma
ve yaz aylarında soğutma sistemlerindeki yetersizlik üretimdeki azalmanın esas nedenlerindendir.
Ülkemizin en verimli tarımsal arazilerinin graben havzalarında bulunduğu, üzüm, incir ve zeytin gibi
çok değerli ürünlerin aynı zamanda en önemli jeotermal sahaların üzerinde yetiştiği de bir başka
gerçektir. Diğer yandan tarımsal ürünlerin korunması kadar, yerli enerji kaynaklarının işletilmesi de bir
başka gerçektir. Hem doğayı koruyacak hem de yeraltı kaynaklarımızı ekonomiye kazandıracak
çözümler mümkündür.
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ÜLKEMİZDE JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA VE
UYGULAMALARININ GÜNCEL DURUMU
The Current State Of Geothermal Energy Research And Applications In Turkey

Umran SERPEN
Hilal KIVANÇ ATEŞ

ÖZET
Bu çalışmada, öncelikle ülkemizdeki jeotermal enerjinin çağdaş bilim, teknoloji çerçevesinde bugünkü
ve gelecekteki durumu incelenmekte; bunu takiben Türkiye’deki jeotermal enerji temel ve uygulamalı
araştırma ile uygulama konuları araştırılarak çalışılmakta ve sonunda tartışılarak sonuçları
sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, bilimsel araştırma ve teknoloji

ABSTRACT
In this study, first of all actual and future state of geothermal energy in our country is examined within
context of science and technology. Afterwards basic and applied research and application subjects for
geothermal energy in Turkey are explored, studied and finally after discussion the results are reported.

Key Words: Geothermal energy, scientific research and technology.

1. GİRİŞ
Yurdumuz jeotermal enerji potansiyeli açısından dünyanın şanslı ülkelerinden biri sayılabilir.
Ülkemizde MTA tarafından yapılan araştırmalarla belirlenen yaklaşık 1300 adet termal kaynak
bulunduğu, bunlardan 625 adet sıcak su kaynağının jeolojik ve hidrojeolojik incelenmesinin yapıldığı
belirtilmektedir [1]. Ülkemizde jeotermal enerji binlerce yıldan beri kaplıcalarda kullanılmış ve
kültürümüzün bir parçası kabul edilmesine rağmen, endüstriyel anlamda yaşamımıza girmesi 1960’lı
yılların başından itibaren olmuştur. Başlangıçtaki hızlı bir arama aşamasının ardından, 1984 yılında bir
elektrik santralı kurulmasını takiben, bir duraklama dönemine girmiş ve 2000’li yılların başlangıç
döneminde bir özel sektör santralının kurulumu yanında, Jeotermal Enerji ve Elektrik Piyasası
yasalarının kabulü sonrası çok büyük bir ivme kazanarak, bugünkü durumuna erişmiştir. Yukarıdaki
gelişmelerden bağımsız olarak ta, 1980’li yılların ortalarından itibaren doğrudan kullanım dalında
seracılık yanında, jeotermal kaynağa dayalı 20’den fazla büyük ölçekli merkezi ısıtma sistemi
kurulmuştur.
Kısaca özeti yapılan bu geçen 50 yıllık periyod içinde Devlet kurumları [2], Üniversiteler, Özel Sektör
içindeki gelişmeler çerçevesindeki süreçlerde bazı araştırmalar, özellikle üniversitelerimizde
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaları düşük ve orta entalpili yeraltındaki kaynağa yönelik ve yeryüzü
tesisleri olmak üzere çeşitli alanlarda değerlendirmek gerekir. Bu arada, petrol ve makine mühendisliği
alanlarındaki eski ve yeni teknolojilerin jeotermal enerji sektörüne aktarmaya önayak olunmuştur.
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Jeotermal açıdan büyük güçlere erişen elektrik santral uygulamaları daha parlak bir görüntü
vermesine rağmen, özellikle yeraltı ve rezervuar çalışmalarının yetersiz kalması dolayısıyla, kurulan
büyük kapasiteli santraller ve bunların zayıf gerçekleşen güncel üretimleriyle dikkat çekmektedir.
Başlangıçta düzensiz ve projesiz kurulan merkezi ısıtma sistemleri daha sonra yapılan teknolojik
yatırımlarla kısmen düzeltilmiştir; ancak, yanlış kurgulanan boru hatlarının düzeltilmesi çok zordur.
Yapılan çalışmalar çeşitli ulusal ve uluslararası toplantı ve dergi platformlarında bildiri veya makale
olarak yayınlanmıştır. Bunların yurtdışında yayınlanan önemli bir kısmı gerçek bir araştırma çalışması
olmayıp, sahalarda yapılan uygulamaları veya Türkiye’deki jeotermal enerji durumunu yansıtan çoğu
istatistiki bilgiler veren metinlerdir. Öte yandan, ülkemizde jeotermal enerji konusunda sürekliliği olan
atölye çalışmaları ve periyodikler yok denebilir.
Bu çalışmada ülkemizdeki jeotermal enerjinin durumunu yukarıda özet olarak yansıtan çeşitli konular
detaylı bir şekilde incelenecek, tartışılacak ve sonuçları sunulacaktır.

2. JEOTERMAL ENERJİ: ÇAĞDAŞ BİLİM, TEKNOLOJİ VE GELECEK
Ülkemizde jeotermal enerji uygulamalarının çağdaş bilime uygun olarak işletildiğini öne sürmek zordur.
Teknoloji ise ithal edildiği için bize ait olduğunu söylemek doğru değildir. Bu çerçeveden bakıldığında
gelecek pek te umut vermemektedir. Bu durum, hazırlanan bu çalışmada aşağıdaki başlıklar
üzerinden incelenecektir.
a.

Araştırma Kurumları.

Jeotermal enerji araştırmaları genelde üniversitelerimiz ve bunların bünyesinde kurulan merkezler,
enstitüler ve laboratuvarlarda yapılmaktadır. Örneğin, İTÜ Enerji Enstitüsü’nde Jeotermal enerji bir
bölümdür. Geçmişte MTA Genel Müdürlüğünde bir Enstitü idi ve bu tür araştırmalar orada başlamıştı.
Ancak, MTA Yasası’nda 1980’lerde yapılan bir değişiklikle MTA bu işlevini kaybetmiştir.
Üniversitelerde araştırma esaslı olarak takip eden DEÜ, Hacettepe, İTÜ ve ODTÜ gibi 4 önemli
üniversitesinde yapılmaktadır. Bunlara zaman zaman katılan İYTE, Ankara, Kocaeli, Boğaziçi-Kandilli
ve İÜ gibi üniversiteler de vardır. Ayrıca, Tablo 1’de görülen “jeotermal araştırma merkezleri”
bulunmaktadır. Balıkesir üniversitesine bağlı Gönen’de de bir araştırma merkezi varlığı biliniyordu
ancak, bu üniversite bölündükten sonraki akıbeti bilinmemektedir. Bunların dışında ODTÜ Petrol
Mühendisliği’ne bağlı bir petrol laboratuvarı ve TPAO’nun araştırma laboratuvarları bulunmaktadır.
Ayrıca, İÜ Çapa Tıp Fak. ’de Hidroklimatoloji bölümünde laboratuvar imkânları bulunmakta ve kaplıca
sularının sağlık üzerinde etkisi incelenerek bu konuda araştırma yapılmaktadır.
Tablo 1. Üniversitelerdeki JeotermalEnerji Merkezleri
Sıra
1
2
3
4
5
6

Merkez Adı
Pamukkale Üniversitesi
Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Dokuz Eylül Üniversitesi
JENARUM-Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
ADÜTEM- Jeotermal Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
JUAM- Jeotermal-Mineralli Sular ve Maden Kaynakları Uyg. ve Araş. Merkezi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
JEOMER- Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi
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Uluslararası organizasyonlar, bilimsel toplantılar.

Ülkemizde uluslararası toplantılar genelde yabancı kurumlar (IGA, EU) tarafından organize
edilmektedir. Bunlardan en önemlisi 2005 yılında gerçekleştirilen “Dünya Jeotermal Kongresi,
WGC2005” tir. Bunun dışında Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına ait bazı projeler üzerinden,
özellikle İzmir’de düzenlenen toplantılar bulunmaktadır [3]. Ancak, bunların amaçları net değil ve bu
projeler için düzenlemeleri gereken toplantıları, Türkiye’nin jeotermal potansiyelinin adını kullanarak,
yaptıkları anlaşılmaktadır. Bunların hiçbir araştırma amaçları yoktur. Daha çok bazı Avrupalı firmaların
ülkemize mal satmak ve bu projeler için aldıkları paraları zorunlu oldukları için harcamak amacıyla bu
toplantılar düzenlenmektedir. Bunların bilimsel amaçları ve ülkemizdeki jeotermal endüstriye bir
katkıları maalesef yoktur.
Daha da kötüsü, bu tür toplantıları TÜBİTAK’ı da ortak ederek [4], Türkiye’de ve yurtdışında
gerçekleştirilen bildiğimiz birkaç toplantı vardır. Bunlar da, özellikle Alman firmaların ülkemizi Pazar
olarak kullanma amaçlı yaptıkları organizasyonlardır.
Anadolu’da bazı üniversitelerde, bir etkinlik düzenleme amaçlı olduğu sanılan, jeotermal enerji konulu
düzenlenen toplantılar (Afyon Dumlupınar Ü.de olduğu gibi) gerçekleştirilmiştir. Bazen de yerel
yönetim, MTA, DSİ, İller Bankası gibi kurumlarla birlikte bazı Üniversiteler bir araya gelerek Simav
Jeotermal Çalıştayını düzenlemişlerdir [5]. Bunların yanında, her iki yılda bir düzenlenen Petrol ve
Doğalgaz Kongresi’nde açılan jeotermal enerji konulu oturumlar bulunmaktadır. Ayrıca, İÜ Çapa Tıp
Fak. Hidroklimatoloji bölümünün organize ettiği ve sürekliliği olan toplantılar da bulunmaktadır.
Jeotermal enerji konulu en derli toplu ve içeriği en zengin olan toplantı Tesisat Kongresi içinde bu yıl
9.’su düzenlenecek olan “Jeotermal Enerji Semineri”’dir.
c.

Temel ve uygulamalı araştırmalar.

Temel araştırma olarak ODTÜ’de doktora tezi olarak su içinde çözünmüş CO 2 ’in davranışını
modelleyen bir çalışma mevcuttur. Orijinal olmamakla birlikte, laboratuvarda gerçekleştirilen ve daha
önceki yapılan birkaç çalışmayla benzer sonuçlar elde eden bir çalışmadır. Uygulamalı araştırma
olarak sondaj sepiolit çamuru ve sıfıra yakın permeabiliteli casing çimentosu konusunda İTÜ’de
tasarlanan ve TPAO Araştırma Laboratuvarların işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmalar mevcuttur.
Bunun yanında, casing çimentolarında kullanmak üzere bazı özel çimento kompozisyonlarının ısıl
iletkenliği İTÜ-İYTE işbirliğiyle İYTE Laboratuvarlarında çalışılmıştır.
d.

Doğrudan kullanımda en yeni (cutting-edge) uygulamalar.

Doğrudan kullanımda merkezi ısıtma sistemlerinde verimliliğini arttırmak amacıyla, Balçova ve Afjet’te
ısı ölçer ve sistem otomasyon kullanımı aynı kaynakla daha fazla aboneye hizmet imkânı sağlamıştır.
e.

Dolaylı (indirek) kullanımda en yeni (cutting-edge) uygulamalar.

Jeotermal sahalardaki basınç düşümleri dolayısıyla, üretimleri sabit tutabilmek amaçlı şaftlı ve ESP
pompaların kullanılması ve bazı sahalarda kurulan tüm kuyularda uygulanan bu sistem, pompa
basıncı altında CO 2 ’in ayrışmasını engellediği için, inhibitör kullanımını ve reenjeksiyon pompası
kullanımı gereksinimlerini ortadan kaldırması dolayısıyla, ülkemiz uygulamalarında önemli bir yeniliktir.

3. TÜRKİYE’DE
UYGULAMALAR.

JEOTERMAL

ENERJİ

TEMEL

VE

UYGULAMALI

ARAŞTIRMALAR,

Jeotermal açıdan büyük güçlere erişen elektrik santral uygulamaları daha parlak bir görüntü
vermesine rağmen, özellikle yeraltı ve rezervuar çalışmalarının yetersiz kalması dolayısıyla, kurulan
büyük kapasiteli santraller ve bunların yetersiz gerçekleşen güncel üretimleriyle dikkat çekmektedir.
Jeotermal Enerji Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

a.

Jeotermal Enerji Araştırmaları.

a1.

Araştırma Kurumları ve araştırma olanakları
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Araştırma kurumları olarak bir önceki bölümde adı geçen Üniversiteler, onlara bağlı laboratuvarlar ve
araştırma merkezleri bulunmaktadır. Tüm araştırma kurumlarında sınırlı laboratuvar imkânları
bulunmaktadır. Araştırma merkezlerinde ise, bunlar da yoktur. Araştırma merkezlerinin araştırıcı bilim
adamı kadroları da yoktur. Bu nedenle, bu merkezlerde yapılan araştırma yok gibidir. Aslında, bir
araştırma yapılıyorsa da, bunlar daha çok bilgisayar modelleme çalışmalarıdır.
Alanda çalışan bilim insanları
Öğretim üye ve elemanları bu çalışmaları yürütmektedirler.
Lisansüstü eğitim potansiyeli
Önceki bölümde adı geçen Üniversitelerin jeotermal enerjiyle ilgili bölümleriyle (petrol, yerbilimleri ve
makina) bazı enstitü (İTU enerji enstitüsü) ve bazı araştırma merkezlerinde (Jenarum) bu tür eğitim
yapılmaktadır.
a2.

Ulusal ve Uluslararası yayınlar

Ulusal ve Uluslararası periyodikler.
Ulusal periyodik olarak çok eskiden beri varolan prestijli MTA dergisinden bahsedilebilir. Bunun
yanında, Termodinamik ve Petrol (son zamanlarda yayını durdu) dergileri söz konusu olabilir. Bunun
dışında, düzenlenen atölye çalışmaları, seminer ve sempozyumların kitapçıklarında yayınlanan
çalışmalar bulunmaktadır.
Uluslararası periyodiklerin en önemlisi Geothermics dergisidir. Bunun yanında jeokimya, yerbilimi,
makina ve enerji konularında yayın yapan değişik dergiler bulunmaktadır. Jeotermal enerji alanında
uzun yıllardır her yıl düzenlenen Stanford Workshop, NZ Workshop gibi atölye çalışmaları ile GRC
Kongreleri ve 5 yılda bir düzenlenen Dünya Jeotermal Kongresi (WGC) bulunmaktadır. Bu etkinliklerin
her biri yayınlarını kitapçıklar (proceedings) halinde endüstriye sunmaktadırlar.
a3.

Ulusal Jeotermal Enerji Uygulamaları

-

Jeotermal Enerji Sahaları

Türkiye’de 64 adet jeotermal enerji santralı [6], 20’den fazla merkezi ısıtma sistemi, yine 20’den fazla
büyük sera işletmesi ve çok sayıda jeotermal kaynaktan beslenen turizm tesisi bulunmaktadır. Tüm bu
işletmeler birbirleriyle ilişkili olarak belli jeotermal kaynaklardan besleniyorlar. Bu işletmelerin önemli
bir kısmı Ege Bölgesi’nde bulunmaktadır. Sıcaklıklarına bağlı olarak bazıları sadece elektrik, bazıları
merkezi ısıtmaya tahsis edilmişlerdir. Sıcaklıkları daha düşük olan birtakımı da hem merkezi ısıtma
hem seracılık ve hem de turizm amacıyla kullanılmaktadır.
-

Tanımlanmış sahalar

BMenderes ve Gediz Graben’lerinde bulunan ve MTA tarafından sınırları cetvel ile çizilen çok sayıda
jeotermal ruhsatın daha az sayıda tanımlanmış jeotermal kaynaktan türetildiği gerçeği görmezlikten
gelinmektedir. Örnek olarak, Yılmazköy-İmamköy (Umurlu-Serçeköy), Salavatlı-Sultanhisar ve
Kızıldere-Tekkehamam ile etrafındaki 3 ruhsat yanında, Kavaklıdere ile etrafındaki Mevlutlu ve diğer
ruhsatlarla Kurşunlu kaynakları civarındaki ruhsatlar gösterilebilir. Dominco ve Şamilgil, (1970)
bildirisinde Kızıldere jeotermal kaynağının civardaki Pamukkale’ye (Yenice, Gölemezli, vb) kadar olan
tüm kaynakların orijinin aynı olduğunu iddia etmiş ve jeokimyasal kanıtlarını sunmuştur [7]. Aynı
kaynak üzerine çeşitli ruhsatların verilmesi ve hepsinin aynı kaynaktan üretim yapması, ruhsat
sahipleri arasında sorun yaratma yanında, jeotermal kaynağın aşırı üretim nedeniyle çabuk
tükenmesine sebep olabilir.
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Saha geliştirmeleri

Ülkemizde jeotermal enerjiden elektrik enerjisi elde edilmesinde son yıllardaki çok hızlı gelişim yeni
sahaların devreye alınmasından çok, aynı sahalarda gerçekleştirilen geliştirmelerle olmuştur. Bu
bakımdan, saha geliştirme konusu son derece kritik olup, kaynakların bütünleşik (integre) bir yöntemle
sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini tehlikeye sokabilir. Bu durum özellikle B. Menderes Grabeninin
iki ucundaki Germencik ve Kızıldere ile ortasındaki Pamukören yörelerindeki aşırı gelişmelerde kendini
göstermektedir. Buralardaki gelişmeler, dünyada bilinen büyük jeotermal kaynakların üretimleriyle boy
ölçüşür seviyelere gelmiştir. Bunların sağlıklı olup, olmadığı, ne devlet katında, ne de üniversite
ortamlarında bilimsel olarak tartışılmamış ve herhangi bir kurum tarafından da denetlenmemiştir.
-

Uygulamalar

-

Doğrudan kullanım uygulamaları

Ülkemizde jeotermal enerjinin doğrudan kullanım uygulamaları sağlık turizmi, merkezi ısıtma ve
seracılık gibi 3 ana dalda gerçekleşmektedir. Takip eden bölümde bu uygulamaların tarihçesi
hakkında bilgi sunulmaktadır
Türkiye jeotermal enerjinin bir dışavurumu olan kaplıcalar açısından çok zengin bir ülkedir. Kaplıcalar
gibi doğal kaynaklarımız yüzyıllardır Anadolu insanı tarafından şifa bulmak için kullanılmaktadır.
Aslında bu kaplıcalar ve içmeler, Anadolu’da yaşamış eski Yunan’lılardan başlayarak Roma ve
Osmanlı egemenlikleri sırasında da insanlar tarafından şifa amaçlı olarak yoğun bir biçimde
kullanılmışlardı. Örnek olarak İzmir Balçova’da Agamemnun, Bergama’da Kleopatra Kaplıcası’nı ve
Bursa Çekirge’deki Osmanlılar’dan kalan kaplıcayı, Pamukkale’nin yanında kurulan antik şehri
gösterebiliriz. Termal turizm açısından en gelişmiş bölge Afyon İli’nin Ömer-Göcek Kaplıca sularının
kullanıldığı yöreye yapılan otellerdir. Bunun yanında, Gönen, Simav, Salihli-Kurşunlu, Bursa-Çekirge,
Kükürtlü ve Yalova gibi yerler şifa arayan toplum için çekiciliğini korumaktadır. Bunların dışında
ülkemizde çok sayıda irili ufaklı kaplıca bulunması 625 adet sıcak su çıkışı [1] tespit edilen ülkemiz için
normaldir.
Türkiye’de jeotermal enerji kullanımı, konut ısıtma sistemleriyle (doğrudan) uygulama alanı bulmuştur.
Bu uygulama 1980’li yılların ortasında Gönen ile başlamıştır. 2000 yılına gelindiğinde Afyon, Balçova,
Simav, Kırşehir yanında Kızılcahamam, Kozaklı, Narlıdere ve Sandıklı’nın da ilavesiyle 350 MWt’e
çıkmıştır [8]. Şimdilerde işletmeye alınan irili ufaklı sistemlerin sayısı 38 adet olup 80000 konut
eşdeğeri ısıtma yapılmaktadır.
Seracılıkta endüstriyel anlamda jeotermal enerji kullanımı İzmir-Dikili’de başlamış, gelişmiş ve Simav,
Denizli ve Salihli-Manisa ve Aydın olmak üzere Ege Bölgesinde yaygınlaşmıştır. Ege Bölgesi dışında,
son yıllarda Yozgat, Adıyaman’daki petrol sahalarından üretilen sıcak sular, Urfa-Harran ovasında,
Ağrı-Diyadin ve Van İl’indeki jeotermal kaynaklardan çıkan sularla seracılık yapılmaya başlanmıştır.
Ülkemizde 2013 yılında jeotermal enerji kaynaklı sera ısıtma sistemleri Tablo 2’de sunulmaktadır.
•

Dolaylı kullanım uygulamaları

Türkiye’nin jeotermal enerjiyle ilişkisi 1963 yılında İzmir Balçova’da yaptığı sondaj ile başlamıştır. O
yıllarda UNDP ve MTA'nın ortak projesi olarak geliştirilen Kızıldere jeotermal sahasında bugün bir
elektrik santralı bulunmaktadır. Yetmişli yıllarda MTA jeotermal kaynaklar konusundaki aramalarına
yalnız devam ederek, en önemlisi Germencik olmak üzere birçok hidrotermal kaynağı ortaya
çıkarmıştır.
1984 yılında bir elektrik santralı kurulmasını takiben, jeotermal enerji arama çalışmaları bir duraklama
dönemine girmiş ve 2006 yılında Salavatlı’da bir özel sektör binary santralının kurulumu yanında, bir
başka yatırımcı 2009 yılında ikinci jeotermal santralı (buhar) kurmuştur. Jeotermal Enerji ve Elektrik
Piyasası yasalarının kabulü sonrası, doğrudan olmayan yatırımlar çok büyük bir ivme kazanarak,
bugünkü 1380 MWe erişmiştir [6].
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Ancak, jeotermal açıdan büyük güçlere erişen elektrik santral uygulamaları daha parlak bir görüntü
vermesine rağmen, özellikle yeraltı ve rezervuar çalışmalarının yetersiz kalması dolayısıyla, kurulan
büyük kapasiteli santraller ve bunların zayıf gerçekleşen güncel üretimleriyle dikkat çekmektedir.
Tablo 2. Jeotermal Kaynaklı Sera ısıtma yerleri, alanları ve güçleri.

a4.

Endüstri Platformu

Endüstriyel açıdan bakılınca, ülkemiz artık jeotermal santrallarla dolmuştur (64 kadar). Bazı türbinjeneratör gibi ana elemanları, verilen bol teşvik nedeniyle, yerel olarak üretilmesine rağmen, bunlar
çoğunlukla montaj ağırlıklıdır. Bunların tasarımları ve malzeme metalürjisi knowhow’ları herbiri farklı
türbin (eksenel, radyal inflow ve outflow tipler) üreten yabancı firmaların tekelindedir. Bu türbin ve
diğer santral elemanlarının ülkemizde montaj yoluyla yapılmasının endüstriyel olarak Türkiye’ye bir
yararı yoktur. Ülkemizde yeteri kadar ve hatta fazla sayıda santral olmuştur. Bundan sonra üretilecek
bu türbinleri ihraç potansiyelimiz varlığı konusuna endüstrinin bir yanıt vermesi gereklidir. Bunları
pazarlayacak imalatçılar neden kendi mallarını değil de ülkemiz markası altında satsınlar? Bu
soruların yanıtı bu tür bir endüstriyel gelişimin (tıpkı Diyarbakır’da 1970’lerde üretilmeye başlanan su
türbinleri gibi) kadük olacağı yönündedir. Montajları yapılan jeotermal türbinlerin 3 farklı tip olması da
bir dezavantajdır. Bunun dışında, ülkemizde yapılmaya başlanan aşağıdaki donanımlar giderek önem
kazanmaktadır:
•
Isı değiştiricileri (preheater, evaporator, vb.) başarılıdır ve bunların ihraç potansiyeli her zaman
olabilir.
•
ORC içindeki ve BOP’de kullanılan borular ülkemizde üretilmektedir. Bunların da ihracat
potansiyeli vardır ve yapılmaktadır da.
•
Merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan izolasyonlu borular da yıllardır ülkemizde üretilmekte
ve hatta ihraç ta edilmektedir. Ülkemizde şimdilerde bulunan 4 ana firma yurtdışındaki imalatları için
bunları kullanabilirler.
•
Sıcak su ve atık su (renejeksiyon) pompaları yatay ve düşey olarak ülkemizde imal
edilmektedir.
•
Giderek belki de kuyularımızın %70’inden fazlasında kullanılacak kuyu içi pompaların şaftlı
tipleri ülkemizde 20 yıldan fazladır imal edilmekle beraber, imalatçıların kendi iç dinamikleri dolayısıyla
bugünlerde ilgileri azalmıştır. Devletin bu sektöre teşvik vermesinde hem santral ekonomisi hem de
ülke ekonomisi açısından yararlı olacaktır.
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Tasarım

Bu konuda santral elemanı ve sistem tasarımı yok denecek kadar azdır. Isı değiştiricilerinin tasarımı
ve imalatı yerel olarak yapılabilir görünmektedir ve bunun örnekleri de mevcuttur. Öte yandan,
jeotermal kaynaklı merkezi ısıtma ve seraların tasarım ve imalatının tamamen yerli olarak yapmak
mümkündür.
Jeotermal santrallerin en kritik elemanı olan türbinler de ülkemizde tasarlanabilir. Bu tür tasarımlar
üzerinde CFD kullanarak, çalışan üniversite öğretim üyeleri bulunmaktadır. Yerli türbin tasarlama, bu
elemanların bulunduğu üniversitelerin desteklenmesiyle sağlanabilir.
Santrallerin BOP otomasyonu ülkemiz şirketleri tarafından yapılabilmektedir. Eğer desteklenirlerse,
ORC sistem otomasyonunu da yapabilirler.
-

Bileşen- Sistem Üretimi

Jeotermal enerjiden verimli elektrik üretimi “Kaynak-Santral” ilişkisinin doğru kurgulanması ve
tasarlanmasından geçiyor. Ülkemiz kaynakları çoğunluğu orta entalpi sınıfında olan jeotermal
oluşumlardır. Entalpisi yüksek sahası olan birkaç işletmemiz bulunmaktadır [6]. Buralara kurulan
santrallerin jeotermal kaynağı tam verimli işletme konusu tartışılmış [9], [10] ve “bottoming-binary” ve
kombine-santral önerileri yapılmıştır. Son kurulan santrallerin “bottoming binary” tipi olması, kaynak
kullanımı açısından yararlı olmuştur.
a5.

Kullanıcı Platformu

Kullanıcı açısından bakıldığında elektik santral performansları, eğer ısı kaynağı tasarlandığı gibi
sağlanırsa, yeterli görünmektedir. Üretim debisi ve basınçlarının düşmesi gibi saha sorunları
nedeniyle, performans düşüklüğü ülkemizde yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Bunu, kurulu gücün
ancak %60’ının üretilmesinden anlaşılmaktadır. Bunun nedeni, mevcut sahaların önemli bir kısmının
yeterli ısı kaynağını sağlayamamasıdır.
-

Performans

Jeotermal ısı kaynağı girdisi dışında kalan santralların performansını yaptığımız çalışmalarla
belirlenebilmekte ve sorunlar teşhis edilebilmektedir. Bunlar genelde ısı değiştiricilerinde oluşan
çökelme ve havayla çalışan kondenserlerin yetersiz kalmalarından kaynaklanmaktadır. İthal edilen
santrallerin orijinal olarak proseslerinde sahip olmadıkları bazı enstrümanları koyarak bu sorunların
yerlerini teşhis etmemiz mümkün olmaktadır. Bunun yanında, bu santrallerin verimini arttırma yönünde
yapılan VFD kullanımı ve ek eşanjörlerin (recuperators) yerleştirilmesi yararlı olmaktadır. Ayrıca,
yapılan performans değerlendirmelerinde de ısı değiştiricilerindeki çökelmeleri teşhis edilebilmektedir.
-

Saha sorunları

Saha sorunları daha çok yanlış tasarım kurgulamalarından kaynaklanmaktadır. Genelde, kuyuların
bireysel üretimlerinin toplamı, toplu üretim miktarının epeyce altında olabilmektedir. Bunun yanında,
teşviklere yetişebilmek ve bir an önce nakit akışı sağlayabilmek amacıyla, santraller bir ve/veya iki
kuyu performansına göre sipariş edilmektedir. Yapılacak kuyu performanslarının beklentileri
karşılamaması durumunda hem santral, hem de BOP performansında sorunlar yaşayabilmektedir.
Sahanın bulunduğu topoğrafyanın doğru değerlendirilmemesi sonucunda akışkanların uzak ve aşırı
yüksek kotlara pompalanması, üretilen gücün önemli bir kısmının bu işlere sarf edilmesi dolayısıyla,
işletmenin kaybı ve bu arazide yapılan aşırı hafriyat nedeniyle, yatırımın artması da proje fizibilitesini
olumsuz etkilemektedir. Bunun yanında, performansları farklı ve gelecekte böyle olma potansiyelleri
olan kuyuların birkaçının aynı separatöre bağlanması, zamanla bunların birbirlerini etkileyerek devre
dışı bırakmasına da neden olmaktadır. Ayrıca, farklı basınçlarla ORC’a gelen buharların aynı buhar
eşenjörüne bağlanamaması sorunu da önceden düşünülerek santraldaki farklı proses
düzenlemeleriyle çözülmelidir. Yüksek entalpili ve yüksek CO 2 içeren sahalara kurulan buhar
santrallerinin ürettikleri gücün önemli bir kısmı kondansörde biriken gazın atılması için
harcanmaktadır.
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Büyük sahalarımızda yüksek kapasiteli santrallerin kurulması ekonomik açıdan anlamlı olabilir. Ancak,
yapılan çok sayıdaki kuyunun santrala bağlanması için uzun boru hatlarının kullanılması tarım havzası
olan B. Menderes ve Gediz Graben’lerinde yaşayanları rahatsız etmektedir. Öte yandan, modüler
gelişim yaklaşımının seçimi, santrale çok sayıda kuyu bağlanmasını engellediği gibi, belli bir güç ile
kurulan santralin üretimine rezervuarın tepkisini izleme fırsatı vermesi yanında, bu santralden elde
edilen nakit akışının sonraki santralleri finanse etme olanağı sağlamaktadır.
Bazı sahalarımız dışında genelde bir korozyon sorunu yok gibi görünse de bu konuya hiç
odaklanılmamaktadır. Ortaya çıktığında da, maliyeti yüksek olan bir sorundur. Konu hakkında
ülkemizde bilgi birikimi sınırlı ve problem olduğunda yabancı uzmanlarla muhatap olunmakta ve onlar
da doğru olmasa da, hep imalatçı firmaların lehine karar vermektedirler.
-

Eğitilmiş personel

Santral performansının sürdürülebilirliğini sağlayacak personeli yetiştirecek formal bir eğitim ve
öğretim sistemi ülkemizde maalesef yoktur. Bunlar iş üzerinde yapılıyor ve yetişmiş personel sık iş
değiştirme imkânına sahip görünmektedir. Bu da bazı işletmeciler için sıkıntı yaratırken, diğerlerinin
işini kolaylaştırmaktadır. Sonuçta yeni eleman yetişmiyor ve kaybeden firmanın kurumsal hafızası da
kaybolmaktadır.
Jeotermal enerji üretimi çok disiplinli bir alan olduğu için, genelde işletmeciler yeraltı konuları için
yerbilimcileri, santral ve kuyu-santral bağlantıları için makine ve elektrik mühendisleri yanında, petrol,
kimya ve otomatik kontrol mühendislerini istihdam ederek işletmeyi yürütmektedir. İşletmede çalışacak
mühendisleri, özellikle makine ve elektrikçileri imalatçılar belli kurslara tabi tutarak yetiştirilmektedir.
Sondaj konusunda petrol mühendisleri oldukça yetkindirler. DEÜ.’si Sondaj Meslek Yüksek
Okulu’ndan yetişen sondaj teknisyenleri de çok başarılılardır. Ülkemizdeki sondaj endüstrisi de başarılı
ve yatırım maliyetlerini de aşağı çekmektedir.
BOP tasarımı ve imalatı konusunda da yabancı imalatçıların da takdir ettiği, başarılı işler yapan
mühendislerimiz ve bir firmalarımız mevcuttur. Bunlar kendi kendilerini iş üzerinde eğiten elemanlardır.

4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Ülkemizde jeotermal enerji konusunda yapılan araştırma çalışmalarını sadece temel ve uygulama
bazında mercek altına almak, sağlıklı bir değerlendirme olmayabilir. Aşağıdaki disiplinler temelinde
yapılan değerlendirmenin daha iyi sonuç verebileceğini düşünüyoruz.
•
Yerbilimleri disiplini jeoloji, jeofizik ve jeokimya olarak kategorize edilebilir. Bu disiplinlerde
yapılan çalışmalar arama odaklı olup, araştırmayla karıştırılmaktadır. Kaliteli bir jeolojik çalışma
sonunda oluşturulacak bir jeolojik modeli yapmak ve özellikle jeotermal sistem modelini belirleyecek
yapısal süreksizlikleri ortaya koyan jeofizik yöntemleri belirlemek, doğru yönde yapılmış arama
uygulamalarıdır, ama araştırma değildir. Ama buluş içeren (innovasyon) orijinal yerbilimi çalışmaları
yoktur. B. Menderes Grabeni üzerine yerbilimciler tarafından bir kollokyum [11] gerçekleştirilmiş
olmasına rağmen, hala bu yapının bir rift olduğunuda iddia eden yerbilimciler var olup, tartışma
sürmektedir. Tüm yerbilimcilere bu bakımdan ışık tutacak yayınlar sınırlı ve yetersizdir. Yerbilimleri
konusunda ikinci önemli sorun, kullanılan jeokimyasal yöntemlerin volkanik ortamlar için tasarlanmış
olmasıdır. Ülkemize şimdiye dek çalışılan sahalarda metamorfik birimlerle karşılaşılmıştır. Bu ortamda
dolaşan suların volkanizmayla değil de, çekme gerilmesi çevresinde metamorfik kayaçlarla etkileşim
halinde olması aşikârdır. Ülkemizde yapılacak su kimyası araştırmalarının metamorfik kayaçlar için
düzenlenmemesi ülke araştırmacıları açısından son derece büyük bir eksiklik olup araştırmacıları
yanıltır. Bu tür çalışmalar evrensel bilime de katkıda bulunacaktır.
•
İkinci alan mühendislik araştırma ve çalışmalarıdır. Bunlar, sondaj, rezervuar ve makine
mühendisliği dallarıdır.
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Sondaj teknoloji ağırlıklı bir disiplin olduğu için teknoloji konusunda ülkemiz araştırmalarının bu
konuda yetersiz olacağı düşünülmektedir. Sondaj teknolojisi dışında, çamur ve çimento alanlarında
İTÜ’de başarılı araştırma çalışmaları yapılmış ve yapılmaktadır. Bunların bir kısmı geçmiş Teskon
Kongreleri jeotermal seminerlerinde ve uluslararası dergilerde sunulmuştur.
Rezervuar mühendisliği araştırmaları daha çok model çalışmaları üzerinden yürütülmektedir.
Araştırmacılar model yapanlar ve hazır programları kullananlar olarak sınıflandırılabilir. Model yapan
araştırmacı sayısı çok az ve yetersizdir. Hazır model kullananların da ne kadar başarılı sonuçlar elde
ettiği konusu tartışmalıdır.
Bu alandaki en son konu santral ve merkezi ısıtma sistemlerinin proses mühendisliği ve tasarımıdır.
Bunlar da bilimsel çalışmadan çok mühendislik uygulamalarıdır. Bu alanda jeotermal kaynağa uygun
santral seçimi konusunda mühendislik araştırmaları sonuçları uluslararası toplantı ve dergilerde
yayınlanmış (Kıvanç Ateş ve Serpen, 2016) olup, endüstriye jeotermal kaynaklara uygun santral
seçimi önerilerinde bulunulmuştur.
Yukarıda tanımlanan çalışma alanlarından üretilen yayınlar, özellikle uluslararası dergi, Kongre ve
Sempozyumlarda sunulanları kategorize edilirse:
(1) ülkemizdeki jeotermal etkinlikleri ve durumu sağlıksız ve uydurma verilerle sunan çok sayıda yayın,
(bunlar içinde bazı dergilerde alındıktan bir gün sonra kabul edilenler vardır),
(2) sahalarda uygulanmış, araştırma kategorisine girmeyen, yerbilimi çalışmaları,
(3) önemli bir kısmı hazır programlarla modelleme üzerine olan rezervuar çalışmaları,
(4) jeotermal enerji çalışmalarına katkıda bulunmayan exerji ile ilgili yayınlar ortaya çıkmaktadır.
Bir uluslararası toplantıda WGC yönetici bilimadamı, dünya jeotermal kongresine ülkemizden 90
civarında özet yollandığını ve en çok olanlardan biri olduğunu işaret etmiştir. Bu rakam dünyada bu
konuda bilimsel çalışma ve teknoloji üreten ülkelerden de fazladır.
Jeotermal yasa çıktıktan sonra ülkemizde jeotermal enerji konulu birçok üniversite, resmi kurum, sivil
toplum kuruluşları tarafından bireysel ve işbirliği içinde çok sayıda etkinlik ve toplantı düzenlenmiştir.
Bu etkinlikler toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme konusunda ne kadar başarılı olmuştur
bilinmemektedir. Ancak, toplumda bir gerçeklik yarattığı muhakkaktır. Eskiden ilgisiz iken, son
zamanlarda toplum jeotermal enerjiye eskiye göre daha olumsuz yaklaşmaktadır.
Sonuç olarak, ülkemizden çok sayıda yayın üretilmesine rağmen bunların bilimsel ve teknolojik olarak
karşılığı yok gibidir. Toplumsal ve endüstrideki hızlı gelişmeler, maalesef bilimsel ve teknoloji tarafına
pek yansımamış görünüyor. Bunun nedenleri ayrıca tartışılabilir.
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JEOTERMAL ENERJİ SANTRALLERİNDE OPTİMUM
MEKANİK TASARIM KRİTERLERİ
Optimum Mechanical Design Criteria In Geothermal Power Plants

Gökhan GÖYMEN
Kıvanç KAVLAK

ÖZET
Jeotermal enerji santrallarında, santralin ana enerji kaynağı olan üretim kuyularının verilerinin
değerlendirilmesi son derece kritiktir. Kuyu başlarındaki tasarımlarda, hem optimum separatör
seçimleri hem de kısma vanası gereksinimlerinin tasarım aşamasında en uygun şekilde
boyutlandırılması gerekir. İleride oluşacak kuyu verileri değişkenliklerine göre esnek çözümler
tasarlanmalıdır. Santralların brine besleme hatlarının boyutlandırılmaları da esnek ve hem kuyu debibasınç ilişkilerine hem de sonradan yapılacak bileşik yük değerlendirmelerine cevap verecek şekilde
olmalıdır. Ortak boru hattının, optimum basınç ve debide çalışacak akıllı enerji yönetim
modellemesiyle çalıştırılması, santral verimliliğini etkilemektedir. Santrale enerji transferinden sonra
re-enjeksiyon pompaları ve re-enjeksiyon boru hatları tasarımı da hem işletme giderleri hem de
çevresel faktörleri etkileyeceği için en uygun şekilde tasarlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal Enerji Santrali, Optimum Tasarım, Mekanik Tasarım.
ABSTRACT
In geotheromal power plants, it is crucial to evaluate the data of production wells which are the main
energy source for the plants. For wellhead designs, both optimal seperator sizing and requirements for
reducing valves should be considered during design phase. Flexible solutions should be aimed for
possible changes in well parameters. Brine supply pipelines of plants should be flexible to be able to
meet the needs due to pressure and flow interconnection of the well, as well as possible load
changes. Plant efficiency is affected by the common pipeline which operates with intelligent energy
management model implementing optimal pressure and flow rate. After energy transferred to the
plant, reinjection pumps and design of reinjection pipelines should be well-considered since they have
impact on both management expenses and environmental factors.
Key Words: Geothermal Power Plant, Optimal Design, Mechanical Design.

1. GİRİŞ
Günümüzde sürdürülebilir enerji, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önem kazanmış ve halen
gelişmekte olan bir ticari etkinlik olarak göze çarpmaktadır.
Enerjide dışa bağımlılık ve Türkiye’nin giderek büyüyen enerji ihtiyacı göz önüne alındığında, sürekli
büyüyen elektrik talebinin sürdürülebilir ve yerli kaynaklardan karşılanması, enerji gündemindeki en
önemli konulardan birisidir.
Bu bildiride jeotermal enerjiyi, jeotermal enerji kuyularından santrale aktarmak için ihtiyaç duyulan
kuyu başı ekipmanları ve enerji besleme boruları tasarımdaki optimum mekanik tesisat tasarım
kriterlerinden bazıları irdelenmektedir.
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2. KUYU BAŞI SEPERATÖR OPTİMUM TASARIMI
Kuyu başlarında bulunan seperatörler, 2 fazlı akış olarak kuyudan temin edilen akışkanın buhar ve
kızgın suya ayrılması işleminde kullanılmaktadır.
Doğru separatör tasarımı, buharın çift fazlı akışkandan yüksek verimlilikte ayrılması ve dolayısıyla
santralin daha fazla elektrik üretip daha verimli çalışmasına olanak sağlamaktadır.
2.1. Seperatörde Seperasyon Prosesi
Seperasyon prosesi, termodinamiğin birinci kuralına uygun olarak basit bir ısıl kütle denge
uygulamasıdır. Prosesin düzgün çalışabilmesi için optimum seperasyon basıncının belirlenmesi
gereklidir.
Aşağıdaki Grafik-1’de görüleceği üzere h1 entalpisine ve mf kütlesel debisine sahip jeotermal akışkan
sabit entalpide kuyudan seperatöre hareket ederken flashing operasyonuna maruz kalır. Seperatörün
içerisinde doymuş su h3 ve doymuş buhar h4 oluşur. Bu durumdaki kütlesel denge denklemi
aşağıdaki şekilde oluşturulabilir.
m w x h1 = m b x h3 + m s x h4
m w : 2 fazlı akışkan kütlesel debisi
m b : brine kütlesel debisi
m s : buhar (steam) kütlesel debisi

Grafik 1. Sıcaklık Entropi Diyagramı. [1].
2.2. Dik Tip Seperatör Tasarımı
Dikey tip seperatörler temel prensip olarak, vorteks akımının oluşturduğu santrifüj etki ile sıvıyı
seperatör çeperine, buharı ise orta noktada toplamak suretiyle ayrıştırma yapmaktadır.
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Şekil 1. Dik Tip Seperatörde Ölçülendirme. [1].
Enerji santralını besleyen kuyu başlarında bulunan seperatör boyutları, yüksek verimli seperasyon
için, Bangma (1961) ve Lazalde-Crabtree (1984) tarafından oluşturulan boyut belirleme metodlarına
göre düzenlenmelidir.
Tablo 1. Dik Tip Seperatörlerde Boyut Belirleme Metodları. [1].

Seperatörden çıkan buharın kalitesi seperatöre giren akışkan koşullarına bağlı olarak değişkenlik
göstermektedir. Akışkan (iki fazlı akışkan) hızı arttıkça belirli bir değere kadar seperatör verimi yüksek
kalmakta bu hızı aşan değerlerde (>42m/s) seperatör verimi dramatik olarak düşmektedir.
Aşağıdaki grafikten görüleceği üzere seperatör giriş borusundaki akışkan hızı 30m/s ile 40m/s
aralığında seperatör verimi maksimum düzeyde olmaktadır.
Bu veriler ışığında; kuyu başlarında bulunan seperatörlerin, çift fazlı akışkan giriş borusu çaplarının
doğru olarak tayini de, seperatördeki seperasyon verimi açısından son derece önemlidir.
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Grafik 2. Seperatörlerde Akışkan Giriş Hızına Bağlı Verim Eğrisi. [1].

3. SANTRAL BESLEME HATLARINDA BORU GÜZERGÂHI VE BORU ÇAPI TAYİNİ
Jeotermal enerji sistemleri çok sayıda farklı disiplinin çerçevesinden değerlendirilmesi gereken
bütünsel yaklaşım metodlarının toplamıdır. Yaklaşım metodlarını oluşturan disiplinlerden biri de enerji
taşınımını sağlayan ve jeotermal enerji santrallarına enerjiyi ulaştıran borulama tesisatıdır.
Borulama tesisatıyla enerji taşınımının tasarımında bir dizi tasarım aşamalarının uygulanması
gereklidir. Aşağıda bu tasarım aşamaları sıralanmıştır;
•

Enerji santralının yerleşeceği sahanın plankote haritalarıyla kuyu noktaları göz önünde
bulundurularak ön borulama güzergahı belirlenir. Borulama güzergahı belirlenirken yerel
yaşam alanları, ulaşım yolları, optimum inşaat ve mekanik maliyetler göz önünde
bulundurulur.

•

Boru tesisatıyla taşınacak akışkanın tip, debi, sıcaklık, basınç vb. bilgilerine göre kullanılacak
borudaki sıcaklık ve basınç dayanımı, korozyon direnci seçilerek boru özelliklerine ve hat
çaplarına karar verilir.

•

Bilgisayar destekli modelleme ve analiz programlarında, belirlenen borulama güzergahları
oluşturulur. Genleşme elemanları ve sabit mesnet noktaları belirlendikten sonra, boru hatları
için stress analizi yapılarak mesnet yükleri bulunur. Mesnet yükleri hesaplanırken ısıl
genleşme, boru ağırlık, deprem, rüzgar vb. tasarım parametreleri göz önüne alınmalıdır.

•

Buhar ve kondens hatlarında boru eğimlerine karar verilip ve kondens toplama noktaları
belirlenir.

Hat boyutlandırmaları; hem değişken olabilen kuyu debi değerleri ve sisteme giriş yapması muhtemel
kuyular göz önüne alınarak esnek şekilde, hem de ilk yatırım ve işletme maliyetleri düşünülerek
mümkün olduğunca optimum şekilde yapılmalıdır.
Alttaki görselde, kuyudaki çift fazlı akışkanı seperatöre ileten (1), seperasyon sonucu santrali besleyen
buhar (2) ve brine (3) hatları şematik olarak verilmektedir.
Yapılan literatür çalışmalarında 2 ve 3 nolu boru hatları için maksimum hız kriterleri aşağıdaki gibi
oluşmaktadır. [2].
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2 numaralı buhar hattı için maksimum hız 30 m/s
3 numaralı brine hattı için maksimum hız 1,5 m/s

Grafik 2. Buhar ve Brine Hatları Şematik Gösterimi. [3].

4. KUYU BAŞI SEPERASYON BASINCI TAYİNİ VE BRINE TRANSFER POMPASI SEÇİMİ
Kuyu başı seperasyon noktası tayini ve brine transfer pompası seçimi, kuyulardan alınacak enerjinin
verimliliği ve elektrik iç tüketim maliyetleri açısından kritiktir.
Pompalı üretim yapan tesislerde, brine pompası seçiminde aşağıdaki kriterler göz önünde
bulundurulmalıdır.
• Kuyu başı seperasyon basıncı (seperatör çıkış basıncı)
• Kuyu basınç ve debi değerleri
• Kuyu başı ile reenjeksiyon havuzu arasındaki kot farkı
• Santral giriş basıncı ve boru basınç kaybı (hidrolik analiz)
4.1. Seperasyon Basıncı Tayini
Kuyubası seperasyon basıncı, seperatör içerisinde flashing operasyonu sonucunda akışkan
içerisindeki sıvı ve gazların ayrıştırıldığı basınçtır.
Seperatörde ayrışan buhar ve akümülatörde biriken sıvı, akümülasyon tankı ile seperatör arasındaki
yastıklama hattı nedeniyle eş basınçlardadır. Yani başka bir deyişle; akümülatör tankı ile seperatör,
birleşik kaplar olarak kabul edilip, içerisinde de buharı ile dengede olan sıvı bulunmaktadır.
Akümülatör tankından pompalanmak üzere emilen brine, birden fazla kuyu başı brine transfer
pompasının pompalama yaptığı bir boru ağına iletilmektedir.
Benzer şekilde; buhar ise, sadece seperasyon basıncı sayesinde ve herhangi bir sıkıştırma işlemi
olamadan, buhar boru ağına iletilip santrale ulaşmalıdır.
Debi ve basınç değerleri birbirinden farklı karakteristikte olan kuyuların, özellikle buhar transferi
düşünüldüğünde, aynı boru ağında, yani aynı hidrolik devrede, birbirleri ile uyumlu olarak çalışabilmesi
için, boru ağındaki basıncın mümkün olduğunca eş seçilmesi gereklidir. Bu nedenle kuyubaşı
seperasyon basıncının doğru belirlenmesi, kuyulardan alınan enerjinin santrale ulaştırılması için son
derece kritiktir.
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Örnek olarak; aşağıdaki grafikte, birbirinden farklı üç kuyunun debi – basınç değişim eğrisi
verilmektedir. Grafik üzerindeki sabit çizgi, ortak boru ağı için seçilen eş basınç (dP1) değerini temsil
etmektedir. Bahsedilen eş basınç değeri, santral için belirlenmiş olan eşanjör minimum giriş basıncı ve
kuyu çıkış basınçları göz önüne alınarak belirlenmelidir. Grafik üzerinde belirtilen diğer basınç
değerleri ise (dP2, dP3, dP4), buharın boru hattı ile santrale kat ettiği yol boyunca gerçekleşen basınç
düşümlerini ifade etmektedir.
Yukarıda ifade edilen yöntem ile kuyubaşı seprasyon basıncı belirlendikten sonra, bu basınç değerine
karşılık gelen debi üzerinden kuyubaşı brine pompası boyutlandırılabilir. Kuyubası brine pompa
seçimi, bir sonraki başlıkta detaylı olarak açıklanmaktadır.

Grafik 3. Kuyu Örnek Basınç-Debi Eğrileri ve Kuyubaşı Seperasyon Noktası.
dP(1)
dP(2)
dP(3)
dP(4)
P-m(sep)

= Boru ağı ortak basıncı [bar]
= Kuyu-1 buhar hattı basınç düşümü [bar]
= Kuyu-2 buhar hattı basınç düşümü [bar]
= Kuyu-3 buhar hattı basınç düşümü [bar]
= Kuyu başı seperasyon noktası

Yukarıdaki yönteme alternatif olarak; kuyunun vana tam-açık ve vana tam-kapalı debi-basınç
parametreleri biliniyor ancak vana yarı-açık debi-basınç parametreleri bilinmiyor ise herhangi bir vana
yarı-açık durumu için basınç değerlerini, debinin bir fonksiyonu olarak kullanıp, debi değeri
hesaplanabilir.

Grafik 4. Kuyu Basınç-Debi Eğrisi Fonksiyonu. [4].
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4.2. Brine Pompası Seçimi
Aynı boru ağına pompalama yapan ve farklı kuyu başlarında bulunan pompaların basınç – debi
değerleri arasındaki ilişki, kuyulardan alınacak enerji miktarı ve pompa verimliliği açısından önem
teşkil etmektedir.
Kuyu başı pompasının doğru seçimi için, pompa terfi değerinin, yani pompanın basınçlandırdığı
akışkanın santrale kadar izlediği güzergâh boyunca kaybettiği basıncın iyi analiz edilmesi gereklidir.
Akışkanın boru içerisinde kat ettiği yol boyunca meydana gelen basınç kayıpları ikiye ayrılmaktadır.
Birincisi; akışa ters yöndeki sürtünme kuvvetinden meydana gelen kayıplardır. Bu kayıplara sürekli
kayıplar denir. Sürekli kayıplar, düz bir boruda meydana gelen kayıplardır.
İkincisi ise akım yönünde veya akış kesitinde meydana gelen değişimler sonucu oluşan kayıplardır. Bu
kayıplara yerel kayıplar denir. Yerel kayıplar, dirsekler, ani daralma ve genişlemeler, bağlantı
elemanları gibi etkenler ile ortaya çıkan kayıplardır.
Bu kayıpların bilinmesi, doğru pompalama gücünün hesaplanmasında, doğru sistem tasarımı
yapılmasında oldukça önemlidir.
Hazen-Williams formülü, türbülanslı akış şartlarında (Re ≥ 2000) her türlü sıvı ve gaz akışkanlar için,
dolu akış şartlarında (basınçlı akış şartlarında) ve yüksek hızlı olmayan (V ≤ 7-8 m/s) akışlar için,
sürekli ve yerel kayıpların hesaplanabilmesi için uygulanabilir bir eşitliktir.

∆p
L
V
C
C
D
ρ
ρ
g
g

= Birim borudaki basınç düşümü (Pa)
= Eşdeğer boru boyu
= Akışkanın boru içindeki hızı (m/s)
= Sürtünme katsayısı
= 120 (yeni olmayan çelik boru için)
= Akışın olduğu borunun iç çapı (m)
= Akışkanın yoğunluğu (kg/m3)
= 960 kg/m3
2
= Yerçekimi ivmesi (m/s )
2
= 9,81 m/s

Sürekli kayıpların hesaplanabilmesi için borunun gerçek uzunluk değerinin bilinmesi yeterli iken, yerel
kayıpların hesabında ise eşdeğer boru boyunun bilinmesi gereklidir.
Eşdeğer boru boyu; borular üzerinde bulunan vana ve fittingslerin basınç düşümlerinin boru uzunluğu
(m) cinsinden değerlerinin toplamıdır. Eşdeğer boru boyu hesaplamalarında aşağıdaki tablodaki
değerler kullanılmalıdır.
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Tablo 2. Vana ve Fittings Eşdeğer Boru Uzunlukları. [5].
Equivalent Loss Lengths for Various Fittings
o

90
Standard Welded Tee
Welded
Straight
Diameter Elbow (long
Through
radius)

Welded
Tee
Through
Branch

Globe
Gate
Valve, Full Valve, Full
Open
Open

Butterfly
Valve
(same as
gate
valve)

Check
Valve
(same as
globe
valve)

m

m

m

m

m

m

m

DN150

3.00

3.00

9.00

52.00

2.10

2.10

52.00

DN200

4.00

4.00

12.00

62.00

2.70

2.70

62.00

DN250

4.90

4.90

15.00

85.00

3.70

3.70

85.00

DN300

5.80

5.80

18.00

98.00

4.00

4.00

98.00

DN350

7.00

7.00

21.00

110.00

4.60

4.60

110.00

DN400

7.90

7.90

24.00

125.00

5.20

5.20

125.00

DN450

8.80

8.80

26.00

140.00

5.80

5.80

140.00

DN500

10.00

10.00

30.00

160.00

6.70

6.70

160.00

DN600

12.00

12.00

35.00

186.00

7.60

7.60

186.00

DN650

14.40

14.00

39.00

206.00

8.50

8.50

206.00

DN700

17.40

16.00

42.00

228.00

9.50

9.50

228.00

DN750

20.40

18.00

46.00

250.00

10.60

10.60

250.00

5. BUHAR TRANSFERİ İÇİN ALTERNATİF YAKLAŞIM METODU
Jeotermal enerji sistemlerinde kuyuların enerji davranışları jeolojik etmenlere, kuyu kullanımına ve
saha işletmesine bağlı olarak dönemsel değişiklikler göstermektedir. Bu enerji değişkenlikleri
nedeniyle hedef üretim kapasitesini yakalayabilmek ve buhar boru hatlarında basınç değişimlerini en
aza indirebilmek işletmeler için önemli hususlardan biridir.
Kuyu çıkış hatlarındaki buhar basıncı, artezyenik kuyu çıkış basıncına ve buna bağlı olarak
seperatörde oluşan seperasyon basıncına bağlıdır. Bu bilgiye istinaden; santral boru ağına bağlanan
kuyu çıkışı boru buhar basıncı ile kuyu basınç-debi değerleri arasında güçlü bir ilişki vardır.
Kuyu çıkış basıncının zaman içerisinde değişimi veya santral boru ağına yeni kuyular eklenmesi
nedeniyle, boru ağındaki denge basıncı değişiklik gösterebilir. Bu değişimin bir sonucu olarak, bazı
kuyulardan alınan buhar, basınç yetersizliği sebebiyle santrale iletilemeyebilir.
Kuyu buhar basınçlarındaki değişkenliklere cevap verebilecek ve bakım periyotlarında da esneklik
sağlayabilecek alternatif buhar transferi metodu; yüksek basınçlı ve alçak basınçlı kuyuların kabul
edilebilir buhar basınç aralıklarına göre gruplanarak bağımsız iki ayrı hat ile yani yüksek basınçlı buhar
hattı ve alçak basınçlı buhar hattı olarak santrallere ulaştırılmasıdır.
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Grafik 5. Buhar Hatları Alternatif Bağlantı Şeması
Yukarıda, örnek bir santral için oluşturulan alternatif bağlantı şemasından da görülebileceği gibi; her
kuyu başında, kuyu testleri sonucunda ortaya çıkan basınç değerleri verilmiştir. Grafikten takip
edilebileceği üzere; santral sahasında bulunan dört kuyunun da kabul edilen basınç değerleri
birbirlerinden farklıdır.
Kuyu buhar hatlarının, göreceli olarak, alçak basınç ve yüksek basınç sınıflarında gruplandırılması
sırasında, enerji santralinin minimum giriş basıncı ve seçilecek olan kuyu başı seperasyon basınçları
göz önüne alınmalıdır.
Hidrolik olarak birbirinden ayrılmış yüksek basınç ve düşük basınç buhar transfer hatlarının, santral
sahasinda da birbirinden farklı eşanjörlere bağlanması gereklidir. Böylece; kuyudan santrale kadar,
farklı basınçlarda oluşturulmak istenilen hidrolik devreler birbirlerinden tamamen ayrışmış olur. Farklı
eşanjörlere bağlanması istenilen hatların debilerinin, eşanjör tasarım debilerini sağladığından da emin
olunmalıdır.
Açıklanan yöntem ile boru ağında yapılan herhangi bir değişiklik nedeniyle, kuyulardan buhar
alınamama sorununun önüne geçilmesi ve işletmesel esneklik hedeflenmektedir.
Önerilen yöntem henüz hiçbir santral BOP tasarımında denenmemiş olup, zaman içerisinde
karşılaşılan sorunlar sonucunda geliştirilen bir çözüm yaklaşımıdır ve tartışmaya açıktır.
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6. SONUÇ
Günümüzde, giderek artan enerji ihtiyacı ve enerji kaynaklarına ulaşımdaki zorluk, enerji temin
maliyetlerini yukarı çekmektedir. Bu sebeple ülkemizde, enerji ihtiyaçlarının yerli kaynaklar ile
karşılanarak enerjide dışa olan bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir.
Bu bağlamda, ülkemizde ve dünyada sürdürülebilir enerji kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.
Günümüzde, dünya genelinde tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 20’si yenilenebilir enerji
kaynaklarından elde edilirken, ülkemizde ise toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 35’i
sürdürülebilir enerji kaynaklarından temin edilmektedir. [6].
Jeotermal enerji ile elektrik üretimi, son yıllarda ülkemizde de önem kazanmaya başlamıştır. Türkiye
genel kapasite bakımından dünyada sekizinci sırada yer almakla birlikte, 2015 yılında gerçekleşen
kapasite artışı bakımından ise dünyada ilk sıradadır. [6].
Enerjiye ulaşımın zor, üretimin ve iletimin zahmetli ve maliyetli olduğu düşünüldüğünde, jeotermal
enerji transferinin de verimli, esnek ve işletmenin zaman içerisinde değişen taleplerine cevap
verebilecek nitelikte olarak tasarlanması gereklidir.
Yapılan BOP tasarımları bu perspektiften düşünülmeli, yatırımcı tarafında ise dış saha mekanik
projelerine gereken önem verilmelidir. Bu sayede enerji, santrale daha verimli şekilde ulaştırılırken,
gereksiz enerji kayıplarının da önüne geçilmiş olur.
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JEOTERMAL REZERVUARLARDA KARBON DİOKSİT
MİKTARININ ÇOKLU TANK MODELİ İLE MODELLENMESİ
Modeling Of Carbon Dioxide Amount With Multiple Tank Model In Geothermal Reserves

Alper Süleyman CAN
Ömer İnanç TÜREYEN
Abdurrahman SATMAN

ÖZET
Türkiye’de son on yılda jeotermal enerjinin kullanımı konusunda büyük gelişmeler yaşanmaktadır.
Jeotermal enerjinin kullanımının artmasıyla birlikte jeotermal rezervuar mühendisliği uygulama ve
araştırmaları da önemini gittikçe arttırmaktadır. Jeotermal rezervuarların sürdürülebilir bir şekilde
işletilmesi için kullanımı kolay ve uygun bir rezervuar modelinin oluşturularak ileriye yönelik gerçekçi
tahminler yapılması gereklidir. Jeotermal rezervuarlar için literatürde çeşitli modelleme yöntemleri
mevcuttur.
Türkiye’deki jeotermal sahaların hemen hemen hepsinde jeotermal su içinde çözünmüş değişen
miktarlarda karbon dioksit bulunmaktadır. Bu çözünmüş karbon dioksitin üretim açısından etkileri
oldukça önemlidir. Genel olarak kuyu içinde akış sırasında karbon dioksit açığa çıkarak buhar
üretimine yardımcı olmaktadır. Rezervuar içindeki karbon dioksit miktarı zaman içinde üretim /
reenjeksiyondan dolayı değişime uğramaktadır. Üretime etkisinin büyük olmasından dolayı, ileriye
yönelik tahminlerin yapılmasında rezervuar içinde zamanla değişen karbon dioksit miktarlarının da
hesaba katılması gerekir.
Bu çalışmada, rezervuar içindeki basınç, sıcaklık ve karbon dioksit miktarının değişiminin
modellenmesi amacıyla bir model geliştirilmiştir. Geliştirilen model kütle dengesi ve enerji dengesi
denklemlerine dayanmaktadır. Kütle dengesi denklemleri jeotermal akışkan ve karbon dioksit için
yapılmaktadır. Enerji dengesi ise sıcaklığın hesaplanması için tüm sistem için yapılmaktadır. Bu
çalışmada ise sadece karbon dioksit miktarlarının değişimi göz önünde bulundurulacaktır. Yapılan
çalışmada gerçekleştirilen üretim / reenjeksiyon stratejilerinin ve doğal beslenmenin karbon dioksit
miktarının değişimi üstündeki etkileri incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Karbon dioksit, tank modelleri, jeotermal rezervuar mühendisliği.

ABSTRACT
Over the last decade, there has been increasing activity in the use of geothermal energy in Turkey.
With the increase in utilization of geothermal energy, geothermal reservoir engineering is becoming
more and more pronounced in terms of both practice and research. In order to have a sustainable
development of a geothermal field, an appropriate and easy to use model of the reservoir is a must for
providing realistic future performance predictions. There exist various modeling strategies in the
literature for modeling geothermal reservoirs.
One of the common characteristics of the geothermal fields in Turkey is that almost all are liquid
dominated reservoirs and that almost all of them contain some amount of dissolved carbon dioxide.
The dissolved carbon dioxide has considerable effects on the production performance. Carbon dioxide
has the effect such that, it causes much higher flashing pressure inside the well and therefore aids in
maintaining the production. However, because of production / reinjection operations in the field, the
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amount of carbon dioxide declines with time in the reservoir therefore causing a change in the
production performance. Hence it becomes crucial to include the change of carbon dioxide content
when making future performance predictions.
In this study, a model has been developed for modeling the pressure, temperature and the change in
the carbon dioxide content of geothermal reservoirs. The developed model is based on solving two
mass balance equations (one for water and the other for carbon dioxide) and an overall energy
balance equation. The developed model is capable of modeling the behaviors for a number of tanks
that may represent various components of a geothermal system such as the reservoir, aquifer or the
recharge source. In this study we present only the results of modeling the change in the carbon
dioxide content of the reservoir. The effects of recharge and of production / reinjection operations on
the carbon dioxide content is considered.
Key Words: Carbon dioxide, tank models, geothermal reservoir engineering.

1. GİRİŞ
Türkiye’de jeotermal enerjiden elektrik üretimi 1984 yılında Kızıldere sahasında başlamıştır. 2006
yılına kadar da ülkenin tek jeotermal elektrik santrali olarak görev yapmaya devam etmiştir. 2006
yılından itibaren ise özel sektörün de devreye girmesi ile birlikte kurulu güç kapasitesi her geçen gün
artmaktadır. Günümüzde, Türkiye’de jeotermal elektrik santrali kurulu güç kapasitesi Kasım 2018
itibariyle 1347 MW e ’ye ulaşmıştır. Doğrudan kullanım kapasitesi ise yaklaşık olarak 3300 MW t ’dir.
Türkiye’deki güç santrali kurulu kapasitesi ve doğrudan kullanım kapasiteleri sırasıyla Şekil 1 ve Şekil
2’de verilmektedir. Şekil 1’den de anlaşılacağı gibi 2006 yılından sonra Türkiye’de kurulu güç
kapasitesindeki artış çok hızlı gerçekleşmiştir. Şu an Türkiye’deki tüm güç santralleri özel sektörde
bulunmaktadır. Şekil 2’de gösterildiği üzere, kurulu doğrudan kullanım kapasitesi ise 2000 ve 2015
yılları arasında yaklaşık olarak 3 katına çıkmıştır.
Açıkça görülmektedir ki Türkiye’de jeotermal enerji kullanımı geçtiğimiz yirmi yıla yakın bir süredir
sürekli olarak artış göstermektedir. Bu artışla birlikte jeotermal rezervuar mühendisliği gittikçe önem
kazanmaktadır. Türkiye’deki jeotermal sahalar değerlendirildiğinde rezervuar mühendisliği
uygulamalarında mutlaka sahaların içerdiği karbon dioksiti miktarı da hesaba katılmalıdır.

Şekil 1: Türkiye’deki kurulu güç kapasitesinin zamanla değişimi [1].
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Şekil 2: Türkiye’deki kurulu doğrudan kullanım kapasitesinin zamanla değişimi [1].
Suyun içinde çözünmüş olarak bulunan karbon dioksitin üretim davranışına etkisi oldukça önemli
derecededir. Çözünmüş karbon dioksitin en önemli etkisi suyun ayrışma basıncı üstündedir. Farklı
karbon dioksit oranları için su-karbon dioksit karışımının etkileri Şekil 3’de verilmektedir. Şekil 3’de
X CO2 (kesir)olarak verilen değerler suyun içinde çözünmüş karbon dioksitin kütlesel olarak oranını
vermektedir.

Şekil 3: Farklı karbon dioksit oranları için su - karbon dioksit karışımı için ayrışma basıncı eğrileri [2].
Çözünmüş karbon dioksit oranının X CO2 =0.005 (%0.5) olmasında dahi ayrışma basıncının arttığı Şekil
3’den açıkça anlaşılmaktadır. En büyük etki yaklaşık olarak 373 K (100 °C) ile 523 K (250 °C)
sıcaklıkları arasında görülmektedir. Bu sıcaklıklar arasında karbon dioksit oranını arttırmak ayrışma
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basıncındaki en büyük artışlara neden olmaktadır. Karbon dioksit oranının X CO2 =0.025 (%2.5) olması
ayrışma basıncını 373 K (100 °C) ile 523 K (250 °C) aralığında yaklaşık olarak 10 MPa’a (100 bar)
çıkarabilmektedir. Unutulmamalıdır ki Türkiye’deki sahaların, özellikle Menderes Grabeni ve Alaşehir
bölgelerindeki jeotermal sahalar, 373 K (100 °C) ile 473 K (250 °C) sıcaklık aralığında yer almaktadır.
Her ne kadar çoğu durumda rezervuar sıcaklık ve basınçları ayrışma eğrisinin üstünde yer alsa da
(yani karbon dioksit su içinde çözünmüş olarak bulunmaktadır), üretim sırasında kuyu içinde ayrışma
koşulları oluşmaktadır. Şekil 4’de farklı karbon dioksit oranları için kuyu içi dinamik basınç profilleri yer
almaktadır. Burada p whf , kuyu başı akış basıncını göstermektedir, y-ekseni aşağıya doğru artıyor olup
derinliği vermektedir ve p wf , ise kuyu dibi akış basıncını vermektedir. Üç farklı karbon dioksit oranı
(%0.4, %1 ve %2.1) için dinamik profiller verilmektedir. Derinlerde (tüm eğrilerin çakıştığı bölgede)
eğriler doğrusal davranış göstermektedir. Doğrusal davranış, sıvı akışının bir göstergesidir ve sıvı
yoğunluğunun basınç değişiminden fazla etkilenmemesinden dolayı hemen hemen sabit oluşundan
kaynaklanmaktadır. Doğrusal davranıştan sapma gaz fazının oluştuğunu ve iki fazlı akışın
başladığının göstergesidir. Şekil 4’de dikkat edilecek olursa ayrışma derinliği en fazla olan aynı
zamanda en çok karbon dioksit içeren (%2.1) durumdur. Daha önce de belirtildiği gibi suyun içinde
daha fazla karbon dioksit çözünmüş olması ayrışma basıncını arttırmaktadır. Böylece daha yüksek
karbon dioksit oranlarında kuyu içinde daha derin noktalarda ayrışma gerçekleşecektir. Ayrıca,
profillerden de anlaşılacağı gibi, daha fazla karbon dioksit oranı, daha derinlerde ayrışma
sağlayacağından, daha yüksek bir kuyu başı akış basıncına (kuyu dibi basınçlarının tüm durumlar için
aynı olmasına rağmen) neden olmaktadır. Bu da üretim açısından istenen bir durumdur.

(pwhf)xCO2=0.004 < (pwhf)xCO2=0.01 < (pwhf)xCO2=0.021
0

xCO2 = 0.004 0.01

CO2 Oranının Kuyuiçi
Dinamik Basınç Profiline Etkisi

0.021

Derinlik, m

D(xCO2=0.004), m

D(xCO2=0.01), m

AyrýþmaDerinliği:
Derinliði:
Ayrışma

D(xCO2=0.021), m

pwf
0

Basýnç,barg
barg
Basınç,

xCO2

Ayrışma Derinliği

pwhf

Şekil 4: Farklı karbon dioksit oranları için, kuyu içi dinamik basınç profilleri [3].
Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı rezervuar içinde üretim / reenjeksiyondan dolayı oluşabilecek
karbon dioksit miktarlarındaki değişimin rezervuar jeotermal mühendisliği çalışmalarında dikkate
alınması çok önemlidir. Karbon dioksit miktarlarının dikkate alınmaması üretim performanslarının
ileriye yönelik tahminlerinde yanlış hesaplamalara neden olabilmektedir.
Türkiye’deki jeotermal rezervuarların modellenmesinde karbon dioksitin değişimini de hesaba katan
modeller gerekmektedir. Bu çalışmada, sıvının etken olduğu jeotermal rezervuarlar için basınç,
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sıcaklık ve karbon dioksit miktarlarındaki değişimlerin hesaplanabilmesi için bir model geliştirilmiştir.
Bu model kullanarak özellikle karbon dioksit değişimlerini etkileyen parametrelerin ne olduğunu ve
bunların ne derece etkili oldukları bu çalışmada araştırılmıştır. Bildiride önce geliştirilen modelin
detayları verilmektedir. Daha sonra yapay örnek üstünde çeşitli parametrelerin etkileri incelenmiştir.
Son olarak Sonuçlar verilmektedir.

2. MODELLEME
Bu bölümde öncelikle jeotermal sistemlerin modellenmesi için kullanılan modeller hakkında genel bilgi
verilecektir. Daha sonra bu çalışmada geliştirilen matematiksel model tanıtılacak ve literatürde yer
alan bazı analitik yaklaşımlar ile sağlaması sunulacaktır.
2.1. Literatür Taraması
Jeotermal rezervuarların performanslarının modellenmesi amacıyla literatürde çok sayıda model
bulunmaktadır. Modelleri genel olarak üç başlık altında toplayabilmek mümkündür; sayısal modeller,
tank modelleri ve debi azalım eğrileri. Bu bölümde daha çok karbon dioksit modellemesinin dikkate
alındığı literatür verilecektir.
Whiting ve Ramey (1969) [4] jeotermal rezervuarların modellenmesi ile ilgili olarak ilk önemli çalışmayı
gerçekleştirmişlerdir. Buna göre Whiting ve Ramey (1969) [4] sıvının etken olduğe ve buharın etken
olduğu rezervuarların modellenmesi için tank modeli geliştirmişlerdir. Zyvoloski ve O’Sullivan (1980)
[5] korunum denklemlerinin jeotermal rezervuar simülasyonu içerisinde kullanılmasını incelemişlerdir.
Simülasyon çalışmalarında karbon dioksit kütle korunumu denklemlerini de dikkate almışlardır.
Çalışmalarında daha çok simülasyonun gerçekleştirilmesi sırasında hangi parametrelerin asıl
değişkenler olarak alınacağı araştırılmıştır. Atkinson vd. (1980) [6] buhar fazının etken olduğu
rezervuarlar için model geliştirmiş ve Bagnore jeotermal rezervuarını modellemişlerdir. O’Sullivan vd.
(1985) [7] farklı üç tip jeotermal rezervuar için (tek faz sıvı, iki faz ve tek faz gaz olmak üzere)
simülasyon sırasında değişkenlerin nasıl ayarlanması gerektiği konusunda oldukça detaylı bilgiler
vermektedirler. Alkan ve Satman (1990) [8] sıvının etken olduğu rezervuarlar için çözünmüş karbon
dioksitin davranışının da modellenebileceği modeller geliştirmişlerdir. Burada karbon dioksitin etkin bir
şekilde modellenebilmesi için karbon dioksitin farklı sıcaklık ve basınçlarda özelliklerini veren bir
termodinamik paket de kullanılmıştır. Hoşgör vd. (2015) [2] su için ve karbon dioksit için kütlenin
korunumunu ve ayrıca tüm sistem için enerjinin korunumunu kullanarak boyutsuz modeller için her tip
rezervuarda (tek faz sıvı, iki faz sıvı ve gaz ya da tek faz gaz olmak üzere) çalışabilen model
geliştirmişlerdir. Hoşgör vd. (2015) [2] yapay örnekler üstünde tek faz sıvı rezervuarın üretim
sonucunda iki faza geçmesi durumunda basınç, sıcaklık ve karbon dioksit miktarının nasıl
davrandığını çalışmışlardır. Hoşgör vd., (2016) [9] boyutsuz rezervuar modelleri için karbon dioksit
miktarının üretim / reenjeksiyon işlemleri sonucu nasıl değiştiğinin analitik denklemlerini
geliştirmişlerdir.
2.2. Matematiksel Model
Bu çalışmada geliştirilen modelin temeli korunum kanunlarına dayanmaktadır. İlk korunum su için kütle
korunumudur. Daha sonra sıcaklığın da hesaplanabilmesi için enerjinin korunumu prensibi
uygulanmıştır. Son olarak ta karbon dioksit miktarının hesaplanabilmesi amacıyla karbon dioksit için
kütle korunum kanunu uygulanmıştır. Bu üç korunum kanunun uygulanması ile birlikte geliştirilen
model ile herhangi bir kontrol hacmi için üretim / reenjeksiyon işlemleri sonucunda basıncın değişimi,
sıcaklığın değişimi ve karbon dioksit miktarının değişimi modellenebilmektedir. Tüm korunum
kanunları belirli bir kontrol hacmi için uygulanmaktadır. Bu kontrol hacminin şematik gösterimi Şekil
5’de verilmektedir (Şekil 5’deki i tankı). Öncelikle belirtilmelidir ki, bu çalışmada geliştirilen model
istenilen sayıda kontrol hacmi üstünde çalışmaktadır. Burada kontrol hacimleri korunum kanunlarının
uygulandığı hacimlerdir ve jeotermal sistemlerin çeşitli bileşenlerini modellemek için kullanılmaktadır.
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Bu bileşenler rezervuar, akifer, doğal beslenme kaynağı olabileceği gibi, bir rezervuarı birden fazla
kontrol hacmi ile temsil etmek te mümkün olabilmektedir. Kontrol hacminin akışkan ve kayaçtan
oluştuğu varsayılmaktadır. Kontrol hacmi için uygulanan korunum yasaları sonucunda ise basınç,
sıcaklık ve karbon dioksit miktarı temel değişkenler olarak belirlenmektedir. Geliştirilen bu modelde
kontrol hacimlerinin boyutları bulunmamaktadır. Bir başka deyişle, kontrol hacimlerinin hangi şekilde
olduklarının hiçbir önemi yoktur. Burada önemli olan hacimlerinin bilinmesidir. Üstünde korunum
kanunlarının uygulandığı kontrol hacminden w p (kg/s) kütlesel debi ile üretim yapıldığı
varsayılmaktadır. Doğal olarak üretilen akışkanın sıcaklığı ya da karbon dioksit miktarı üstünde
herhangi bir kontrol bulunmadığından dolayı üretilen akışkanın karbon dioksit miktarı ve sıcaklığı
rezervuar karbon dioksit miktarı ve sıcaklığına eşit alınmıştır. Burada üretim sırasında kuyu içinde akış
sırasında oluşan herhangi bir etki (çevreye olan ısı kayıpları ya da ayrışma basıncına ulaşma gibi)
hesaba katılmamaktadır.

Enjeksiyon
winj,i xinj,i ,Tinj,i

Üretim
wp,i xi ,Ti

J1 tankı

αi,1
J2 tankı

αi,2

i Tankı:
Akışkan + Kayaç
Basınç: p
Sıcaklık: T
Karbon dioksit: XCO2

αi,3
J3 tankı

αi,jl
αi,Nc

JN tankı

αi,Nc-1

Jl tankı

JNc-1 tankı

Şekil 5: Geliştirilen modelde kullanılan ve korunum kanunlarının uygulandığı kontrol hacmi.
Kontrol hacmine enjeksiyon w inj (kg/s) kütlesel debisi ile yapıldığı varsayılmaktadır. Üretimden farklı
olarak burada enjeksiyon sıcaklığı ve enjeksiyon karbon dioksit oranları sırasıyla X CO2,inj ve T inj olarak
belirlenmiştir. Yani burada enjeksiyon karbon dioksit oranı ve enjeksiyon sıcaklığı kullanıcı tarafından
belirlenmektedir.
Şekil 5’den de anlaşılacağı gibi i kontrol hacmi diğer tanklara istenen sayıda bağlantı yapabilmektedir.
Herhangi bir i kontrol hacminin toplamda yaptığı diğer kontrol hacimleri ile olan bağlantı sayısı N c ile
gösterilmektedir. i tankının yaptığı tankların numaraları bu durumda j 1 , j 2 , …, j Nc-1 , j Nc şeklindedir.
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2.2.1. Su için kütle korunumu
Bu bölümde su için uygulanacak olan kütle korunumu denkleminin ayrıntıları verilmektedir. Kontrol
hacmindeki su fazı için kütle korunumu denklemlerinin uygulanması basıncın hesaplanmasına yönelik
yapılmaktadır. Kontrol hacimleri arasında her iki yönde akışkan akışına izin verilmektedir. Doğal olarak
akışkanın yönü basıncın daha büyük olduğu kontrol hacminden daha küçük olan kontrol hacmine
doğru olacaktır. Kontrol hacimleri arasındaki akışkan akışının modellenmesi için Schilthuis (1936) [10]
yaklaşımına benzer bir yaklaşım benimsenmiştir. Tanklar arasındaki kütlesel debiyi veren ilişki
Denklem (1)’de verilmektedir.

𝑤𝑤𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 �𝑝𝑝𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑝𝑝𝑖𝑖 �

(1)

Burada α (kg/(bar.s)) kontrol hacimleri arasındaki beslenme katsayısını vermektedir. Beslenme
katsayısı toplu bir parametre (lumped parameter) olup, içinde kayaç ve akışkan özelliklerini
barındırmaktadır. Örneğin kayaç geçirgenliğinin ya da akışa açık olan alanın artması durumunda
beslenme katsayısının artması beklenir. Bunun yanında akışkanın akmazlığının artması durumunda
ise beslenme katsayısının azalması beklenir.
Şekil 5’de verilen i tankı için kütlenin korunumu denklemi Denklem (2)’de verilmektedir. Denklem
(2)’den de anlaşılacağı gibi, kontrol hacminin içine giren kütle pozitif ve çıkan kütle de negatif olarak
alınmaktadır.

𝐷𝐷𝐷𝐷ğ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝐾𝐾ü𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
ü𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
�=0
�ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏� − � ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎� − � 𝑘𝑘ü𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 � + �
𝑘𝑘ü𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑘𝑘ü𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

(2)

Denklem (2)’de verilen ve su için uygulanan kütlenin korunumu prensibinin rezervuar / akışkan
özellikleri cinsinden matematiksel ifadesi Denklem (3)’de verildiği şekildedir.
𝑁𝑁𝑐𝑐

𝑑𝑑(𝜌𝜌𝑤𝑤 ∅)𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑏𝑏,𝑖𝑖
− � 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑗𝑗 𝑙𝑙 �𝑝𝑝𝑗𝑗 𝑙𝑙 − 𝑝𝑝𝑖𝑖 � + 𝑤𝑤𝑝𝑝,𝑖𝑖 + 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑖𝑖 = 0 = 𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑

(3)

𝑙𝑙=1

Burada V b (m ) kontrol hacminin kaba hacmini, φ (kesir) kontrol hacminin gözenekliliğini ve ρ w (kg/m )
kontrol hacmi içindeki suyun yoğunluğunu vermektedir. Denklem (3) r w fonksiyonu şeklinde ifade
edilmiştir.
3

3

2.2.2. Tüm kontrol hacmi için enerjinin korunumu
Bu bölümde sıcaklığın hesaplanması için tüm kontrol hacmi için uygulanan enerjinin korunumu
denklemi verilmektedir. Enerjinin korunumunda ısı geçişlerinin modellenmesinde hem taşınım yoluyla
geçiş hem de iletim yoluyla geçiş hesaba katılmaktadır. Tanklar arasında ısı iletimi Denklem (4)’de
verildiği gibi modellenmektedir.

𝑄𝑄𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝛾𝛾𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 �𝑇𝑇𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑇𝑇𝑖𝑖 �

(4)

Burada Q (J/s) kontrol hacimleri arasındaki ısı debisini γ (J/(°C.s)) ısı iletim katsayısını ve T (°C)
sıcaklığı vermektedir. Kontrol hacmi için enerjinin korunumu denklemi
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𝐷𝐷𝐷𝐷ğ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
ü𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
�ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 � + �
� − � 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 � − � ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐷𝐷𝐷𝐷ğ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
− � 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦
�=0
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤 𝑔𝑔𝑔𝑔ç𝑖𝑖ş𝑖𝑖

(5)

Denklem (5)’de verilen enerjinin korunumu denkleminin akışkan ve kayaç özellikleri cinsinden
matematiksel ifadesi Denklem (6)’da verilmektedir.

𝑑𝑑
�(1 − ∅𝑖𝑖 )𝑉𝑉𝑏𝑏,𝑖𝑖 𝜌𝜌𝑚𝑚 ,𝑖𝑖 𝐶𝐶𝑚𝑚 ,𝑖𝑖 𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝑏𝑏,𝑖𝑖 ∅𝑖𝑖 𝜌𝜌𝑤𝑤,𝑖𝑖 𝑢𝑢𝑤𝑤,𝑖𝑖 � + 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑖𝑖 ℎ𝑤𝑤,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑖𝑖 +𝑤𝑤𝑝𝑝,𝑖𝑖 ℎ𝑤𝑤,𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑁𝑁𝑐𝑐

𝑁𝑁𝑐𝑐

𝑙𝑙=1

𝑙𝑙=1

(6)

− � 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑗𝑗 𝑙𝑙 �𝑝𝑝𝑗𝑗 𝑙𝑙 − 𝑝𝑝𝑖𝑖 � ℎ𝜉𝜉 − � 𝛾𝛾𝑖𝑖,𝑗𝑗 𝑙𝑙 �𝑇𝑇𝑗𝑗 𝑙𝑙 − 𝑇𝑇𝑖𝑖 � = 0 = 𝑟𝑟𝐸𝐸

Burada ρ m (kg/m ) kayaç yoğunluğunu, C m (J/(kg.°C)) kayacın spesifik ısıl kapasitesini ve h w (j/kg)
suyun spesifik entalpisini vermektedir. hξ akış yönüne bağlıdır ve Denklem (7) ile verilmektedir.
3

ℎ𝑤𝑤,𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑖𝑖 > 𝑝𝑝𝑗𝑗 𝑙𝑙
ℎ𝜉𝜉 = �
ℎ𝑤𝑤,𝑗𝑗 𝑙𝑙 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑖𝑖 < 𝑝𝑝𝑗𝑗 𝑙𝑙

(7)

2.2.3. Karbon dioksit için kütlenin korunumu
Bu bölümde karbon dioksit miktarının hesaplanması için karbon dioksit için uygulanan kütlenin
korunumu denklemi verilmektedir. Bu çalışmada karbon dioksit sadece su içinde çözünmüş olarak ele
alınmaktadır. Bir başka deyişle, kontrol hacimlerinin hiç birinde ayrışma basıncının altına
inilmemektedir. Gaz fazında karbon dioksit olmadığı varsayımı yapılmıştır. Kontrol hacmi için karbon
dioksit için uygulanan kütlenin korunumu prensibi Denklem (8) ile verilmektedir.

𝐷𝐷𝐷𝐷ğ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑘𝑘ü𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
Ü𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
�
�
−
�
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 � − �𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 �
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑘𝑘ü𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑘𝑘ü𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
+ �𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 � = 0
𝑘𝑘ü𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

(8)

Denklem (8) ile verilen enerjinin korunumu denkleminin akışkan ve kayaç özellikleri cinsinden
matematiksel ifadesi Denklem (9) ile verilmektedir.
𝑁𝑁𝑐𝑐

𝑑𝑑�𝜌𝜌𝑤𝑤,𝑖𝑖 ∅𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝐶𝐶𝐶𝐶2 �
𝑉𝑉𝑏𝑏,𝑖𝑖
− � 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑗𝑗 𝑙𝑙 �𝑝𝑝𝑗𝑗 𝑙𝑙 − 𝑝𝑝𝑖𝑖 � 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝐶𝐶𝐶𝐶2 ,𝜉𝜉 𝑤𝑤𝑝𝑝,𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝐶𝐶𝐶𝐶2 = 0 = 𝑟𝑟𝐶𝐶
𝑑𝑑𝑑𝑑

(9)

𝑙𝑙=1

Burada X CO2 (kesir) su içinde çözünmüş karbon dioksitin kütlesel oranını vermektedir. X CO2,ξ ise akış
yönüne bağlıdır ve Denklem (10) ile verilmektedir.

𝑋𝑋𝐶𝐶𝐶𝐶2 ,𝜉𝜉 = �

𝑋𝑋𝐶𝐶𝐶𝐶2 ,𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑖𝑖 > 𝑝𝑝𝑗𝑗 𝑙𝑙
𝑋𝑋𝐶𝐶𝐶𝐶2 ,𝑗𝑗 𝑙𝑙 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑖𝑖 < 𝑝𝑝𝑗𝑗 𝑙𝑙

(10)
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2.2.3. Korunum denklemlerinin çözümü
Bu bölümde Denklem (3), (6) ve (9) ile verilen denge denklemlerinin çözümü verilmektedir. Bu
denklemler bu çalışma kapsamında sayısal olarak çözülmektedirler. Buna göre, zaman türevleri ileri
sonlu farklar yöntemi kullanılarak ele alınmıştır. Bu durumda çözümler zaman içinde adım atarak
oluşturulmaktadır. Denklemler doğrusal olmayan denklemlerdir. Bu nedenle denklemlerin
doğrusallaştırılması amacıyla Newton-Raphson yöntemi kullanılmıştır. Newton Raphson yönteminde
her bir zaman adımı için Denklem (11) ile verilen sistem çözülmektedir. Tüm kontrol hacimleri için
çözümler aynı anda yapılmaktadır.

𝐉𝐉𝛿𝛿 = −𝐫𝐫

(11)

Burada J jacobi matrisi, δ fark vektörünü ve –r ise Denklem (3), (6) ve (9) ile verilen fonksiyonların
oluşturduğu vektördür. Jacobi matrisi ve fonksiyonların vektörü sırasıyla Denklem (12) ve (13) ile
verilmektedir.
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2.2. Matematiksel Modelin Doğrulanması
Bu çalışmada geliştirilen modelin sağlanması amacıyla Hoşgör vd., (2016) [9] tarafından geliştirilen
analitik model kullanılmıştır. Model bir yapay örnek üstünde doğrulanmıştır. Hoşgör vd., (2016) [9]
geliştirdikleri model tek tanklı açık sistemler için geçerlidir. Dolayısı ile bu çalışmada geliştirilen model
her ne kadar çoklu tank sistemleri için geçerli olsa da, doğrulama tek tanklı sistem üstünde
yapılacaktır. Burada açık sistemden kast edilen, tankın sabit basınçlı bir doğal beslenme kaynağına
bağlı olmasıdır. Tek tanktan oluşan yapay modelde kullanılan parametreler Tablo 1’de verilmektedir.
Doğrulama için iki farklı karşılaştırma gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ilki farklı depolama kapasitesi (κ,
kg/bar) için yapılmıştır. Depolama kapasitesi Denklem (14) ile verilmektedir.

𝜅𝜅 = 𝑉𝑉𝑏𝑏 𝜌𝜌𝑤𝑤 𝜙𝜙𝑐𝑐𝑡𝑡

(14)

Burada c t toplam sıkıştırılabilirliği göstermektedir. Farklı depolama kapasiteleri için analitik model ve
bu çalışmada geliştirilen sayısal modelin karşılaştırmaları Şekil 6’da verilmektedir.
Tablo 1: Doğrulama örneğinde kullanılan parametreler.
3

Kaba hacim, m
Gözeneklilik, kesir
Beslenme katsayısı, kg/(bar.s)
Başlangıç karbon dioksit kütlesel oranı, kesir
Toplam sıkıştırılabilirlik, 1/bar
Üretim debisi, kg/s
Reenjeksiyon debisi, kg/s
Reenjeksiyon karbon dioksit kütlesel oranı, kesir
İlk basınç, bar
Reenjeksiyon sıcaklığı, °C

9

31.5×10
0.05
10
0.021
-4
1.7×10
2000
1500
0
150
110

Şekil 6: Farklı depolama sabitleri için analitik model ve bu çalışmada geliştirilen model sonuçlarının
karşılaştırması.
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Şekil 6’dan da anlaşılacağı gibi karbon dioksit oranlarının değişimi için model sonuçları ile analitik
yaklaşım ile elde edilen sonuçlar birebir örtüşmektedir. Dikkat edilecek olursa, tüm karbon dioksit
kütlesel oranları kararlı duruma ulaşmıştır. Hoşgör vd., 2016 [9] verdiği analitik çözümlerde karbon
dioksit oranının kararlı durumunu veren ifade Denklem (15) ile verilmektedir.

𝑋𝑋𝐶𝐶𝑂𝑂2 ,𝑠𝑠𝑠𝑠 =

𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑋𝑋𝐶𝐶𝑂𝑂2 ,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑤𝑤𝑛𝑛 𝑋𝑋𝐶𝐶𝑂𝑂2 ,𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑤𝑤𝑝𝑝

(15)

Burada X CO2,ss (kesir) kararlı durumdaki karbon dioksit oranını, X CO2,re (kesir) doğal beslenme karbon
dioksit oranını ve w n (kg/s) ise net üretim debisini vermektedir. Bu örnek için doğal beslenme karbon
dioksit oranı %0.5 olarak alınmıştır. Denklem (15) kullanılarak elde edilen sonuca göre kararlı karbon
dioksit oranının %0.125 olması gerekmektedir. Şekil 6 da bunu açıkça göstermektedir.
Diğer karşılaştırma doğal beslenme karbon dioksit oranı için yapılmıştır. Doğal beslenme karbon
dioksit oranı, doğal beslenme kaynağından gelen suyun içerdiği karbon dioksit oranını göstermektedir.
Karşılaştırma sonuçları Şekil 7’de verilmektedir. Şekil 7’den de anlaşılacağı gibi, Analitik model
sonuçlarıyla bu çalışmada geliştirilen model sonuçları tüm doğal beslenme karbon dioksit oranları için
örtüşmektedir. Ayrıca Denklem (15) kullanılarak kararlı karbon dioksit oranları hesaplanmıştır ve
sonuç olarak geliştirilen model ile birebir örtüşen sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Şekil 7: Farklı doğal beslenme karbon dioksit oranları için analitik model ve bu çalışmada geliştirilen
model sonuçlarının karşılaştırması.
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3. YAPAY ÖRNEK
Bu bölümde karbon dioksit oranlarının rezervuar içinde farklı üretim / enjeksiyon stratejilerine ve ayrıca
farklı doğal beslenme karbon dioksit oranlarına göre nasıl değiştiği araştırılmıştır. Bunun için bir
rezervuar iki farklı kontrol hacmi kullanılarak modellenmiştir. Bu ayrım, rezervuarın doğal beslenme
kaynağına yakın olan kısmı ile doğal beslenme kaynağına uzak olan kısmı arasındaki farkı ortaya
koymak için yapılmıştır. Doğal beslenme kaynağına yakın olan bölge “1. Bölge” ve doğal beslenme
kaynağına uzak olan bölge ise “2. Bölge” olarak adlandırılmıştır. Bölgeler ve akışkan ile ilgili tüm
özellikler Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2: Yapay örnekte kullanılan bölgelerin ve akışkanın özellikleri.
3

Kaba hacim, m
Gözeneklilik, kesir
3
Kayaç yoğunluğu, kg/m
Kayaç sıkıştırılabilirliği, 1/bar
Kayaç spesifik ısı kapasitesi, J/(kg.°C)
İlk basınç, bar
İlk sıcaklık, °C
İlk karbon dioksit kütlesel oranı, kesir
Doğal beslenme katsayısı, kg/(bar.s)
Reenjeksiyon sıcaklığı, °C
Üretim debisi, kg/s
Reenjeksiyon debisi, kg/s
Reenjeksiyon karbon dioksit kütlesel oranı, kesir

1. Bölge 2. Bölge
9
9
63×10
31.5×10
0.05
0.05
2600
2600
-6
-6
94×10
94×10
1000
1000
150
150
200
200
0.021
0.021
40
40
110
110
2000
1500
0

Toplamda sekiz senaryo ele alınmıştır. Burada üretim / reenjeksiyon işlemlerinin nereye yapıldığı
(doğal beslenme bölgesine yakın ya da uzak yerlere) ve ayrıca doğal beslenme karbon dioksit
oranının ne olduğuna bağlı olarak rezervuar içindeki karbon dioksit oranının nasıl değiştiği
incelenmiştir. Toplamda sekiz adet senaryo kullanılmıştır. Bu senaryoların özetleri Şekil 8 - Şekil 15
arasında verilmektedir.

Şekil 8: Üretim ve reenjeksiyonun doğal beslenme kaynağının uzağına yapıldığı ve doğal beslenme
karbon dioksit oranının sıfır olduğu senaryo.

Şekil 9: Üretimin doğal beslenme kaynağından uzak olan, reenjeksiyonun doğal beslenme kaynağının
yakın olan bölgeye yapıldığı ve doğal beslenme karbon dioksit oranının sıfır olduğu senaryo.
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Şekil 10: Üretim ve reenjeksiyonun doğal beslenme kaynağının uzağına yapıldığı ve doğal beslenme
karbon dioksit oranının %0.5 olduğu senaryo.

Şekil 11: Üretimin doğal beslenme kaynağından uzak olan, reenjeksiyonun doğal beslenme
kaynağının yakın olan bölgeye yapıldığı ve doğal beslenme karbon dioksit oranının %0.5 olduğu
senaryo.

Şekil 12: Üretim ve reenjeksiyonun doğal beslenme kaynağının yakınına yapıldığı ve doğal beslenme
karbon dioksit oranının sıfır olduğu senaryo.

Şekil 13: Üretimin doğal beslenme kaynağına yakın olan, reenjeksiyonun doğal beslenme kaynağına
uzak olan bölgeye yapıldığı ve doğal beslenme karbon dioksit oranının sıfır olduğu senaryo.
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Şekil 14: Üretim ve reenjeksiyonun doğal beslenme kaynağının yakınına yapıldığı ve doğal beslenme
karbon dioksit oranının %0.5 olduğu senaryo.

Şekil 15: Üretimin doğal beslenme kaynağına yakın olan, reenjeksiyonun doğal beslenme kaynağına
uzak olan bölgeye yapıldığı ve doğal beslenme karbon dioksit oranının %0.5 olduğu senaryo.
İlk senaryo da (Şekil 8) üretim ve reenjeksiyon doğal beslenme kaynağından uzak bölgede
gerçekleştirilmektedir. Doğal beslenme kaynağından gelen karbon dioksit oranı ise sıfır olarak
alınmıştır. Her iki bölge için karbon dioksit oranlarının zaman içinde değişimi Şekil 16 ile verilmektedir.

Şekil 16: Üretim ve reenjeksiyonun doğal beslenme kaynağının uzağına yapıldığı ve doğal beslenme
karbon dioksit oranının sıfır olduğu senaryo için karbon dioksit oranının değişimi.
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Şekil 16’dan da anlaşılacağı gibi zaman içinde karbon dioksit oranı her iki bölge için de düşüş
göstermektedir. Bu da beklenen bir durumdur çünkü hem reenjekte edilen su içinde hem de doğal
beslenmeyle gelen su içinde karbon dioksit bulunmamaktadır. Doğal beslenme kaynağına daha yakın
olan 1. Bölgede düşüş daha erken zamanlarda başlamaktadır. Bunun nedeni doğal beslenme
kaynağından herhangi bir karbon dioksit desteğinin olmamasındandır. 2. Bölgede ise düşüş daha
yavaş olmuştur. 2. Bölge içine enjekte edilen su içinde karbon dioksit bulunmamasına rağmen karbon
dioksit oranının azalmasının daha yavaş olmasının nedeni 1. Bölgeden 2. Bölgeye içinde karbon
dioksit bulunan su geçişinin olmasındandır. Fakat 1. Bölgedeki karbon dioksit oranının azalmasıyla
birlikte 1. Bölgeden 2. Bölgeye geçen karbon dioksit miktarı da azalmaktadır ve böylece de 2. Bölgede
de karbon dioksit miktarı azalmaktadır. Her iki bölgedeki karbon dioksit oranları da sıfıra düşmektedir
ve sıfır değerinde kararlı duruma geçmektedir. Bunun nedeni ise hem enjekte edilen suyun içinde hem
de doğal beslenme kaynağından gelen suyun içinde hiç karbon dioksit bulunmamasından
kaynaklanmaktadır.
İkinci senaryoda üretim doğal beslenme kaynağına uzak olan bölgeden (2. Bölge) reenjeksiyon ise
doğal beslenme kaynağına yakın olan bölgeden (1. Bölge) yapılmaktadır. Sonuçlar Şekil 17 ile
verilmektedir. Bir önceki senaryoda olduğu gibi her iki bölgenin karbondioksit oranları sıfır değerinde
kararlı duruma ulaşmaktadır. Çünkü ne reenjekte edilen su içinde ne de doğal beslenme kaynağından
gelen su içinde karbon dioksit bulunmamaktadır. Bu senaryoda 1. Bölgedeki karbon dioksit oranı daha
erken düşüş göstermektedir. Bu da beklenen bir sonuçtur çünkü hem reenjeksiyon hem de doğal
beslenme kaynağı desteği bu bölgeye olmaktadır. Dolayısı ile karbon dioksit düşümü ilk olarak bu
bölgede görülmektedir.

Şekil 17: Üretim ve reenjeksiyonun doğal beslenme kaynağının uzağına yapıldığı ve
doğal beslenme karbon dioksit oranının sıfır olduğu senaryo için karbon oranının değişimi.
Üçüncü senaryoda üretim ve reenjeksiyon stratejisi birinci senaryo ile aynı alınmıştır. Yani hem üretim
hem de reenjeksiyon doğal beslenme kaynağından uzak olan (2. Bölge) bölgeye yapılmaktadır. Fakat
bu durumda doğal beslenme kaynağından gelen suyun içinde %0.5 oranında karbon dioksit
bulunmaktadır. Sonuçlar Şekil 18 ile verilmektedir. Bu durumda karbon dioksit oranlarının kararlı
durumları farklı değerlerde olmaktadır. 1. Bölgedeki karbon dioksit oranı %0.5’de sabitlenmektedir. Bu
da beklenen bir sonuçtur çünkü 1. Bölgeye tek su girişi doğal beslenme kaynağından olmaktadır ve
doğal beslenme kaynağındaki karbon dioksit oranı ise %0.5’dir. 1. Bölge karbon dioksit değeri ise
%0.125 değerinde kararlı duruma ulaşmaktadır. Bu 1. Bölgenin kararlı karbon dioksit oranından daha
düşüktür. Kararlı durumda 2. Bölgeye 1. Bölgeden %0.5 oranında karbon dioksit gelmektedir. Fakat
aynı zamanda 1. Bölgeye %0 karbon dioksit oranıyla reenjeksiyon yapıldığından dolayı daha düşük bir
değerde kararlı duruma ulaşılmaktadır. Bu oranın sağlamasını Denklem (15) vermektedir.
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Şekil 18: Üretim ve reenjeksiyonun doğal beslenme kaynağının uzağına yapıldığı ve doğal beslenme
karbon dioksit oranının %0.5 olduğu senaryo.
Dördüncü senaryo da üretim doğal beslenme kaynağından daha uzak olan bölgeden (2. Bölge)
yapılırken reenjeksiyon ise beslenmeye yakın olan bölgeye yapılmaktadır. Sonuçlar Şekil 19 ile
verilmektedir. Her iki bölge de kararlı duruma geçtiğinde karbon dioksit oranı % 0.125’de
sabitlenmektedir. Bu da beklenen bir sonuçtur çünkü 1. Bölgenin sabitlenme değeri budur ve bu da
olduğu gibi 2. Bölgeye de yansımaktadır. 2. Bölgeye herhangi bir reenjeksiyon işlemi olmadığı için 1.
Bölge hangi değerde sabitlenirse 1. Bölgenin karbon dioksit değeri de o olacaktır. 1. Bölgede düşüş
daha çabuk olmaktadır. Bunun nedeni reenjeksiyonun bu bölgeye yapılmasından kaynaklanmaktadır.

Şekil 19: Üretimin doğal beslenme kaynağından uzak olan, reenjeksiyonun doğal beslenme
kaynağının yakın olan bölgeye yapıldığı ve doğal beslenme karbon dioksit oranının %0.5 olduğu
senaryo için karbon dioksit oranının değişimi.
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Beşinci senaryoda hem üretim hem de reenjeksiyon doğal beslenme kaynağına yakın olan (1. Bölge)
bölgeden yapılmaktadır. Doğal beslenme kaynağından gelen suda ise karbon dioksit
bulunmamaktadır. Sonuçlar Şekil 20 ile verilmektedir. Bekleneceği üzere doğal beslenme
kaynağından uzak bölgede (2. Bölge) karbon dioksit oranında değişikli olmamaktadır. Bunun nedeni
ise 2. Bölgede herhangi bir işlemin yapılmamasından kaynaklanmaktadır. 1. Bölgenin karbon dioksit
oranı ise sıfıra düşmektedir çünkü hem reenjeksiyon suyunda hem de doğal beslenme kaynağında
karbon dioksit bulunmamaktadır.

Şekil 20: Üretim ve reenjeksiyonun doğal beslenme kaynağının yakınına yapıldığı ve doğal beslenme
karbon dioksit oranının sıfır olduğu senaryo için karbon dioksit oranının değişimi.
Altıncı senaryoda üretim doğal beslenme kaynağına yakın olan bölgeden (1. Bölge) yapılmaktadır ve
reenjeksiyon ise doğal beslenme kaynağından uzak bölgede (2. Bölge) yapılmaktadır. Doğal
beslenme kaynağından gelen su içinde karbon dioksit oranının sıfır olduğu varsayılmaktadır. Her iki
bölgede de karbon dioksit oranı sıfıra düşmektedir. 2. Bölgeye reenjeksiyondan başka herhangi bir
işlem yapılmamaktadır. Reenjeksiyon suyunun içinde de karbon dioksit bulunmadığı için 2. Bölgede
karbon dioksit kararlı durumu %0 oranında elde edilir. 1. Bölgeye ise hem 2. Bölgeden hem de doğal
beslenme kaynağından su girişi gerçekleşmektedir. Doğal beslenme kaynağında karbon dioksit
olmadığı için ve ayrıca kararlı durumda 2. Bölgede de karbon dioksit olmayacağı için 1. Bölgede de
kararlı durumda karbon dioksit oranı %0’dır.
Yedinci senaryo da tüm üretim / reenjeksiyon işlemleri doğal beslenmeye yakın bölgeye (1. Bölge)
yapılmaktadır. Ayrıca doğal beslenme kaynağından gelen suyun da %0.5 karbon dioksit oranına sahip
olduğu varsayılmıştır. Sonuçlar Şekil 22 ile verilmektedir. Beklendiği gibi, doğal beslenmeye uzak olan
bölgenin (2. Bölge) karbon dioksit oranında herhangi bir değişiklik meydana gelmemektedir çünkü 2.
Bölge içinde herhangi bir işlem gerçekleştirilmemektedir. 1. Bölgenin karbon dioksit oranı ise %0.125
değerinde sabitlenmektedir. Daha önce de açıklandığı gibi bu değer Denklem (15) ile elde
edilebilmektedir. Bu durum için net üretim debisi 500 kg/s olmaktadır.

Jeotermal Enerji Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

______________________ 62 _______

Şekil 21: Üretimin doğal beslenme kaynağına yakın olan, reenjeksiyonun doğal beslenme kaynağına
uzak olan bölgeye yapıldığı ve doğal beslenme karbon dioksit oranının sıfır olduğu senaryo.

Şekil 22: Üretim ve reenjeksiyonun doğal beslenme kaynağının yakınına yapıldığı ve doğal beslenme
karbon dioksit oranının %0.5 olduğu senaryo için karbon dioksit oranının davranışı.
Son senaryoda üretim doğal beslenme kaynağına yakın bölgeden (1. Bölge) reenjeksiyon ise doğal
beslenme kaynağına uzak olan bölgeye (2. Bölge) yapılmaktadır. Doğal beslenme karbon dioksit
oranının ise %0.5 olduğu varsayılmaktadır. Doğal beslenme kaynağından uzak olan bölgenin karbon
dioksit oranı beklendiği gibi %0’da sabitlenmektedir çünkü bu bölgeye tek su girişi reenjeksiyon ile
olmaktadır ve reenjeksiyon suyunu karbon dioksit içermemektedir. Doğal beslenme kaynağına yakın
olan bölgenin kararlı durumdaki karbon dioksit oranı ise %0.125’de sabitlenmektedir. Bu da bir önceki
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senaryoda olduğu gibi doğal beslenme kaynağından %0.5 karbon dioksit oranına sahip su ile
reenjeksiyonun yapıldığı 2. Bölgeden gelen %0 karbon dioksit oranına sahip suyun karışması ile elde
edilmektedir ve Denklem (15) ile sağlanmaktadır.

Şekil 23: Üretimin doğal beslenme kaynağına yakın olan, reenjeksiyonun doğal beslenme kaynağına
uzak olan bölgeye yapıldığı ve doğal beslenme karbon dioksit oranının %0.5 olduğu senaryo için
karbon dioksit oranının davranışı.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada sıvının etken olduğu jeotermal rezervuarlar için basınç, sıcaklık ve karbon dioksit
miktarının değişiminin hesaplanabilmesi amacıyla bir model geliştirilmiştir. Geliştirilen bu model kütle
ve enerji dengesi denklemleri temel alınarak geliştirilmiştir. Üç bileşen için denge denklemleri
uygulanmıştır. Basıncın modellenebilmesi amacıyla su için kütlenin korunumu prensibi, sıcaklığın
modellenmesi amacıyla tüm sistem için enerjinin korunumu prensibi ve son olarak ta karbon dioksit
miktarının hesaplanabilmesi amacıyla karbon dioksit için kütlenin korunumu prensibi uygulanmıştır.
Geliştirilen bu model literatürde yer alan analitik model ile sağlanmıştır. Model bu çalışmada rezervuar
içinde karbon dioksit miktarının değişimini farklı üretim / reenjeksiyon stratejilerine göre modellemek
için kullanılmıştır. Burada özellikle doğal beslenme kaynağının yeri üstünde vurgu yapılmaktadır ve
üretim / reenjeksiyon işlemlerinin doğal beslenme kaynağına daha yakın ya da daha uzak bölgelere
yapılmasının etkilerine bakılmıştır. Aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
•

•

•

Rezervuar içinde karbon dioksit miktarının azalmasının en temel nedenlerinden birisi reenjekte
edilen su içinde karbon dioksit bulunmamasıdır. Ayrıca doğal beslenme kaynağının karbon
dioksit içeriği de rezervuardaki karbon dioksit miktarının değişmesinde önemli rol
oynamaktadır.
Sabit debide üretim / reenjeksiyon işlemlerinin devam etmesi halinde, karbon dioksit oranları
kararlı duruma ulaşmaktadır. Kararlı durumdaki karbon dioksit oranları ise üretimin ve
reenjeksiyonun hangi bölgeye yapıldığına göre ve aynı zamanda da doğal beslenme suyunda
karbon dioksit olup olmadığına göre değişmektedir.
Doğal beslenme kaynağından da karbon dioksit desteği olması durumunda üretimin ve
reenjeksiyonun doğal beslenme kaynağından uzak bölgelerde yapılması kararlı durumda
rezervuarın ortalama karbon dioksit miktarını en yüksek seviyede tutmaktadır.
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ENDÜSTRİ 4.0’IN JEOTERMAL YATIRIMLARA
UYARLAMASI
Industry 4.0 Transformation in Geothermal Energy Investments

Cihan ÇANAKÇI

ÖZET:
İlk sanayi devrimi (1.0) su ve buhar gücünü kullanarak mekanik üretim sistemleri ile ortaya çıktı. İkinci
sanayi devrimi(2.0) ile elektrik gücünün yardımıyla seri üretim ile başladı. Üçüncü sanayi
devriminde (3.0) ise dijital devrim, elektroniklerin kullanımı ve BT (Bilgi Teknolojileri)'nin gelişmesiyle
üretim daha da otomatikleştirildi.
Sanayi devriminin dördüncü jenerasyonu olarak nitelendirilen, ilk kez 2011 yılında gerçekleştirilen
Hannover Fuarı’nda adı duyulan Endüstri 4.0 (Industry 4.0; i4.0), Alman Federal Hükümeti’nin
sağladığı desteklerle günümüz sanayisinde yerini aldı. İleri gelen teknoloji devleri ABD ve Japonya gibi
ülkeler bu endüstriyi desteklediler ve gelecek hedeflerini Endüstri 4.0’a uygun bir şekilde planladılar.
Yazılım teknolojileri ile endüstri faaliyetlerini bir araya getiren Endüstri 4.0'ın ana bileşenlerinden ilki
olan “Yeni Nesil Yazılım ve Donanım”, bugünün klâsik donanımlarından farklı olarak düşük maliyetli,
az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan
donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı
açısından tutumlu olması hedefidir.
Diğer önemli bileşen ise Nesnelerin Internetidir )Internet of Things). Teorik olarak yeryüzündeki tüm
cihazların internet üzerinden birbiriyle bilgi ve veri alışverişi yaptığı, bu amaçla her türlü araç gerece
entegre edilmiş sensör ve işleticilerin olduğu, söz konusu sensörlerle veri üretildiği bu akıllı sistem
Siber-Fiziksel Sistemler olarak da anılmaktadır.
Bu çalışmada jeotermal sektörün sanayi gelişimine paralel bir şekilde ENDÜSTRİ 4.0 ile tanıştırılması
amaçlanmıştır. Endüstri 4.0 ile, jeotermal yatırımların daha tasarım aşamasından başlayarak,








sistemin izlenmesinin ve arıza teşhisinin kolaylaştırılması,
sistemlerin ve bileşenlerinin öz farkındalık kazanması,
sistemin çevre dostu ve kaynak tasarrufu davranışlarıyla sürdürülebilir olması,
daha yüksek verimliliğin sağlanması,
üretimde esnekliğin arttırılması,
maliyetin azaltılması,
yeni hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesi

öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Jeotermal, JES, BIM

ABSTRACT
The first industrial revolution (1.0) emerged with mechanical production systems using water and
steam power. The second industrial revolution (2.0) started with mass production with the help of
electrical power. In the third industrial evolution (3.0), the production was further automated with the
digital revolution, the use of electronics and the development of IT (Information Technology).
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Industry 4.0, which was first mentioned in the Hannover Fair held in 2011 Described as the fourth
generation of the industrial revolution. Industry 4.0 took its place in today's industry with the support of
the German Federal Government. Developing technology giants countries such as the US and Japan
supported this industry and planned their future goals in line with Industry 4.0. The first component of
the Industry 4.0, which combines software technologies and industrial activities, is the New Generation
Software and Hardware, which, unlike today's classic equipment, is low-cost, compact, low-energy,
low-heat, but highly reliable. operating hardware and operating systems and software systems to run
this hardware to be resourceful and resourceful in terms of memory usage.
The other important component is the internet of thing “IOT”, which is used for the exchange of
information and data with each other on the world. All kinds of vehicles are integrated with sensors
and operators.
In this study, it is aimed to introduce the geothermal sector in line with industrial development. Starting
at the design phase of Geothermal Investments, Industry 4.0 approach will results in benefits as:








Facilitating system monitoring and diagnostics.
Self-awareness of systems and components.
The system is environmentally friendly and sustainable with resource saving behavior.
Ensuring higher efficiency.
Increased flexibility in production.
Reduce cost.
Development of new services and business models

.
Key Words: Industry 4.0, Geothermal, JES, BIM

1. GİRİŞ
Saddam sonrası Irak’ta aç ve susuz olan halkın ilk yöneldiği şey cep telefonları olmuştur. İnsanların
bilgi teknolojilerine olan ilgileri endüstrinin de bilgi teknolojilerini takibini mecbur kılmıştır.

Şekil 1. Gelecek önemli mi ? [1].
Gelecek önemli mi (Şekil 1) sorusuna verilebilecek en güzel yanıt gelişim trendinin takibi ile verilebilir.
Şekil 2’de gösterildiği üzere bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin üretim süreçlerine
yansıması, ülkelerin rekabetçi yapılarını bir üst aşamaya taşımaktadır. 1972 yıllarında başlayan sanayi
devrimleri ivmelenen bir hızla 4. Çağına ulaşmıştır.
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Şekil 2. Endüstri 4.0 ın doğumu [2].
1.0 Mekanik Üretim Tesislerinin uygulanması (18.yy)
1972 buhar makinesinin icadı
2.0 Elektrik ve İş bölümüne dayalı üretim sistemine geçilmesi
1840 telgraf ve 1880 telefonun icadı
1920 Taylorizm (bilimsel yönetim)
3.0 Üretim süreçlerinin otomasyonu
1971 Altair8800 ilk mikro bilgisayar
1976 Steve Jobs ve S. Wozniak
4.0 Otonom makinalar ve Sanal ortamlar
1988 Auto|Dlab
2000 Nesnelerin interneti
2010 Hücresel taşıma sistemi
2020 Otonom etkileşim ve sanallaştırma
2020 yılında yaklaşık 50 milyar cihazın birbiriyle iletişim halinde olacağı öngörülmektedir.
Uluslararası Robotik Federasyonu araştırmalarına göre, 2015 yılında toplam 80 bin robot sanayi
üretiminde kullanılırken, 2018 yılında 2,3 milyon ünite robot kullanılması ve bunun 1,4 milyonunun
Asya ülkelerinde kullanılacak olması beklenmektedir. Aynı araştırmalarda, özellikle robotik alanındaki
gelişmelerin imalat sektöründe akıllı üretim sistemlerinin oluşumunu tetiklediği belirtilmektedir. Tablo
1’de görüleceği üzere 2018 yılında internete bağlı cihaz sayısı 4milyar adeti geçmiştir.
Akıllı üretim sistemleri ile müşteri tercihlerine ve ihtiyaçlarına daha fazla ve hızlı cevap veren
özelleşmiş, akıllı üretim, iyileştirilmiş imalat kalitesi, yerelleşen imalat süreçleri, yenilik süreçlerinin
hızlanması ve daha az kaynak kullanımı hedeflenmektedir. Bu sayede üretim maliyetlerinin
düşürülmesi hedeflenmektedir (Şekil 3). Başta akıllı fabrikalar olmak üzere imalat sanayindeki değer
zincirlerin duruma özel çözümler, esneklik, verimlilik ve maliyet açısından optimize edilmesini ifade
eden “dördüncü” sanayi devrimi olarak tanımlanan Sanayi 4.0’ın da temelini oluşturmaktadır.
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Tablo 1. Dijital bağlantılılık ve gücün dağılımı [1].

Bu kapsamda, üretim sistemlerinin dijitalleşmesi ve gelişen dijital ekonominin tüm sanayilere
entegrasyonunu sağlamak üzere başta gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok ülkede ulusal girişimler
başlatılmış ve strateji belgeleri hazırlanmıştır. Bu girişim ve stratejilere örnek olarak Almanya’nın
Sanayi 4.0 ve İspanya’nın “Gelişmiş Fabrikalar” ulusal stratejileri ile İtalya’nın “Akıllı Fabrikalar” ve
Fransa’nın “Geleceğin Sanayisi” ulusal girişimleri verilebilir. Öte yandan, Avrupa Birliği 2020 yılında
sanayinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’daki payının mevcut durumdaki %15 seviyesinden %20’ye taşıma
hedefini benimsemiş durumdadır. OECD altında da dijital ekonominin sanayide yarattığı dönüşüm göz
önünde bulundurularak “Gelecek Üretim Devrimi” (Next Production Revolution) projesi başlatılmış
durumdadır. Verilen örnekler, sanayinin yüksek teknolojiyle donatılması ve dijitalleşme yönünde teşvik
edilmesi ve dönüşümünün sağlanması, bunun yanında farkındalık ve otomasyon katkısıyla üretim,
tedarik zinciri ve lojistiğin bütünsellik çerçevesinde kurgulanması projesi olarak ortaya çıkmaktadır.
Akıllı üretim sistemlerinin, akıllı şehir, ev, lojistik, şebeke, cihaz unsurlarının sosyal ağlar ve e-ticaret
ağlarıyla birleşmesi sonucu veriler, hizmetler, nesneler ve bireylerin internet ortamını kullanarak
kuracağı ekosistemdeki ağın önümüzdeki çeyrek asırda küresel ticaret hacminin yaklaşık % 46’sını
etkileyeceği öngörülmektedir.
AB ülkeleri gerek AB fonları gerekse ulusal fonlarla Sanayi 4.0 girişimlerini desteklemektedir. 20142020 arasında uygulanmakta olan Ufuk 2020 Programının amacı, yenilikçi aksiyonları finanse
etmektir. Örneğin, “Geleceğin Fabrikaları” Girişimi, 7. Çerçeve Programı döneminde başlayan ve Ufuk
2020 kapsamında da devam eden 1,5 milyar avro bütçeye sahip önemli bir kamu-özel işbirliği
girişimidir. Girişim kapsamında, özellikle Avrupalı KOBİ’lerin küresel rekabet edebilirliğini artırmak
amacıyla temel etkinleştirme teknolojilerini ( key enabling technologies) yoğun kullanmaları
hedeflenmektedir. Ayrıca Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonu altında, üye devletlerin başta akıllı
uzmanlaşma olmak üzere yenilikçiliğe yatırım yapmaları için 100 milyar avro bütçe ayrılmıştır.
Birçok üye ülke ulusal fonlarıyla da Sanayi 4.0’ı desteklemektedirler. Bu kapsamda ülklerde yürütülen
ulusal programlar aşağıda verilmiştir:
-

Sanayi 4.0 (Almanya)
MADE (Manufacturing Academy of Denmark – Danimarka)
Akıllı Sanayi (Smart Industry – İsveç)
Sanayi 4.0 (Çekya),
Sanayi 4.0 Ulusal Teknoloji Platformu (Macaristan),
Sanayi 4.0 (Avusturya)
Sanayi Planı 4.0 (İtalya)
Sanayi 4.0 Portekiz)
Bağlı Sanayi 4.0 (İspanya)
Geleceğin Sanayi Birliği (Fransa)
Değişim (Made Different – Belçika), Akıllı Sanayi’dir (Hollanda)
Jeotermal Enerji Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

______________________ 69 _______

Ülkemizde de Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlığı tarafından hazırlanan ve “insan, teknoloji, altyapı,
tedarikçiler, kullanıcılar ve yönetişimi odağına alan imalat sanayinin dijital dönüşümü” için Türkiye’nin
Dijital Yol Haritası hazırlanmıştır [5].

Şekil 3. Dijital Gelişim Vergi Öncesi Net Karı %8~13 oranında arttırıyor [3].

2. ENDÜSTRİ 4.0
2000 li yıllar öncesi teknoloji insanın kol gücünün uzantısıyken, Sanayi 4.0 ile zihin gücünün uzantısı
haline gelmiştir. Moore yasasının sahibi Gordon Moore 1965 yılındaki bir dergiye verdiği demeçte “Çip
başına transistör sayısı her yıl 2 katına çıkıyor” demiş 1970 yılında bu sayının çip başına 60.000
transistör olacağını tahmin etmiştir. 2013 yılında Xbox konsolunun çipinde 5 milyar transistör vardır.

Şekil 4. Endüstri 4.0 ın bileşenleri [1].
Sanayi 4.0, bir dizi yeni ve yenilikçi teknolojik gelişmeyi beraberinde getirmektedir. Şekil 4 ‘de
görüleceği üzere içinde, büyük veri ve analizi, akıllı robotlar, simülasyon, zenginleştirilmiş gerçeklik,
yatay/dikey yazılım entegrasyonu, eklemeli üretim (örneğin 3D baskı), nesnelerin interneti (donanıma
entegre sensörler ağı), bulut bilişim, siber güvenlik bulunmaktadır. Üretimin dijitalleşmesi sonucunda
gerçekleşecek değişiklikler şu şekilde özetlenebilir:
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Kurulacak akıllı fabrikalar sayesinde üretimde esneklik artacaktır. Üretim sürecinin otomatizme
edilmesi, ürün hakkındaki verilerin üretim zinciri sırasında aktarılabilmesi ve ayarlanabilir
robotların kullanılması gibi yenilikler, üretim yapan makinelerin müşteri taleplerine göre
yeniden ayarlanmasına ve isteğe göre özel üretim yapılmasına imkân verecektir. Bu tarz
esneklik ayrıca prototip ve yeni ürün üretilmesini kolaylaştıracağı için yenilikçiliği de
destekleyecektir.
Dijital teknolojiler sayesinde üretim hızlanacaktır. Üretim süreçlerinin sanal olarak
modellenebilmesi ve veriye dayalı tedarik zinciri kurulabilmesi sayesinde bir ürünün tasarlanıp
piyasaya sürülmesi arasında geçen süre kısalacaktır.
Sensörler sayesinde üretilen her ürünün kalitesi anında tespit edilerek, üretime anında
müdahale edilebilmesi mümkün olacaktır. Dolayısıyla, ürün kalitesinde belirgin bir artış
olacaktır.
Bilginin dijitalleşmesi ile ürün yaratma ve kullanma evrelerindeki sistemlerin entegre olması
için bilgi ve iletişim teknolojileri (information and communication technology – ICT) yoğun
olarak kullanılacaktır. Benzer şekilde, üretimde akıllı robotlar ve eklemeli üretim (additive
manufacturing) gibi yapılarda ICT sistemlerinden yararlanılacaktır.

3. ENDÜSTRİ 4.0’ın JEOTERMAL YATIRIMLARA UYARLANMASI
Enerjinin üretildiği kaynağa göre sıralandığında Jeotermal Santral yatırımları multidisipliner yapısı ile
en karmaşık enerji üretim yöntemlerinden biridir. Jeotermal Enerjinin araştırılması, bulunması, test
edilmesi, çıkarılması ve optimum yatırımın belirlenmesi yapım ve işletme süreçleri birbiri içinde bilginin
çok önemli olduğu ve süreçler arası aktarılmasının çok önemli olduğu dinamik yatırımlardır.
3.1 Mühendislik Dönemi
Rezervuar mühendisliği ile başlayan süreç, Şekil 5 de gösterildiği üzere BOP (Balance of Plant), ORC
(Organic Rankine Cycle) mühendislik süreçlerinden sonra yerini kurulum, devreye alma ve testler ile
en sonunda işletme dönemine geçmektedir. İşletme döneminde ise dinamik yapı sürecin aynı şekilde
irdelenmesini gerektirmektedir

Şekil 5. JES yatırımların a) rezervuar, b) akışkan toplama ve dağıtma c) ORC bileşenleri
Süreçler arasındaki bilgi-veri transfer eksikliği doprudan santralin verimini etkilemektedir. Örnek
vermek gerekirse, rezervuarda miktarı az verilen-öngörülen NCG, BOP mühendislerinin çap hatası
yapmasına, ORC mühendislerinin gazın çıkış noktasında kontrol vanasını yanlış ölçülendirmesine,
dışarı salınamayan NCG nin kuyuları kısmasına debinin azalmasına, azalan debi üretimin azalmasına
sebep olmaktadır.
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Şekil 6. JES yatırımların iteratif yaşam döngüsü
Şekil 6’da mühendislik süreçlerinin akabinde kurulum, devreye alma ve işletme döngüsü
anlatılmaktadır. Bu noktada her sürecin kendi sensör, kendi veri kayıt ve transfer sistemi, kendi
simülasyon sistemini kullanması, bilgi transferleri ve yorumlama çeşitliliğini de getirmektedir. Yorumlar
bu nedenle öznel olarak kişi ve kurumların tecrübelerine bağlı olmaktadır. Kişi ve kurumlar değiştikçe
santrallerde bilgi kirliliği oluşmaktadır.
3.2 Kurulum Dönemi
Rezervuar açısından bakıldığında kuyu teçhizi, beton, kullanılan sondaj çamuru ve kimyasalları, ılbaşı
ağacı (Christmas tree), inhibitör düzenekleri; BOP açısından kuyubaşı ekipmanları, seperatör,
akümülasyon tankları, vanalar, pompalar, boru hatları; ORC açısından bakıldığında türbin, genertör,
hava veya su soğutmalı kondenser, besleme pompaları(feed pump), eşanjörler, ciddi bir malzeme ve
yedek parça yönetimi sistemini gerektirmektedir. Ancak bakım döneminde açıldıktan sonra unutulan
bir conta için 3-4 gün bekleyen santraller mevcuttur. Bu nedenle bu malzeme listelerinin (Tablo 2)
tasarım aşamasında iyi düzenlenmesi, herhangi bir bilgisayar yerine bulut’ta saklanması ve bunların
güvenliğinin alınması önemlidir.
Tablo 2. Örnek bir JES santrali BOQ dosyası
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3.2 Devreye Alma ve Test Dönemi
Devreye Alma aşaması mühendislik ayrımında olduğu gibi 3 ana başlıkta toplanabilir. Bu ana
başlıkların altında her bir ekipmanın üreticisi veya yetkili servisi tarafından devreye alınacağı
unutulmamalıdır. Bir çok ekipmanın beraber çalışacağı bir sistemde verim tüm cihazların verim
çarpımı olacağından devreye alım aşamasındaki kayıtlar (veriler) değerlidir (Şekil 7).

Şekil 7. Örnek bir JES yatırımına ait BOP ekran görüntüsü.
Sahadaki 300 den fazla sensörden alınan veriler, JES ‘in ilk doğum anının bilgilerini taşımaktadır.
İleride performans analizleri temiz koşullarda alınan bu santralin ilk verilerine göre yapılacaktır.
Devreye alma aşaması aynı zamanda tehlikeli bir süreçtir (Şekil 8). Bu sürecin iyi yönetilmesi
önemlidir.

Şekil 8. Örnek bir JES yatırımına ait devreye alma hataları
3.4 İşletme Dönemi
Tüm jeotermal elektrik santralleri dış hava sıcaklığına bağımlı çalışmaktadır. Jeotermal Kaynaktaki
değişkenlikler ve ORC Santrallerinin termodinamik sınırlamaları ile de birleşince verim unsuru
karmaşık bir matematiksel problem olmaktadır. Bunun analiz edilmesi ve sistemin optimum
performansta çalıştırılması çeşitli analizler ile mümkündür. Düzeltme eğrileri (correction curves) (Şekil
9) olarak adlandırılan bu performans eğrileri santralin farklı giriş değerlerine göre performansının
hesaplanabilir olmasını sağlamaktadır.
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Şekil 9. Örnek bir JES yatırımına correction curves ve santral performansının değerlendirilmesi

Şekil 10. Örnek bir JES yatırımına ait manuel ve automod uygulaması.
Değişkenlerin çok olduğu JES sistemlerinde operatörlerin göz algılamaları ile karar verip sisteme
müdaheleleri zordur (Şekil 10). O nedenle sistemin yetkin mühendislerce yapılmış ince ayarı (tuning)
zorunludur. Operatörlerin görevi beklenmedik durumlarda müdahele olmalıdır.
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4. SONUÇLAR
Bu çalışmada Endüstri 4.0 ile Jeotermal Santral yatırımlarının tanıştırılması hedeflenmiştir. Endüstri
4.0 ‘ı ve bileşenleri konusunda pek çok kaynak mevcuttur. İlk olarak, endüstri 4.0 ve bileşenleri (dijital
dönüşüm, nesnelerin interneti, bilgi ve iletişim teknolojileri) hakkındsa detaylı bilgi için i-scoop sitesi [4]
uygun bir başlangıç olarak önerilmektedir.
Endüstriyel 4.0 dönüşümü, stratejik planlama yaklaşımı ile gerçekleştirilmesi gereken, özellikle
jeotermal tesisler için temel olarak bir dijital dönüşüm olan gelişmedir. Planlama ve tasarım
aşamasında; i4.0 yaklaşımının benimsenmesi ile birbiriyle haberleşen cihazları olan, sensörlerin
ürettiği verilere kolay ulaşılabilen, bu verilerin kullanıldığı, tüm sistemlerin birbiri ile entegre olabildiği,
3D modellenen tesiste tüm ekipman bilgilerine yedek parçalarına kataloglarına, üreticilerine kadar ve
ulaşılabilen, ilgili verilerle arıza(bakım veya verim analizlerinin yapılabildiği daha “akıllı” tesisler
yapılması i4.0 dönüşümünün başlangıç aşaması olarak kabul edilebilir.
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İKİ FAZLI JEOTERMAL ORİFİS
The Geothermal Two-Phase Orifice

Sadiq J. ZARROUK
Mohamad Husni MUBAROK
John E. CATER

ÖZET
Kütle akış hızının ve iki fazlı kuyuların entalpisinin gerçek zamanlı ölçümü, jeotermal kaynak
yönetiminin geliştirilmesi ve bireysel kuyu üretimlerinin izlenmesi için önemlidir. İki fazlı kuyuların
üretimini ölçmek için mevcut teknikler hem pahalıdır (ayırıcılar), veya doğruluk derecesi düşüktür
(izleyici seyreltme) ya da jeotermal kuyusunun test için elektrik üretiminden ayrılarak, dışarı akıtılarak
ölçülmesi gerekir. Hem laboratuvar hem de saha testleri kullanılarak birkaç yeni gerçek zamanlı iki
fazlı akış ölçüm yöntemi araştırılmaktadır. İki fazlı orifis plakası en yaygın olarak incelenen yöntemdir
ve dünya çapında çeşitli jeotermal alanlarda da uygulanmıştır.
Bu çalışmada, Yeni Zelanda ve Endonezya'daki kapsamlı jeotermal saha testleri ile,iki fazlı ölçüm için
bilinen korelasyonlar eşmerkezli keskin kenarlı, delikli levha kullanılarak sınanmıştır. Bu korelasyonlar
nispeten karmaşıktır ve ampirik olarak türetilmiş ve kalibrasyon parametrelerini içerir. Bu çalışmada
ayrıca yüksek hassasiyete sahip yeni bir basit korelasyon da sunulmuştur. Jeotermal boru hatlarında
hem düşük debide hem de kütle akış hızı ve entalpi gerçek zamanlı doğru ölçümünü sağlayan yeni bir
orifis plakası tasarım ve uygulamasının sonuçları da sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Delik plakası, iki fazlı, jeotermal akışkan, gerçek zamanlı ölçüm, kütle akış hızı,
entalpi.

ABSTRACT
Real time measurement of the mass flow rate and enthalpy of two-phase wells is important for the
management of geothermal development and monitoring individual well outputs. Existing techniques
for measuring the output of two-phase wells are either expensive (separators), low in accuracy (tracer
dilution) or require the geothermal well to be taken out of production (horizontal discharge) for testing.
Several new real-time two-phase flow measurement methods are being investigated using both
laboratory and field-testing. The two-phase orifice plate is the most widely examined method and has
also been implemented in several geothermal fields worldwide.
In this work, extensive geothermal field testing in New Zealand and Indonesia were used to examine
existing correlations for two-phase flow measurement using the concentric sharp-edge orifice plate.
These correlations are relatively complex and include several empirically derived and calibration
parameters. A new simple correlation with high accuracy was also presented in this work. Results
from a novel new orifice plate design and implementation allowing the real-time acurate mesurement
of both mass flow rate and enthalpy at low cost in geothermal pipelines are also presented.
Key Words: Orifice plate, two-phase, geothermal fluid, real-time measurement, mass flow-rate,
enthalpy.

Jeotermal Enerji Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

1.

______________________ 76 _______

GİRİŞ

Jeotermal kuyulardan çıkan jeotermal akışkanın debisinin ölçümü, jeotermal sahanın günlük yönetimi
için zorunludur. Kuyuların operasyonunda izlenmesi gereken parametreler kütle akış hızı ve entalpidir.
Bu ölçümler, sürekli izlendiğinde, kuyulardaki potansiyel problemleri saptamada da yardımcı olur.
Yeni gelişen tüm jeotermal güç santraller, buhar alan yapıların tasarımı için merkezi ayırma sistemi
kullanırlar [1]. Bunun sebebi hem nispeten düşük sermaye yatırımı, hem de bireysel kuyubaşı
ayırıcılardansa daha basit çalışma ve bakıma sahiptir olmasıdır [1,2]. Sonuç olarak, her üretim
kuyusundan kütle akış debisi ve entalpiyi izlemek zordur çünkü kuyunun iki fazlı boru hattı direk olarak
farklı kuyu hatlarına bağlıdır ve merkezi ayırıcıya gönderilmektedir. Böylece, merkezi ayırıcıdaki
kütlesel debi ve entalpi birçok kuyunun karışımıdır. Bugünlerde birçok jeotermal endüstri, basitliği,
düşük kurulum maliyeti ve yüksek güvenirliği nedeniyle kütle akış hızını ölçmek için orifis plaka
tekniğini kullanmaktadır [3].
Şu anda jeotermal uygulamalarda dört yaygın iki-fazlı akış ölçüm tekniği vardır [4]: toplam akış
kalorimetreleri [4]; dudak basıncı metodu [5]; ayırıcı metodu [6] ve izleyici seyreltme metodu [7,8].
1.1 Total Akış Kalorimetresi
Kalorimetre jeotermal kuyularda kütle debisini ve akan entalpiyi ölçmek için basit ve pratik bir
yöntemdir [4]. Jeotermal sıvılar deşarj edilip belirli hacim tankında soğuk suyla karıştırılır (şekil 1). Bu
metodun temel fikirleri, ilk termodinamik yasasından sonra, tankın içindeki kütle debisini ve akış
entalpisini hesaplamak için tank içindeki ilk ve son hacimler ve sıcaklıkları ölçmektir. Bu yöntem tank
boyutunun sınırlamalarından dolayı sadece düşük kapasiteli jeotermal kuyular için uygundur [4]. Bu
yöntem yaygın bir şekilde dar çaplı ve dar çaplı arama kuyularını test etmek için kullanılır.

Şekil 1. Küçük çaplı üretim kuyusuna kurulmuş total akış kalorimetresi.

1.2 Dudak Basıncı metodu
Dudak basıncı metodu James [5] tarafından geliştirilmiş ve kısa bir zaman periyodunda nispeten iyi bir
doğrulukla kuyu üretim testi için kullanılmaktadır. Eğer sıvı bir boru yoluyla atmosfere tahliye
ediliyorsa, boru çıkışındaki gösterge basıncı sıfır olacaktır. Ancak, eğer sıvı hızı önemli miktarda
artarsa, boru çıkışına yakın olan basınç sıvının kütle debisine orantılı olarak artacaktır. Dudak basıncı
metodu jeotermal kuyuların dikey (doğrudan atmosfere) veya susturucuya (silencer) doğru yatay
açılarak uygulanabilir. Yatay tahliye daha doğru ve hassastır; ancak daha fazla ekipman ve dikey
tahliyeden daha maliyetlidir.
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Şekil 2. (Tek buharlaştırmalı) susturucu yoluyla dudak basıncıyla yatay tahliyenin şematik diagramı.
1.3 Ayırıcı metodu
Özel bir ayırıcı içindeki iki fazlı sıvı ayrılması (Şekil 3) doymuş buhar ve suyun (brine) kütle debilerinin
ölçülmesini sağlar. Ayırıcı basıncındaki buhar ve su entalpisi iki fazlı sıvının toplam entalpisini
hesaplamada kullanılır. Elde edilebilen ayırma verimliliği en azından %99,9 dur [6]. Bu metot en
yüksek doğruluğa sahiptir; ancak, ayırıcı ve susturucu tesisi maliyetinden dolayı sermaye maliyeti
oldukça yüksektir. Bölgeye ekipman nakliye maliyeti de bu metodun toplam maliyetine katkıda
bulunur.

Şekil 3. Ayırıcı metod kurulum şematik diagramı(çift buharlaştırmalı).
Ayırıcı metodu sahada bütün kuyu başlarında kurulmuş olan ayırıcılar olduğunda kalıcı uygulamalar
için daha uygundur.
Bazı jeotermal işletmelerde yerleştirilmiş çok-kademeli ayırıcı sitemi vardır (Şekil 4), ve buna üçlü fazlı
(buharlaştırma ayırıcıda yer alır, buharlaştırma santrali ve susturucu) denir ve hassas ve doğru bir
yöntemdir.
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Şekil 4. (üç buharlaştırmalı) iki ayırıcı yöntemi kurulumu şematik diagramı
1.4 İzleyici Seyreltme Metodu
İki fazlı kuyudan toplam entalpi ve kütle akış hızı iki fazlı bir boru hattına [8] konsantrasyonu bilinen
kimyasal izleyiciler (Şekil 5a) enjekte ederek hesaplanabilir. Aşağı akıştaki buhar ve suyun kimyasal
örneklenmesi (Şekil 5b) kütle akış hızı ve entalpinin hesaplanmasını sağlar. Ancak, sonuç gerçek
zamanlı olmayacaktır çünkü örnekler analiz için laboratuvara gönderilir ve sonuçlar daha sonra çıkar.
Broaddus’un çalışmasına [7] göre izleyici seyreltme metodu, yeni bir sıvı-faz izleyici ve otomatik analiz
tekniği kullanılarak çevrim içi akış hızı ve entalpi ölçümü için kullanılabilir. Fakat günümüz sensör
teknolojisindeki kısıtlamalar nedeniyle istenen hassasiyet ve doğrulukta kimyasal izleyici analizi için
uygun araçları bulmak zordur [9].

(a)

(b)

Şekil 5: (a) enjeksiyon ve (b) örnekleme ekipmanı için izleyici akış testi şematik planı (MBCentury,
NZ Ltd’in izniyle).
1.5 Diğer ölçüm teknikleri
Jeotermal boru hatlarında iki fazlı akışı ölçmek için diğer birçok yöntem (ultrasonik metre, Coriolis akış
metre, radyo frekansı, sıkışma yükü odaları) yıllar içinde farklı yazarlar tarafından araştırılmıştır [9].
Ancak iki fazlı orifis plaka metodu dışında bu yöntemlerin hiçbiri ticari/endüstriyel uygulamaya
ulaşamamıştır.
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2. İKİ FAZLI ORİFİS PLAKA
Orifis plakalar, on yıllardır jeotermal endüstri tarafından tek fazlı buhar veya sıvı kütle debisi ölçmede
kullanılmaktadır (Şekil 3-4). Orifis plakalar (Şekil 6) 1980’lerin sonlarından beri iki fazlı jeotermal
borular/kuyularda kütle debisini ölçmede kullanılmaktadır. Ancak, bu uygulamaların doğruluğu üzerine
çok bilgi yayınlanmamıştır, anladığımız kadarıyla Mordock korelasyonu [3] yaygın olarak kullanılmıştır
fakat fazla iç görü ve anlama olmadan bir doğrulama faktörü ile birlikte her alanda kalibre edilmesi
gerekimekteydi. Helbig ve Zarrouk tarafından yapılan kapsamlı bir çalışma [3] dört farklı korelasyonu
kıyaslamış ve ayrılmış akış modeline dayalı olarak yeni ve daha doğru bir korelasyon geliştirmiştir.
Daha yakın geçmişte, Mubarok ve arkadaşları [9] Helbig ve Zarrouk [3] dahil olmak üzere altı farklı
korelasyonu test etmiş ve basit ve daha doğru bir korelasyon geliştirmiştir (denklem 1):
𝐷𝐷

𝑝𝑝1
𝑚𝑚̇ = 9.7 × 105 × (ℎ)−1.72 �� �
𝑝𝑝2

−5
�10 ∆𝑝𝑝
𝐷𝐷

��

𝜋𝜋𝑑𝑑2
� 4 � �2∆𝑝𝑝
��1 − 𝛽𝛽 4 �

�

( 1)

Bu denklemde: 𝑚𝑚̇ toplam kütle debisi(kg/s); 𝑝𝑝1 orifis plaka basıncı(bar); 𝑝𝑝2 orifis plakanın aşağı akış
basıncı (bar); 𝐷𝐷 boru içi çapı(m); 𝑑𝑑 orifis çapı (m); (𝛽𝛽 = 𝑑𝑑/𝐷𝐷), ℎ iki fazlı sıvının entalpisi(kJ/kg) ve
∆𝑝𝑝 = (𝑝𝑝1 − 𝑝𝑝2 ).

Denklemin avantajı (1) şudur, sıvı entalpisini tahmin edebilecek yöntemlerle doğrudan kaplinge izin
veren girdi parametrelerinden biri olan entalpiye sahiptir.

Şekil 6: (a) Orifis flanş kurulumu ve (b) eş merkezli keskin uçlu orifis plakanın çapraz kesitinin şematik
diagramı (Mubarok ve ark. dan alınmıştır, 2019)

3. KÜTLE DEBİSİ VE ENTALPİ ÖLÇMEK İÇİN İKİ FAZLI ORİFİS PLAKASI
2007’den beri iki fazlı orifis plakası araştırma ve saha uygulamaları, (farklı tasarımlarda) ve diğer
basınç diferansiyel cihazlarında (Venturi tüpü ve Nozıl) büyük çaplı (10 inç’ten 24 inç’e) jeotermal
borularda jeotermal sıvının gerçek zamanlı kütle debisi ve entalpisini ölçmeye odaklanmıştır. Bu
teknoloji uluslararası patent başvuruları tarafından korunmuş ve ilgili endüstriler ve saha operatörlerine
lisans anlaşmasıyla sunulmuştur. Şekil 7 iki farklı jeotermal alandaki saha testlerinin sonuçlarını
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göstermektedir: (Şekil 2) metod doğru bir şekilde yatay tahliye kullanarak ve (Şekil 3) ayırıcı
metoduyla saha testi verileri ile kıyaslandığında iki fazlı kütle debisi ve entalpi ölçtüğünde. Contact
Energy Ltd., Yeni Zelanda ve Pertamina Jeotermal Enerji, PT, Endonezya şu anda günlük saha
operasyonlarında bu teknolojiyi kullanmaktadırlar. Bütün üretim kuyuları için kütle debisi ve entalpinin
gerçek zamanlı ölçümü saha operatörüne tüm jeotermal kuyuların var olan güç çıktısının güncel
bilgisini vermektedir. Ayrıca herhangi bir kuyuda bir problem olduğunda (termal kaçak, gövde tahribatı,
tortu sıkışması) uygun yanıt ve müdahaleyi sağlar. Numerik rezervuar modelleri oluştururken ve doğru
kuyu performansı için geçmişle kıyas açısından bu veriler çok değerlidir.

Enthalpy (kJ/kg)

200

Well 2

Well 1

900

150

600

100

300

50

Mass flow rate (kg/s)

1200

- Mean relative error of predicted enthalpy: 0.09%
- Mean relative error of predicted mass flow rate: -1.28%
0

0
0

25

50

75

100

125
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175
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h-field data

h-measured

m-field data

m-measured

Şekil 7. Farklı jeotermal sahalardaki iki kuyudan toplam kütle debisi ve entalpinin gerçek zamanlı
ölçümü

TARTIŞMA
Bireysel kuyuların iki fazlı kütle debisi ve entalpisini ölçmenin önemi jeotermal endüstrisi tarafından
yaygın bir şekilde kabul görmüştür.
Var olan ve jeotermal endüstri tarafından kullanılan ölçüm teknikleri (Kalorimetre, susturucuya yatay
tahliye, ayırıcı metodu ve izleyici seyreltme metodu) tartışılmıştır. İlk iki metot kuyunun üretimini
durdurmayı gerektirir (gerçek zamanlı değil), ayırıcı yöntemi önemli miktarda alt yapı (yüksek maliyet)
gerektirir, izleyici seyreltme metodu da işletmesi pahalı, gerçek zamansız ve en az doğru ve hassas
olanıdır.
Tablo 1 iki fazlı orifis plakası (Şekil 7) ve jeotermal endüstride (3) var olan iki fazlı akış ölçüm
tekniklerinin kıyaslama özetini vermektedir. Tablo 1 iki fazlı orifis plakanın, endüstriye, kuyu üretimde
iken,
gerçek zamanlı doğru ve düşük maliyetli kütle debisi ve entalpi ölçümü sağladığını
göstermektedir.
İki fazlı orifis plaka; kuyu çevrim içi iken düşük maliyette gerçek zamanlı ölçüm sunar. Orifis
plaka/levha ölçümleri teknolojisindeki yeni gelişmeler hem kütle debisi hem de entalpinin düşük
maliyetle doğru gerçek zamanlı ölçümüne imkân verir.
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Tablo 1. İki fazlı akış ölçüm metodlarının kıyaslaması ([3]den değiştirilerek).
Ölçme
Yöntem

Maliyet

Entalpi hata
(kJ/kg)

Relatif
kütlesel debi
hatası
(%)

Çevrim
içi

İlk
yatırım

İşletme

Toplam akış
kalorimetresi

Eş
zamanlı

Hayır

Hayır

Orta

Düşük

10-30

3-5

Dudak basıncı

Hayır

Evet

Düşük

Düşük

20-50

5-10

Ayırıcı

Evet

Evet

Yüksek

Düşük

10-30

3-5

Izleyici seyreltme

Evet

Hayır

Düşük

Yüksek

20

5

Iki fazlı orifis plakası

Evet

Evet

Düşük

Düşük

10-20

1-5
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jeotermal alanda uygulamalı bir yaklaşımı vardır. Dergilerde 130 dan fazla yayını, konferans bildirileri,
iki patenti ve iki kitabı vardır. Dr Zarrouk 2006 dan beri Yeni Zelanda Jeotermal Çalıştayı’nın
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düzenleme komitesi üyesidir. Jeotermal ve rezervuar mühendisliği ticari alanında 22 yıllık ilgisi vardır.
Yeni Zelanda, Avustralya, Endonezya, Malezya, Filipinler, Belçika ve Kuzey Amerika’da 35 den fazla
jeotermal sahada çalışmıştır. Görevleri arasında kaynak değerlendirmesi, kuyu hedefleme, kuyu test
analizi ve rezervuar modelleme vardır. Ayrıca bir çok durum tespiti projelerine katılmıştır, saha
gelişiminin mühendislik yönleri (buhar alanı ekipmanı, akış ölçümleri, iki fazlı akış, güç santrali
tasarımı, ölçümleme, korozyon ve doğrudan kullanım) alanlarında durum tespiti yapmıştır. Ayrıca bilir
kişilik yapmıştır. 2011’de Yeni Zelanda Jeotermal Derneğinin , 2013’de Uluslararası Jeotermal
Derneği’nin yönetim kurul üyesi olarak seçilmiştir ve her iki organizasyonda da etkin kurul üyesi
olmaya devam etmektedir.
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süreç mühendisliği, kuyu test etme, kuyu tahliye stimulasyonu, HAZOP analisti, maliyet tahmin edici,
ön yüz mühendisliği tasarımı, ve PGE’nin jeotermal projelerinde EPPC(mühendislik, tedarik, inşaat, ve
hizmete geçirme).
Ayrıca Auckland Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Bölümünde doktora öğrencisidir, araştırması
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THE GEOTHERMAL TWO-PHASE ORIFICE
İki Fazlı Jeotermal Orifis

Sadiq J. ZARROUK
Mohamad Husni MUBAROK
John E. CATER

ABSTRACT
Real time measurement of the mass flow rate and enthalpy of two-phase wells is important for the
management of geothermal development and monitoring individual well outputs. Existing techniques
for measuring the output of two-phase wells are either expensive (separators), low in accuracy (tracer
dilution) or require the geothermal well to be taken out of production (horizontal discharge) for testing.
Several new real-time two-phase flow measurement methods are being investigated using both
laboratory and field-testing. The two-phase orifice plate is the most widely examined method and has
also been implemented in several geothermal fields worldwide.
In this work, extensive geothermal field testing in New Zealand and Indonesia were used to examine
existing correlations for two-phase flow measurement using the concentric sharp-edge orifice plate.
These correlations are relatively complex and include several empirically derived and calibration
parameters. A new simple correlation with high accuracy was also presented in this work. Results
from a novel new orifice plate design and implementation allowing the real-time acurate mesurement
of both mass flow rate and enthalpy at low cost in geothermal pipelines are also presented.
Key Words: Orifice plate, two-phase, geothermal fluid, real-time measurement, mass flow-rate,
enthalpy.

ÖZET
Kütle akış hızının ve iki fazlı kuyuların entalpisinin gerçek zamanlı ölçümü, jeotermal kaynak
yönetiminin geliştirilmesi ve bireysel kuyu üretimlerinin izlenmesi için önemlidir. İki fazlı kuyuların
üretimini ölçmek için mevcut teknikler ya pahalıdır (ayırıcılar), doğruluk derecesi düşük (izleyici
seyreltme) ya da jeotermal kuyusunun test için elektrik üretiminden ayrılarak, dışarı akıtılarak
ölçülmesi gerekir. Hem laboratuvar hem de saha testleri kullanılarak birkaç yeni gerçek zamanlı iki
fazlı akış ölçüm yöntemi araştırılmaktadır. İki fazlı orifis plakası en yaygın olarak incelenen yöntemdir
ve dünya çapında çeşitli jeotermal alanlarda da uygulanmıştır.
Bu çalışmada, Yeni Zelanda ve Endonezya'daki kapsamlı jeotermal saha testleri ile,iki fazlı ölçüm için
bilinen korelasyonlar eşmerkezli keskin kenarlı, delikli levha kullanılarak sınanmıştır. Bu korelasyonlar
nispeten karmaşıktır ve ampirik olarak türetilmiş ve kalibrasyon parametrelerini içerir. Bu çalışmada
ayrıca yüksek hassasiyete sahip yeni bir basit korelasyon da sunulmuştur. Jeotermal boru hatlarında
hem düşük debide hem de kütle akış hızı ve entalpi gerçek zamanlı doğru ölçümünü sağlayan yeni bir
orifis plakası tasarım ve uygulamasının sonuçları da sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Delik plakası, iki fazlı, jeotermal akışkan, gerçek zamanlı ölçüm, kütle akış hızı,
entalpi.
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1. INTRODUCTION
Measurement of geothermal fluid output from geothermal wells is mandatory in the geothermal
industry for day-to-day field management of a geothermal field, and required by law for resource
consent. The parameters that have to be monitored during the operation of wells are mass flow rate
and enthalpy. These measurements also help in detecting potential problems in wells if monitored
continuously.
All new geothermal power developments use a centralized separation system for their steam field
facilities design [1]. This is because it involves relatively low capital investment and has simpler
operation and maintenance than having individual wellhead separators [1, 2]. Consequently, the
monitoring of mass flow rate and enthalpy from each production well is difficult because the two-phase
pipeline of the well is connected directly to other wells in the same and different well pads and
delivered to the central separator. Thus, the mass flow rate and enthalpy in the central separator is a
mixture of several wells. Nowadays, many geothermal industries are using the orifice plate technique
to measure a mass flow rate due to the simplicity, low install cost and the high reliability [3].
At the moment there are four common two-phase flow measurement techniques in geothermal
applications: total flow calorimeters [4]; the lip pressure method [5]; the separator method [6] and the
tracer dilution method [7, 8].
1.1 Total Flow Calorimeter
The calorimeter is a simple and practical method to measure mass flow rate and flowing enthalpy in
geothermal wells [4]. Geothermal fluids are discharged and mixed with cold water inside a known
volume tank (Figure 1). The fundamental ideas of this method are measuring the initial and final
volumes and temperature inside the tank to calculate the mass flow rate and flowing enthalpy
following the first low of thermodynamic. This method is only appropriate for geothermal wells with low
(1-2 MWth) capacities due to the limitation of the tank size [4]. It is commonly used for testing small
dimater direct use wells and investigation slim holes.

Figure 1. The total flow calorimeter installed on a small diameter production well.

1.2 Lip Pressure Method
The lip pressure method was developed by James [5] and used for well production testing, with
relatively good accuracy over a short time period. If the fluid is discharged to the atmosphere through
a pipe, the gauge pressure at the pipe outlet will be zero. However, when the fluid velocity increases
significantly, the pressure close to the pipe outlet increases proportionally to the mass flow rate of the
fluid. The lip pressure method can be applied to the vertical discharge of geothermal wells and
horizontal discharge into a silencer (flash drum). The horizontal discharge is more accurate; however it
involves more equipment and higher cost than vertical discharge.
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Figure 2. Schematic diagram of the horizontal discharge with a lip pressure tube through a silincer
(single flash).
1.3 Separator Method
The separation of the two-phase fluid in a dedicated separator (Figure 3) allows the measurement of
the mass flow rates of saturated steam and water (brine). The enthalpies of steam and water at the
separator pressure are used to calculate the total enthalpy of the two-phase fluid. The efficiency of
separation that can be achieved is at least 99.9% [6]. This method has the highest accuracy;
nevertheless, the capital cost is quite high due to the cost to provide facilities including the separator
and silencer. Equipment transport costs to site also contribute to the high overall cost of this method.

Figure 3. Schematic diagram of separator method set-up (double flash)
The separator method is more suited to perminant instalations when there are separatores installed at
all wellheads in the field.
Some geothermal facilities can have builtin multi-stage separation system (Figure 4), this called the
tripple phase (flashing taking place in the separator, flash plant and the silencer) and is also an
accurate methods.
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Figure 4. Schematic diagram of the two separator method set-up (triple flash)

1.4 Tracer Dilution Method
The total enthalpy and mass flow rate from a two-phase well can be calculated by injecting chemical
tracers (Figure 5a) of known concentrations into a two-phase pipeline [8]. Two types of tracers are
used for the liquid phase and steam phase. Chemical sampling of both steam and water (Figure 5b)
further downstream allows the calculation of both total mass flow rate and enthalpy. However, the
result will not be available in real-time as the samples are sent to the laboratory for analysis with
results available later. A study by Broaddus [7] shows that the tracer dilution method can be used for
online flow rate and enthalpy measurement using a new liquid-phase tracer and an automated
analysis technique. However, it is difficult to find appropriate instrumentation for chemical tracer
analysis with the required sensitivity and accuracy due to limitations in current sensor technology [9].

(a)

(b)

Figure 5: Schematic layout of the tracer flow test method for (a) injection and (b) sampling equipment
(from MBCentury, NZ Ltd with kind permission).

1.5 Other measurement technuiques
Several other methods (ultrasonic meter, Coriolis flow meter, radio frequency, compression load cells)
for measuring two-phase flow in geothermal pipelines have been investigated by different authors over
the years [9]. However, none of these methods has made it to commercial/industrial implementation
with the exception of the two-phase orifice plate.
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2. THE TWO-PHASE ORIFICE PLATE
Orifice plates have been in used by the geothermal industry for measuring the mass flow rate singlephase steam or liquid for decades (Figures 3-4). Orifice plates (Figure 6) have also been used for
measuring the mass flow rate in two-phase geothermal pipelines/wells since the late 1980’s. However,
not much information is published on the accuracy of these implementations, it is our understanding
that the Mordock correlation [3] was commonly used but had to be calibrated for each field with a
correction factor without much insight or understanding. A comprehensive work by Helbig and Zarrouk
[3] compared four different correlations and developed a new and more accurate correlation based on
the separated flow model. More recently, Mubarok et al [9] tested six different correlations including
Helbig and Zarrouk [3] and developed a simple and more accurate correlation (equation 1):
𝐷𝐷

𝑝𝑝1
𝑚𝑚̇ = 9.7 × 105 × (ℎ)−1.72 �� �
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( 1)

where: 𝑚𝑚̇ is total mass-flow rate (kg/s); 𝑝𝑝1 is the pressure of the orifice plate (bar); 𝑝𝑝2 is the pressure
downstream of the orifice plate (bar); 𝐷𝐷 is the inside pipe diameter (m); 𝑑𝑑 is the orifice diameter (m);
(𝛽𝛽 = 𝑑𝑑/𝐷𝐷), ℎ is the enthalpy of the two-phase fluid (kJ/kg) and ∆𝑝𝑝 = (𝑝𝑝1 − 𝑝𝑝2 ).
The advantage of equation (1) is that it has the enthalpy as one of the input parameters allowing direct
coupling with methods that can estimate the fluid enthalpy.

Figure 6: Schematic diagram of (a) orifice flange installation and (b) a cross section of concentric
sharp-edge orifice plate (modified from Mubarok et. al, 2019).

3. TWO-PHASE ORIFICE PLATE FOR MEASURING MASS FLOW RATE AND ENTHALPY
Since 2007 research and field implementation of the two-phase orifice plate (in different designs) and
other pressure differential devices (Venturi tube and Nozzle) have focused on measuring both mass
flow rate and enthalpy of the geothermal fluid in large diameter (10” to 24”) geothermal pipelines in
real-time. This technology is protected by international patents applications and is offered under a
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licence agreement to interested industries and field operators. Figure 7 show some results of field
testing in two different geothermal fields, where the method accurately measures both the two-phase
mass flow rate and enthalpy when compared with field test data using both the horizontal discharge
(Figure 2) and separator methods (Figure 3). Contact Energy, Ltd., New Zealand and Pertamina
Geothermal Energy, PT., Indonesia are currently using this technology in their day-to-day field
operation. Real-time measurement of both mass flow rate and enthalpy for all production wells gives
the field operator an up-to-date knowledge of the available power output of all geothermal wells. It also
allows prompt response and interference when problem occurs in any well (thermal breakthrough,
Casing damage, scale build-up etc.). The data is also very valuable when building numerical reservoir
models and history matching well performance accurately.
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Mass flow rate (kg/s)

1200

- Mean relative error of predicted enthalpy: 0.09%
- Mean relative error of predicted mass flow rate: -1.28%
0

0
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h-field data

h-measured

m-field data

m-measured

Figure 7. Real time measurement of total mass flow rate and enthalpy from two wells in different
geothermal fields.

DISCUSSION
The importance of measuring the two-phase mass flow rate and enthalpy of individual geothermal
wells has been widely acknowledged by the geothermal industry.
Existing measurement techniques in use by the geothermal industry are discussed (Calorimeter,
horizontal discharge into a silencer, separator method and the tracer flow testing method). The first
two methods require taking the well out of production (no real time), the separator method require
significant infrastructure (high cost) while the tracer flow testing method is expensive to run, not in real
time and is the least accurate.
Table 1 gives a summery of the comparison between existing two-phase flow measurement
techniques used in the geothermal industry [3] and the two-phase orifice plate (Figure 7). Table 1
demonstrates that the two-phase orifice plate is providing the industry with real time accurate and low
cost measurement of mass flow rate and enthalpy while the well is in production.
The two-phase orifice plate offers; real-time measurement at low cost while the well is online. New
advanced in orifice plate measurements technology is allowing accurate real time measurement of
both mass flow rate and enthalpy at low cost.
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Table 1. Comparison of geothermal two-phase flow measurement methods (modified after [3]).
Measurement
Method
Online

Realtime

Cost
Initial

Running

Enthalpy error
(kJ/kg)

Mass flow
rate relative
error
(%)

Total flow calorimeter

No

No

Medium

Low

10-30

3-5

Lip pressure

No

Yes

Low

Low

20-50

5-10

Separator

Yes

Yes

High

Low

10-30

3-5

Tracer dilution

Yes

No

Low

High

20

5

Two-phase orifice
plate

Yes

Yes

Low

Low

10-20

1-5
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AVRUPA’DA JEOTERMAL PAZAR YÖNELİMLERİ VE
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Geothermal Market Trends And Environmental Risks Assessment In Europe

Philippe DUMAS
Thomas GARABETIAN

ÖZET
EGEC 2018 Jeotermal Piyasa Raporu, son yıllarda gözlenen istikrarlı büyümeye yönelik eğilimi
doğrulamakla birlikte, aynı zamanda Avrupa'da jeotermal enerjinin tam olarak kullanılmasını sağlamak
için daha fazla tanınmaya ihtiyaç duyulduğunu da belirtmektedir. Avrupa'da kurulu jeotermal elektrik
kapasitesi yılda 15 TWh'den fazla büyümekte ve üretmektedir. Yeni ilaveler oldukça önemli, 2018'de,
başta Türkiye'de olmak üzere 350 MWe yeni jeotermal elektrik kapasitesi devreye girdi.
Jeotermal enerjinin, ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak için uygun maliyetli bir çözüm olarak tanımlandığı
yerel ve ulusal planlama sayesinde, yeni bölgesel ısıtma şebekelerinin inşası ve eskilerin
güçlendirilmesiyle, jeotermal enerjinin kullanımı da artmaktadır. Her yıl devreye giren yeni tesis sayısı,
son yıllarda ortalama %10'luk bir büyüme oranı ile yükseliş eğilimindedir.
Bireysel jeotermal ısıtma sistemlerine bakıldığında, sığ jeotermal pazarı, tesis sayısı, kurulu kapasite
ve üretilen enerji açısından sektörün en büyük bölümü olmaya devam etmektedir. Bireysel jeotermal
ısıtma sistemleri veya jeotermal ısı pompaları, Avrupa'da yaklaşık 2 milyon kurulu ünite ile 20 GW'ın
üzerinde bir ısıtma kapasitesini temsil etmektedir.
Sürekli büyümesine rağmen, bazı bölgelerdeki derin jeotermal enerji üretimi, özellikle piyasadaki
alımını ciddi şekilde engelleyebilecek çevresel performans açısından olumsuz bir algıyla karşı karşıya
kalmaktadır. Bu nedenle, çevresel etki değerlendirmesi, derin jeotermal kaynakların yayılmasının ön
şartıdır. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) kavramı, farklı enerji üretim teknolojilerinin çevresel
etkilerinin yaşam döngüsü aşamaları üzerindeki - hammaddelerin çıkarılmasından üretime, nakliyeye,
kullanım ve ömrünün sonuna kadar - analizine ve karşılaştırılmasına olanak sağlar.
Avrupa fonları tarafından finanse edilen, 30 ay süreli ve Kasım 2018’de başlayan GEOENVI projesi,
hem karar vericiler hem de jeotermal piyasa aktörleriyle birlikte çalışmayı, çevre düzenlemeleri
konusunda tavsiyelerde bulunmayı ve jeotermal paydaşların Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)
metodolojisi uygulamasını desteklemeyi amaçlamaktadır.
GEOENVI projesinin amacı, çevresel kaygıları hem etkiler hem de riskler açısından cevaplamak, ilk
olarak proje geliştiricilerine çevresel etkileri değerlendirmek için uyarlanmış bir metodoloji belirleyerek
ve operasyonel veya geliştirilmekte olan jeotermal projelerin çevresel etkilerini ve risklerini
değerlendirmektir [1].
Proje, çevresel etkileri değerlendirmek için basitleştirilmiş LCA modellerini geliştirmeyi ve son olarak
çevresel kaygılarla doğru şekilde iletişim kurmayı, karar vericilere uyumlaştırılmış Avrupa çevre
düzenlemeleri hakkında önerilerde bulunmayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal, Pazar gelişmesi, yenilenebilir enerji, çevre, düzenleme
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ABSTRACT
The EGEC 2018 Geothermal Market Report confirms the trend towards the steady growth observed in
recent years, but also notes the need for greater recognition in order to enable the full deployment of
geothermal energy in Europe. Installed geothermal electricity capacity in Europe is growing and
producing over 15 TWh per year. The new additions are quite significant, with 350 MWe of new
geothermal electricity capacity coming online in 2018, mainly in Turkey.
The use of geothermal for heating is also increasing, supported by the construction of new district
heating networks and the retrofitting of old ones, thanks to local and national planning identifying
geothermal heat as a cost-efficient solution to meet heating needs. The number of new plants coming
online each year is on an upward trend, with an average annual growth rate of 10% in recent years.
Looking at individual geothermal heating systems, the shallow geothermal market remains the largest
segment of the sector in terms of number of installations, installed capacity and energy produced.
Individual geothermal heating systems, or geothermal heat pumps, represent over 20 GWth of heating
capacity in Europe, with nearly 2 million installed units.
Despite its continuous growth, deep geothermal energy production in some regions is confronted with
a negative perception, particularly in terms of environmental performance, which could seriously
hamper its market uptake. Thus, environmental impact assessment is a prerequisite to the deployment
of the deep geothermal resources. The concept of Life Cycle Assessment (LCA) allows analysis and
comparison of the environmental impacts of different energy production technologies over their life
cycle stages – from extraction of raw materials to production, transport, use and end-of-life.
Financed by European funds, GEOENVI project, starting in November 2018 for 30 months, aims at
engaging with both decision-makers and geothermal market actors, to adopt recommendations on
environmental regulations and to promote the Life Cycle Assessment (LCA) methodology
implementation by geothermal stakeholders.
The objective of the GEOENVI Project is to answer environmental concerns in terms of both impacts
and risks, by first setting an adapted methodology for assessing environment impacts to the project
developers, and by assessing the environmental impacts and risks of geothermal projects operational
or in development in Europe [1].
The project aims at proposing recommendations on harmonised European environmental regulations
to the decision-makers, at elaborating simplified LCA models to assess environmental impacts and
finally at communicating properly on environmental concerns.
Key Words: geothermal;market development, renewable energy, environment, regulation.

1. GİRİŞ
Jeotermal enerji, Avrupa’da hızla büyüyen yenilenebilir enerji kaynağıdır. Elektrik üretiminde, binalarda
yenilenebilir ısıtma ve soğutma sağlamak için, bölgesel ısıtmada, endüstriyel proseslerde veya tarım
için kullanılabilir. Jeotermal enerjinin Avrupa’da gelişmesinde bir zorluk, sektörümüzün enerji
karışımına katkısını göstermektir. Çünkü yenilenebilir temelli karbon azaltımı yaklaşımı, kendine özgü
bir pazardan daha büyük ve daha önemlidir. Avrupa’daki kaynaklar jeotermalin büyük miktarda güç ve
ısı kaynağı olarak kullanımına imkan verecektir. Özellikle ısı için jeotermal enerji kullanımı tüm
Avrupa’da yavaş ama sürekli artmaktadır.
Genel olarak Avrupa’da jeotermal enerji kullanımı, ülke ve teknolojiye bağlı olarak değişen oranlarda
artmaktadır. Bu bildiri 2018’deki jeotermal pazarının durumunu ana hatlarıyla ortaya koyacaktır.
Jeotermal enerji kullanımı yüksek riskli bir konu olarak ortaya çıkmakta, jeotermal enerji ile birlikte
anılan çevresel riskleri değerlendirme ve azaltma sorusu gittikçe büyüyen bir soru olmaktadır.
Aşağıdaki yazılı bildiri, Ufuk 2020 altında finanse edilen GEOENVI projesinin bu sorunu nasıl ele
aldığını gösterecektir.
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2. BÜYÜK PAZARLAR TARAFINDAN TAŞINAN JEOTERMAL ELEKTRİK SEKTÖRÜ
2.1. Jeotermal elektrik gelişmelerine liderlik eden Türkiye
Avrupa’da kurulmuş jeotermal elektrik kapasitesi 3.1 GW temsil eder, önemli miktarda kurulmuş
kapasite ile üç büyük ülke ve jeotermal elektrik endüstrisinin gelişmeye başladığı diğer ülkeler. Üç
önde gelen pazar: 1315 MWe kurulmuş kapasitesiyle Türkiye, 916 MWe ile İtalya ve 753 MW ile
İzlanda. Jeotermal enerjiden elektrik elde eden diğer ülkeler Almanya, Portekiz, Fransa, Macaristan,
Hırvatistan, Avusturya’dır.
Son birkaç yıldır Türkiye, 2017’de kurulan 330 MWe ve 2018’de kurulan 290 MWe ile Avrupa’daki
jeotermal elektrik gelişmelerinde önde gelen bir pazardır (bkz Şekil 1). 2018’de Türk jeotermal sektörü,
son iki yıldaki kapasitesini iki katına çıkararak, 12 yeni jeotermal santral eklemiş ve 1 GW’den fazla
kurulu jeotermal elektrik kapasitesiyle ‘’GW kulübü’’ denen ülkelerin arasına girmiştir.

Şekil 1. 2018’de jeotermal elektrik ilave kapasitesi [2]
İzlanda 2018’de yeni bir santralle kapasitesine 45 MWe eklemesine, Hırvatistan 16.5 MWe ilavesiyle
elektrik üretiminde jeotermal enerjiye bağımlı olan en son Avrupa ülkesi olmasına rağmen, Avrupa’nın
geri kalanında jeotermal elektrik pazarı daha az dinamiktir. 2017’de Macaristan 3.4 MWe’lik br santrali
devreye sokarak jeotermal elektrik üreten ülkeler grubuna girmiştir.
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Installed geothermal electricity capacity in Europe per type
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Şekil 2. Turbin tipine göre Avrupa’da kurulu jeotermal elektrik kapasitesi (MWe) [2].
Avrupadaki yeni jeotermal elektrik gelişimi teknik inovasyon ile oluşabilmiştir çünkü Avrupa temel
olarak volkanik bir alan değildir, dolayısı ile kıtanın bir çok kısmında jeotermal elektrik üretimi çok
uygun değildir. Çift çevrimli turbinler, Avrupa’nın jeotermal elektrik potansiyelini ortaya çıkarmada
etkindir, Şekil 2’de görüldüğü gibi, 2010’dan beri eklenen kapasitenin çoğu çift çevrimli turbinlerle
bağlantılıdır. Aslında, jeotermal güç üretiminin daha düşük sıcaklıktaki kaynaklardan yapılması için bu
turbin teknolojisi çok önemlidir ve ayrıca jeotermal güç üretiminin çevresel etkisini de sınırlandırma
avantajına da sahiptir. 2018’de turbin üretimiyle ilgili, ana aktörler Ormat, Exergy, Fuji, Toshiba,
Turboden’dir (Şkl.3).

Şekil 3. Jeotermal elektrik türbinlerinde trendler, her üretici için kurulu kapasite[2].
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2.2. Büyük ölçüde yeterince kullanılmamış elektrik üretim kaynağı
Avrupa’nın birçok kısmında büyük ölçüde yeterince kullanılmamış olarak kalmasına rağmen, jeotermal
elektrik üretimi enerji dönüşünü sağlamak için önemli bir kaynaktır. Birçok projenin araştırılıyor olması,
sevk edilebilir, esnek ısı ve güç kaynağı birleşimi olarak birçok yarar sunan bu teknolojiye ilginin
kanıtıdır. Şekil 4, Avrupa’daki santral sayısının ikiye katlanması için 150 santralin inceleme altında
olduğunu, 150 kurulmuş olan için de, 34’ünün de geliştirilme halinde olduğunu göstermektedir. Bu
arada Avrupa Birliği’nde, inceleme altında olan santral sayısı 107, 13’ü geliştirilme halinde ve sadece
56’sı kurulmuş durumdadır.

Şekil 4. Avrupa’da çalışır durumda olan, geliştirilmekte olan ve inceleme altında olan jeotermal santral
sayısı [2].
Şekil 5 Avrupa jeotermal pazarı evrimi için beklentileri göstermektedir. Türkiye kurulu kapasitesini
daha fazla artırmaya çalışmakta, İtalya da yeni dalga jeotermal elektrik dağıtım fırsatlarını
araştırmaktadır. Bu arada, Fransa ve Almanya elektrik üretimi için daha kapsamlı bir şekilde
jeotermale güvenmek için yollar aramaktadırlar. Hırvatistan ve Macaristan’daki ilk güç santrallerinin
devreye girmesi, dikkat çekici bir trend olarak yeni Avrupa ülkelerinin jeotermal elektrik sektörüne
girmesi demektir. Örneğin, Birleşik Krallık, Belçika veya Polonya’da gelişmekte olan projeler vardır ve
İsviçre kendi jeotermal güç projelerini geliştirmeye çalışmaktadır.

Şekil 5. Her bir ülkedeki işletimde olan, geliştirilmekte olan ve incelenmekte olan jeotermal
santrallerin sayısı [2].
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3. JEOTERMAL ISITMA VE SOĞUTMANIN KESİNTİSİZ DEVAMLILIĞI
3.1. Isıtma ve soğutma için derin jeotermalin istikrarlı büyümesi
Avrupa’da jeotermal ısıtma ve soğutma jeotermal elektrik üretiminden daha yaygındır. Jeotermal
elektrik sektörü içinse Avrupa’daki yeni kapasitenin kullanımını yönlendirecek bazı önemli pazarlar
vardır. 2018’de Avrupa’da ısıtma ve soğutma için binalarda, tarım ve gıda veya endüstride kurulmuş 5
GWth lik derin jeotermal kapasitesi vardır. Avrupa’da 300’den fazla jeotermal ısıtma ve soğutma
sistemi vardır. Şekil 6’da gösterildiği gibi ısıtma ve soğutma için derin jeotermal kullanımı son on yılda
sürekli bir şekilde artmaktadır.

Şekil 6. Yıllık ısıtma ve soğutma için yeni derin jeotermal kapasitesi (MWth) [2]
2018’de Avrupa jeotermal sektörü 12 santrali kurdu ya da yeniledi, bu da 150 MWth kapasite demektir.
Yeni ilaveler esas olarak Hollanda’da 66 MWth’yi temsil eden 5 santral, Fransa’da toplamda 45 MWth
kapasiteli bir yeni ilave ile üç santral yenilendi. Almanya, Belçika ve Sırbistan da bir santral eklediler
(Şekil 7).

Şekil 7. 2018’de ısıtma ve soğutma için yeni derin jeotermal santralleri (kapasite ve sayı) [2].
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Isıtma ve soğutma için derin jeotermal sektörü tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Fakat çoğu ülke sınırlı
kurulmuş kapasite ve hali hazırda yetkilendirilmiş az sayıda proje ile yayılmanın erken safhalarındadır.
Özellikle Almanya, Fransa, Polonya, Hollanda, Macaristan veya İtalya gibi ülkeler ısıtma ve soğutma
için derin jeotermal kullanımlarını artırmaya çabalamaktadırlar (Şekil 8).

Şekil 8. Ülkelere göre işletilen, gelişme ve inceleme altında olan JeoDH santrallerin sayısı[2].
Kurulmuş jeotermal ısıtma ve soğutma kapasitesi farklı Avrupa ülkelerindeki operasyonda olan proje
sayısını temsil etmez, üretim kapasitesini tarif ederken jeotermal kaynağın kalitesinin öneminin
kanıtıdır. İzlanda, bu açıdan ısıtma ve soğutma için önemli bir jeotermal kullanıcısıdır, özellikle
bölgesel ısıtmada. Ardından santrallerinde birleşik şekilde ısı ve güç üretimiyle bağlantılı büyük
kapasitesiyle Türkiye gelmektedir. Bu arada Fransa Avrupa Birliği’nde en büyük pazardır, onu
Almanya ve Macaristan takip etmektedir. Hollanda’da kurulmuş jeotermal ısıtma ve soğutma
kapasitesi, son on yılda jeotermal sektörünü hızla artırmış bir ülke olarak dikkate değer.

Şekil 9. Ülkelere göre ısıtma ve soğutma için derin jeotermal kapasitesi (MWth) [2].
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3.2. Avrupa Jeotermal Isı Pompası Pazarı
Jeotermal ısı pompaları jeotermal enerjiyi en düşük derecelerde bile kullanarak tüm boyutlardaki
binalara (küçük tek kişilik dairelerden hastaneler, alışveriş merkezleri veya NATO karargâhı gibi büyük
alanlara kadar) Avrupa’da her yerde kullanılabilmektedir. Isı pompaları düşük ısılı jeotermal enerjinin
binanın ihtiyaçlarını karşılayacak dereceye ayarlanabilecek şekilde kullanılmasını sağlamaktadır (Şekil
10).

Şekil 10. Seçilen Avrupa ülkelerinde sığ jeotermal sistemlerin stok ve satışı ( 2018 tahminleri) [2].
Jeotermal Isı pompalarının dağılımı esas olarak Almanya veya Fransa ve İskandinav ülkelerinde en
çok İsveç’te yoğunlaşmıştır.
Isveç kurulmuş yarım milyondan fazla ısı pompasıyla, kurulmuş stok açısından en büyük Avrupa
ülkesidir. Ardından Almanya (350 bin), Fransa (150 bin), Finlandiya ve Avusturya (her biri 100 binden
fazla) gelmektedir. Toplamda 2016’da Avrupa Birliği’nde tahmini 1.5 milyon, Avrupa’da da 1.8
milyondan fazla jeotermal ısı pompası sistemi vardır.
Jeotermal ısı pompası pazarı tüm Avrupa’da satılan 100 bin ünite (AB’de 80.000 den fazla) ile hayli
dinamiktir. Önde gelen pazarlar İsveç (23 bin), Almanya (21 bin), Finlandiya (8bin) ile 2016’da satılmış
jeotermal ısı pompası sistemleri sayısı ile kurulmuş stok miktarını yansıtmaktadırlar.
Dördüncü sırada (5bin satılmış ünite) ile Polonya hızlı gelişen pazarı vurgulamaktadır. Aslında
Polonya’daki 2016’daki satışlar, 2015’deki kurulu stokun %15 ine tekabül etmektedir, bu da Polonya’yı
en dinamik pazarlardan biri haline getirmektedir. Jeotermal ısı pompası sistemlerinin hızla
benimsendiği diğer ülkeler Belçika (%21), Finlandiya ve Hollanda (%9) ve Estonya (%16) dır.

4. AVRUPA’DA JEOTERMAL ÇEVRESEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Derin jeotermal pazar gelişiminde en önemli engellerden biri çevresel kaygılardır. Jeotermal güvenli,
güvenilir ve çevresel olarak iyi bir yenilenebilir enerji kaynağı olmalıdır. Ancak, derin jeotermal santral
inşası gibi tüm insan faaliyetleri bir şekilde doğayı etkilemektedir. Bütün alt yapı projelerinin çevresel
etkisi doğru bir şekilde düşünülmelidir ve çevresel mevzuatlar jeotermalin gelişimi için önemli
araçlardır. Jeotermal sektörün böyle sürdürülebilir gelişimi kamu kabulünü kolaylaştıracaktır.
GEOENVI projesi Kasım 2018’de başladı, 30 ay boyunca Ufuk 2020 altında Avrupa Birliği tarafından
finanse edildi. Konsorsiyum 16 ortaktan oluşmakta, bunlar altı ülkeden (Belçika, Fransa, Macaristan,
İzlanda, İtalya, Türkiye) endüstri birlikleri, proje geliştiriciler, kamu araştırma yetkililerini içermektedir.
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Proje derin jeotermal pazarın çevresel etkilerine odaklanarak, yararlarını vurgulama, kaygılara yönelik
çözümler ve araçları analiz etmeyi amaçlamaktadır. Jeotermal kaynaklardan güç (esas olarak) ve ısı
üretimi her hangi bir çevre matrisinde (hava, su, zemin, ekosistemler) etki yapabilir.
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çevresel etkilerin miktarını belirleme ve hesaplama yaklaşımı olarak
ortaya çıkmıştır [3]. Aslen, var olan projelerin şimdiki ya da geçmiş etkilerine odaklanan Yaşam
Döngüsü Değerlendirmesi daha sonuçsal bir yapıyla gelecekteki etkileri değerlendirmeye de
başlamıştır. YDD, politikalar formüle etme ve çevresel düzenlemeler yaratmada karar almaya yardım
etmek için değerli bir araçtır [4]. YDD’den gelen bilgiler etiket, standart, vergilendirme, teşvikler vs gibi
ekonomik aktörler ve tüketicileri ilgilendiren farklı politika enstrümanlarını tasarlamakta faydalıdır.
Ayrıca ilgili çevresel tahribatın maliyetini yansıtan enerji fiyatlarını oluşturmakta yardımcı olur [5].
YDD’nin benimsenmesinin bir örneği biofuel ve biolikit üretimi sürdürülebilir kriterini saptamak için AB
yenilenebilir enerji yönergesinde (EU 2009) vardır. Bu yönerge biofuel ve biolikitlerin kullanımından
sera gazı emisyonu tasarruf gerekliliğini ve aynı zamanda yaşam döngüsü esnasında CO2 emisyonu
miktarının nasıl belirleneceği hakkında detaylı kurallar ve kılavuzları tanımlar. Yenilenebilir enerji
kaynaklarının çevresel etkisinin belirlenmesi gerekli iken, problem genellikle yürütme kısmında olur
çünkü asıl veri ya bulunmamaktadır ya da toplanması çok zaman gerektirmektedir [6]. Bu da yükü,
kılavuzları uyum ve inceleme için kullanan pratisyenler ya da raportörlerin sırtına yükler. Böylece, veri
tabanı ve yazılım paketleri pratisyenler için en erişilebilir çözümdür.
Yenilenebilir enerjiye geldiğimizde, YDD’nü mevzuata entegre etmek konusunda karmaşıklıklar vardır.
ISO 14014 [7] de tanımlanan YDD standartları yoruma açıktır. İncelemeler arasındaki değerlendirme
metodları çevresel etkilerin ayrılması, beraber ürün ve atık tanımları sistem sınırları açısından büyük
farklılıklar göstermektedir. Dolayısı ile daha bir örnek sonuçlar elde etmek için bazı kılavuz kurallar
belirlenmelidir, bu da yenilenebilir enerji pazarı aktörleri arasında adil bir rekabete yol açacaktır.
Dahası bu entegrasyon YDD’nin daha geniş kapsamda, daha pratik bir şekilde ve politika yapıcılar/
karar vericilere veya pratisyenlere daha fazla yük vermeden uygulanmasını gerektirmektedir. Bunun
için YDD nin basitleştirilmeye ihtiyacı vardır.
Olası çevresel etkiler olarak aşağıdakileri sayabiliriz:
- Yüzey-görsel etkiler (arazi kullanımı, peyzaj, flora ve fauna);
- Fiziksel etkiler (indüklenmiş depremsellik: kullanımın bütün operasyonel safhalarıyla ilgili mikro
depremsellik, rezervuar bağlantısı ve rezervuara tekrar sıvı basma; çökme; jeolojik tehlikeler; yeraltı
su kaynaklarının tükenmesi; doğal radyoaktivite)
- Akustik etkiler (sondaj sırasında gürültü, inşaat ve yönetim)
- Termal etkiler (havaya buhar salınımı, sıvı çekme veya basmak için zemin ısıtma ve soğutma)
- Kimyasal etkiler (atmosfere gaz emisyonu, kirlilik ve emisyon; sıvı basma, sıvı ve katı atık bertarafı).
4.1. Riskleri haritalandırma
GEOENVI projesinin ana amaçlarından biri çevresel etki ve risklerin ve algılarının haritalandırılması ve
Avrupa’daki çeşitli ülkelerde derin jeotermal santrallerin çevresel ayak izinin nasıl ölçülüp kontrol
edildiğini tanımlamaktır.
Etki ve riskleri azaltma ve önlemek için hâlihazırda benimsenen çözümler ve potansiyel ve teknoloji
hazır olma durumu incelenecektir. Bazı etki ve riskler ortaktır fakat bazıları örneğin bölgesel
özelliklere (coğrafya, jeoloji, vs.) ya da kullanılan jeotermal teknolojilere dayalıdır. Çevresel kaygıların
analizi ana farklılık faktörlerinin belirlenmesine izin verecektir.
Hedef toplumsal kaygılara odaklanmamasına rağmen, proje her hâlükârda toplumun ve karar
vericilerin çevresel kaygı algılarına dikkat edecektir. Bazı durumlarda, bir projenin başarı ya da
başarısızlığında toplumun çevresel kaygı algıları büyük rol oynayabilmektedir. Çevresel kaygı
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algılarıyla ilgili olumlu- olumsuz geribildirim analiz edilecek ve diğer ilgili etmenlere de (ülke, teknoloji,
yerel içerik örneğin, nüfus yoğunluğu, iş yaratma, enerji politikaları gibi) bakılacaktır.
Sonuç olarak, derin jeotermal enerjinin çevresel yönlerinin ortak anlayışını genişletmek için çevresel
etki ve riskler diğer yenilenebilir enerjilerle (ve diğer alanlarla) bağlantılı olarak tartışılacaktır
4.2. Paydaşları birleştirme
GEOENVI hem karar vericiler hem de jeotermal pazar aktörlerini bir araya getirerek, mevzuattaki
önerileri adapte etmek için ve YDD metodolijisinin jeotermal paydaşları tarafından uygulanmasını
sağlamayı amaçlamaktadır. Paydaşlarla birleşme, açık ve FAIR (bulunabilir, erişilebilir, birlikte
uygulanabilir, tekrar kullanılabilir) veri yaklaşımıyla bilgi paylaşımını içermektedir. Amaç çevresel
kaygıları tartışmak için sakin, şeffaf ve güvenilir bir ortam yaratmaya katkıda bulunmak ve sonuç
olarak da gelecekte somut projeleri desteklemektir. Politik karar vericiler, proje geliştiriciler,
yatırımcılar, genel toplum ve yerel halkı içeren stratejik gruplarla güçlü etkileşim oluşturmak, çevresel
etkileri gidermek açısından gereklidir. Aslında, yenilenebilir enerji büyümesini sürdürülebilirlikle paralel
tutmak karar ve politika yapıcıların sorumluluğudur.
Sonuç olarak, jeotermal enerji projelerinin çevresel risk ve etkileri azaltılmalı ve projeden yerel
toplumlara gelen faydalar artırılmalıdır. Bu hedeflerin nasıl gerçekleştiğini ölçmek için bir izleme aracı
geliştirilecektir.
Karar vericilerle bağlantı için en iyi strateji var olan çevresel mevzuatları uyumlandırma ve
güçlendirmedir. Değişikliği kolaylaştırmak için, yaşam döngüsü düşüncesini adapte etmek, ilgili ulusal
ve yerel yetkilileri (çevre bakanlıkları, madencilik yetkilileri) birleştirmektir. Bu noktada jeotermal
enerjide güçlü aktiviteleri olan konsorsiyumun dışındaki diğer ilgili ülkeler (Almanya, Hollanda, vb)
kapsamın içine dahil edileceklerdir. Enerji veya çevre bakanlıkları, maden yetkilileri, kamu fonlayıcı,
yerel yetkililer gibi karar vericiler haritalandırılacaktır. Dahası, etkin bir angajman için var olan ilgili
düzenlemeleri inceleyerek ve mevzuatın sahiplerini belirleyerek, onların etkisini veya yetkisini
belirleyerek ve konsorsiyum ülkelerinde değişikliğe açık olup olmadıklarına bakılarak önceliklendirme
stratejisi oluşturmak önemlidir. Bunların belirlenmesi, angajman çabalarında değişiklikleri uygulamada
daha etkili olabileceklere odaklanmayı sağlar.

SONUÇ
Jeotermal enerji güç, ısı ve soğutma için yeryüzündeki ısıyı kullanır. Avrupa’da her yerde kullanılan
fakat büyük miktarda peyzajda gizli, temiz, yenilenebilir ve tutarlı bir kaynaktır.
Sağlanan enerji sürekli, temel yük ve esnektir, elektrik ve termal şebekelerde dengeleme için ideal bir
kaynaktır, böylece enerji güvenliğini iyileştirir. Kurulumlar yerel ekonomilere ve enerji sistemlerine açık
bir etki yapar; her düzeyde istihdam oluşturulur ve sürdürülür ve yerel esnekliği geliştirerek, merkezi ve
merkezi olmayan sistemler üzerinde çok ihtiyaç duyulan bağlantıyı oluşturur.
Aralık, 2011’deki ilk basımından beri EGEC Pazar Raporu Avrupa’daki tüm jeotermal sektörde yetkili
bir bakış olarak bilinmektedir. Rapor her yıl çeşitli istatistiksel analizler, yerel uzmanlar, kamu
kuruluşları, enerji ajansları ve ulusal birliklerden verileri kullanarak oluşturulur. İşletmede, gelişmekte
ve inceleme altında olan ana projelerin ve pazar gelişim analizi, mevzuat ve kamu politika ortamı,
finansal araçlar ve teşvikler, piyasa tahmini ve önemli oyuncuların detaylarını içerir. Her basım değişik
jeotermal teknolojinin derinlemesine incelemesini verir: 2018 basımının odak noktası proje geliştirme
ve operasyon alanındaki son gelişmeler olacaktır.
EGEC Jeotermal piyasa raporu Mayıs 2019’da çıkacaktır. Raporun ana bulguları kamuya açıklanacak,
veriler ve tablolar ile tam rapor sadece EGEC üyelerine açık olacaktır. Daha fazla bilgi
için www.egec.org.
Jeotermal Enerji Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 101 _______

Pazar gelişimine ek olarak, GEOENVI projesi etkiler ve riskler açısından çevresel kaygılara cevap
vermeyi amaçlamaktadır. Bunun için proje geliştiriciler için çevre etkisini değerlendirmede adapte
edilmiş bir metodoloji oluşturmak ve Avrupa’da operasyonel veya geliştirilmekte olan jeotermal
projelerin çevresel etkileri ve risklerini değerlendirmek gerekmektedir.
Proje uyumlandırılmış Avrupa çevre düzenlemeleri ile ilgili karar vericilere önerilerde bulunmayı,
çevresel etkileri değerlendirmek için basitleştirilmiş YDD modellerini detaylandırmada ve son olarak
çevreyle ilgili problemlerde etkin bir şekilde iletişimde olmayı hedeflemektedir.
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Özgeçmiş
Philippe DUMAS
İlk olarak Avrupa Birliği ilişkileri için Brüksel’de bir Avrupa mühendislik şirketinin temsilci olarak çalıştı.
(2000-2007). Jeotermal enerji ile ilk bağlantısı EGEC ile oldu, Avrupa projeleri proje yöneticisi olarak
başladı. Bir çok yayının yazar ve eş yazarıdır; konferanslar, çalıştaylar ve seminerlere sıklıkla katkı
vermektedir; 2000’den bugüne kadar AB fonlu araştırma ve promosyon projelerinde aktif olarak yer
almıştır.
Eylül,2008’den beri Brüksel’de EGEC genel sekreteridir ve kurumu yönetmektedir: Avrupa Jeotermal
Enerji Konseyi (EGEC) uluslararası bir dernek(topluluk)tir. Mayıs, 1998’de kurulmuş ve Belçika,
Brüksel merkezlidir. Avrupa’da jeotermal alanında çalışmakta, EGEC 120 den fazla şirket ve
organizasyonu içermekte, 22 Avrupa ülkesinden 500 den fazla işletmeyi temsil etmektedir.
EGEC’in ana amacı jeotermal enerji için pazar gelişimini teşvik etmek ve Avrupa’daki iş koşullarının
gelişmesi için çalışmaktır.
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Thomas GARABETIAN
2016'dan beri EGEC'de çalışmaktadır. Avrupa politikalarına odaklanarak, jeotermal enerji sektörünü
Avrupa kurumlarına temsil etmektedir. EGEC’in savunuculuk stratejisini geliştirmeye ve taşımaya
katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, EGEC’in, özellikle jeotermal enerjinin finansmanı konusunda, Avrupa
projelerine katılmasına katkıda bulunmuştur.
Thomas, EGEC'e katılmadan önce, yerel yönetimler ve Avrupa enerji şehirleri üzerine çalışmıştır.
Ayrıca, iklim değişikliğine adaptasyon ve ekonomi üzerine İklim Ekonomisi Enstitüsü'nde çalışmıştır.
Thomas, Paris Uluslararası Bilimler Fakültesi Po Paris'ten Enerji ekonomisi dalında yüksek lisans
derecesi almıştır.
Avrupa Jeotermal Enerji Konseyi EGEC, 1998'de Avrupa jeotermal endüstrisini tanıtmak ve
politikalarını şekillendirmek, iş koşullarını iyileştirmek suretiyle hem Avrupa'da hem de dünyadaki
gelişimini sağlamak amacıyla kurulan,daha fazla araştırma ve gelişmeyi desteklemeyi hedefleyen,
120 ülkeden oluşan, kar amacı gütmeyen bir uluslararası organizasyondur.
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GEOTHERMAL MARKET TRENDS AND ENVIRONMENTAL
RISKS ASSESSMENT IN EUROPE
Avrupa’da Jeotermal Pazar Yönelimleri ve Risk Değerlendirmesi

Philippe DUMAS
Thomas GARABETIAN

ABSTRACT
The EGEC 2018 Geothermal Market Report confirms the trend towards the steady growth observed in
recent years, but also notes the need for greater recognition in order to enable the full deployment of
geothermal energy in Europe. Installed geothermal electricity capacity in Europe is growing and
producing over 15 TWh per year. The new additions are quite significant, with 350 MWe of new
geothermal electricity capacity coming online in 2018, mainly in Turkey.
The use of geothermal for heating is also increasing, supported by the construction of new district
heating networks and the retrofitting of old ones, thanks to local and national planning identifying
geothermal heat as a cost-efficient solution to meet heating needs. The number of new plants coming
online each year is on an upward trend, with an average annual growth rate of 10% in recent years.
Looking at individual geothermal heating systems, the shallow geothermal market remains the largest
segment of the sector in terms of number of installations, installed capacity and energy produced.
Individual geothermal heating systems, or geothermal heat pumps, represent over 20 GWth of heating
capacity in Europe, with nearly 2 million installed units.
Despite its continuous growth, deep geothermal energy production in some regions is confronted with
a negative perception, particularly in terms of environmental performance, which could seriously
hamper its market uptake. Thus, environmental impact assessment is a prerequisite to the deployment
of the deep geothermal resources. The concept of Life Cycle Assessment (LCA) allows analysis and
comparison of the environmental impacts of different energy production technologies over their life
cycle stages – from extraction of raw materials to production, transport, use and end-of-life.
Financed by European funds, GEOENVI project, starting in November 2018 for 30 months, aims at
engaging with both decision-makers and geothermal market actors, to adopt recommendations on
environmental regulations and to promote the Life Cycle Assessment (LCA) methodology
implementation by geothermal stakeholders.
The objective of the GEOENVI Project is to answer environmental concerns in terms of both impacts
and risks, by first setting an adapted methodology for assessing environment impacts to the project
developers, and by assessing the environmental impacts and risks of geothermal projects operational
or in development in Europe [1].
The project aims at proposing recommendations on harmonised European environmental regulations
to the decision-makers, at elaborating simplified LCA models to assess environmental impacts and
finally at communicating properly on environmental concerns.
Key Words: geothermal;market development, renewable energy, environment, regulation.
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ÖZET
EGEC 2018 Jeotermal Piyasa Raporu, son yıllarda gözlenen istikrarlı büyümeye yönelik eğilimi
doğrulamakla birlikte, aynı zamanda Avrupa'da jeotermal enerjinin tam olarak kullanılmasını sağlamak
için daha fazla tanınmaya ihtiyaç duyulduğunu da belirtmektedir. Avrupa'da kurulu jeotermal elektrik
kapasitesi yılda 15 TWh'den fazla büyümekte ve üretmektedir. Yeni ilaveler oldukça önemli, 2018'de,
başta Türkiye'de olmak üzere 350 MWe yeni jeotermal elektrik kapasitesi devreye girdi.
Jeotermal enerjinin, ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak için uygun maliyetli bir çözüm olarak tanımlandığı
yerel ve ulusal planlama sayesinde, yeni bölgesel ısıtma şebekelerinin inşası ve eskilerin
güçlendirilmesiyle, jeotermal enerjinin kullanımı da artmaktadır. Her yıl devreye giren yeni tesis sayısı,
son yıllarda ortalama %10'luk bir büyüme oranı ile yükseliş eğilimindedir.
Bireysel jeotermal ısıtma sistemlerine bakıldığında, sığ jeotermal pazarı, tesis sayısı, kurulu kapasite
ve üretilen enerji açısından sektörün en büyük bölümü olmaya devam etmektedir. Bireysel jeotermal
ısıtma sistemleri veya jeotermal ısı pompaları, Avrupa'da yaklaşık 2 milyon kurulu ünite ile 20 GW'ın
üzerinde bir ısıtma kapasitesini temsil etmektedir.
Sürekli büyümesine rağmen, bazı bölgelerdeki derin jeotermal enerji üretimi, özellikle piyasadaki
alımını ciddi şekilde engelleyebilecek çevresel performans açısından olumsuz bir algıyla karşı karşıya
kalmaktadır. Bu nedenle, çevresel etki değerlendirmesi, derin jeotermal kaynakların yayılmasının ön
şartıdır. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) kavramı, farklı enerji üretim teknolojilerinin çevresel
etkilerinin yaşam döngüsü aşamaları üzerindeki - hammaddelerin çıkarılmasından üretime, nakliyeye,
kullanım ve ömrünün sonuna kadar - analizine ve karşılaştırılmasına olanak sağlar.
Avrupa fonları tarafından finanse edilen, 30 ay süreli ve Kasım 2018’de başlayan GEOENVI projesi,
hem karar vericiler hem de jeotermal piyasa aktörleriyle birlikte çalışmayı, çevre düzenlemeleri
konusunda tavsiyelerde bulunmayı ve jeotermal paydaşların Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)
metodolojisi uygulamasını desteklemeyi amaçlamaktadır.
GEOENVI projesinin amacı, çevresel kaygıları hem etkiler hem de riskler açısından cevaplamak, ilk
olarak proje geliştiricilerine çevresel etkileri değerlendirmek için uyarlanmış bir metodoloji belirleyerek
ve operasyonel veya geliştirilmekte olan jeotermal projelerin çevresel etkilerini ve risklerini
değerlendirmektir.
Proje, çevresel etkileri değerlendirmek için basitleştirilmiş LCA modellerini geliştirmeyi ve son olarak
çevresel kaygılarla doğru şekilde iletişim kurmayı, karar vericilere uyumlaştırılmış Avrupa çevre
düzenlemeleri hakkında önerilerde bulunmayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal, Pazar gelişmesi, yenilenebilir enerji, çevre, düzenleme

1. INTRODUCTION
Geothermal energy is a rapidly growing renewable energy source in Europe. It can be used for
electricity production and to supply renewable heating and cooling in buildings, district heating,
industrial processes or for agriculture. One challenge to the development of geothermal in Europe is
the demonstration that the contribution of our sector to the energy mix, a decarbonised approach
based on renewables, is now much greater and more than a niche market. The resources in Europe
will allow geothermal to cover a large share of power and heat. The use of geothermal energy,
particularly for heat, is slowly but steadily increasing across Europe.
Overall the use of geothermal energy in Europe is growing, at various rates depending on country and
technology considered. The paper below will outline the state of the geothermal market in 2018.
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Emerging as a high stake topic for geothermal energy deployment, the question of assessing and
mitigating the environmental risks associated with geothermal energy is an ever growing one. The
below paper will show how the GEOENVI Project, financed under Horizon 2020, aims to tackle this
issue.

2. THE GEOTHERMAL ELECTRICITY SECTOR CARRIED BY MAJOR MARKETS
2.1. Turkey leading geothermal electricity developments
In Europe, the installed geothermal electricity capacity represents 3.1 GW, spread out around three
major countries with significant installed capacity, and several other ones where the geothermal
electricity industry is emergin. The three leading markets are: Turkey, with 1,315 MWe of installed
capacity, Italy with 916 MWe and Iceland with 753 MW. Other countries producing electricity from
geothermal energy include Germany, Portugal, France, Hungary, Croatia, Austria.
Over the past few years, Turkey has been a leading market for geothermal electricity developments in
Europe, with 330 MWe installed in 2017 and 290 MWe in 2018 (see figure 1 below). In 2018, the
Turkish geothermal sector added 12 new geothermal plants, while having almost doubled its installed
capacity over the past two years, and entered the so-called “GW club” of countries with more than 1
GW of installed geothermal electricity capacity.

Figure 1. Geothermal electricity capacity addition in 2018 [2].

In the rest of Europe, the market for geothermal electricity is less dynamic, although Iceland added 45
MWe of capacity in 2018 with the addition of one new plant, and Croatia became the latest European
country to start relying on geothermal energy for electricity production with the addition of 16.5 MWe.
In 2017, it was Hungary who joined the group of geothermal electricity producing countries with the
commissioning of a 3.4 MWe plant.
The new development of geothermal electricity in Europe is allowed by technical innovation as Europe
not being primarily a volcanic area, conventional geothermal electricity production is not suitable in
many parts of the continent. Binary turbines are instrumental in unleashing the European geothermal
electricity potential, as illustrated in the Fig. 2, which highlights that most of the capacity added since
2010 corresponds to binary turbines. Indeed, this turbine technology is crucial in allowing geothermal
power production from lower temperature resources, and they also have the benefit to contribute
limiting the environmental impact of geothermal power production. Regarding turbine manufacturing in
2018, the main actors were Ormat, Exergy, Fuji, Toshiba, Turboden (Fig.3)
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Figure 2. Installed geothermal electricity capacity in Europe per type of turbine (MWe) [2].

Figure 3. Trends in geothermal electricity turbines: installed capacity per manufacturer [2].

2.2. An electricity generation source with a largely underutilised potential
Geothermal electricity production is a major resource for enabling the energy transition, although it
remains largely underutilised in many parts of Europe. The number of projects under investigation is
an evidence of the interest for this technology, which presents many benefits as a dispatchable,
flexible combined heat and power source. The Fig 4, highlights that the number of plants in Europe is
set to double with 150 plants under investigation, 34 under development for 150 installed. In the EU
meanwhile, the number of plants under investigation is of 107, with 13 under development and only 56
installed.
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Figure 4. Number geothermal power plants in Europe, in operation, under development and under
investigation [2].
The Fig 5, further highlights the prospects for an evolution of the European geothermal market. Turkey
is set to further increase its installed capacity, while Italy is investigating the possibility of a new wave
of geothermal electricity deployment. Meanwhile, France and Germany are looking to rely more
extensively on geothermal for electricity production. A notable trend, which builds on the recent
commissioning of the first power plants in Croatia and in Hungary is the arrival of new European
countries in geothermal electricity sector. There are for instance projects under development in the
UK, Belgium or Poland. Greece and Switzerland are looking to develop geothermal power projects of
their own.

Figure 5. Number of geothermal power plants per country, in operation, under development and under
investigation [2].

3. A SUSTAINED PROGRESSION OF GEOTHERMAL HEATING AND COOLING
3.1. A steady growth of deep geothermal for heating and cooling
The geothermal heating and cooling is more widespread in Europe than geothermal electricity
production. As for the geothermal electricity sector however, there are some major markets that
driving the deployment of new capacity in Europe. There are over 5 GWth of capacity for deep
geothermal for heating and cooling in buildings, agrifood or industry installed in Europe in 2018. There
are over 300 geothermal heating and cooling systems in Europe. The use of deep geothermal for
heating and cooling has been growing steadily over the past decade, as highlighted by the Fig. 6.
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Figure 6. New capacity of deep geothermal for heating and cooling per year (MWth) [2]

In 2018, the European geothermal sector installed or renovated 12 plants, representing 150 MWth of
capacity. New additions were primarily in the Netherlands with 5 new plants representing 66 MWth,
while in France 3 plants were renovated for 1 new addition, for a total representing a capacity of 45
MWth. Germany, Belgium and Serbia added one plant each (Fig.7).

Figure 7. New plants for deep geothermal for heating and cooling in 2018 (capacity and number) [2].

The deep geothermal heating and cooling sector is well spread out across Europe. Most countries
however are at an early stage of deployment, with limited installed capacity and a small number of
project currently commissioned. Most European countries are however looking to increase their use of
deep geothermal for heating and cooling, most notably Germany, France, Poland, the Netherlands,
Hungary or Italy (Fig.8).
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Figure 8. Number of GeoDH plants in operation and under development-investigation per country [2].

The installed geothermal heating and cooling capacity is not necessarily representative of the number
of project in operation in the different European countries, an evidence of the importance of the quality
of the geothermal resource in defining the production capacity. Iceland is in that regard a particularly
important user of geothermal for heating and cooling, notably for district heating. Turkey follows, with a
large capacity linked to the combined production of heat and power in Turkey’s geothermal plants.
France meanwhile is the largest market within the European Union, followed by Germany and
Hungary. Noteworthy is the importance of the geothermal heating and cooling capacity installed in the
Netherlands, a country that rapidly scaled up its geothermal sector over the course of the past decade
(Fig 9).

Figure 9. Deep geothermal for heating and cooling capacity per country (MWth) [2].

3.2. The Geothermal Heat Pump Market In Europe
Geothermal heat pumps can be used anywhere in Europe, utilising geothermal energy even at very
low temperatures to supply heating and cooling to buildings of all sizes (from small single-family
houses to very large buildings such as hospitals, shopping centres or the headquarters of the North
Atlantic Treaty Organisation, NATO). Heat pumps enable the use of the low temperature geothermal
energy by allowing the temperature to be adjusted to the level required to meet the building’s needs
(Fig.10).
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Figure 10. Stock and saled of individual shallow geothermal systems in selected European countries
(estimates for 2018) [2].
The distribution of geothermal heat pumps across Europe is primarily concentrated in larger countries
such as Germany or France, and in the Scandinavian countries, most notably Sweden.
Sweden is indeed the biggest European country in terms of installed stock, with over half a million
heat pumps installed. It is followed by Germany (350 thousand), France (150 thousand), Finland and
Austria (over 100 thousand each). In total, there was an estimated 1.5 million geothermal heat pump
systems in the European Union in 20161, and more than 1.8 million across Europe.
The geothermal heat pump market is quite dynamic, with around 100 thousand units sold across
Europe annually (over 80,000 in the EU). Leading markets reflect installed stock to some extent, with
Sweden (23 thousand), Germany (21 thousand), Finland (8 thousand) leading the pack in terms of the
number of geothermal heat pump systems sold in 2016.
Coming in 4th place however is Poland (5 thousands unit sold), which underlines a fast-evolving
market. Indeed, sales in Poland in 2016 are equivalent to 15% of the installed stock in 2015, making it
one of the most dynamic markets in Europe. Other countries where the adoption of geothermal heat
pump systems is also fast accelerating include Belgium (21%), Finland and The Netherlands (9%) and
Estonia (16%).

4. GEOTHERMAL ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT IN EUROPE
Environmental concerns are one of the important barriers for deep geothermal market development.
Geothermal should be a safe, reliable, and environmentally benign renewable energy source.
However, all man-kind activities have somehow an impact on nature, including the construction of a
deep geothermal plant. The environmental impact of all infrastructure projects should be rightly
considered, and environmental regulations are important tools for the development of geothermal.
Such a sustainable development of the geothermal sector would facilitate public acceptance.
The GEOENVI project started in November 2018, it is financed by the European Union under Horizon
2020 for a duration of 30 months. The consortium comprises 16 partners, from industry associations to
project developpers, including Public research authorities, from 6 countries (Belgium, France,
Hungary, Iceland, Italy, Turkey). The project aims at analysing and proposing solutions and tools for
addressing concerns and highlighting benefits for the deep geothermal market uptake focusing on the
environmental impacts. Power (mainly) and heat production from geothermal resources may have an
impact on any environmental matrix (air, water, ground, ecosystems).
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LCA (Life Cycle Assessment) has emerged as an approach to quantify and account for environmental
impacts [3]. Originally focused on accounting for current or past impacts in existing projects, LCA is
becoming forward looking to assess future impacts of a more consequential nature. LCA is a valuable
tool to help formulate policies and to help taking decisions in creating environmental regulation [4].
Information from LCA are useful to draft different policy instruments that concern economic actors and
consumers, such as label, standard, taxation, incentives, subsidy, etc. It also helps to establish the
prices of energy that reflects the cost of the associated environmental damages [5]. One example of
adoption of LCA exists in the EU renewable energy directive (EU 2009) to determine the sustainability
criteria for biofuel and bio liquids production. This directive defines the requirement of greenhouse gas
emission savings from the use of biofuels and bioliquids and, at the same time, the detailed rules and
guidelines on how to quantify their CO2 emissions during the life cycle. While it is necessary to have
environmental impacts from renewable energy sources identified, the downside is often found in the
execution side as primary data is either unavailable or too time consuming to gather (6). This falls on
the burden of the practitioners or the reporters who use the guidelines for compliance and study.
Therefore, database and software packages are the most accessible solution for the practitioner.
When it comes to renewable energy, there are complexities in integrating LCA into regulations. LCA
standards described in ISO 14040 [7] are open for interpretation. The methods of assessment
between studies differ considerably in their system boundaries, co-product and waste definitions and
methods of allocation of environmental impacts. Therefore some guidelines have to be established in
order to achieve more homogenize results which will, in turn, allow a fair competition between
renewable energy market actors. Furthermore, this integration equally demands LCA to be
implemented in broader context, in a more practical way, and without adding too much burdens to
either the policy / decision makers or the practitioners. This is where LCA needs to be simplified.
Among the potential environmental impacts, we can list the followings:
- Surface-visual effects (land use, landscape, flora and fauna);
- Physical effects (induced seismicity: micro-seismicity related to all the operational phases of the
exploitation, including reservoir connection and fluid reinjection into the reservoir; subsidence;
geological hazards; groundwater resource depletion; natural radioactivity)
- Acoustic effects (noise during drilling, construction and management);
- Thermal effects (release of steam in the air, ground heating and cooling for fluid withdrawal or
injection).
- Chemical effects (gaseous emissions into the atmosphere, incondensable gases, pollution and
emissions; re-injection of fluids, disposal of liquid and solid waste).

4.1. Mapping the risks
One of the main objectives of the GEOENVI project is to map environmental impacts and risks, as well
as their perception and to define how environmental footprint of deep geothermal plants in Europe is
measured and controlled in different countries.
Solutions that have already been adopted to reduce or circumvent impacts and risks, and quantify
their potential and their technology readiness level will be analysed. Some impacts and risks are
common, but some others depend for instance on regional specificities (geography, geology, etc.) or
on geothermal technologies deployed. The analysis of environmental concerns will permit the
identification of key differentiation factors.
Although the objective does not focus on societal concerns, the project will nevertheless pay attention
to the perception of environmental concerns by the society and the decision-makers. It is indeed
known that in some cases the public perception of environmental concerns can be of key importance
in the success or failure of a project. Experience feedback Partners will (positive and negative ones)
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concerning the perception of environmental concerns will be analysed, also in relation to other
relevant factors (country, technology, local context e.g. population density, job creation, energy policy,
etc.).
Finally, in order to broaden the common understanding of environmental aspects of deep geothermal
energy, the environmental impacts and risks will be discussed with regard to other renewable energies
(and other fields, whenever considered of relevance).

4.2. Enagaging stakeholders
GEOENVI aims at engaging with both decision-makers and geothermal market actors, to adopt
recommendations on regulations and to see the LCA methodology implemented by geothermal
stakeholders. The engagement with stakeholders includes sharing of knowledge by adopting an open
and FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable) data approach. The aim is to contribute to the
development of a calm, transparent and trustworthy climate to discuss environmental concerns, thus
favoring a solid deployment of future projects. It is essential to engage strong interactions with
strategic groups, including political decision makers, project developers, investors, the general public,
and local communities, in order to remove environmental impacts. Indeed, it is responsibility also of
decision and policy makers to ensure that the growth of renewable energy is in line with sustainability.
As a result, the environmental risks and impacts of geothermal energy projects shall be reduced while
maximizing the benefits derived from the project to local communities. A monitoring tool will be
developed to measure how these objectives have been achieved.
In order to engage with decision-makers, the best strategy to harmonize and empower the existing
environmental regulations, adapting life cycle thinking is also engaging the relevant national and local
authorities (e.g. environment ministries, mining authorities) in order to facilitate the change. At this
point, other relevant countries outside the consortium that has strong activity in geothermal energy
(Germany, the Netherlands, etc) are going to be included in the scope. Decision makers such as
energy or environmental ministries, mining authorities, public funding, local authorities are going to be
mapped. Furthermore, for an efficient engagement, it is important to set some prioritization strategy by
analysing relevant existing regulations, and identifying the owners of the regulations, their level of
influence or authority and their openness to changes in the countries of the consortium. By having
them identified, engagement efforts could be focused to the ones having higher influence to the
success of changes implementation.

CONCLUSION
Geothermal energy uses the heat from the earth to deliver power, heat, and cold. It is a clean,
renewable, stable resource, used everywhere in Europe, but largely hidden within the landscape.
The energy provided is steady, baseload and flexible, making it an ideal source for balancing
electricity and thermal grids, thereby improving energy security. Installations have a clear impact on
local economies and energy systems; jobs at all levels are created and sustained, and by developing
local flexibility, it creates a much-needed link between centralised and decentralised systems.
Since its first edition in December 2011, the EGEC Geothermal Market Report has come to be seen
as the authoritative overview of the entire geothermal sector in Europe. The report is compiled each
year using data from various statistical analyses, local experts, utilities, energy agencies, and national
associations. It includes details of all major projects in operation, under development, and under
investigation, as well as an analysis of market development, the regulatory and public policy
environment, financial tools and incentives, market forecast, and key players. Every edition also offers
an in-depth review of different geothermal technologies: the focus of the 2018 edition will be the latest
development in the field of project development and operation.
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The EGEC Geothermal Market Report 2018 will be released in May 2019. The Key Findings of the
report are made publicly available, while the full report, complete with supporting data and tables, is
only available to EGEC members. For more information, visit www.egec.org
To accompany the market development, the GEOENVI project aims to answer environmental
concerns in terms of both impacts and risks, by first setting an adapted methodology for assessing
environment impacts to the project developers, and by assessing the environmental impacts and risks
of geothermal projects operational or in development in Europe.
The project aims at proposing recommendations on harmonised European environmental regulations
to the decision-makers, at elaborating simplified LCA models to assess environmental impacts and
finally at communicating properly on environmental concerns.
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YENİ ZELANDA’NIN JEOTERMAL ENERJİ TARİHİ:
ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLER
The New Zealand Geothermal Energy Story: Challanges And Solutions

Sadiq J. ZARROUK

ÖZET
Yeni Zelanda'da jeotermal enerjinin kullanımı, her zaman Yeni Zelanda'daki Mouri halkının yaşam ve
kültürünün bir parçası olduğu için Avrupa öncesi yerleşime dayanmaktadır. Jeotermal enerjinin büyük
ölçekli endüstriyel kullanımı, 1950 yılında başlayan Wairakei ve Kawarau'daki iki fazlı jeotermal
akışkandan elektrik üretiminin gelişmesiyle başladı.
Bu çalışmada, enerji santrali tasarımında ortaya çıkan bazı zorlukların ana hatları çizilmektedir: Önce
türbin içinde mineral çökelmesi, nem hasarı ile sonuçlanan merkezi ayrıştırma ve nem giderme sistemi
ile ilgili teknik sorunlar ve son bulgulardan bazılarının sunulduğu ve uygulandığı çözümler
incelenmektedir.
Ardından Yeni Zelanda'daki jeotermal enerji teknolojisi eğitiminin tarihini, önceki Lisansüstü Diploma
programından (1979-2002) öğrenilen dersleri ve mevcut Lisansüstü Sertifika kursunun (2007-şimdi)
uygulanmasını, zorluklarını ve gelecekteki yönleri tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeni Zelanda; Ayırıcı, Nem hasarı, Jeotermal enerji eğitimi, PGCert.

ABSTRACT
The use of geothermal energy in New Zealand dates back to pre-European settlement, as it has
always been part of the life and the culture of the Mouri people of New Zealand. Largescale industrial
use of geothermal energy started with the development of the power generation from two-phase
geothermal fluid in Wairakei and Kawarau, which started in 1950.
This work outlines some of the resent challenges in power plant design; first covering technical issues
with centralized separation and moisture removal system, which has resulted in mineral scaling and
moisture damage in the turbine. Where some of the recent findings are presented and the solutions
that was implemented.
Then we discuss the history of geothermal energy technology training in New Zealand, the lessons
learned from the past Postgraduate Diploma program (1979-2002) and the implementation,
challenges and future directions of the current Postgraduate Certificate course (2007-now).
Key Words: New Zealand; Separator, Moisture damage, Geothermal energy education, PGCert.
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GİRİŞ

Yeni Zelanda, önceki 2005-2015 döneminde hızlı bir jeotermal enerji kullanımı döneminden sonra son
5 yıldır (2015 den beri) jeotermal enerji sektöründe konsolidasyon dönemindedir. İki küçük enerji
santrali yapım aşamasında ya da hazır durumdadır. Ngawa’da 25 MWe santral erken yapım
aşamasında, Kawerau’da 25 MWe Te Ahi O Maui santrali Eylül 2018 de çalışmaya hazır duruma
gelmiştir. Toplamda 1000 MWe den biraz fazla jeotermal enerji üretim kapasitesi vardır bu da
yenilenebilir enerji odaklı olan elektrik sisteminin içinde ulusal elektrik sistemine %18 katkıda
bulunmaktadır. Yeni Zelanda hali hazırda elektriğinin %80’ini yenilenebilir kaynaklardan elde
etmektedir ve yeni İşçippartisi önderliğindeki koalisyon hükümeti 2035 itibariyle yenilenebilir üretimini
stratejik olarak %100 e çıkarmayı hedeflemektedir ve 2019’da Sıfır Karbon Yasasını çıkarmıştır. Yeni
Zelanda’nın jeotermal kaynakları ülke bu yeni geleceğe doğru yönlenirken çok önemli rol oynayacaktır.
Jeotermal enerjinin doğrudan kullanımı üzerinde özellikle bir vurgu vardır. Yeni Zelanda’nın jeotermal
enerjinin doğrudan kullanım alanlarında istihdamı artırma ve direkt kullanımı artırma konusunda
strateji ve uygulama aktiviteleri vardır. Taupo Volkanik sahası bu aktivitelerin odak noktasıdır.
Jeotermal ısı pompası konusunda 2011 Christchurch depreminden sonra başlamış olan yeniden inşa
aktiviteleri kapsamında Christchurch’de uygulanmakta olan aküfer enerji sistemlerini kullanan birkaç
ticari işletme vardır. Yeni Zelanda jeotermal ısı pompalarını da içeren doğrudan jeotermal ısı
konusunda bir büyüme dönemine girmektedir. Yeni Zelanda her zaman jeotermal teknoloji ve eğitimi
konusunda her zaman en iyi seviyede olmuştur.

2. JEOTERMAL ENERJİ SANTRALLERİNDE NEM GİDERME SİSTEMLERİ
Jeotermal buhar- su ayırıcısı birçok jeotermal santralde kullanılan temel bir bileşendir. Ancak, bunların
%100 verimli olmadığı ortaya konmuştur[1]. Bu, sıvının jeotermal buhar hatlarına taşınıp, eğer uygun
bir şekilde giderilmezse türbinlere ulaşmasıyla sonuçlanacaktır. Sıvı taşınmasına ek olarak, yalıtılmış
boru hattı boyunca ısı kaybına bağlı olarak boru hattı içinde buhar yoğuşması oluşacaktır.
Düşük ve yarı uçucu kontaminantlar sıvıda çözündüğü için, herhangi su sürüklenmesi türbin
bıçaklarına, gövdesine ve nozullarda ağır hasara ve türbinin performansında düşüşe, büyük bakım
masrafına ve muhtemelen türbin şaft değiştirilmesine sebep olacaktır. Su taşınması ve buhar
yoğuşması, scrubbing denilen proseste buhar boru hattı boyunca yerleştirilmiş buhar tuzakları
kullanılarak buhar boru hattından deşarj edilir. Böylece, arzu edilmeyen buhar yoğuşmaları uzun boru
hatlarında buharı minerallerden temizlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda, son savunma noktası
olarak türbin yuvasının yakınına yerleştirilmiş nem giderici cihazlar bulunmaktadır (Şekil 1).
Küçük bireysel kuyubaşı ayırıcılar kullanmak taşınan damlacıkların borunun dibine yerleşmesini
sağlayacak daha uzun scrubbing hatları ile sonuçlanacaktır. Bu, türbin girişinde istenen ≥ %99
kalitesinde yüksek saflıkta buhar oluşmasına yardımcı olacaktır.
Wairaei, Yeni Zelanda’daki 60 yıldan fazla alan deneyimi şunu göstermiştir; çoklu küçük çaplı uzun
boru hatları yüksek saflıkta ve kalitede buharın turbinlere gitmesini sağlamaktadır. Ancak, verimlilik,
basınç kaybını azaltma ve düşük yapım maliyetine odaklanan günümüz buhar alanı tasarım
uygulamaları, güç santralinin yakınına yerleştirilmiş büyük merkezi ayırıcı tesisler demektir. Bu, bilinen
ayırıcı performans tasarım sınırlarını zorlamakta, daha çok nem taşınmakta ve daha büyük çaplı
scrubbing hatları kısalmaktadır. Buhar boru hattı scrubbing için daha az zaman ve türbinlere ulaşan
daha fazla nem ve mineralle sonuçlanır.
Son saha deneyimi eğer bu ayırıcılar güç santraline yakın olarak yerleştirilirse, her iki tipteki (yatay ve
dikey) ayırıcı tasarımının nem ve mineral taşınması ile mücadele edeceğini göstermiştir. Bu problemle
karşılaşıldığında, buhar saha operatörleri donanımı iyileştirmekle sorunu çözmek konusunda sınırlı
çözüme sahip olacaklardır. Dolayısı ile yapım öncesinde doğru kavramsal tasarımı elde etmek çok
önemlidir.

Jeotermal Enerji Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 117 _______

Şekil 1. Nem giderme sisteminin optimum konfigurasyonu [2].
Yeni Zelanda’da tasarlanmış dikey ayırıcılar için, Wairakei, Te-Mihi santralindeki büyük 17m yükseklik
ve 3 m çaplı ayırıcıların son saha bazlı izleyici testi, ayırıcı tankının dış duvarlarındaki sıvı film
katmanının duvar akışı (Şekil 2) sıvı (damlacık) taşınmasına katkıda bulunduğunu göstermiştir (1,3).
Duvar akışı birkaç saatle geciktirilir böylece bu etkiyi ölçmek için izleyici testini birkaç saat sürdürmek
gerekir.

Şekil 2. Duvar akış etkisini gösteren yatay alttan çıkışlı ayırıcı içindeki basitleştirilmiş akış
mekanizması [3].
Rizaldy ve Zarrouk [3] duvar akışının, ayırıcının içindeki buhar hızının fonksiyonu olduğunu
göstermiştir. Taşınan damlacıklar çok küçük olabileceği için, ayırıcıdan sonra hepsi ilk tahliye kabının
içine düşmeyecektir. Bu sonuçların esas göstergesi şudur: günümüzde kullanılan ayırıcı verimliliği
hesaplama metodu doğru değildir, genellikle ayırıcı verimliliğini olduğundan daha fazla öngörmektedir.
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En iyi tasarım uygulaması santralde son çevrim içi scrubber ya da buğu çözücü bulundururken,
ayırıcıyı ıslak scrubbing hatlı santralden >400-500 metre uzakta tutmaktır [2].
Yeni Zelanda ve Endonezya’daki santrallerde oluşan son günlerdeki nem hasarı deneyimi jeotermal
flaş ve buhar santrallerinde kısıtlamalara dikkat çekmiştir. Bana göre buhar santrallerinin geleceği
sınırlıdır ve Yeni Zelanda ve dünyanın diğer yerlerindeki geleceğin ‘çoğu’ santral muhtemelen ikili
tesislerdir.

3. JEOTERMAL ENERJİ EĞİTİMİ
Jeotermal enerji eğitimi dünyada çok az lisans üstü dersi olan çok uzmanlaşmış bir alandır. Auckland
Üniversitesi’ndeki Jeotermal Enstitüsü (JE) 1979’dan 2002’ye kadar jeotermal enerji teknolojisinde çok
başarılı bir yıllık lisansüstü diploma programı sürdürmüştür [4]. JE şu anda çoğu kendi ülkesinde
kıdemli pozisyonda olan 50’den fazla ülkeden 1300 mezunu vardır. Hala Yeni Zelanda Jeotermal
Endüstrisi ile bağlantı ve kontratlar aracılığı ile yakın ilişkilerini muhafaza etmektedirler. JE ayrıca
birçok Yeni Zelanda jeotermal uzmanı eğitmiş ve Yeni Zelanda’yı jeotermal araştırma, bilgi ve
uygulama alanında dünya çapında ön saflarda tutmuştur.
Jeotermal enerji eğitimi Yeni Zelanda’nın yerel ve teknoloji ihracat endüstrilerini desteklemekte çok
önemlidir. Yeni Zelanda jeotermal doğal kaynaklar zenginliği ve uzmanlığa sahiptir. Jeotermal
sistemlere, doğal güzellikleri, direkt kullanım uygulamaları ve güç üretimi için değer verilmiştir. Yeni
Zelanda şu anda elektriğinin % 80’ini yenilenebilir kaynaklardan üretmektedir, bunun % 18’ i jeotermal
enerjidendir. Yüksek dereceli jeotermal sistemlerin çoğu orta Kuzey Ada’da yer almaktadır, Yeni
Zelanda’nın en büyük şehri Auckland’den kara yolu ile üç saatlik mesafededir.
Ne yazık ki, 2002 yılı sonunda Lisans Üstü programı dersleri için Yeni Zelanda hükümetinin verdiği
destek geri çekilmiştir. Jeotermal endüstrisinde jeotermal araştırmadaki ivme kaybına ve
profesyonellerin artan endişesine ve jeotermal profesyonellerinin olası eksikliğine rağmen bu destek
çekilmiştir [4].
JE 1978’den itibaren Birleşmiş Milletler tarafından, daha sonra 2002’ye kadar Yeni Zelanda hükümeti
tarafından finanse edilmiştir. Enstitünün yedi tam zamanlı akademik personel (üç jeotermal
mühendislik ve dört yer bilimci), artı üç yönetim personeli (müdür, sekreter ve teknisyen) vardı ve yılda
ortalama 25/30 öğrenciyle bir yıllık (iki dönemlik) lisansüstü programı sürdürmüştür. Ayrıca yer bilimleri
ve mühendislik alanında jeotermal araştırma dersi alan yüksek lisans ve doktora öğrencileri de vardı.
Derse devam eden öğrencilerin çoğu (>%85) Yeni Zelanda devlet burslarıyla finanse edildiler. Öğrenci
kaydından elde edilen gelir Lisans Üstü programının devam etmesini destekleyemedi. Bu nedenle,
2003 yılında Yeni Zelanda devlet burs programını ve personel maaşlarını karşılayamadı. Dersler
üniversite tarafından durduruldu ve akademik kadronun çoğu işsiz bırakıldılar. JE’nin kaderi Pisa,
İtalya ve Kyushu, Japonya’da olan jeotermal derslerden farklı değildi (Tablo 1), bu şehirlerdeki dersler
de devlet bursu ya da dış fonlara veya burs programlarına bağlı idi. Benzer bir sonuç daha kısa bir
zaman diliminde (2011-2013) Nevada Universitesi’nde jeotermal eğitimin programının başına geldi [4].
Bu durum benzer programlar için örnek teşkil etmektedir çünkü hükümetler fon sağlama ya da yardım
programlarını değiştirirler ve akademik dersler risk altında olur. Bunu göz önünde bulundurarak,
2007’de jeotermal enerji teknolojisi konusunda yeni yüksek lisans sertifika programı başlatırken,
dersin kendi kendini sürdürebilir olması konusuna önem verildi.
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Tablo 1. Dünyadaki yüksek lisans jeotermal programların tarihçesi[4].
Enstitü

Ülke

Başlangıç
Yılı

Süresi
(ay)

Finans Desteği

1970

Sona
Erdirildiği
Yıl
1985

International
Institute for
Geothermal
Research,
CRN
in
Pisa,
Kyushu
University
Auckland
University

İtalya

9

1985

1992

8

Birleşmiş Milletler
Programı (UNDP).
UNESCO

Yeni
Zelanda

1970
2016
1978
2007

2001
Sürüyor
2002
Sürüyor

2–4
6
9
4

UNU-GTP
Reykjavik

İzlanda

1979

Sürüyor

6

Japonya

Kalkınma

Japon Hükümeti (JICA)
UNDP and MFAT Burs ( yıldan
yola değişen sayıdsa)
İşverenler tarafından finanse
edilen öğrenciler
Kendi imkanları ile gelen
öğrenciler
İzlanda Hükümeti ve UNU
(until 2007)
İşverenler tarafından finanse
edilen öğrenciler

3.1 (2007’den bugüne kadar) jeotermal Yüksek Lisans sertifika programları
2007 yılında Contact Enerji Ltd. ve MBCentury Ltd. den alınan iki yıllık üç burs ve Mühendislik Bilimleri
Bölümü’nün akademi kadrosunun girişimiyle tek dönemlik (60 puanlık) bir Yüksek lisans sertifika dersi
açıldı. Bu burslar Şekil 3’de gösterildiği gibi dersin her yıl artan öğrencileriyle açılmasını sağladı.
Şekil 3 öğrencilerin sayısının 2007’den beri artışını gösteriyor. 2009’daki yurt içi öğrencilerinin
alışılmamış artışına dikkat ediniz. Bu durum Yeni Zelanda ve Avustralya öğrencilerinin 2008
sonlarında finansal problemler ve istihdam sorunu nedeniyle bu programa yönlenmelerindendir.
Jeoloji Enstitüsü Yüksek Lisans diploma programından alınan ders ve dersin yürütülmesindeki
sorunları anlamak, minimum risk ile sürdürülebilirliğini garantilemek için bize Yüksek lisans sertifika
programını yapılandırma konusunda yardım etti.
Ders tek döneme (19 hafta) indirildi bu da iş verenlerin çalışanlarını Yeni Zelanda’ya göndermelerini
ucuzlattı ve kolaylaştırdı.
Ders altı haftalık bloklara bölündü. Bu da öğrencilerin yüksek lisans sertifika programını altı hafta
uzunluğunda bloklar ve bir aylık kısa proje şeklinde iki yıla yayabilecekleri yüksek lisans sertifika
programı demektir. Şirketler tarafından sponsorluk verilen bazı öğrencilere bu çok cazip gelmiştir.
Ilk dört yıl ders iki yarı zamanlı (%50) akademik personel tarafından verilmiştir. Şu anda bir tam
zamanlı öğretim üyesi (yazar) ders vermektedir, Diğer öğretim görevlileri de ya zamanlarını vermekte
ya da kısa dönemlik kontratlarla yardımcı olmaktadırlar.
Yüksek lisans sertifika programının ilk üç yılında açık giriş kısa kursu olarak bazı makaleler
kullanılmıştır (Şekil 3). Bu öğrenci sayısını ve kursun finansmanını artırmak için amaçlanmıştır.
Ancak, öğrenciler sonunda hiç bir şekilde sınav olmayan bu kısa kursu akademik programda ders
yapmak kadar ciddiye almadıkları için, bu yöntem başarılı olmamıştır. Ayrıca da bir kısım öğrencinin
programın yarısında bu kursa katılmaları sınıfın uyumunu da bozmuştur.
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Şekil 3. Yüksek lisans sertifika programına yıllık öğrenci kaydı, seçilen makaleler ve kısa kurslar. Sarı
çizgilerin içindeki rakamlar her yıl uzun (tam) yüksek lisans sertifika programına devam eden yurt içi
öğrencilerini göstermektedir. (yeşil: kısa kurslar, mavi: seçilen makaleler, sarı: yüksek lisans sertifika
programı)

Yüksek lisans sertifika programı esas olarak mühendislik ve bilim alanındaki üniversite mezunlarını
jeotermal endüstride çalışmak için eğitmeyi amaçlamıştır. Bu, olgun ve sağlam bir endüstride
kanıtlanmış teknolojinin kullanılmasıdır ve öğrenciler ilgili literatüre yönlendirilmektedirler. Ancak,
dersin bütünsel yapısından dolayı zaman tasarrufu yapmak ve internette ve bazı literatürde bulunan
karmaşık bilgiden kaçınmak için, program ders materyallerinin çoğu öğrencilere hazır olarak
verilmektedir.
Öğretim güçlü bir araştırma temeline dayalıdır ve öğrencilerin çoğunun projeleri akademik dergilerde
ve konferans kitapçıklarında yayınlanmış ve gelecekteki öğrenciler için kaynak olarak bulur
durumdadır. Projelerin tamamı endüstri odaklıdır ve günümüz sondaj ve kullanım tekniklerini geliştirme
ve iyileştirme yollarıyla ilgilidir. Program tüm jeotermal enerji konularında araştırma yapan yüksek
lisasns ve doktora öğrencileri arasında da popülerdir. Yüksek lisans sertifika programı mezunları hem
Yeni Zelanda’da hem de deniz aşırı ülkelerde jeotermal endüstri tarafından rağbet görmekte ve
aranmaktadır.
Yüksek lisans sertifika programı ders yoğun bir program olup her gün dört saat ders ve iki saat de bire
bir (öğretmen-öğrenci) dersi içermektedir. Ayrıca dersin önemli noktalarına odaklanan bir çok saha
ziyaretini de içerir. Öğrenciler dönem ortasında tek bir hafta ara verebildikleri ve çoğu hafta sonunda
saha ziyareti yapmak zorunda kaldıkları için, program emek isteyen bir programdır.
Öğrencilerin çoğu (%85 inden fazlası) farklı akademik alt yapıdan (bilim veya mühendislik) gelen
yaşları (22-62) arası çeşitli etnik ve cinsiyetten uluslararası öğrencilerdir (Şekil 4). Bu çeşitlilik öğretim
görevlileri ve öğrenciler arasında karşılıklı saygı ile olumlu ilişkiler geliştirmek açısından büyük çaba
sarf etmeyi gerektirmektedir.
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Şekil 4: Yüksek lisans sertifika programında cinsiyet dağılımı (2007-2018). (mavi: erkek, sarı: kadın)
Öğrencilerin alt yapılarının çeşitliliği göz önünde bulundurularak, kursun ilk iki haftası jeotermal
enerjinin ilkelerine ayrılmıştır böylece öğrencilerin arasındaki bilgi farkı azaltılarak hepsinin bilgi düzeyi
ortak bir seviyeye getirilecektir. Tüm öğrenciler jeotermal kaynaklar ve kullanımları (jeoterm 601) ve
jeotermal enerji teknolojisi (jeoterm 601) olmak üzere zorunlu iki yazılı ödev yazmak zorundadırlar. Bu
ödevler mühendislik öğrencileri yer bilimlerini (jeoloji, jeokimya, jeofizik), yerbilim insanları da
mühendislik temellerini (termodinamik, sıvı mekaniği, ısı transferi) daha çok öğrendikleri zaman
yazılmaktadır. Bu çalışma aynı zamanda bir süredir universite/akademik yaşamdan uzak olan
öğrenciler için bir tazelenme de olmaktadır.
Kursun ikinci kısmında, öğrenciler ya jeotermal mühendislik (jeoterm 620) ya da jeotermal keşif/sondaj
(jeoterm 603) alma seçeneğinie sahiptir. Sonra derste öğrendikleri bilgiyi pratiğe dökerek endüstri
bazlı bir proje (jeoterm 689) uygulamaktadırlar.
Jeotermal veya jeolojik ilgi sahaları ve jeotermal şirketlerin ziyaret edildiği birçok günlük saha gezisi
vardır. Saha gezileri teorinin pratikle birleşmesini, sağlamlaşmasını sağlar. Öğrenciler ayrıca bu
gezilerde uzmanlardan jeotermal endüstri konusunda dersler alırlar.
Kursun sonunda öğrenciler beş farklı jeotermal güç santralini, üç jeotermal sondaj kulesini, dört buhar
sahasını, sekiz doğrudan kullanımlı jeotermal enerji tesisini, beş farklı jeotermal sistemini ziyaret etmiş
ve endüstriden gelen jeotermal uzmanlardan 12 ders almış olacaklardır.
Yüksek lisans sertifika programının başarısı ve Yeni Zelanda jeotermal endüstrisinin güçlü desteği,
Yeni Zelanda hükümeti Dış İlişkiler ve Ticaret Bakanlığının 2011’de Yeni Zelanda Devlet Yardım
programının bir parçası olarak yeniden bir burs programı başlatmasına neden oldu. Bu burslar çok iyi
karşılanmıştır. Ancak Yüksek Lisans diploma programından ve Jeoloji Enstitüsünün 2002’de
devrinden dersler alınmıştır. Bu nedenle Yüksek Lisans sertifika programının tamamıyla burslara
dayalı olmamasını sağlamak çok önemlidir. Kursun sürdürülebilirliğini sağlamak sürekli kendi kendini
fonlayabilen öğrencileri Yüksek Lisans Sertifika Programına cezbetmekle mümkündür.
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Son yıllarda öğrencilerin kayıt eğilimlerinde önemli değişiklikler olmuştur. Bazı farklı jeotermal yazılı
ödev/modüllere devam eden öğrenciler nispeten artarken, bütün Yüksek Lisans Sertifika programını
tamamlayan öğrenci sayısı azalmıştır (Şekil 3). Bunun sebebi de fakülte içi Enerji Yüksek Lisans
programındaki öğrenciler jeotermal yazılı ödev dersi kredilerini kendi programlarına taşıyabildikleri için
yoğun ilgi duymaktadırlar. Enerji YL programından gelen öğrenciler jeotermal konusunda altı aylık
araştırma projesi de yapmaktadırlar.

TARTIŞMA
Yeni Zelanda elektrik talebinin azalmasına bağlı olarak jeotermal enerjide yavaş bir büyüme
yaşamaktadır. Ancak, devletin 2035 itibariyle %100 yenilenebilir enerji üretimi politikası nedeniyle
konvansiyonel termal santraller aşamalı olarak azalacak ve yerini esas olarak jeotermal güç alacaktır.
Son zamanlarda, birçok merkezi ayırıcı sistemli buhar santralinde büyük nem ve mineral çökeltisinin
buhar türbinlerine ve nozıllarına tahribatı gözlenmiştir. Bu taşınmanın sebebiyle ilgili geniş araştırma
büyük ayırıcıların ayırma verimliliğinin düşük olduğunu göstermiştir ve ayırıcı ile türbin arasındaki
buhar borularının kısa olması sebebiyle taşınan damlacıkların boruların dibine çökelmesini sağlayacak
yeteri kadar zaman kalmamaktadır. Bunun göstergesi olarak var olan santrallerin tadili/iyileştirmesine
çok az yer kalmaktadır, bir de buhar santralleri teknolojisinin sınırlamaları gelecekte daha fazla çift
çevrimli kurulumlar yapılmasına yol açmaktadır.
1970’lerden beri çeşitli sürelerle devam eden birçok yüksek lisans düzeyinde (İngilizce öğretimi olan)
uluslararası jeotermal dersler vardır. Maalesef tarih, dünyada dış fonları durdurulduğu için sonlanan
birçok jeotermal derse şahit olmuştur (İtalya, Japonya ve Yeni Zelanda). Bu da bize jeotermal ders
programlarının kendine yeter olmadığını ve temel olarak dış fonlara bağımlı olduklarını
göstermektedir.
Yeni Yüksek Lisans Sertifika programı geçmişteki benzer programların karşılaştığı zorluklar göz
önünde bulundurularak jeotermal enerji eğitim ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır. Sürdürülebilir bir
jeotermal Yüksek Lisans programı sınıf ve saha çalışması ve güçlü bir disiplinler arası odak göz
önünde bulundurularak tasarlanmalıdır. Program ayrıca öğrencilerin taleplerine göre değiştirilecek
şekilde olmalıdır.
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ÖZGEÇMİŞ
Sadiq J. ZARROUK
Yeni Zelanda, Auckland Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Bölümünde Jeotermal Enerji
teknolojilerinde Yüksek Lisans Sertifika programı kurs koordinatörü ve jeotermal Mühendislik kıdemli
öğretim görevlisidir.
2007’de, 2002’de durdurulmuş olan jeotermal eğitim programının yeniden başlatılmasında etkili
olmuştur. Dr. Zarrouk dünyada birçok enstitü ve üniversite ile devam eden işbirlikleri ile beraber
jeotermal alanda uygulamalı bir yaklaşımı vardır. Dergilerde 130 dan fazla yayını, konferans bildirileri,
iki patenti ve iki kitabı vardır. Dr Zarrouk 2006 dan beri Yeni Zelanda Jeotermal Çalıştayı’nın
düzenleme komitesi üyesidir. Jeotermal ve rezervuar mühendisliği ticari alanında 22 yıllık ilgisi vardır.
Yeni Zelanda, Avustralya, Endonezya, Malezya, Filipinler, Belçika ve Kuzey Amerika’da 35 den fazla
jeotermal sahada çalışmıştır. Görevleri arasında kaynak değerlendirmesi, kuyu hedefleme, kuyu test
analizi ve rezervuar modelleme vardır. Ayrıca bir çok durum tespiti projelerine katılmıştır, saha
gelişiminin mühendislik yönleri (buhar alanı ekipmanı, akış ölçümleri, iki fazlı akış, güç santrali
tasarımı, ölçümleme, korozyon ve doğrudan kullanım) alanlarında durum tespiti yapmıştır. Ayrıca bilir
kişilik yapmıştır. 2011’de Yeni Zelanda Jeotermal Derneğinin , 2013’de Uluslararası Jeotermal
Derneği’nin yönetim kurul üyesi olarak seçilmiştir ve her iki organizasyonda da etkin kurul üyesi
olmaya devam etmektedir.
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THE NEW ZEALAND GEOTHERMAL ENERGY STORY:
CHALLANGES AND SOLUTIONS
Yeni Zelanda’nın Jeotermal Enerji Tarihi: Zorluklar ve Çözümler

Sadiq J. ZARROUK

ABSTRACT
The use of geothermal energy in New Zealand dates back to pre-European settlement, as it has
always been part of the life and the culture of the Mouri people of New Zealand. Largescale industrial
use of geothermal energy started with the development of the power generation from two-phase
geothermal fluid in Wairakei and Kawarau, which started in 1950.
This work outlines some of the resent challenges in power plant design; first covering technical issues
with centralized separation and moisture removal system, which has resulted in mineral scaling and
moisture damage in the turbine. Where some of the recent findings are presented and the solutions
that was implemented.
Then we discuss the history of geothermal energy technology training in New Zealand, the lessons
learned from the past Postgraduate Diploma program (1979-2002) and the implementation,
challenges and future directions of the current Postgraduate Certificate course (2007-now).
Key Words: New Zealand; Separator, Moisture damage, Geothermal energy education, PGCert.

ÖZET
Yeni Zelanda'da jeotermal enerjinin kullanımı, her zaman Yeni Zelanda'daki Mouri halkının yaşam ve
kültürünün bir parçası olduğu için Avrupa öncesi yerleşime dayanmaktadır. Jeotermal enerjinin büyük
ölçekli endüstriyel kullanımı, 1950 yılında başlayan Wairakei ve Kawarau'daki iki fazlı jeotermal
akışkandan elektrik üretiminin gelişmesiyle başladı.
Bu çalışmada, enerji santrali tasarımında ortaya çıkan bazı zorlukların ana hatları çizilmektedir: Önce
türbin içinde mineral ölçeklendirmesi ve nem hasarı ile sonuçlanan merkezi ayrıştırma ve nem
giderme sistemi ile ilgili teknik sorunlar ve son bulgulardan bazılarının sunulduğu ve uygulandığı
çözümler incelenmektedir.
Ardından Yeni Zelanda'daki jeotermal enerji teknolojisi eğitiminin tarihini, önceki Lisansüstü Diploma
programından (1979-2002) öğrenilen dersleri ve mevcut Lisansüstü Sertifika kursunun (2007-şimdi)
uygulanmasını, zorluklarını ve gelecekteki yönleri tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeni Zelanda; Ayırıcı, Nem hasarı, Jeotermal enerji eğitimi, PGCert.

1. INTRODUCTION
New Zealand has been in a period of consolidation in the geothermal electricity sector over the last 5
years (since 2015) following a period of rapid growth in the utilization of geothermal energy in the prior
2005-2015 years. Two small power plants are in the process of being constructed or recently
commissioned. At Ngawha a 25 MWe plant is in the early construction phase and at Kawerau the 25
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MWe Te Ahi O Maui plant was commissioned in September 2018. There is in total just over 1000
MWe of installed geothermal electricity generation capacity, which is typically contributing about 18%
of national electricity in an electricity system dominated by renewable generation. New Zealand
currently produces about 80% of its electricity from renewable sources and the new Labour-led
coalition government is strategically targeting 100% renewable generation by 2035, and is introducing
a Carbon Zero Bill in 2019. New Zealand's geothermal resources will have a key part to play as the
country moves to this new future. There is a developing emphasis on the direct use of geothermal
energy. New Zealand also have strategies and implementation activities that are both increasing
employment in direct use geothermal businesses and fostering increased uitlisation of geothermal
energy directly. The Taupo Volcanic Zone (TVZ) is the area that is the focus of this activity currently.
There has also been activity in the geothermal heat pump sector with a number of commercial
facilities using aquifer energy systems now operational in Christchurch as part of the rebuilding activity
that has occurred post the 2011 Christchurch earthquake. New Zealand is entering a growth period in
direct geothermal heat use, including geothermal heat pumps. New Zealand has always been at the
cutting edge of geothermal technology and education.↵

2. MOISTURE REMOVAL SYSTEMS IN GEOTHERMAL POWER PLANTS
Geothermal steam-water separator is an essential component used in most types of geothermal
power plants. However, it has been established that they are not 100% efficient [1]. This will result in
liquid carry over into the geothermal steam lines, which can reach the turbines if not properly removed.
In addition to the liquid carryover, there will be steam condensates forming inside the pipeline due to
loss of heat (thermal power) through the insulated pipeline.
Since low and semi volatile contaminants dissolves in liquid, any water entrainment could cause
severe damage to the turbine blades, casing and nozzles leading to reduction in turbine’s
performance, large maintenance cost and possibly turbine shaft replacement. The combined carryover
and the steam condensates is discharged from the steam pipeline using steam traps located along the
steam pipeline in the form of drain pot in a process known as scrubbing. Therefore, the steam
condensates while not desired do help in scrubbing the steam from any minerals it carries in long
steam lines. At the same time, there are dedicated moisture removal devices located near the turbine
house providing the last point of defense (Figure 1).
Using small individual wellhead separators will result in longer scrubbing lines that will allow the
carried over droplets to settle down at the bottom of the pipe. This will help achieve the desired high
purity steam with a quality of ≥ 99% at the turbine inlet.
More than 60 years of field-experience at Wairaei, New Zealand has demonstrated that multiple small
diameter long pipelines ensures both high purity and quality steam to the turbines. However, recent
steam-field design practices that focus on efficiency, reducing pressure losses and low construction
cost meant using large centralized separation plants located near the power station. This is pushing
the known separator performance design limits, more moisture carried over, shorted scrubbing lines
with large diameters. Resulting in less time for steam pipeline scrubbing and more moisture and
minerals reaching the turbines.
Recent field experience has shown that both types (vertical and horizontal) separator design struggle
with the problem of moisture and mineral carry over should these separators are located close to the
power plant. When faced with this problem, the steam field operators will have limited options to
resolve the issue through retrofitting. Hence, it is critical to get the conceptual design correct before
construction.
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Figure 1: Optimum configuration of the moisture removal system [2].
For the New Zealand designed vertical separators, recent field-based tracer testing of large the large
17 m high and 3 m diameter separators at the Te-Mihi power plant in Wairakei have shown that wall
flow of a liquid film layer on the outer walls of the separator vessel (Figure 2) is the main contributor to
liquid (droplet) carryover [1, 3]. The wall flow is delayed by few hours therefore tracer testing needs to
run for several hours to measure this effect.

Figure 2. Simplified Flow Mechanism inside a Vertical bottom outlet separator, showing the wall flow
effect [3].

Rizaldy and Zarrouk [3] showed that the wall flow is a function of the steam velocity inside the
separator. Since the carried over droplets can be very small and will not all fall inside the first drain pot
after the separator. The main implication of these results is that current method used to calculate the
separator efficiency is not correct, it often overestimate the separator efficiency.
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The best design practice is to keep the separator >400-500 meters from the power plant with wet
scrubbing immediately after the separator allowing steam line scrubbing while having a final online
scrubber or a demister at the power plant [2].
The recent bad experience with moisture damage at several power plants in New Zealand and
Indonesia has brought to the attention the limitation of geothermal flash and steam plants. It is my
feeling that the future of steam power plants is limited and “most” future power plants in New Zealand
and other parts of the world are likely to be binary plants.

3. GEOTHERMAL ENERGY EDUCATION
Geothermal energy training is a very specialised area with few established postgraduate (PG) courses
available worldwide .
The Geothermal Institute (GI) at the University of Auckland ran a very successful year-long post
graduate diploma (PGDip) in geothermal energy technology from 1979 to 2002 [4]. The GI had 1300
alumni from more than 50 countries most of whom are now in senior positions in their home countries.
They still maintain a close relation with the New Zealand geothermal industry (providing links and
potential contracts). The GI also trained most New Zealand geothermal experts and kept New Zealand
at the forefront of geothermal research, knowledge and practice worldwide.
Geothermal energy training is very important for supporting New Zealand’s local and technology
export industries. New Zealand has a wealth of geothermal natural resources and expertise. The
geothermal systems are valued both for their natural beauty, direct use applications and for power
generation. New Zealand currently generates around 80% of its electricity from renewable resources,
including about 18% from geothermal energy. Most of the high temperature geothermal systems are
located in the central North Island, a three hour drive from Auckland, New Zealand’s largest city.
Unfortunately support from the New Zealand government for the PGDip course was withdrawn at the
end of 2002. This was despite the growing concern among professionals in the geothermal industry
over the loss of momentum in geothermal research and training in New Zealand, and a potential
shortage of geothermal professionals [4].
The GI was fully funded by the United Nations from 1978 and later by the New Zealand government
up to 2002. It had seven fulltime academic staff (three in geothermal engineering and four
geoscientists) plus three administration staff (manager, secretary and technician) and ran the one-year
(two-semesters) PGDip with an average of 25-30 students/year. There were also several Masters and
PhD students undertaking geothermal research in both earth science and engineering.
Most (>85%) of the students attending the course were funded by New Zealand government
scholarships. The income from the student enrolment could not support the continuation of running the
PGDip course. Therefore, in 2003 when the New Zealand government stopped funding the
scholarship program and the staff salaries, the course was abandoned by the university and most of
the academic staff were made redundant. The fate of the GI is not different from that of the geothermal
courses at Pisa, Italy and Kyushu, Japan (Table 1), where the courses were also fully reliant on
government/external funding or a scholarship programmes. Similar outcome was report at the
geothermal taring programme in University of Nevada (2011-2013) over a shorter timeframe [4]. This
can serve as an example for similar programmes because as governments change their education
funding or aid programs, it puts academic courses at risk. With that in mind, when restarting the new
post graduate certificate (PGCert) in geothermal energy technology in 2007 significant emphasis was
given to making the course self-sustaining.
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Table 1. History of post graduate geothermal programmes around the world [4].
Institution

Country

Year
Started
1970

Year
Stopped
1985

Duration
(months)
9

International
Institute for
Geothermal
Research,
CRN
in
Pisa,
Kyushu
University
Auckland
University

Italy

1985

1992

8

New
Zealand

1970
2016
1978
2007

2001
Continuing
2002
Continuing

2–4
6
9
4

UNU-GTP
Reykjavik

Iceland

1979

Continuing

6

Japan

Funding support
United Nations Development
Program (UNDP).
UNESCO

The government of Japan (JICA)
UNDP and MFAT Scholarships
(varying number over the years)
Employer-funded students
Self-supported students
The government of Iceland and
UNU (until 2007)
Employer-funded students

3.1 The geothermal PGCert (2007 till now)
In 2007 the one-semester (60 points) PGCert course was started with initiative from the academic staff
of the Department of Engineering Science with the help of three scholarships (for two years) from
Contact Energy Ltd. and one from MBCentury Ltd. These scholarships helped restart the course with
student numbers increasing each year as shown in Figure 3.
Figure 3 shows the increase in student numbers since 2007. Note the anomalous increase in domestic
student numbers in 2009. This was due to an influx of New Zealand and Australian students as a
result of the financial problems and poor employment prospects in late 2008.
Understanding the challenges of running the course and the lessons learned from the GI PGDip
helped us to structure the PGCert course to ensure sustainability with minimum risk:
The course was reduced to a one-semester (19 week) course, which made it easier and cheaper for
employers to send their staff to New Zealand.
The course was divided into separate blocks of about six weeks. This meant that students can do the
PGCert over two years in six week long blocks plus a one month short project. This was very attractive
to some company-sponsored students.
For the first four years, the course was run by two part time (50 %) academic staff. Currently one full
time academic staff (the author) runs the course, with most other lecturers either donating their time or
on short-term contracts.
In the first three years of running the PGCert course some of the papers were used as open entry
short courses (see Figure 3). This was aimed at increasing student numbers and improving the course
finances. This proved to be not a good idea as some students doing a short course with no means of
assessment at the end did not take the course as seriously as student doing an academic course.
Also having students joining the course half way through the program can disturb the harmony of the
class.
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Figure 3. Annual number of student’s enrolment in the PGCert, selected papers and short courses
The numbers within the yellow bar indicates the number of domestic students attending the full
PGCert course each year.
The PGCert program is mainly aimed at training engineering and science graduates for work in the
geothermal industry. This involves the use of a proven technology in a mature and well-established
industry and the students are directed to the relevant literature. However, most of the course material
is provided for the students to save time due to the block structure of the course and to avoid some of
the confusing information found on the internet and in some of the literature.
The teaching has a strong research base and many of the student projects are published in journals
and conference proceedings and are available as a resource for future students. The projects are all
industry focused and are concerned with how to develop and improve current exploration and
utilisation techniques. The course is also popular with Masters and PhD students undertaking
research in all aspects of geothermal energy. The PGCert graduates are highly sought after by the
geothermal industry both in New Zealand and overseas.
The PGCert course is very lecture intensive with 4 hours of lectures and 2 hours of tutorials every day.
It also involves several field trips which are highlights of the course. The coures is demanding as
students only take one week off during the mid-semester break and have to do field work during some
of the weekends.
The students are mostly (> 85%) international students from different academic backgrounds (science
or engineering), age (22 to 62 years old), ethnical and gender diversity (Figure 4). This diversity
requires great effort to develop positive relationships (trust) with mutual respect between the lecturers
and the students.
Given the diversity of student backgrounds, the first two weeks of the course are dedicated to the
principles of geothermal energy, aiming to bridge the knowledge gap and to bring the students to a
common level of knowledge. All students do two compulsory papers, geothermal resources and their
use (GEOTHERM 601) and geothermal energy technology (GEOTHERM 601). This is when the
engineers learn more about earth science (geology, geochemistry, geophysics) while the earth
scientists learn the engineering fundamentals (thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer). This
also serves as a refresher for returning students who have been away from university/academia for
some time.
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Figure 4. Gender distribution in the PGCert course (2007-2018).
In the second part of the course, the students have the option to learn more about either geothermal
engineering (GEOTHERM 620) or geothermal exploration (GEOTHERM 603). The students then carry
out an industry-based project (GEOTHERM 689) to apply, in a practical setting, the knowledge they
have gained through course work.
There are also several day trips to visit geothermal companies and sites of geological or geothermal
interest. The field trips help to cement the theory with practice. The students also receive several
lectures from experts in the geothermal industry during the field trips.
By the end of the course, the students have been through five different geothermal power stations,
three geothermal drilling rig sites, four steam fields, eight direct use geothermal energy developments,
five different geothermal systems and have had twelve lectures from geothermal experts in the
industry.
The success of the PGCert course and the strong support from the New Zealand geothermal industry
prompted the Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT) New Zealand government to re-establish a
scholarship programme in 2011 as part of New Zealand government aid (NZAID) programme. These
scholarships are very welcomed. However, lessons have been learnt from the PGDip course and the
demise of the GI in 2002. Therefore, it is important to make sure that the PGCert course is not fully
reliant on scholarships. This is done by attracting a constant stream of self-funded students to the
PGCert to insure the course sustainability.
In recent years, there has been significant changes in student’s enrolment trends. While the number of
students attending the different geothermal papers/modules has been relatively increasing, the
number of students completing the full PGCert degree has declined (Figure 3). This is related to the
strong interest in the interfaculty Master of Energy (taught) program where students carry the credit
from doing the geothermal papers toward this degree. Students from the Master of Energy program
also carry six months research project on geothermal topic.

DISCUSSION
New Zealand is experiencing a slow growth in geothermal energy due to the lack of demand for
electricity. However, the government policy of achieving 100% renewable power generation by 2035
will result in the phasing out of conventional thermal plants, which will be, replaced mainly by
geothermal power.
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Recent experience at several steam power plants with centralised separation system have witnessed
major moisture and mineral precipitation damage to the steam turbines and their nozzles. Extensive
investigations into the cause of this carry over showed that it is related to the low separation efficiency
of large separators and because of having short steam lines between the separator and the turbine,
which do not allow enough time for the carried over droplets to settle to the bottom of the pipe. The
implications of this is limited room for retrofitting existing plants this has also showed the limitation of
steam plants technology giving way to more binary plant installations in the future.
Since the 1970’s there have been several international (taught in English) postgraduate level taught
geothermal courses which have continued for varying length of time. Unfortunately, history has
witnessed the end of several geothermal courses around the world when their external funding
stopped (Italy, Japan and New Zealand). This indicates that these geothermal courses are not selfsustained and are mainly reliant on external funding.
The new PGCert course created in response to the need for geothermal energy training while
recognising the challenges faced by similar courses in the past. We argued that a sustainable
geothermal PGCert course must be designed with a strong cross-disciplinary focus and a balance
between class work and fieldwork. The course should also be adaptive to changes in student demand.
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AVRUPA’DA JEOTERMAL ÇEVRE RİSKLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Geothermal Environmental Risks Assessment In Europe

Philippe DUMAS
Thomas GARABETIAN

ÖZET
Derin jeotermal enerji üretimi sürekli gelişmesine karşın, özellikle bazı bölgelerde karşılaşılan çevresel
etkiler performansındaki olumsuz algı, jeotermal enerjinin yükselişini engelleyebilecek durumdadır. Bu
nedenle, çevresel etki değerlendirmesi, derin jeotermal kaynakların yayılmasının ön şartıdır. Yaşam
Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) kavramı, farklı enerji üretim teknolojilerinin çevresel etkilerinin yaşam
döngüsü aşamaları üzerindeki - hammaddelerin çıkarılmasından üretime, nakliyeye, kullanım ve
ömrünün sonuna kadar - analizine ve karşılaştırılmasına olanak sağlar.
Avrupa fonları tarafından finanse edilen ve 2018 Kasım'ında başlayan 30 ay süreli GEOENVI projesi
hem karar vericiler hem de jeotermal piyasa aktörleriyle birlikte çalışmayı, çevre düzenlemeleri
konusunda tavsiyelerde bulunmayı ve jeotermal paydaşların Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
metodolojisi uygulamasını desteklemeyi amaçlamaktadır.
GEOENVI projesinin amacı, çevresel kaygıları hem etkiler hem de riskler açısından cevaplamak, ilk
olarak proje geliştiricilerine çevresel etkileri değerlendirmek için uyarlanmış bir metodoloji belirleyerek
ve işletilen veya geliştirilmekte olan jeotermal projelerin çevresel etkilerini ve risklerini
değerlendirmektir.
Proje, çevresel etkileri değerlendirmek için basitleştirilmiş YDD modellerini geliştirmeyi ve son olarak
çevresel kaygılarla doğru şekilde iletişim kurmayı, karar vericilere uyumlaştırılmış Avrupa çevre
düzenlemeleri hakkında önerilerde bulunmayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: jeotermal, pazar geliştirme, yenilenebilir enerji, çevre, düzenleme.
ABSTRACT
Despite its continuous growth, deep geothermal energy production in some regions is confronted with
a negative perception, particularly in terms of environmental performance, which could seriously
hamper its market uptake. Thus, environmental impact assessment is a prerequisite to the deployment
of the deep geothermal resources. The concept of Life Cycle Assessment (LCA) allows analysis and
comparison of the environmental impacts of different energy production technologies over their life
cycle stages – from extraction of raw materials to production, transport, use and end-of-life.
Financed by European funds, GEOENVI project, starting in November 2018 for 30 months, aims at
engaging with both decision-makers and geothermal market actors, to adopt recommendations on
environmental regulations and to promote the LCA methodology implementation by geothermal
stakeholders.
The objective of the GEOENVI project is to answer environmental concerns in terms of both impacts
and risks, by first setting an adapted methodology for assessing environment impacts to the project
developers, and by assessing the environmental impacts and risks of geothermal projects operational
or in development in Europe.
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The project aims at proposing recommendations on harmonised European environmental regulations
to the decision-makers, at elaborating simplified LCA models to assess environmental impacts and
finally at communicating properly on environmental concerns.
Key Words: geothermal;market development, renewable energy, environment, regulation.

1. GİRİŞ
Jeotermal enerji Avrupa’da hızla gelişen yenilenebilir enerji kaynağıdır. Elektrik üretiminde, binalarda
yenilenebilir ısıtma ve soğutma sağlamak için, bölgesel ısıtmada, endüstriyel süreçlerde veya tarım
için kullanılabilir. Jeotermal enerjinin Avrupa’da gelişmesinde bir zorluk, sektörümüzün enerji
karışımına katkısını gösteren, yenilenebilir temelli karbonun azaltılması yaklaşımıdır. Avrupa’daki
kaynaklar jeotermalin büyük miktarda güç ve ısı kaynağı olmasına olanak sağlayabilecektir. Özellikle
ısı için jeotermal enerji kullanımı tüm Avrupa’da yavaş ama sürekli artmaktadır.
Genel olarak Avrupa’da jeotermal enerji kullanımı, ülke ve teknolojiye bağlı olarak değişen oranlarda
artmaktadır. Bu bildiri 2018’deki jeotermal pazarının durumunu ana hatlarıyla ortaya koyacaktır.
Jeotermal enerji kullanımı yüksek riskli bir konu olarak ortaya çıkmakta, jeotermal enerji ile birlikte
anılan çevresel riskleri değerlendirme ve azaltma sorusu gittikçe büyüyen bir sorun olmaktadır.
Aşağıdaki yazılı bildiri, Ufuk 2020 altında finanse edilen GEOENVI projesinin bu sorunu nasıl ele
aldığını gösterecektir.

2. AVRUPA’DA JEOTERMAL ÇEVRESEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Derin jeotermal pazar gelişiminde en önemli engellerden biri çevresel kaygılardır. Jeotermal güvenli,
güvenilir ve çevresel olarak iyi bir yenilenebilir enerji kaynağı olmalıdır. Ancak, derin jeotermal santral
inşası gibi tüm insan faaliyetleri bir şekilde doğayı etkilemektedir. Bütün alt yapı projelerinin çevresel
etkisi doğru bir şekilde düşünülmelidir ve çevresel mevzuatlar jeotermalin gelişimi için önemli
araçlardır. Jeotermal sektörün böyle sürdürülebilir gelişimi kamu kabulünü kolaylaştıracaktır.
GEOENVI projesi Kasım 2018’de başladı, 30 ay boyunca Ufuk 2020 altında Avrupa Birliği tarafından
finanse edilecektir. Konsorsiyum 16 ortaktan oluşmakta, bunlar altı ülkeden (Belçika, Fransa,
Macaristan, İzlanda, İtalya, Türkiye) endüstri birlikleri, proje geliştiriciler, kamu araştırma yetkililerini
içermektedir. Proje derin jeotermal pazarın çevresel etkilerine odaklanarak, yararlarını vurgulama,
kaygılara yönelik çözümler ve araçları analiz etmeyi amaçlamaktadır. Jeotermal kaynaklardan güç
(esas olarak) ve ısı üretimi her hangi bir çevre matrisinde (hava, su, zemin, ekosistemler) etki
yapabilir.
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çevresel etkilerin miktarını belirleme ve hesaplama yaklaşımı olarak
ortaya çıkmıştır[1]. Aslen, var olan projelerin şimdiki ya da geçmiş etkilerine odaklanan Yaşam
Döngüsü Değerlendirmesi daha sonuca yönelik bir yapıyla gelecekteki etkileri değerlendirmeye de
başlamıştır. YDD, politikalar formüle etme ve çevresel düzenlemeler yaratmada karar almaya yardım
etmek için değerli bir araçtır [2]. YDD’den gelen bilgiler etiket, standart, vergilendirme, teşvikler vs gibi
ekonomik aktörler ve tüketicileri ilgilendiren farklı politika türevlerini tasarlamakta faydalıdır. Ayrıca ilgili
çevresel tahribatın maliyetini yansıtan enerji fiyatlarını oluşturmakta yardımcı olur [3]. YDD’nin
benimsenmesinin bir örneği biofuel ve biolikit üretimi sürdürülebilir kriterini saptamak için AB
yenilenebilir enerji yönergesinde (EU 2009) vardır. Bu yönerge biofuel ve biolikitlerin kullanımından
sera gazı emisyonu tasarruf gerekliliğini ve aynı zamanda yaşam döngüsü esnasında CO2 emisyonu
miktarının nasıl belirleneceği hakkında detaylı kurallar ve kılavuzları tanımlar. Yenilenebilir enerji
kaynaklarının çevresel etkisinin belirlenmesi gerekli iken, problem genellikle yürütme kısmında olur
çünkü asıl veri ya bulunmamaktadır ya da toplanması çok zaman gerektirmektedir [4]. Bu da yükü,
kılavuzları uyum ve inceleme için kullanan pratisyenler ya da raportörlerin sırtına yükler. Böylece, veri
tabanı ve yazılım paketleri pratisyenler için en erişilebilir çözümdür.
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Yenilenebilir enerjiye geldiğimizde, YDD’nü mevzuatla bütünleştirmek konusunda karmaşıklıklar
vardır. ISO 14014 [5]’de tanımlanan YDD standartları yoruma açıktır. İncelemeler arasındaki
değerlendirme metodları çevresel etkilerin ayrılması, beraber ürün ve atık tanımları sistem sınırları
açısından büyük farklılıklar göstermektedir. Dolayısı ile daha bir örnek sonuçlar elde etmek için bazı
kılavuz kurallar belirlenmelidir, bu da yenilenebilir enerji pazarı aktörleri arasında adil bir rekabete yol
açacaktır. Dahası bu entegrasyon YDD’nin daha geniş kapsamda, daha pratik bir şekilde ve politika
yapıcılar/ karar vericilere veya pratisyenlere daha fazla yük vermeden uygulanmasını gerektirmektedir.
Bunun için YDD nin basitleştirilmeye ihtiyacı vardır.
Olası çevresel etkiler olarak aşağıdakileri sayabiliriz:
- Yüzey-görsel etkiler (arazi kullanımı, peyzaj, flora ve fauna);
- Fiziksel etkiler (indüklenmiş depremsellik: kullanımın bütün operasyonel safhalarıyla ilgili mikro
depremsellik, rezervuar bağlantısı ve rezervuara tekrar sıvı basma; çökme; jeolojik tehlikeler; yeraltı
su kaynaklarının tükenmesi; doğal radyoaktivite)
- Akustik etkiler (sondaj sırasında gürültü, inşaat ve yönetim)
- Termal etkiler (havaya buhar salınımı, sıvı çekme veya basmak için zemin ısıtma ve soğutma)
- Kimyasal etkiler (atmosfere gaz emisyonu, kirlilik ve emisyon; sıvı basma, sıvı ve katı atık bertarafı).
2.1. Riskleri haritalandırma
GEOENVI projesinin ana amaçlarından biri çevresel etki ve risklerin ve algılarının haritalandırılması ve
Avrupa’daki çeşitli ülkelerde derin jeotermal santrallerin çevresel ayak izinin nasıl ölçülüp kontrol
edildiğini tanımlamaktır.
Etki ve riskleri azaltma ve önlemek için hâlihazırda benimsenen çözümler ve potansiyel ve teknoloji
hazır olma durumu incelenecektir. Bazı etki ve riskler ortaktır fakat diğerleri örneğin bölgesel
özelliklere ( coğrafya, jeoloji, vs.) ya da kullanılan jeotermal teknolojilere dayalıdır. Çevresel kaygıların
analizi ana farklılık faktörlerinin belirlenmesine izin verecektir.
Hedef toplumsal kaygılara odaklanmamasına rağmen, proje her hâlükârda toplumun ve karar
vericilerin çevresel kaygı algılarına dikkat edecektir. Bazı durumlarda, bir projenin başarı ya da
başarısızlığında toplumun çevresel kaygı algıları büyük rol oynayabilmektedir. Çevresel kaygı
algılarıyla ilgili olumlu-olumsuz geribildirim analiz edilecek ve diğer ilgili etmenlere de (ülke, teknoloji,
yerel içerik örneğin, nüfus yoğunluğu, iş yaratma, enerji politikaları gibi) bakılacaktır.
Sonuç olarak, derin jeotermal enerjinin çevresel yönlerinin ortak anlayışını genişletmek için çevresel
etki ve riskler diğer yenilenebilir enerjilerle (ve ilgili diğer alanlarla,) bağlantılı olarak tartışılacaktır
2.2. Paydaşları birleştirme
GEOENVI hem karar vericiler hem de jeotermal pazar aktörlerini bir araya getirerek, mevzuattaki
önerileri adapte etmek için ve YDD metodolijisinin jeotermal paydaşları tarafından uygulanmasını
sağlamayı amaçlamaktadır. Paydaşlarla birleşme, açık ve FAIR (bulunabilir, erişilebilir, birlikte
uygulanabilir, tekrar kullanılabilir) veri yaklaşımıyla bilgi paylaşımını içermektedir. Amaç çevresel
kaygıları tartışmak için sakin, şeffaf ve güvenilir bir ortam yaratmaya katkıda bulunmak ve sonuç
olarak da gelecekte somut projeleri desteklemektir. Politik karar vericiler, proje geliştiriciler,
yatırımcılar, genel toplum ve yerel halkı içeren stratejik gruplarla güçlü etkileşim oluşturmak, çevresel
etkileri gidermek açısından gereklidir. Aslında, yenilenebilir enerji büyümesini sürdürülebilirlikle paralel
tutmak karar ve politika yapıcıların sorumluluğudur.
Jeotermal Enerji Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 135 _______

Sonuç olarak, jeotermal enerji projelerinin çevresel risk ve etkileri azaltılmalı ve projeden yerel
toplumlara gelen faydalar artırılmalıdır. Bu hedeflerin nasıl gerçekleştiğini ölçmek için bir izleme aracı
geliştirilecektir.
Karar vericilerle bağlantı için en iyi strateji var olan çevresel mevzuatları uyumlandırma ve
güçlendirmedir. Değişikliği kolaylaştırmak için, yaşam döngüsü düşüncesini adapte etmek, ilgili ulusal
ve yerel yetkilileri (çevre bakanlıkları, madencilik yetkilileri) birleştirmektir. Bu noktada jeotermal
enerjide güçlü aktiviteleri olan konsorsiyumun dışındaki diğer ilgili ülkeler (Almanya, Hollanda, vb)
kapsamın içine dahil edileceklerdir. Enerji veya çevre bakanlıkları, maden yetkilileri, kamu fonlayıcı,
yerel yetkililer gibi karar vericiler haritalandırılacaktır. Dahası, etkin bir angajman için var olan ilgili
düzenlemeleri inceleyerek ve mevzuatın sahiplerini belirleyerek, onların etkisini veya yetkisini
belirleyerek ve konsorsiyum ülkelerinde değişikliğe açık olup olmadıklarına bakılarak önceliklendirme
stratejisi oluşturmak önemlidir. Bunların belirlenmesi, angajman çabalarında değişiklikleri uygulamada
daha etkili noktalara odaklanmayı sağlar.

SONUÇ
Jeotermal enerji güç, ısı ve soğutma için yeryüzündeki ısıyı kullanır. Avrupa’da her yerde kullanılan
fakat büyük miktarda peyzajda gizli, temiz, yenilenebilir ve tutarlı bir kaynaktır.
Sağlanan enerji sürekli, temel yük ve esnektir, elektrik ve termal şebekelerde dengeleme için ideal bir
kaynaktır, böylece enerji güvenliğini iyileştirir. Kurulumlar yerel ekonomilere ve enerji sistemlerine açık
bir etki yapar; her düzeyde istihdam oluşturulur ve sürdürülebilir ve yerel esnekliği geliştirerek, merkezi
ve merkezi olmayan sistemler üzerinde çok ihtiyaç duyulan bağlantıyı oluşturur.
Piyasa gelişimine eşlik etmek için, GEOENVI projesi etkiler ve riskler bağlamında, öncelikle proje
geliştiriciler için çevre etkilerini değerlendirmekte uyumlandırılmış bir metodoloji oluşturarak ve
Avrupa’da gelişmekte olan veya operasyonda olan jeotermal projelerin çevresel etki ve risklerini
değerlendirerek çevresel kaygılara cevap vermeyi hedeflemektedir.
Proje karar yapıcılara uyumlandırılmış Avrupa çevre mevzuatı hakkında önerilerde bulunmayı,
çevresel etkileri değerlendirmek için basitleştirilmiş YDD modellerini detaylandırmayı ve son olarak da
çevresel kaygılar hakkında uygun iletişimi amaçlamaktadır.
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ÖZGEÇMİŞ
Philippe DUMAS
İlk olarak Avrupa Birliği ilişkileri için Brüksel’de bir Avrupa mühendislik şirketinin temsilci olarak çalıştı.
(2000-2007). Jeotermal enerji ile ilk bağlantısı EGEC ile oldu, Avrupa projeleri proje yöneticisi olarak
başladı. Bir çok yayının yazar ve eş yazarıdır; konferanslar, çalıştaylar ve seminerlere sıklıkla katkı
vermektedir; 2000’den bugüne kadar AB fonlu araştırma ve promosyon projelerinde aktif olarak yer
almıştır.
Eylül,2008’den beri Brüksel’de EGEC genel sekreteridir ve kurumu yönetmektedir: Avrupa Jeotermal
Enerji Konseyi (EGEC) uluslararası bir dernek(topluluk)tir. Mayıs, 1998’de kurulmuş ve Belçika,
Brüksel merkezlidir. Avrupa’da jeotermal alanında çalışmakta, EGEC 120 den fazla şirket ve
organizasyonu içermekte, 22 Avrupa ülkesinden 500 den fazla işletmeyi temsil etmektedir.
EGEC’in ana amacı jeotermal enerji için pazar gelişimini teşvik etmek ve Avrupa’daki iş koşullarının
gelişmesi için çalışmaktır.
Thomas GARABETIAN
2016'dan beri EGEC'de çalışmaktadır. Avrupa politikalarına odaklanarak, jeotermal enerji sektörünü
Avrupa kurumlarına temsil etmektedir. EGEC’in savunuculuk stratejisini geliştirmeye ve taşımaya
katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, EGEC’in, özellikle jeotermal enerjinin finansmanı konusunda, Avrupa
projelerine katılmasına katkıda bulunmuştur.
Thomas, EGEC'e katılmadan önce, yerel yönetimler ve Avrupa enerji şehirleri üzerine çalışmıştır.
Ayrıca, iklim değişikliğine adaptasyon ve ekonomi üzerine İklim Ekonomisi Enstitüsü'nde çalışmıştır.
Thomas, Paris Uluslararası Bilimler Fakültesi Po Paris'ten Enerji ekonomisi dalında yüksek lisans
derecesi almıştır.
Avrupa Jeotermal Enerji Konseyi EGEC, 1998'de Avrupa jeotermal endüstrisini tanıtmak ve
politikalarını şekillendirmek, iş koşullarını iyileştirmek suretiyle hem Avrupa'da hem de dünyadaki
gelişimini sağlamak amacıyla kurulan,daha fazla araştırma ve gelişmeyi desteklemeyi hedefleyen,
120 ülkeden oluşan, kar amacı gütmeyen bir uluslararası organizasyondur.
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GEOTHERMAL ENVIRONMENTAL RISKS ASSESSMENT IN
EUROPE
Avrupa’da Jeotermal Çevre Risklerinin Değerlendirilmesi

Philippe DUMAS
Thomas GARABETIAN

ABSTRACT
Despite its continuous growth, deep geothermal energy production in some regions is confronted with
a negative perception, particularly in terms of environmental performance, which could seriously
hamper its market uptake. Thus, environmental impact assessment is a prerequisite to the deployment
of the deep geothermal resources. The concept of Life Cycle Assessment (LCA) allows analysis and
comparison of the environmental impacts of different energy production technologies over their life
cycle stages – from extraction of raw materials to production, transport, use and end-of-life.
Financed by European funds, GEOENVI project, starting in November 2018 for 30 months, aims at
engaging with both decision-makers and geothermal market actors, to adopt recommendations on
environmental regulations and to promote the LCA methodology implementation by geothermal
stakeholders.
The objective of the GEOENVI project is to answer environmental concerns in terms of both impacts
and risks, by first setting an adapted methodology for assessing environment impacts to the project
developers, and by assessing the environmental impacts and risks of geothermal projects operational
or in development in Europe.
The project aims at proposing recommendations on harmonised European environmental regulations
to the decision-makers, at elaborating simplified LCA models to assess environmental impacts and
finally at communicating properly on environmental concerns.
Key Words: geothermal;market development, renewable energy, environment, regulation.

ÖZET
Derin jeotermal enerji üretimi sürekli gelişmesine karşın, özellikle bazı bölgelerde karşılaşılan çevresel
etkiler performansındaki olumsuz algı, jeotermal enerjinin yükselişini engelleyebilecek durumdadır. Bu
nedenle, çevresel etki değerlendirmesi, derin jeotermal kaynakların yayılmasının ön şartıdır. Yaşam
Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) kavramı, farklı enerji üretim teknolojilerinin çevresel etkilerinin yaşam
döngüsü aşamaları üzerindeki - hammaddelerin çıkarılmasından üretime, nakliyeye, kullanım ve
ömrünün sonuna kadar - analizine ve karşılaştırılmasına olanak sağlar.
Avrupa fonları tarafından finanse edilen GEOENVI projesi, 2018 Kasım'ında başlayan 30 aylık
GEOENVI projesi hem karar vericiler hem de jeotermal piyasa aktörleriyle birlikte çalışmayı, çevre
düzenlemeleri konusunda tavsiyelerde bulunmayı ve jeotermal paydaşların Yaşam Döngüsü
Değerlendirmesi metodolojisi uygulamasını desteklemeyi amaçlamaktadır.
GEOENVI projesinin amacı, çevresel kaygıları hem etkiler hem de riskler açısından cevaplamak, ilk
olarak proje geliştiricilerine çevresel etkileri değerlendirmek için uyarlanmış bir metodoloji belirleyerek
ve işletilen
veya geliştirilmekte olan jeotermal projelerin çevresel etkilerini ve risklerini
değerlendirmektir.
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Proje, çevresel etkileri değerlendirmek için basitleştirilmiş YDD modellerini geliştirmeyi ve son olarak
çevresel kaygılarla doğru şekilde iletişim kurmayı, karar vericilere uyumlaştırılmış Avrupa çevre
düzenlemeleri hakkında önerilerde bulunmayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: jeotermal, pazar geliştirme, yenilenebilir enerji, çevre, düzenleme.

1. INTRODUCTION
Geothermal energy is a rapidly growing renewable energy source in Europe. It can be used for
electricity production and to supply renewable heating and cooling in buildings, district heating,
industrial processes or for agriculture. One challenge to the development of geothermal in Europe is
the demonstration that the contribution of our sector to the energy mix, a decarbonised approach
based on renewables, is now much greater and more than a niche market. The resources in Europe
will allow geothermal to cover a large share of power and heat. The use of geothermal energy,
particularly for heat, is slowly but steadily increasing across Europe.
Overall the use of geothermal energy in Europe is growing, at various rates depending on country and
technology considered. The paper below will outline the state of the geothermal market in 2018.
Emerging as a high stake topic for geothermal energy deployment, the question of assessing and
mitigating the environmental risks associated with geothermal energy is an ever growing one. The
below paper will show how the GEOENVI Project, financed under Horizon 2020, aims to tackle this
issue.

2. GEOTHERMAL ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT IN EUROPE
Environmental concerns are one of the important barriers for deep geothermal market development.
Geothermal should be a safe, reliable, and environmentally benign renewable energy source.
However, all man-kind activities have somehow an impact on nature, including the construction of a
deep geothermal plant. The environmental impact of all infrastructure projects should be rightly
considered, and environmental regulations are important tools for the development of geothermal.
Such a sustainable development of the geothermal sector would facilitate public acceptance.
The GEOENVI project started in November 2018, it is financed by the European Union under Horizon
2020 for a duration of 30 months. The consortium comprises 16 partners, from industry associations to
project developpers, including Public research authorities, from 6 countries (Belgium, France,
Hungary, Iceland, Italy, Turkey). The project aims at analysing and proposing solutions and tools for
addressing concerns and highlighting benefits for the deep geothermal market uptake focusing on the
environmental impacts. Power (mainly) and heat production from geothermal resources may have an
impact on any environmental matrix (air, water, ground, ecosystems).
LCA (Life Cycle Assessment) has emerged as an approach to quantify and account for environmental
impacts [1]. Originally focused on accounting for current or past impacts in existing projects, LCA is
becoming forward looking to assess future impacts of a more consequential nature. LCA is a valuable
tool to help formulate policies and to help taking decisions in creating environmental regulation [2].
Information from LCA are useful to draft different policy instruments that concern economic actors and
consumers, such as label, standard, taxation, incentives, subsidy, etc. It also helps to establish the
prices of energy that reflects the cost of the associated environmental damages [3]. One example of
adoption of LCA exists in the EU renewable energy directive, (EU 2009) to determine the sustainability
criteria for biofuel and bio liquids production. This directive defines the requirement of greenhouse gas
emission savings from the use of biofuels and bioliquids and, at the same time, the detailed rules and
guidelines on how to quantify their CO2 emissions during the life cycle. While it is necessary to have
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environmental impacts from renewable energy sources identified, the downside is often found in the
execution side as primary data is either unavailable or too time consuming to gather [4]. This falls on
the burden of the practitioners or the reporters who use the guidelines for compliance and study.
Therefore, database and software packages are the most accessible solution for the practitioner.
When it comes to renewable energy, there are complexities in integrating LCA into regulations. LCA
standards described in ISO 14040[5] are open for interpretation. The methods of assessment between
studies differ considerably in their system boundaries, co-product and waste definitions and methods
of allocation of environmental impacts. Therefore some guidelines have to be established in order to
achieve more homogenize results which will, in turn, allow a fair competition between renewable
energy market actors. Furthermore, this integration equally demands LCA to be implemented in
broader context, in a more practical way, and without adding too much burdens to either the policy /
decision makers or the practitioners. This is where LCA needs to be simplified.
Among the potential environmental impacts, we can list the followings:
- Surface-visual effects (land use, landscape, flora and fauna);
- Physical effects (induced seismicity: micro-seismicity related to all the operational phases of the
exploitation, including reservoir connection and fluid reinjection into the reservoir; subsidence;
geological hazards; groundwater resource depletion; natural radioactivity)
- Acoustic effects (noise during drilling, construction and management);
- Thermal effects (release of steam in the air, ground heating and cooling for fluid withdrawal or
injection).
- Chemical effects (gaseous emissions into the atmosphere, incondensable gases, pollution and
emissions; re-injection of fluids, disposal of liquid and solid waste).
2.1. Mapping the risks
One of the main objectives of the GEOENVI project is to map environmental impacts and risks, as well
as their perception and to define how environmental footprint of deep geothermal plants in Europe is
measured and controlled in different countries.
Solutions that have already been adopted to reduce or circumvent impacts and risks, and quantify
their potential and their technology readiness level will be analysed. Some impacts and risks are
common, but some others depend for instance on regional specificities (geography, geology, etc.) or
on geothermal technologies deployed. The analysis of environmental concerns will permit the
identification of key differentiation factors.
Although the objective does not focus on societal concerns, the project will nevertheless pay attention
to the perception of environmental concerns by the society and the decision-makers. It is indeed
known that in some cases the public perception of environmental concerns can be of key importance
in the success or failure of a project. Experience feedback Partners will (positive and negative ones)
concerning the perception of environmental concerns will be analysed, also in relation to other
relevant factors (country, technology, local context e.g. population density, job creation, energy policy,
etc.).
Finally, in order to broaden the common understanding of environmental aspects of deep geothermal
energy, the environmental impacts and risks will be discussed with regard to other renewable energies
(and other fields, whenever considered of relevance).
2.2. Enagaging stakeholders
GEOENVI aims at engaging with both decision-makers and geothermal market actors, to adopt
recommendations on regulations and to see the LCA methodology implemented by geothermal
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stakeholders. The engagement with stakeholders includes sharing of knowledge by adopting an open
and FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable) data approach. The aim is to contribute to the
development of a calm, transparent and trustworthy climate to discuss environmental concerns, thus
favoring a solid deployment of future projects. It is essential to engage strong interactions with
strategic groups, including political decision makers, project developers, investors, the general public,
and local communities, in order to remove environmental impacts. Indeed, it is responsibility also of
decision and policy makers to ensure that the growth of renewable energy is in line with sustainability.
As a result, the environmental risks and impacts of geothermal energy projects shall be reduced while
maximizing the benefits derived from the project to local communities. A monitoring tool will be
developed to measure how these objectives have been achieved.
In order to engage with decision-makers, the best strategy to harmonize and empower the existing
environmental regulations, adapting life cycle thinking is also engaging the relevant national and local
authorities (e.g. environment ministries, mining authorities) in order to facilitate the change. At this
point, other relevant countries outside the consortium that has strong activity in geothermal energy
(Germany, the Netherlands, etc) are going to be included in the scope. Decision makers such as
energy or environmental ministries, mining authorities, public funding, local authorities are going to be
mapped. Furthermore, for an efficient engagement, it is important to set some prioritization strategy by
analysing relevant existing regulations, and identifying the owners of the regulations, their level of
influence or authority and their openness to changes in the countries of the consortium. By having
them identified, engagement efforts could be focused to the ones having higher influence to the
success of changes implementation.

CONCLUSION
Geothermal energy uses the heat from the earth to deliver power, heat, and cold. It is a clean,
renewable, stable resource, used everywhere in Europe, but largely hidden within the landscape.
The energy provided is steady, baseload and flexible, making it an ideal source for balancing
electricity and thermal grids, thereby improving energy security. Installations have a clear impact on
local economies and energy systems; jobs at all levels are created and sustained, and by developing
local flexibility, it creates a much-needed link between centralised and decentralised systems.
To accompany the market development, the GEOENVI project aims to answer environmental
concerns in terms of both impacts and risks, by first setting an adapted methodology for assessing
environment impacts to the project developers, and by assessing the environmental impacts and risks
of geothermal projects operational or in development in Europe.
The project aims at proposing recommendations on harmonised European environmental regulations
to the decision-makers, at elaborating simplified LCA models to assess environmental impacts and
finally at communicating properly on environmental concerns.
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BATI ANADOLU’DA JEOTERMAL UYGULAMALAR VE
ÇEVRESEL SORUNLAR
Geothermal Applications And Environmental Problems In Western Anatolia

Orhan GÜNDÜZ
Celalettin ŞİMŞEK

ÖZET
Jeolojik yapısı itibari ile Batı Anadolu en önemli jeotermal potansiyeli olan sahalarından biridir.
Bölgede üretilen jeotermal akışkan elektrik enerjisi üretimi ve ev ve sera ısıtmacılığında
kullanılmaktadır. Özellikle Ege Bölgesi, graben alanları boyunca önemli jeotermal sahalara sahiptir. Bu
sahalarda son zamanlarda derinliği 4000 m’ye ulaşan çok sayıda üretim kuyusu açılmaktadır. Üretim
kuyularından elde edilen jeotermal akışkanlar kullanıldıktan sonra re-enjeksiyon kuyuları ile tekrar
rezervuara basılmaktadır. Çevre kirliliğini önlenmesi ve rezervuarın sürdürülebilirliği için bu tip bir
kapalı sistem işletme önem arz etmektedir. Batı Anadolu'daki jeotermal akışkanlar, yüzey ve yeraltı
suları için yüksek toksisiteye ve önemli çevresel risklere sahip olduğu bilinen bor ve arsenik açısından
oldukça zengindir. Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda, (i) jeotermal akışkanın fay sistemler
boyunca doğal yukarı doğru hareketi ile yüzeysel yeraltısuyu akiferine sıcak jeotermal suyun karıştığı,
(ii) jeotermal akışkanın bölgede hatalı bir şekilde delinmiş olan sondajlardan sızarak yukarı doğru
hareket ettiği, (iii) hatalı re-enjeksiyon uygulamaları yapıldığı; ve (iv) yerüstü su kaynaklarına
kontrolsüz jeotermal atık akışkanın deşarj edildiği tespit edilmiştir. Özellikle hatalı açılan kuyulardan
dolayı Alaşehir bölgesinde bazı dramatik sorunlar yaşanmıştır. 2012 yılında Alaşehir Ovası'nda
jeotermal sondaj kuyu açılması esnasında önemli bir patlama kazası meydana gelmiş ve üç bölgede
fay zonu boyunca önemli miktarda jeotermal akışkan yüzeye saçılmıştır. Bu veriler ışığında, graben
alanlarındaki jeotermal akışkan üretim ve re enjeksiyon sondajlarındaki faaliyetlerin tüm teknik kural ve
kaideler uyularak yapılması gerekliliğine yeniden vurgu yapılmıştır. Özellikle, graben sondaj sahasının
kapsamlı bir jeoteknik değerlendirmesi yapılmalı ve tüm riskler göz önünde bulundurularak kusursuz
bir sondaj planı oluşturulmalıdır. Aksi takdirde, sadece sondaj aşamasında değil, işletme süresi içinde
de sorunlar meydana gelebilmekte ve bunun sonucu olarak jeotermal akışkanın yerüstü ve yeraltı
sularına kontrolsüz olarak deşarj edilmesi söz konusu olabilmektedir. Sondaj sırasında jeotermal
sondajların yapıldığı alüvyonel alanlarda sürekli izleme yapılması ve yasalarda belirtilen işletme
kurallarına harfiyen uyulması ilgili risklerin azaltılmasına yardımcı olacaktır.
Anahtar kelimeler: Jeotermal akışkan, yeraltısuyu kirliliği, izleme çalışmaları
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 into the hot water reservoir after its heat content
is extracted for the intended 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. Based
on research conducted in the region, it has been found out that the hot geothermal water and the cold
regional groundwater resources of the surfacial aquifer mix within the fractured zone in aquifer as a
result of (i) the natural upward movement of geothermal fluid along the fault line, (ii) the accelerated
upward seepage of geothermal fluid from faulty constructed boreholes drilled in the area, (iii) the faulty
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reinjection applications; and, (iv) the uncontrolled discharge of waste geothermal fluid to the natural
surface water drainage network. Particularly, some dramatic problems were experienced in Alaşehir
area due to faulty constructed boreholes. A significant blowout accident occurred in 2012 during a
geothermal well drilling operation in Alasehir Plain, and significant amount of geothermal fluid surfaced
out along the fault zone in three locations. Accordingly, geothermal fluid production in graben areas
should be done carefully by following all technical guidelines. In particular, a thorough geotechnical
assessment of the graben drilling site should be conducted and a foolproof borehole plan should be
created by considering all the risks. Otherwise, problems can occur not only during drilling phase but
also within the operational period and result in uncontrolled discharge of geothermal fluid into surface
and subsurface waters, Continuous monitoring in the geothermal field during drilling and operation
phases will also help reduce the associated risks, which are more profound in drilling areas with
alluvial geology, and ensure sustained compliance to all relevant legislation.
Keywords: Geothermal fluid, groundwater pollution, monitoring activities

1.

GİRİŞ

Jeotermal sulardan enerji üretimi son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Özellikle, Ege bölgesinde yer
alan önemli graben alanlarında derinliği 4000 m’ye ulaşan üretim sondajları açılmaktadır. Üretilen
jeotermal akışkanlar çoğunlukla elektrik üretiminde kullanılmakta, atık akışkan ise rezervuara reenjekte edilmektedir. Ancak son zamanlarda gerek delme aşamasında gerekse işletme aşamasında
önemli sorunların yaşandığı ve çevresel problemlerin ortaya çıktığı görülmektedir [1,2,3]. Bu çevresel
problemlerin en başında ise atık suların re-enjeksiyon ile rezervuara geri basılması yerine yüzeysel su
kaynaklarına kontrolsüz olarak bırakılması gelmektedir. Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular
hakkındaki kanununa göre “Üretilen jeotermal akışkanların yapay yöntemlerle kullanıldıktan sonra
tamamının veya kalan kısmının üretildikleri jeolojik formasyonlara geri gönderilmesi/basılması
gerekmektedir” [4]. Bu şekilde kontrolsüz olarak yerüstü sularına salıverilen atık jeotermal suların ciddi
kirlenmelere neden olduğu bilinmektedir [5]. Jeotermal atık suların çevre açısından yarattığı en önemli
riskler içerdikleri yüksek ağır metal ve eser element içerikleri ile ilişkilidir. Bu tip metalik elementlerin
önemli bir kısmınının toksik özellikler göstermesi sebebiyle insan, hayvan ve bitki sağlığı açısından
zarar verici nitelikte olduğu bilinmektedir. Bunlar arasında özellikle sulama suyu kalitesini etkileyen
bor, insan ve hayvanlarda kanser yapıcı etkisi ile arsenik ve antimon gibi metal ve yarı metaller
sayılabilir. Batı Anadolu Bölgesi’nin jeolojik yapısı dikkate alındığında jeotermal suların bor ve
arsenikçe zengin olduğu görülmektedir. Son yapılan çalışmalarda jeotermal sulardaki bor seviyelerinin
yer yer 30 mg/L değerinin bile üzerine çıkabildiği görülmektedir [3]. Kanserojik etkileri olan arseniğin
de jeotermal sularda, içme suyu kalitesi açısından 10 µg/L mertebesinden düşük olması gereken sınır
değerin çok üzerinde seviyelerde bulunabildiği bilinmektedir [3]. Yapılan çalışmalar Batı Anadolu
Bölgesi’nde jeotermal sulardaki arsenik konsatrasyonlarının 1000 µg/L’ye kadar ulaşabildiğini
göstermektedir. Bu bilgiler ışığında özellikle ağır metal açısından taşıdığı yüksek riskler dikkate
alındığında jeotermal akışkanın doğal ortama gelişi güzel bırakılmaması, ve rezervuara re-enjekte
edilmesi gerekmektedir. Yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak son yıllarda giderek popülarite kazanan
jeotermal enerjinin üretim faaliyetleri esnasında uygulamalarda yaşanan problemler ve kötü
uygulamalar sonucu ortaya çıkan çevresel sorunlar bu bildirinin konusunu oluşturmaktadır.

2.

JEOTERMAL UYGULAMALARDA YAŞANAN ÇEVRESEL SORUNLAR

Jeotermal uygulamalar genel anlamda arama faaliyetlerinin yapılması, üretim ve re-enjeksiyon
kuyularının açılması ve işletme aşamaları olarak üç farklı aşamada gerçekleştirilmektedir. Bir sahanın
araştırılması için öncelikle jeolojik, jeofiziksel ve hidrojeolojik çalışmalar yapılmaktadır. Etüt ve fizibilite
çalışmalarından sonra araştırma amaçlı dar çaplı sondajlar açılmaktadır. Bu sondajlar jeotermal
sistemin derinliğinin araştırılması ve derinliğe bağlı olarak sıcaklığın değişiminin tespiti için önem
taşımaktadır. Bu sondajların delinme aşamasında en ciddi problem sondaj çamurudur. İçerisinde bazı
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sondaj kimyasalları da içeren bu çamurun tehlikeli atık sınıfına girip girmeme durumuna göre özel
olarak bertaraf edilmesi gerekebilmektedir. Sondaj sahasında depolanan çamur ve çamurlu suyun
tehlikelilik arz etmesi durumunda özel bir şekilde saklanması ve sonrasında tehlikeli atık bertaraf
tesislerine gönderilmesi gerekebilmektedir. Çoğu zaman bu çamur çevreye önemli bir sorun teşkil
etmemektedir. Ancak sondajın bulunduğu lokasyondaki çalışma şartlarına bağlı olarak kullanılması
gereken kimyasalların tipi ve miktarı ile ilişkili olacak şekilde yer yer dikkatle ele alınması
gerekebilmektedir. Gereken durumlarda sondaj çamurunun ve atıklarının uygun depolama alanlarına
nakledilmesi orada depolanması ya da uygun şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir. Buna ek olarak
delinen kuyunun sondajdan işletme aşamasına geçilene kadarki sürede her hangi bir gaz ve sıvı
akışkan atmasının engellenmesi için de, kuyu ağzının uygun şekilde kapatılarak akışkanın kontrolsüz
şekilde çevreye salınımı engellenmelidir. İşletme aşaması ile karşılaştırıldığında genellikle çok daha
kısa süreli bir faaliyet olan sondaj faaliyetleri süresince gerekli tedbirlerin alınmadığı gözlenmektedir.
Bu bağlamda, sondaj esnasında sürekli denetim ve uygunsuzlukların tespiti büyük önem taşımaktadır.
Jeotermal uygulamalarda en sık karşılaşılan sorunlardan biri de üretim aşamasında ortaya
çıkmaktadır. Yüksek jeotermal potansiyele sahip Ege Bölgesi’ndeki jeotermal sistemler çoğunlukla
graben (çöküntü) havzalarında ve fay hatları boyunca yoğunlaşmaktadır. Bu çöküntü alanları ayrıca
önemli tarım alanları ve alüvyon akiferleride bünyesinde barındıran yeraltı suyu üretim sahalardır [5].
Bu nedenle bu alanlarda planlanan bir jeotermal üretim veya re-enjeksiyon faaliyetinin iyi planlanması
önem taşımaktadır. Yüksek geçirimliliği ile bu tip alüvyon sahalar, gerek olası bir kontaminasyonun
hızla yayılması gerekse oluşan bir sorunun kontrol edilmesinin zorluğu gibi problemler dikkate
alındığında, ciddi çevresel sorunlara neden olabilmektedir. Bu tür sahalarda yapılan uygulamada
karşılaşılan sorunlar ise iki farklı katagoride ele alınmıştır. Birincisi jeolojik yapı kaynaklı olarak
jeotermal akışkanın fay ve kırık hatları boyunca yükselerek yüzeydeki akifer sistemine veya kaynak
şeklinde yüzeye boşalarak doğal ortama karışmasıdır. İkincisi ise açılan sondajlarda insan kaynaklı
yapılan hatalardır.
Fay hatları boyunca doğal olarak yükselen sıcak sular pek çok noktada kaynak şeklinde boşalır ve en
yakın yüzey su kaynağına karışır. Jeotermal sistemlerin yerüstündeki belli başlı emareleri bu tip sıcak
su çıkışlarıdır. Geçmiş yıllarda bu sahalarda çoğunlukla termal banyolar kurulur ve balneolojik tedavi
yapılırdı. Bu tür sistemler günümüzde ise çoğunlukla yapılan kaptajlar veya açılan sondajlarla
geliştirilmiş ve sıcak akışkanın antropojenik olarak üretilmesi sağlanmıştır. Kuyular vasıtasıyla yapılan
çekimler sebebiyle sözü edilen sahalardan günümüzde kaynak boşalımları gerçekleşmemektedir. Bu
bağlamda, eski jeotermal sahalardan günümüzde yerüstü sularına doğal kaynak boşalımları büyük
oranda kesilmiştir. Ancak yapılan çalışmalara göre, sıcak jeotermal akışkanlar yerüstüne ulaşamasa
da fay zonları boyunca yükselirken geçirimli akifer tabanında soğuk yeraltı suyu sistemine
karışabilmektedir. Bu durumda da soğuk yeraltı suyunu barındıran akifer sisteminin gerek ısıl gerekse
kimyasal kirlenmesi söz konusu olmaktadır. Bu tür dolaşım mekanizmasına en iyi örnek ise İzmirBalçova Jeotermal Sahası’dır. Burada yürütülen bir bilimsel araştırmada Agememmon fayı boyunca
yükselen sıcak akışkanın, alüvyon akiferin tabanından kuzeye doğru bir yayılım gösterdiği tespit
edilmiştir [3]. Bununla ilgili şematik kesit Şekil 1’de, oluşan ısıl kirlenmenin alansal dağılımı ise Şekil
2’de sunulmuştur. Şekillerden de görüleceği üzere, fay boyunca yüzeylenen ve/veya jeotermal
kuyulardan oluşan kaçaklarla ortaya çıkan sıcak jeotermal akışkan, serbest akiferin tabanından
yayılarak kuzeye doğru ilerlemektedir. Neden olduğu kirlenmenin en temel göstergesi bölgede soğuk
yeraltı suyu üretmek amacıyla açılmış bulunan kuyulardan ılık bir su üretimi yapılmasıdır. Kuyulardan
yapılan örneklemelerde sıcaklık etkisine ek olarak yüksek elektriksel iletkenlik değerleri ve arsenik ve
bor gibi jeotermal sulara karakteristik bazı parametreler tespit edilmiştir. Yayılmanın engellenememesi
durumunda içme-kullanma ve tarımsal sulama amaçlı olarak açılmış olan bu tip kuyuların kullanımı
kısıtlanmakta ve önemli bir su yönetimi problemi ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 1. Fay boyunca yükselen sıcak suyun akifer tabanında yayılımı [3].

Şekil 2. Balçova Jeotermal Sahası’ndaki ısıl kirlenmenin dağılımı [3]
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Balçova Jeotermal Sahası’nın kuzeyinde yapılan gerek jeofizik etütler gerekse sondaj çalışmaları 60
m’den sonra yeraltısuyunda sıcaklık artışları olduğunu göstermektedir. Yapılan çalışmalarda derinliği
0
60 m ve daha derinde olan su kuyularındaki yeraltı suyu sıcaklıklarının 28 ila 42 C arasında değiştiği
ortaya konulmuştur [3]. Buradan elde edilen sonuçlara göre, genel anlamda faylarla kontrol edilen
derin jeotermal akışkanların fay hatları boyunca yükseldiği ve doğal olarak porozitesi yüksek alanlarda
yayıldığı ve bu noktalarda soğuk su sistemine karıştığı belirlenmiştir. Doğal olarak da oluşabilen bu
karışım mekanizmasını jeotermal akışkan üretimi amacıyla açılan sondajlar ve yapılan re-enjeksiyon
uygulamaları hızlandırmaktadır. Karışımın yayılım alanını ve etkisini, saha ve çevresinde açılacak
gözlem kuyularına yerleştirilen su sıcaklığını ölçen veri kaydedicilerle izleyerek takip etmek
gerekmektedir. Durum tespitinin yapılmasını takiben sahaya özgü çözümlerin üretilebilmesi için detaylı
mühendislik çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Sürekli izleme faaliyetleri, Balçova’dakine benzer
sorunların gözlendiği jeotermal sahalar için büyük önem taşımaktadır. Bu tip çalışmalardan elde
edilecek bilgilerle ortaya çıkartılacak tedbirler programının uygulanmaması durumunda ise, soğuk
suya karışan akışkanın yeraltısuyu çekimleri ile alansal olarak daha geniş alanları etkisi altına
almasının ve su sıcaklıklarının her geçen gün daha da artmasının önüne geçilmesi mümkün
olmayacaktır. Bunun sonucu olarak da yeraltısuyundan sulama veya kullanma suyu temini yapan
kullanıcıların şikayetlerinin giderek artacağı öngörülebilmektedir.
Jeotermallerde çevresel sorunlara neden olan diğer bir husus ise kuyularda sondaj açımı ve işletme
aşamalarında meydana gelen problemlerdir. Jeotermal rezervuara ulaşmak için Ege Bölgesi’nde
2000-4000 m arasında değişen derinliklerde sondajların açılması gerekmektedir. Bu sondajlar düz
alüvyonel ovalarda açıldığından çoğu zaman tarımsal alanlar üzerinde bulunmakta ve alüvyon akiferin
kesilerek geçilmesi gerekmektedir. Sondaj esnasında soğuk su akiferi ile sıcak su rezervuarının
birbirine karışmamasına özen gösterilmelidir. Bu karışımın önlenmesinde jeolojik ve hidrojeolojik
yapının doğru bir şekilde ortaya konulması ve sondaj planının bu yapıya göre oluşturulması şarttır.
Özellikle sondaj planında yapılacak en küçük bir hata, sondajda blow-out (fışkırma) problemlerine
neden olmakta veya fışkıran rezervuar çevresinden yayılan yüksek sıcaklık ve basınçtaki jeotermal
akışkanın soğuk su sistemini kirletmesi sonucunu doğurmaktadır.
Büyük oranda delme aşamasında ve zaman zaman da işletme aşamalarında bir çok nedenden dolayı
fışkırma veya sondaj derinliği boyunca herhangi bir noktadan soğuk suya karışım meydana
gelebilmektedir. Jeotermal kuyularda fışkırma meydana getiren durumlara bakıldığında; i) jeolojik
yapının iyi analiz edilmemesi, ii) teçhiz borusunun uygun derinliğe kadar indirilmemesi, iii) uygun
derinliklerde çimentolama işleminin yapılmaması, ve iv) kuyu ağzının uygun tasarlanmaması ve
yetersiz ekipmanla teçhiz edilmesi gibi faktörler öne çıkmaktadır.
Bir jeotermal sahanın geliştirilmesi ve planlanmasında dikkat edilmesi gereken en temel unsur sahanın
jeolojik koşullarının iyi bir şekilde incelenmesidir. Jeolojik yapının iyi analiz edilmesi ve delme işleminin
yapılacağı alandaki jeolojik yapının üç boyutlu olarak net bir biçimde ortaya konması önemlidir. Bu
kapsamda yapılacak jeolojik etütlerde birimlerin derinlikleri, litolojik ve yapısal özellikleri detaylı olarak
incelenmeli ve raporlanmalıdır. Özellikle birim kalınlarının doğru tespit edilmesi açılacak sondajın
başarısı üzerinde doğrudan etkili bir faktördür. Sondajın delinmesi sırasında veya ilerleyen
aşamalarda sondajın teçhizi esnasında yapılacak teçhiz derinliği, uygulanacak çimentolama kalitesi ve
kurulacak kuyu başı donanımlarının litolojik yapıya ve rezervuar basıncına göre planlanması büyük
önem arz etmektedir. Bunun için gerekli durumlarda sondajın delinmesi esnasında karot örnekleri
alınarak mukavemet testlerine tabi tutulmasında da yarar bulunmaktadır. Bu tür problemlerin en aza
indirilmesinde uygulanabilecek en iyi yol ise, jeotermal sondajın delinmeye başlanmasından önce aynı
noktada karotlu bir sondaj açılarak sistemin derinlik bazlı olarak iyi bir şekilde tanımlanması ve daha
sonra üretim sondajına geçilmesidir. Bu tip bir yaklaşım süre ve maliyet olarak küçük de olsa bir ekstra
yük getirse de, jeolojik ve hidrojeolojik yapı ile ilgili tüm verilerin elde edilesine sağlayarak ilerleyen
aşamalarda yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesini sağlayacaktır. Bu sorunlara en iyi örnek
olarak 2012 yılında Alaşehir’de meydana gelen fışkırma olayı olup, çevresel olarak önemli bir alanı
etkilemiştir [1, 2]. Bu olay, rezervuar basıncına dayanamayan gevşek yapılı bir formasyonun yırtılması
ile önemli miktarda bir sıcak akışkanın çevreye yayılması olarak tanımlanabilmektedir (Şekil 2). Şekil
2’de fışkırma anı ve sonrasında sahanın durumu görülmektedir. Bu tür olayların bir daha
yaşanmaması açısından litolojik yapının iyi analiz edilmesinde büyük yarar bulunmaktadır. Bu örnekte
de olduğu gibi, derin jeotermal kuyularda termal etki nedeni ile kuyu içerisine ve muhafaza borusuna
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ekstra yükler gelmektedir. Söz konusu yükler, hem muhafaza borusunun mukavemetini azlatmakta
hem de bazı durumlarda formasyonun yırtılmasına neden olabilmektedir.

Şekil 2. Alaşehir’de meydana gelen fışkırma ve sonrası
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Sondaj açılırken ortaya çıkan Alaşehir’de yaşanan sorunlara ek olarak inşası tamamlanan üretim veya
re-enjeksiyon sondajlarında muhafaza borularının uygun derinliklere indirilmemesi sonucu veya
çimentolamada yaşanan problemlere bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar da söz konusu olabilmektedir.
Muhafaza borusunun yeterli dayanımda olmaması veya uygun çimentolanma yapılmaması
durumunda, yüksek sıcaklık ve basınca sahip olan sıcak akışkan, muhafaza borusunun indirilemediği
derinliklerden kuyu anülüs boşluğu veya çimento ara yüzeyi boyunca kaçabilmektedir. Bu kaçış yer
yer yüzeye kadar ulaşabilmekte, bazen de kuyu derinliği dahilinde bir noktada kalabilmektedir. Bu
kaçış ile ortama yayılan kızgın ve yüksek basıçlı gaz veya sıvı akışkan temas ettiği formasyonları
tahrip etmekte ve kimi zaman yüzeyde bir patlama olarak ortaya çıkabilmektedir. Ege Bölgesi’nde
buna benzer bir problem de Turgutlu- Urganlı jeotermal sahasında bir kuyuda yaşanmıştır. Üretim
kuyusundaki çimentonun zamanla zayıflaması ile anulus boşluğundan akışkan çıkışı oluşmuş ve
kontrolsüz bir şekilde alıcı ortama akmıştır (Şekil 3). Bu problemin çözümü için jeotermal kuyunun
çevresine 3 adet enjeksiyon kuyusu açılarak enjeksiyon yapılmış ve kuyu yanından gelen akışkan
kesilmiştir. Enjeksiyon süresince kuyu açılarak üretim yapılmış ve enjeksiyonun amacına ulaşmasına
kadar kuyu doğal akışa bırakılmıştır. Bu esnada ciddi miktarda akışkanın yerüstü ve yeraltısuna
karıştığı bilinmektedir.
Gerek Alaşehir’de gerekse Urganlı’da yaşanan problemlerin özeline bakıldığında temel sorunun
sahadaki planlamanın eksik olması ve yapılan tasarım hataları olduğu görülmektedir. Bu bağlamda,
jeotermal kuyuların tasarımının bir mühendislik projesi gibi düşünülerek yapılması, kullanılacak
muhafazanın uygun derinliğe ve rezervuar basıncına dayanıklı olacak şekilde seçilmesi ve yine
kuyunun kestiği birimlerin izolasyonunda kullanılan çimentonun da ısıya karşı dayanıklı tipte olmasına
dikkat edilmelidir. Söz konusu sahalara benzer sorunlarla ilgili bir diğer sıkıntılı durum da, bu tip
problemlerin ancak yüzeyde fark edilebilir noktaya ulaştığında ortaya çıkmasıdır. Bu tip sorunlar uzun
zamandır sürebildiği halde yüzeyde bir emare vermediği sürece fark edilmesi oldukça güçtür.
Problemin varlığının erken ortaya çıkartılabilmesi için alınabilecek en uygun tedbir, saha genelinde
yaygın bir izleme ağı kurularak gerek jeotermal rezervuarın gerekse üzerindeki soğuk su akiferlerinin
sürekli olarak izlenmesi ve takip edilmesidir. Bunu sağlayabilmek için sürekli veri kaydeden
sensörlerden (sıcaklık, elektriksel iletkenlik, pH, basınç, debi vb.) oluşan bir izleme ağının kurulması,
toplanan verilerin gerek tesis içinde takip edilmesi gerekse denetimden sorumlu kurum ve kuruluşlarla
paylaşılması ve kritik eşiklerin aşılması durumunda alarm sistemlerinin aktive edilmesi süretiyle erken
uyarı mekanizmalarının oluşturulması gereklidir. Yukarıdaki problemler ve alınabilecek tedbirler
benzer olarak re-enjeksiyon kuyuları içinde geçerlidir.
Jeotermal sular bir hidrojeolojik sistem içerisinde bulunan ve diğer akışkanlara göre farklı özelliklere
sahip olan ve yüksek basınca sahip sulardır. Bu nedenle, bir jeotermal sisteme sondaj yapıldığında
yüksek bir basınçla gaz ve sıvı gelişi olmaktadır. Bu yukarıda anlatıldığı üzere bu gelişin kontrolsüz bir
halde olması fışkırma olarak tanımlanmaktadır. Fışkırma genel olarak kuyu açılış sırasında yüksek
basınçlı rezervuara girdiğinde kuyu iç basıncını aşarak kontrolünün yitirildiği ve buna bağlı olarak
kontrolsüz bir şekilde akışkan gelişinin oluştuğu bir durumu ifade etmektedir. Fışkırma oluşması
durumunda sondaj personelinin ve makinaların zarar görmesi söz konusu olabilir. En ekstrem
durumlarda yaralanmalar ve hatta can kayıplarının dahi oluşması söz konusu olabilir. Önlenemediği
hallerde ise kontrolsüz bir şekilde açığa çıkan akışkanının Alaşehir’de olduğu gibi çevreye ciddi
anlamda zarar vermesi söz konusudur. Bu nedenle jeotermal kuyu tasarımında en önemli noktalardan
biri kuyu ağzı kuyu başı emniyet vanaları ( preventer) sisteminin kurulmasıdır. Bu sistem kuyudan
gelecek olan basınçlı gaz ve sıvı akışkanın kontrolünü sağlamaktadır. Bu sistem kuyu içerisine çamur
basılmasında, akışkanın üretilmesinde ve kuyu içerisindeki her türlü takım dizini kapatan bir sistem
olmalıdır. Bu sistemin ayrıca formasyon basıncına dayanıklı olması da önemlidir. Yeterli dayanıma
sahip ekipman kullanılmaması durumunda, kuyudan geliş yapmaya başlayan akışkanın kontrol
edilmesi mümkün olmamakta ve yukarıda çalışan personeli ve ekipmanları koruyamamaktadır.
Yukarıda bahsedilen problemler, kuyu açılması sırasında meydana gelebilen ve önlenemediği takdirde
önemli çevresel sorunlara neden olan uygulamalardır. Bu tip bir olumsuzluğun oluşması halinde genel
olarak çevre dostu olarak bilinen jeotermal enerjinin uygulamada yaşanan problemler sebebiyle
olumsuz bir algı ile anılması söz konusu olabilecektir. Alaşahir ve Urganlı gibi olumsuz örnekler,
kamuoyunda jeotermale karşı olumsuz bir önyargının oluşmasına ve bu tip yatırımların
gerçekleşmesine karşı bir direncin ortaya çıkmasına neden olacaktır.
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Şekil 3. Urganlı kuyusunda meydana gelen fışkırma
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Uygulamada karşılaşılan bir diğer sorun ise işletme aşamasında yaşanan problemlerdir. Bu
problemlerin en başından jeotermal akışkanın kullanıldıktan sonra kontrolsüz olarak alıcı ortama
bırakılmasıdır. Bu ortam çoğu zaman yerüstü sularıdır. Sahanın yakınından geçen akarsuya yapılan
deşajlar, özellikle akarsuyun debisinin yetersiz olduğu durumlarda önemli çevresel sorunlara neden
olabilmektedir. Sıcak akışkanın özellikle yerüstü su kaynaklarına kontrolsüz bırakılmasının neden
zararlar çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur [5, 6,8]. İçerisindeki yüksek arsenik ve bor
konsantrasyonu sebebiyle Ege Bölgesi’ndeki jeotermal akışkanın, özellikle sulama suyu temin edilen
yüzeysel akarsulara bırakılması, bor konsantrasyonu açısından sulama suyu kalitesi düşmektedir.
Benzer şekilde, deşarj edilen su kütlesinin akış aşağısında bir noktada içme ve kullanma suyu temini
amacıyla kullanılması durumunda da, önemli sağlık riskleri oluşturma potansiyeli de bulunmaktadır. Bu
nedenle jeotermal sular ile ilgili kanunda da 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 [5, 6]. Özellikle Gediz Nehri havzasının
önemli yan kollarından olan Alaşehir Çayı’nda belli dönemlerde kontrolsüz deşarjların yapıldığı yöre
halkı ve çiftçiler tarafından şikâyet konusu olmaktadır. Bu bağlamda, hem yüzey su kaynaklarını hem
de jeotermal rezervuarın sürdürülebilirliğinin korunması açısından bölgede faaliyet gösteren tüm
işletmelerin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerekmektedir.

3.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Son yıllarda ülkemizde jeotermal kaynaklardan enerji üretimi, kentsel ısıtma ve seracılık gibi
faaliyetlere çok önemli yatırımlar yapılmıştır. Jeotermal sahaların kurulması, sondajların yapılması,
akışkanın üretimi ve sahanın işletimi sırasında yürürlükte olan yönetmeliklere uyulması ile gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi çevreye zarar vermeden işletme olanakları bulunmaktadır. Ancak kural ve
kaidelere uyulmadan gelişigüzel ve salt rant odaklı bir işletme pratiğinin uygulanması sonucunda,
jeotermal enerji ile ilgili önemli çevresel sorunlar ortaya çıkmakta ve jeotermale olan toplumsal algı
bozulmaktadır. Bu bağlamda, uzun yıllardan beri çevre dostu olarak bilinen jeotermal enerji
uygulamalarından sulama ve içme suyu kalitesinin bozulmasına neden olan olumsuz sonuçlar ortaya
çıkabilmektedir. Özellikle insan ve bitki sağlığını tehlikeye düşürecek seviyelerde kirletici içeren bor ve
arsenik gibi ağır metal ve eser elementlerin bünyesinde bulunması, jeotermal akışkanın çok dikkatli bir
şekilde kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada, jeotermal sahaların araştırma safhalarından
başlayarak işletim aşamalarına kadarki tüm uygulamalarda yaşanan problemler ele alınmıştır.
Bunların başında sondajın açılması sırasında öne çıkan tasarım ve planlama problemleri gelmektedir.
Bir diğer çevresel sorun ise işletme aşamasında jeotermal atık suların çevreye kontrolsüz deşarj
edilmesidir. Her iki durum da uzun yıllardan beri gündemde olup, Ege Bölgesi’nde önemli bir sorun
olarak gündemi işgal etmektedir. Yaşanan sorunların çözümüne yönelik gerekli önlemlerin alınmaması
durumunda toplum nezdinde jeotermal enerjiye olan bakış açısının değişeceği ve bölgesel tepkilerin
giderek artacağı aşikardır. Bu sebeple, jeotermal enerji yatırımlarının tekniğine uygun olarak
planlanması, işletme faaliyetlerinin vahşi bir şekilde salt kar odaklı olacak tarzda gerçekleştirilmemesi
ve oluşan tepkileri giderebilmek adına gereken tüm tedbirlerin alınması ve bunun sonuçlarının da
şeffaf olarak toplumla paylaşılması gereken oluşan risklerin en aza indirilmesi gerekse sürdürülebilir
bir jeotermal üretim için vazgeçilmez görülmelidir. Mühendislik tekniğine uygun sondaj ve işletme
faaliyetleri ile birlikte sürekli izleme çalışmalarının yürütülmesi, gerek rezervuarın sürdürülebilirliği
açısından gerekse çevresel değerlerin korunması açısından önem taşımaktadır.

KAYNAKLAR
[1]
[2]

Toka B, Tugran M, Yıldız M, Durak S, and Karadeniz N. 2012. Technical report for geothermal
eruption near Alkan Vilage in Alasehir Plain, TMMOB Chamber of Mining Engineering, Izmir.
Rabet, RS, Simsek C, Baba A, Murathan A. 2017. Blowout mechanism of Alasehir (Turkey)
geothermal field and its effects groundwater chemistry, Environmental Earth Science 76:49

Jeotermal Enerji Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

[3]

[4]
[5]
[6]

[7]
[8]

_____________________ 151 _______

Aksoy, N., Şimşek, C., Gunduz, O. 2009. Groundwater contamination mechanism in a
geothermal field: A case study of Balcova, Turkey, Journal of Contaminant Hydrology, 103: 13–
28.
Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 26551 Nolu Resmi Gazete
Simsek, C, Gunduz O. 2017. Jeotermal suların çevreye etkisinin azaltılmasına yönelik önlemler,
TESKON 2017.
Bundschuh, J. Prakash Maity, J., Nath, B., Baba, A., Gunduz, O., R. Kulp,T., Jiin-Shuh, J., Kar,
S., Huai-Jen, Y., Yu-Jung, T., Bhattacharya, P., Chien-Yen, C. 2013. Naturally occurring arsenic
in terrestrial geothermal systems of western Anatolia, Turkey: Potential role in contamination of
fresh water resources, Journal of Hazardous Materials, 262: 951– 959.
İTASHY, 2005.“İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”, Ankara.
Demirel, Z.,Yildirim, N. 2002. Boron pollution due to geothermal wastewater dis-charge into the
Buyuk Menderes River, Turkey, Int. J. Environ. Pollution, 18: 602–608.

ÖZGEÇMİŞLER
Orhan GÜNDÜZ
1972 yılı Ankara doğumludur. 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği
Bölümü’nü bitirmiştir. Aynı bölümden 1997 yılında Çevre Yüksek Mühendisi ünvanını almıştır. 1998
yılına kadar ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı’nda proje koordinatörü olarak
çalışmıştır. Doktora çalışmalarını yapmak üzere 1998 yılında YÖK Burslusu olarak Amerika Birleşik
Devletleri’ne gitmiştir. Georgia Institute of Technology’de gerçekleştirdiği doktora çalışmasını 2004
yılında tamamlamıştır. 2004 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde
görev yapmaktadır. 2014 yılında doçent ünvanını alan Orhan Gündüz’ün uzmanlık alanları yüzey ve
yeraltı sularının kalitesi, su kaynakları yönetimi, çevresel modelleme ve coğrafi bilgi sistemleridir.
Celalettin ŞİMŞEK
1970 yılı Sivas/Şarkışla doğumludur. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nü bitirmiştir. Aynı Üniversiteden 1998 yılında Yüksek Mühendis, 2002
yılında Doktor unvanı almıştır. DEÜ Torbalı Meslek Yüksekokulunda 1997-2001 yılları arasında
Araştırma Görevlisi, 2001-2004 yılları arasında Öğretim Görevlisi, 2004-2010 yılları arasında Yardımcı
Doçent, 2010-1015 yılları arasında ise Doçent olarak görev yapmıştır. Aynı okulda 2015 yılından beri
ise Profesör olarak görevini sürdürmektedir. Hidrojeoloji, yeraltı suyu kirliliği, atık depolama yer seçimi
ve çevre jeolojisi konularında çalışmalarına devam etmektedir.

Jeotermal Enerji Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 152 _______

ENDONEZYA JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN
ARAŞTIRILMASI
Investigation Of The Geothermal Energy Potantial Of Indonesia

Baran KAYPAKOGLU
Djon MOEHARDJONO MUNARSO

ÖZET
Endonezya dünyanın en büyük jeotermal enerji potansiyeline sahiptir. Ülke, karbon emisyonlarını ve
fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak üzere 1983 yılından bu yana jeotermal kaynakları geliştirme
çabasındadır. Bu çabaların sonucu olarak, dünyadaki jeotermal enerji kurulu gücü sıralamasında şu
an 2. sırada yer almaktadır. Fakat, devlet teşviklerinin yetersizliği ve yasaların belirsizliği sebebi ile
sektör yabancı yatırımlara yeterince kucak açamamış ve dolayısı ile jeotermal kurulu gücündeki artış
ivmesi beklenenin aşağısında kalmıştır. Bu çalışmada, adalar ülkesi Endonezya'nın jeotermal
potansiyelini inceleyecek ve bu potansiyelin kurulu güce dönüşmesindeki engelleri tartışacağız.
Anahtar Kelimeler: Endonezya, Jeotermal Enerji, Potansiyel, Yenilenebilir

ABSTRACT
Indonesia possesses perhaps the biggest geothermal energy potential in the world. The country, in
order to reduce its dependency in fossil fuels, is trying to utilize its geothermal resources since 1983.
As an outcome of these efforts, it is the third country with the highest geothermal energy utilization in
the world. However, due to insufficient government incentive policies and instabilities of geothermal
laws, the country is rather at a halt regarding foreign investment for the sector. In this study, we will
study the geothermal energy potential of Indonesia, and discuss about the difficulties causing
hindrance on the development of its resources.
Key Words: Indonesia, Geothermal Energy, Renewable,

1. GİRİŞ
Endonezya dünyanın en büyük jeotermal potansiyeline sahiptir. Ülke, karbon emisyonlarını ve fosil
yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak üzere 1983 yılından bu yana jeotermal kaynakları geliştirme
çabasındadır. Bu çabaların sonucu olarak, dünyadaki jeotermal enerji kurulu gücü sıralamasında şu
an 3. sırada yer almaktadır. Fakat, devlet teşviklerinin yetersizliği ve yasaların belirsizliği sebebi ile
sektör yabancı yatırımlara yeterince kucak açamamış ve dolayısı ile jeotermal kurulu gücündeki artış
ivmesi beklenenin aşağısında kalmıştır. Bu çalışmada, adalar ülkesi Endonezya'nın jeotermal
potansiyeli incelenmiş ve bu potansiyelin kurulu güce dönüşmesindeki engeller tartışılmıştır.
Endonezya 200’den fazla volkana ev sahipliği yapan, yaklaşık 18000 adet adadan oluşan ve 260
milyon nüfusa ve güneydoğu Asya’nın en büyük ekonomisine sahip bir adalar ülkesidir. Ülke ekonomik
açıdan umut vadetmektedir ve dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma potansiyeline sahiptir.
Dünya Bankası ülkenin gayri milli hasılatında 2018-2020 yılları arasında %5.3’lük bir artış
beklemektedir. Ülke her ne kadar ekonomik anlamda umut vadetmesine rağmen, ciddi bir büyüme
gerçekleştirmesi için öncelikle alt yapı sorunlarını ortadan kaldırması gerekmektedir.
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Endonezya’nın enerji altyapısı ciddi anlamda yatırım gerektirmektedir. Şu an toplam üretimi yaklaşık
60.7 GW olan ülke, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi gibi birçok bölgede halen elektrik kesintileri ile
yüzleşmektedir. Bunun aksine Java ve Bali adalarında son bir yıl içinde devreye alınan santraller
sayesinde üretim fazlası oluşmuştur.
Tablo 1 de görüldüğü gibi, fosil yakıtların elektrik üretimine olan katkısı, Endonezya’nın hidrokarbonlar
açısından zenginliğini göstermektedir.

Şekil 1. Endonezya Enerji Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı
Kömür her zaman ülkenin en önemli enerji kaynağı olmuştur. Kömürün enerji üretiminde en önde
gelmesinin sebepleri arasında, bol miktarda bulunması ve çıkarılma ve taşıma kolaylığı gösterilebilir.
2017 yılında kömür Endonezya güç üretiminin %57.2 sini karşılamaktadır, ve kömür madenciliği
gayrisafi yurtiçi hasılatının %2.4’üne karşılık gelmektedir. Ülkenin kömür kaynaklarındaki fazlalık,
kömür santrali yatırımlarına teşvik olmaktadır. Önümüzdeki 10 yıl tahminlerine göre de kömür ülkenin
en önde gelen enerji kaynağı olmaya devam edecek gibi gözükmektedir.
Kömürün ardından %20 civarında bir oran ile ülkedeki en büyük ikinci enerji kaynağı doğalgazdır.
Kömüre kıyas ile daha düşük karbon miktarına sahip olması ve ülkede bol bulunması sebebi ile
önümüzdeki yakın zamanda doğal gazdan üretilen enerji oranında ciddi bir değişim
beklenmemektedir.
Petrol her daim Endonezya enerji tedarikinde büyük bir öneme sahip olmuştur. Fakat şu an ülke tüm
petrolünü ithal etmektedir. Son zamanlarda artan petrol fiyatları sebebi ile devlet dizel güç
santrallerinden uzaklaşma çabasındadır. Amaç 2023 yılında petrolden üretilen enerji payını %0.4’e
kadar düşürmektir.
Hidroelektrik santraller şu anda ülkedeki en büyük yenilenebilir enerji kaynağıdır. 2017 yılında enerji
piyasasının %7.1’ini karşılayan hidroelektrik santrallerin 2027 yılında toplam enerji talebinin %9.3’ünü
karşılaması beklenmektedir.
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Şekil 2. Endonezya On Yıllık Enerji Üretimi Hedefi

2. JEOTERMAL ENERJİ KURULU GÜCÜ VE POTANSİYELİ
Endonezya, Akdeniz Volkan Kuşağı’nın doğusu ile Pasifik çevresi volkan kuşağının batısı arasında yer
almaktadır. Bir adalar ülkesi olan Endonezya’da, Sumatra, Java, Bali ve doğu adaları boyunca
200’den fazla volkan bulunmaktadır. Ülke, yaklaşık 29 GWe olarak tahmin edilen jeotermal enerji
potansiyeli ile dünyada en yüksek jeotermal enerji potansiyeline sahiptir.
Jeotermal enerji Endonezya için yüksek önem teşkil etmektedir, çünkü kurulacak her jeotermal enerji
santrali, elektrik üretimi için fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltıp, bu yakıtların ihracatına imkan
sağlayıp ülkeye nakit akışı sağlayacaktır. Endonezya Jeoloji Ajansı raporlarına göre ülkede toplam
312 jeotermal saha bulunmaktadır. Bu sahalardan 4758 MW potansiyele sahip 39 adedi ihaleye
açılmış, 19 adet sahanın da gerekli jeotermal izinleri alınmıştır.
Endonezya’nın şu anki kurulu gücü 1947 MW civarındadır. Sahalarının çoğu sıvı ağırlıklı olup, elektrik
üretimi single flaş çevrimi ile yapılmaktadır. Bu sebepten yüksek miktarda sıcak akışkan direkt olarak
re enjekte edilmektedir.
Ülkenin jeotermal sahaları Sumatra, Java ve Doğu Adaları olmak üzere üç kısımda incelenebilir.
2.1 SUMATRA
Sumatra, ülkenin en yüksek jeotermal enerji potansiyeline sahip adasıdır. Adada üç adet işletme
halinde santral bulunmakta; Sibayak, Sarulla ve Ulubelu. Aşağıdaki jeotermal haritasından da
görüldüğü üzere, kurulu güce kıyasla, plan, inşaat veya araştırma aşamasında olan sahalar çok
fazladır. Bu sahalardan Muara Laboh 80 MW inşaatı tamamlanmak üzeredir. Lumut Balai 55 MW
inşaatı tamamlanmıştır, devreye alınma için elektrik iletim hattının bağlanması beklenmektedir. Diğer
sarı renk ile gösterilen sahalar için izinler alınmış, elektrik fiyatları belirlenmiş, fakat henüz inşaatlar
başlamamıştır. Yeşil renk ile gösterilen sahalar henüz araştırma aşamasındadır ve fiyat anlaşmaları
tamamlanmamıştır. Bu alanların 200,000 hektardan fazlasının araştırılması bir Türk şirketi olan Hitay
tarafından sürdürülmektedir.
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Şekil 3. Sumatra Jeotermal Haritası
2.1.1 Ulubelu
Ulubelu sahası Sumatra’nın güneyinde yer almakta ve 220 MW üretimi destekleyen toplam 32 adet
sondajdan oluşmaktadır. Saha, Sumatra’daki birçok saha gibi, 240-260°C sıcaklığında sıvı ağırlıklı bir
rezervuara sahiptir. Sahadaki tüm üretim Fuji türbin-jeneratör ekipmanları ile sağlanmaktadır. Son
olarak kurulan 110 MW güç üretimi finansmanı, dünya bankasından 110 MW Ulubelu ve 40 MW
Lahendong sahalarının geliştirilmesi için alınan 300 milyon dolarlık borç ile sağlanmıştır.
Endonezya’da genelde devlet finansmanları Japon bankaları tarafından sağlanmakta ve dolayısı ile
projenin Japon yüklenici firmalar tarafından yapılması şart koşulmaktadır.
2.1.2 Sarulla
Sumatra adasında belki de en ilgi çekici saha 330 MW’lık dev kapasitesi ile Sarulla sahasıdır. Sarulla,
Ormat, ITOCHU Corp, PT Medco Power Indonesia ve Kyushu Electric Power firmalarından oluşan
dört ortaklı bir yapılanmadır. Proje dünyadaki en büyük tek kontrata sahip jeotermal elektrik santrali
olarak anılmaktadır. Ormat ORC üniteleri, single flaş ünitelerin ardından “bottoming” üniteler olarak
kullanılmakta, single flaş türbinlerinden çıkan düşük basınçlı buhar ve seperatörlerde ayrıştırılan brine
ile çalışmaktadırlar. Sahada kombine çevrim kullanılması, tüm buharın reenjekte edilmesine olanak
vermektedir.
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Tablo 1. Sumatra Adasında İşletme Halindeki Santraller
Jeotermal Saha Adı

Lisans Sahibi

Sibayak Sinabung

PT Pertamina Geothermal
Energy (“PGE”)
PGE

Sibual-buali, Kuzey
Sumatra
Way Panas,
Lampung

PT PLN Geothermal (“PLN G”)

Üretici
Firma
PGE

Santral İsmi
Sibayak

Kurulu
Güç (MW)
12.0

Sarulla
Operation
Ltd
PGE

Sarulla

330.0

Ulubelu

220.0

2.2 JAVA
Java, 145 milyon yerleşiği ile dünyanın en kalabalık adası, Endonezya’nın politik, ekonomik ve kültürel
merkezidir. Endonezya’nın toplam 1947 MW jeotermal kurulu gücünün 1255 MW’ı bu adada yer
almaktadır.

Şekil 4 Java Jeotermal Haritası
2.2.1 Kamojang
Endonezya’nın ilk jeotermal santrali 1983 yılında üretime başlayan 30 MW üretime sahip Kamojang
santralidir. Şu an 235 MW üretime sahip saha 87 adet kuyu tarafından beslenmektedir.
2.2.2 Dieng
Devlet birimleri olan Pertamina ve PLN’in yan şirketi olan Geo Dipa tarafından işletilen, 60 MW
gücünde, silika kabuklaşma problemleri ile yüzleştiği bilinen bir sahadır. Periyodik olarak reenjeksiyon
hatları kuyularında mekanik temizlik yapılması koşulu ile işletmesine devam etmektedir. Sahada ve
genel olarak Endonezya’da, Türkiye’nin aksine, herhangi bir inhibitör kullanımı henüz denenmemiştir.
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2.2.3 Gunung Salak ve Darajat
Chevron’un Star Energy şirketine devrettiği, Endonezya’nın toplam jeotermal elektrik üretiminin
yaklaşık %33’ünü gerçekleştiren dev jeotermal sahalardır. 377 MW üretime gücüne sahip Gunung
Salak sıvı ağırlıklı bir saha iken, 270 MW üretime sahip Darajat buhar ağırlıklı bir sahadır.
Tablo 2. Java Adasında İşletmedeki Santraller
Jeotermal Saha Adı

Lisans Sahibi

Üretici Firma

Santral İsmi

Cibeureum – Parabakti,
Batı Java

PGE

Salak

Pangalengan, Batı Java

PGE

Wayang Windu

227.0

Pangalengan, Batı Java

PT Geo Dipa
Energi (“GDE”)
PGE

JOC – Star Energy
Geothermal Salak,
Ltd.
JOC – Star Energy
Geothermal Wayang
Windu
GDE

Kurulu
Güç (MW)
377.0

Patuha

55.0

PGE

Kamojang

235.0

Darajat

270.0

GDE

JOC – Star Energy
Geothermal Darajat II
GDE

Dieng

60.0

PGE

PGE

Karaha Bodas

30.0

Kamojang – Darajat,
Batı Java
Kamojang – Darajat,
Batı Java
Dataran Tinggi Dieng,
Orta Java
Tasikmalaya, Batı Java

PGE

2.3 DOĞU ENDONEZYA ADALARI
Endonezya’nın doğusu batıya oranla daha az gelişmiş ve sanayi bakımından daha zayıftır. Dolayısı ile
enerji ihtiyacı batıya kıyasla daha azdır. Ada, Papua’dan sonra Endonezya’nın en düşük elektriklenme
oranına sahiptir. İzole olmuş birçok kırsal bölgeden oluşan adada elektrik üretimi çoğunlukla dizel
jeneratörler ile gerçekleştirilmektedir. Bu da ekstra masraf ve çevre kirliliğine sebep olabilmektedir.
Devlet, böyle bir adalar grubunda yüksek maliyetli jeotermal santraller kurmaktan kaçınmış, Ulumbu
ve Mataloko sahalarında atmosferik türbin ile çalışan ufak modüllerden oluşan enerji üretim tesislerini
tercih etmiştir. Adada elektrik ulaşan insan oranı bazı bölgelerde hala çok düşüktür. Örneğin Mataloko
santralinin bulunduğu Kupang bölgesinde elektriğin ulaştığı ev oranı %58.67 civarındadır. Adada alt
yapı bu derecede zayıf iken, jeotermal enerjinin henüz ciddi biçimde ilerlemesi pek olası
gözükmemektedir.
Tablo 3. Doğu Endonezya Adalarında İşletmedeki Santraller
Jeotermal Saha Adı

Lisans Sahibi

Üretici Firma

Santral İsmi

Lahendong –
Tompaso, Kuzey
Sulawesi
Ulumbu, NTT

PGE

PGE

Lahendong

Kurulu
Güç (MW)
120.0

PT PLN
Geothermal (“PLN
G”)
PLN G

PLN G

Ulumbu

10.0

PLN G

Mataloko

2.5

Mataloko, NTT
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Şekil 5. Doğu Endonezya Jeotermal Haritası

3. ENDONEZYA JEOTERMAL SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ
Endonezya hükümeti 2027 yılı itibariyle jeotermal enerji kapasitesini 6,432 MW’a çıkarmak
hedefindedir. Geçmiş yıllara bakacak olursak, bu rakamın gerçekleşebilmesi için sektörün ciddi
teşviklere ve yasal dönüşümlere ihtiyacı olduğu açıkça görülmektedir (Bkz Şekil 6).
Ülkede jeotermal enerjinin büyümesinin önündeki en önemli engel enerji fiyatı olarak gözükmektedir.
Yapılan araştırmalar, jeotermal enerjiyi tercih edilebilir kılmak için elektrik fiyatının 0.09 - 0.12
US$/kWh arasında olması gerektiği göstermektedir. Dünya bankasının 2014 yılında yaptığı bir
araştırmada, kurulan her jeotermal santralin kömür masrafı üzerindeki etkisini ve bölgesel elektrik
kullanımını da göz önünde bulundurarak, jeotermal enerji fiyatının 0.11 ile 0.29 US$/kWh arasında
olması gerektiğini göstermiştir. Bu çalışmada sunulan jeotermal haritalarında da görüleceği gibi,
gerçekte belirlenen jeotermal elektrik fiyatları genel olarak 0.04-0.09 US$/kWh arasındadır. Bu fiyatlar
ile jeotermal enerji sektörünün yabancı yatırıma açılması pek mümkün gözükmemektedir.
Endonezya’da jeotermal sektörün gelişimindeki bir diğer büyük engel de şudur ki; üreticiler araştırma
aşaması risklerini üstlenmek durumundadırlar. Ülkede kuyubaşına 6 ile 10 milyon dolar arasında
değişen sondaj masrafları göz önünde bulundurulursa, birçok yatırımcı bu riski göze almak
istememektedir. Çözüm olarak, birçok ülkede uygulandığı gibi, araştırma riskini hafifletmek üzere
araştırma sondajlarına belli sigorta mekanizmaları uygulanmalıdır.
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Şekil 6. Endonezya Jeotermal Enerji Son 10 Yıl ve Hedeflenen Kurulu Gücü
Jeotermal enerji sektörünün önündeki diğer engeller; koruma alanları, lokal halk tepkisi, düşük kalitede
data ve sınırlı altyapı (ulaşım zorlukları, bozuk yollar vs.) olarak özetlenebilir.

SONUÇ
Endonezya muazzam bir jeotermal enerji potansiyeline sahiptir. Son on yılda ülkede jeotermal santral
kurulumları yavaş ilerlemesine rağmen, ülke şu an dünya sıralamasında jeotermal kurulu gücü
bakımından ikinci sırada yer almaktadır. Her ne kadar kömür ve doğalgaz gibi fosil kaynaklar
bakımından zengin olsa da jeotermal elektrik üretiminin artması bu kaynakların ihracatına yol açıp
Endonezya’ya uzun vadede ekonomik açıdan fayda getirecektir. Bu sebeple hükümetin jeotermal
enerjinin gelişimi önündeki engelleri zamanla kaldırması beklenmektedir. Ülkenin 2027 yılına kadar
hedeflediği 7000 MW jeotermal kurulu gücüne ulaşma hedefinden de engellerin kaldırılacağı
anlaşılmaktadır.
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vermiş, şu anda ELC-Electroconsult firmasında hükümete danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
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DOĞU AFRİKA’DA JEOTERMAL PROJE GELİŞTİRME
ÇALIŞMALARI
Geothermal Project Development Activities In East Africa

Umran SERPEN

ÖZET
Bu çalışmada Afrika’daki Rift Vadisi’nde çeşitli ülkelerde bulunan volkanik kökenli jeotermal
kaynakların bizim açımızdan ilginç olan jeolojik oluşumları yanında, kapasiteleri ve potansiyelleri
hakkında bilgiler verilecek ve bunların tarihsel geliştirme çalışmaları konusunda bilgiler sunuluyor.
Büyük Afrika Rift’indeki jeotermal kaynakların, 511 MWe kapasite ile oldukça geliştirilmiş olan,
Kenya’daki Olkaria sahası dışında Cibuti ve özellikle Etopya’da güncel olarak sondaj çalışmalarına
başlanmış olup, sondaj ihaleleri yanında, sondaj makinası satın alma çalışmaları yapılmaktadır. Bu
bağlamda, bir Türk sondaj yüklenicisi sondaj yaparken, yine bir Türk danışmanlık firmasının da sondaj
ihale dosyalarının hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Yapılan bu çalışmalar hakkında bilgi
verilmekte ve bunun yanında, projelere finans sağlayan kuruluş ve ülkeler hakkında da bilgi
sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Rift Vadisi, Doğu Afrika, Jeotermal Kaynaklar, Destek Kuruluşları, Finans
Kuruluşları.
ABSTRACT
In this study, volcanic originated geothermal resources in East Africa’s Great Rift Valley are examined.
Beside their interesting geological genesis, information about their potentials and capacities are given.
Moreover, their historical development Works are reported. Outside the Olkaria geothermal field,
Kenya in which 511 MWe installed capacity was developed among the geothermal resources within
Great African Rift, and there are Ethiopia and Djibouti where actually drilling activities are conducted
and preparations for drilling well tenders and rig purchases are continuing. In this connection, a
Turkish drilling contractor is working in this area, and a Turkish consulting company is participating in
preparation of drilling tenders. Furthermore, information about counties and financial institutions that
support to the projects in African Rift are provided.
Key Words: Great Rift Valley; East Africa, geothermal resources, Support organizations, Financial
Institutions..

1. GİRİŞ
Riftler, yerkabuğun altındaki mantonun içinde oluşan yüksek ısı akışlarının yukarı doğru uzanan
kısımları kabuğu genleştirip, onu çatlatırlar ve sonra da kabuğun yarılması sonucunda oluşurlar. Yer
kabuğunun çatladığı yerlerde mağma sokulumları yükselirler ve buralarda volkanik etkinlikler ve
bunlarla ilişkili jeotermal sistemler oluşur. Doğu Afrika da bu şekilde diri volkanlar ve çekim fayları
jeotermal kaynaklar için çok olumlu bir ortam sağlamaktadır [1].
Afrika kıtasının kuzey ve batısında yaygın jeotermal kaynakların varlığı bilinmesine rağmen, özellikle
elektrik üretimine uygun yüksek sıcaklıklı ve volkanik kökenli jeotermal kaynaklar, kıtanın doğusundaki
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jeolojik açıdan ilginç ve önemli bir yapısı olan Büyük Doğu Afrika Rift’i denilen süreksizlik içinde
bulunmaktadır. Bu önemli kabuk yapısı, Şekil 1’de görüldüğü gibi, kuzey ucunda Hatay-Maraş
arasında iyice zayıflamış olarak gözlenen, oradan güneye doğru Suriye-İsrail-Ürdün boyunca görülen,
Akabe Körfezi’nden geçtikten sonra, daha güneyinde Kızıldeniz boyunca uzanıp, büyük bir yerkabuğu
yarılma zonunun karadaki, Afrika Kıtası’nın doğu kesiminde devam eden bölümüdür. Afrika’da da
Aden Körfezi dirseğinden güneye doğru Etopya Dom’u ve Kenya Dom’unun içinden ve daha
güneydeki Tanzanya’dan geçip Mozambik’te karadan ayrılmaktadır. Bir diğer kolu da Kenya
Dom’unun batısında başlayıp güneyde Tanzanya’da doğudaki ana kolla birleşmektedir (Şekil 1). Rift’in
doğu kolu daha fazla volkanik etkinlikle karakterize olurken, batı kolu, büyük göller içeren derin
havzalar ve çok miktarda sedimanlarla karakterize olmaktadır. Bu vadiler boyunca oluşan jeotermal
kaynakların >20000 MWe’lık bir potansiyel taşıdığı tahmin edilmektedir [2].
Doğu Afrika’daki bu yapı Kızıldeniz kıyısından başlamakta ve Afar Çöküntü Havzası biçiminde
yayılmakta ve bunun güneyinde bir koridor şeklinde güneye doğru devam ederek, Cibuti, Etopya,
Kenya, Tanzanya ve Malavi gibi ülkeleri geçerek Mozambik’te denize ulaşmaktadır.
Rift Vadi’si boyunca başta Cibuti olmak üzere, Etopya, Kenya ve Malavi’de çok sayıda volkanizmaya
bağlı jeotermal oluşum bulunmaktadır. Cibuti, Etopya ve Kenya’daki bu jeotermal kaynak sıcaklıkları
o
250-350 C arasında olup, hepsi yüksek entalpili kaynaklardır. Bu oluşumları harekete en çok geçirip
geliştiren Kenya, sadece birinde bu gün itibariyle 511 MWe elektrik üretimine erişmiştir.

Şekil 1. Büyük Doğu Afrika Rift [3].

2. JEOTERMAL KAYNAKLARIN BULUNDUĞU DOĞU AFRİKA ÜLKELERİ
Cibuti
BRGM 1970’li yıllarda yaptığı araştırmalarda Şekil 2’de de görülen birçok jeotermal kaynak tespit
etmiştir. Potansiyeli belirlenen Asal Gölü civarında Fransız hükümeti desteğiyle 2 kuyu kazılmış ve
1100 m derinlikte 260oC sıcaklığında çok tuzlu (120 mg/l) tuz bulunmuştur. Asal-1 kuyusunun
geçirgenliği zayıf olup, kuyu flaş noktasında sülfür çökelmesi nedeniyle tıkanmıştır. İkinci aşamada
Acquater (İtalyan) 1981 yılında Hanle bölgesinde iki kuyu delmiş, ancak derinlerde düşük sıcaklıklar
bulmuştur. Bundan sonra, yine Asal yöresine dönmüş ve 4 kuyu daha delmiştir [4].
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Şekil 2. Cibuti Jeotermal kaynakları [2].
Etopya
Etopya’daki jeotermal kaynaklar da Şekil 3’te görüldüğü gibi, Doğu Afrika Rifti’nin doğu kolunun kuzey
kesimde Afar Çöküntü Havzası ile başlayıp bunun güneybatı ucundan GGB istikametinde uzanan
2
esas Etopya Rift’i içinde bulunmaktadırlar. Bu yapı Kızıldeniz kıyısından başlamakta ve 150000 km ’lik
Afar Çöküntü Havzası şeklinde yayılmakta ve bunun güney-güneybatısında bir koridor gibi
sürmektedir..
Etopya Rift Vadisi boyunca volkanik kökenli oluşan jeotermal kaynakların en önemli özelliği, rezervuar
o
sıcaklıklarının çok yüksek olmalarıdır (250-350 C). Bu özellikleri onları çok çekici kılmaktadır, çünkü
daha yüksek verimli elektrik üretimine çok uygundurlar. Etopya’nın jeotermal kaynaklı elektrik üretim
potansiyeli 10000 MWe olarak tahmin edilmektedir [2].
Etopya’daki jeotermal enerji konusundaki yerel bilgi birikimi, bu işe 1969’da başlayıp, 50 yılda oluşmuş
bir deneyime dayanmaktadır. Etopya’nın jeotermal aramaları yapan kurumu, iyi örgütlü bir “Geological
Survey”i ve burada da Hidrojeoloji ve Jeotermal Dairesi’ bulunmaktadır. Buralarda uluslararası
toplantılardan tanıdığımız yetişmiş yerbilimcileri bulunmaktadır.
Yıl 1969’dan beri 23 sahada çalışmalar yapmışlar [2], 20 kadar derin ve birçok ta gradyan kuyusu
delmişler ve bir de 1998 yılından beri 2014 yılına kadar aralıklı çalışan 7.2 MWe’lık bir santral
kurmuşlardır [2]. Etopya’nın üzerinde arama çalışmalarının olgunluğa erişmiş olduğu kuzeyde
Alolabad-Tendaho ve güneyde Aluto-Langano jeotermal sahaları hakkında aşağıda bilgi verilmektedir:
Alolabeda-Tendaho : Kuzeydeki Afar bölgesinde bulunmakta olan bu jeotermal sahadan yapılacak
elektrik üretimiyle, burası için Cibuti’den ithal edilmekte olan fosil yakıt kaynaklı elektriğin yerine
kullanılması planlanmaktadır. Etopya devleti 1970 ve 1980’li yıllarda burada yerbilimi çalışmaları
yaptırmış ve daha sonra 1991-1998 yılları arasında 3 derin (max. 2100 m), 3 te sığ (~500 m) kuyu
kazdırmıştır. Bu yörede ilk aşamada 12 MWe gücünde bir pilot santral kurulması ve daha sonraki
aşamalarda genişletilerek 100 MWe gücüne çıkılması planlanmaktadır [2]. Yörede Dupti ve Alolabeda
jeotermal alanları bulunmakta ve bir sığ ve bir de derin jeotermal rezervuar varlığı daha önceki sondaj
çalışmalardan bilinmektedir. Bu projelere Fransız AfD ajansı kaynak sağlamakta ve burada da 3 sığ ve
her iki sahada 3’er derin sondaj yapılması amacıyla 9 kuyu için ihale dokümanları hazırlanmaktadır.
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Şekil 3. Etopya’nın jeotermal kaynakları [2].
Aluto-Langano : Adis-Ababa’nın 200 km güneyinde bulunan bu sahada yapılan yerbilimi
çalışmalarından sonra 1981-1985 tarihlerinde 8 derin (~2500m) kuyu kazılmış ve bunun 4‘ü başarılı
üretim kuyusu olmuştur. Maksimum rezervuar sıcaklığı 350oC’tır. Bu sahada 1998 yılında 7.2 MWe
kapasiteli kombine(buhar+binary) bir santral kurulmuştur. Bu santral teknik sorunlar nedeniyle aralıklı
çalıştırılmış olup, sonunda 5 MWe üretmekteyken 2014 yılında yine arıza sebebiyle durdurulmuştur.
Bu saha kapasitesinin 70 MWe’a çıkarılması planlanmaktadır [2]. Daha sonra bu planlar genişletilmiş
ve Dünya Bankası’ndan alınacak 200 milyon dolarlık kaynak ile 22 yeni kuyu yapılması
kararlaştırılmıştır. Etopya hükümeti bu kuyuların bir kısmını yükleniciye yaptırıp, diğer kısmını da aynı
kaynaktan sağlayacağı para ile 2 sondaj makinesi almayı düşünmektedir. Bu konuda hükümet
danışmanları ile sondaj yüklenicisi ve sondaj makinesi alımı için Dünya Bankası’nın da katılımıyla
gerekli ihale dokümanlarını hazırlamaktadır.
Geri kalan prospektlerden 4’ünde (Corbetti, Abaya, Tulu Moye, Gedemsa) çalışmalar önfizibilite
aşamasını geçmiş arama kuyusu yapılması beklenmektedir. Diğer ikisinde (Dofan, Fantale) ayrıntılı
arama çalışmaları yapılırken kalanlarda ise bölgesel değerlendirmeler yapılmaktadır. Bunlardan
Corbeti sahası için Corbeti Geothermal LtD. şirketine lisans verilmiş, 500 MWe’lık PPA (elektrik satın
alma anlaşması) imzalanmış ve 2 milyar US$ yatırım vaat edilmiştir [2]. Temas ettiğimiz hükümet
kaynakları ABD’nin bu ülkeye jeotermal yatırımları için 4 milyar US$ tahsis ettiğini söylemektedirler.
Cornetti’ye yapılması düşünülen 2 milyar US$ yatırım bunun parçası olabilir.
Etopya jeotermal arama için gerekli yerbilimi çalışmalarını gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip
olmasına rağmen, sondaj teknolojisi açısından yetersiz kalmaktadır. Bunun nedeni de, ülkede gelişmiş
bir sondaj endüstrisinin olmamasıdır. Ülkede 40 yıldır az sayıda da olsa, jeotermal sondajlar yapılmış
olmasına rağmen, bunlar hep yabancı şirketler tarafından gerçekleştirilmiştir. Hatta bir şirket
tarafından Etopya’ya bırakılan bir sondaj makinesi çürümeye terkedilmiştir.
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Kenya
Şekil 4’te görüldüğü gibi Büyük Afrika Rift’i Kenya’yı kuzeyden güneye geçerek devam etmekte ve
çeşitli boyutlarda 14 adet yüksek entalpili jeotermal kaynak yaratmaktadır. Bunların bazıları Olkaria
Volkanik Kompleksi gibi devasa kaynaklardır.
Kenya’nın jeotermal kaynak kapasitesi 10000 MWe olarak tahmin edilmektedir. Güncel olarak Olkaria’
da ve Eburru’da çalışan santrallar bulunmakta olup (2016 itibariyle 676 MWe), onlar hakkında
aşağıdaki bilgiler verilmektedir:

Şekil 4. Kenya jeotermal kaynakları [5].
Olkaria: Olkaria volkanik kompleksinde bulunan jeotermal sahanın geliştirilme süreci aşağıdaki gibi
olmuştur [2]:
Olkaria 1 field (215 MWe): Olkaria I 45 MWe 1981-1983’te, Olkaria I AU 140 MWe 2014’te devreye
alınmıştır. >30 MWe kuyubaşı üniteleri. Olkaria I AU unit 6 geliştirilmekte.
Olkaria II (105 MWe): 70 MWe buhar santralı 2003, 35 MWe ise 2009 yılında devreye alınmıştır.
Olkaria III (140 MWe): 5 MWe’lık binary santraller 2003-2014 yılları arasında Orpower4 tarafından
devreye alınmıştır.
Olkaria Central (4.3 MWe): 2 MWe’lık binary santral 2004 yılında, 2.7 MWe’lık santral 2006 yılında
Oserian Dev Co. Tarafından devreye alınmıştır.
Olkaria IV (149 MWe): 2x70 MWe santral 2014 yılında KenGen şirketi tarafından devreye alınmıştır.
Olkaria V (154 MWe): Santral kurulum çalışmaları KenGen şirketi tarafından devam etmektedir.
Eburru Pilot (2.52 MWe): Kondensörlü buhar santralı 2011 yılında devreye alınmıştır.
Kenya’da artık Menengai Volkanik Kompleksini geliştirme amacıyla orada yoğun sondaj çalışmaları
yapılmakta ve 3x35 MWe’lık santral kurulumu 3 şirket tarafından planlanmaktadır (Three ORpower22
LtD., Sosian Menengai Geothermal Power LtD., Quantum East Africa Power LtD.).
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Öte yandan, Baringo-Silali block, Barrier, Homa Hills, Namarunu ve Magadi prospektlerinde detaylı
yüzey çalışmaları başlamıştır.
Olkaria jeotermal sahası 35 yıldan beri üretim yapmaktadır ve üretimin yarısı reenjekte edilmektedir.
Bu süreçte sahanın değişik bölgelerindeki rezervuar basınç düşümü Şekil 5’te gösterilmektedir.
Kaynağın çok sayıda santralın devreye alındığı son 10 yılda ciddi basınç kayıplarına uğradığı
gözlenmektedir.

Şekil 5. Olkaria sahasındaki değişik alanlardaki rezervuar basınç düşümleri [6].
Tanzanya
Tanzanya’nın jeotermal sistemleri Büyük Afrika Rift’inin batı ve doğu kollarıyla ilişkilidir. Kapasitesi 500
MWe tahmin edilmektedir. Ngozi, Songwe, Kiejo-Mbaka, Luhoi ve Natron adlı 5 prospekt öncelikli
olarak araştırılmakta olup,
Ngozi Prospekti’nde arama aşaması tamamlanmış ve kuyu lokasyonları belirlenmiştir. Buranın yüksek
o
entalpili bir kaynak olduğu (230 C) düşünülmektedir. Tanzanya Jeotermal Enerji Geliştirme Şti.
(TGDC) Ngozi prospektinde 3 küçük çaplı kuyu delme amaçlı sondaj yüklenicisi tutma ve iki sondaj
makinesi satın alma ihaleleri için hazırlık yapmaktadır. Proje AUC, GRMF ve AfDB tarafından finanse
edilmektedir. Songwe, Kiejo-Mbaka prospektlerinde de detaylı arama çalışmaları planlanmaktadır.
Malavi
Bu ülkede kaplıca su sıcaklıkları 40-80 C arasında değişmektedir. Beklenti, düşük ve orta sıcaklıklardır
(120-130oC). Chiweta Prospekti için bir önfizibilite çalışması gerçekleştirilmiştir.
Uganda
Potansiyel jeotermal alanlar Rift’in batı koluyla ilişkilidir. Uganda’nın potansiyeli 450 MWe olarak
tahmin edilmektedir.
Camoro
Camoro, Hint Okyanusu’nda ve Mozambik’in doğusunda bir adadır. Adanın elektrik enerjisi fosil
yakıttan sağlanmakta ve yetersiz kalmaktadır. Adadaki Khartala ve La Grille volkanlarında detaylı
çalışmalar planlanmaktadır. Khartala Volkanı en son 2007 yılında püskürmüştür. Jeotermal potansiyel
>30 MWe olarak tahmin edilmektedir. Projenin toplam bedeli 81.3 milyon US$ olarak tahmin
edilmektedir. Planlanan arama sondajları AUC-GRMF, Yeni Zelanda hükümeti tarafından
desteklenmektedir.
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3. DOĞU AFRİKA’DA ETKİN JEOTERMAL DESTEK PROGRAMLARI
Doğu Afrika’da Etkin Jeotermal Destek Programları aşağıda verilmektedir (Omenda, 2018):
•
ARGeo (The African Rift Geothermal Development Facility)- UN Environment- Kapasite
oluşturmak ve Teknik Yardım
•
AUC-GRMF(African Union Comission-Geothermal Risk Mitigation Facility)- Yüzey çalışmaları
ve sondaj için Hibe
•
BGR- Kapasite oluşturmak ve Teknik Yardım
•
EAGER/DFID (The East Africa Geothermal Energy Facility- Department for International
Development)- Teknik Yardım
•
IADC-Italy- Teknik Yardım ve altyapı ve sondaj için kaynak
•
Iceland MFA(Ministry for Foreign Affairs)- Kapasite oluşturmak ve Teknik Yardım
•
JICA (Japan International Cooperation Agency)- Kapasite oluşturmak ve Teknik Yardım
•
NDF- Kapasite oluşturmak ve Teknik Yardım
•
NZ MFAT (Ministry of Foreign Affairs and Trade)- Kapasite oluşturmak ve Teknik Yardım
•
Power Africa/USAID- Kapasite oluşturmak ve Teknik Yardım
•
UNU-GTP (United Nations University Geothermal Training Programme)- Kapasite oluşturmak

4. DOĞU AFRİKA’DA JEOTERMAL PROJELERİ DESTEKLEYEN BANKALAR
-

African Development Bank (ADB)
Agence Française du Developpement (AfD)
EIB
China Exim Bank
IFC
KfW
OPIC
World Bank

5. DOĞU AFRİKA’DA JEOTERMAL PROJELERİN GELİŞEMEME NEDENLERİ
Doğu Afrika’da jeotermal proje geliştirmede en önemli sorun, zaten yatırım ağırlıklı bu tür proje
maliyetlerinin bu ülkeler için çok yüksek olmasıdır. Bunun yanında, bu kuşaktaki ülkeler dünyanın geri
kalmış yoksul ülkelerdir. Bu ülkelerde jeotermal projeleri destekleyecek finans kurumları yoktur.
Jeotermal yatırımın en riskli aşaması olan sondaj faaliyetlerini destekleyecek ticari bankalar
bulunmamaktadır.
İkinci önemli husus, yerel yetişmiş ve deneyimli teknik personelin eksikliğidir. Bu tür personelin yurt
dışından getirilmesi son derece pahalıya mal olmaktadır.
Bu yoksul ülkelere hibe veya kredi veren kuruluşlar, yapılan işlerde kendi standartlarını dikte etmekte
ve bu işleri gerçekleştirecek insan kaynağını buralara taşımakta ve bir bakıma verdikleri kredileri kendi
ülkelerine götürerek projeleri pahalılaştırmaktadır.

SONUÇ
Büyük Doğu Afrika Rift bölgesinde 20000 MWe üzerinde bir jeotermal potansiyel olduğu anlaşılıyor.
Bunların geliştirilebilmesi için, yerel insan kaynakları ve teknolojilerinin yetersiz olması dolayısıyla,
proje maliyetleri oldukça yüksek görünüyor.
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Bu kaynakların geliştirilmesinde ülkemizden destek, yetişmiş teknik personelle yapılabilir. Sondaj
teknolojisi konusunda destek verilebilir. Güncel olarak, bir sondaj yüklenici firmamız orada sondaj
faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bunun yanında, yetişmiş deneyimli sondaj mühendislerimiz ile
jeotermal enerji projelerinin diğer alanlarında da deneyim kazanmış mühendislerimiz için ciddi bir alan
görünüyor. Bu hem bu ülkelerin hem de bizim ülkemizin kazanacağı bir durum yaratıyor.

KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

Wood, J. and Guth, A. - East Africa's Great Rift Valley: A Complex Rift System, Michigan
Technological University, http:/geology.com/ Plate Tectonics.
Omenda, P. 2018. Geothermal Outlook in East Africa: Perspective for geothermal development,
Irena-IGA presentation, 31.01.2018.
Bressan, D., 2018. The Discovery Of The Great Rift Valley, Where Africa Is Splitting In Two,
Forbes, Apr. 3rd, 2018.
Kaireh, A., and Aye, F., 2012. Geothermal developnment in Djibouti Republic: Country report.
Poc. 4th African Rift Conference. Nairobi, Kenya. 21-23 Nov., 2012.
Mariita, N.O., 2009. Exploration History of Olkaria Geothermal Field by Use of Geophysics,
Presented at Short Course IV on Exploration for Geothermal Resources, UNU-GTP, KenGen and
GDC, Kenya, Nov. 1-22.
Ouma, P., Koech, V., and Mwarania, F., 2016. Olkaria Field response after 35 years of production
(1981-2016), Proc. 6th African Rift Geothermal Conference, Addis Ababa, Ethiopia 2-4 Nov.
2016.

ÖZGEÇMİŞ
Umran SERPEN
1945 yılı İzmir doğumludur. 1967 yılında İTÜ Petrol Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra,
1974 yılına kadar TPAO ve MTA’da petrol ve jeotermal sahalarında çalışmıştır. 1988 yılına kadar
İtalyan ELECTROCONSULT mühendislik ve danışmanlık şirketinde El Salvador, Guatemala, Meksika,
Nikaragua, Kosta Rika, Arjantin, Şili, Etiopya, Kenya, Filipinler, Rusya ve İtalya gibi ülkelerde çeşitli
jeotermal projelerde danışmanlık yapmıştır. 1988 yılından beri öğretim görevlisi olarak hizmet verdiği
İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü’nde 2010 yılında Doçent ünvanı aldıktan kısa bir süre
sonra emekli olmuştur. Halen aynı Bölümde Okutman olarak ders vermekle birlikte serbest danışman
olarak mesleğini icra etmektedir.

Jeotermal Enerji Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 169 _______

YÜKSEK MİKTARDA YOĞUŞMAYAN GAZ İÇEREN
SAHALARDA KOMBİNE ÇEVRİM SANTRAL KULLANIMININ
ARAŞTIRILMASI
An Evaluation Of Single Flash Geothermal Power Plants With Bottoming ORC Units At High NCR Content

Baran KAYPAKOGLU
Ugo BARBON

ÖZET
Organik rankin çevrimlerinin buhar türbinleri ile seri bir biçimde kullanılması, konvansiyonel buhar
türbini çevrimlerine kıyasla bazı avantajları beraberinde getirmekte. En gözle görünür avantajlardan
biri, buhar yoğuşması atmosferik basıncın üstünde gerçekleştiği için, yoğuşmayan gazların
çıkarılmasının ekstra güç gerektirmemesi. Fakat, organik rankin çevrimleri, konvansiyonel buhar
çevrimlerine kıyasla daha düşük bir termal verime sahip oldukları için, bu kombinasyon toplam olarak
daha düşük bir üretime yol açmaktadır. Durum böyle olmasına rağmen, eğer buhar içindeki gaz,
ekstrasyon sistemine fazla yük olacak kadar yüksek miktarda ise, organik rankin ünitesi kombinasyonu
daha avantajlı bir opsiyon haline gelebilir. Bu çalışmada, yaklaşık olarak hangi NCG (Non Condensible
Gases - Yoğışmayan Gazlar) oranında organik rankin çevriminin bottoming ünitesi olarak
kullanılmasının konvansiyonel buhar çevrimine kıyasla daha avantajlı hale geldiğini araştıracağız.
Anahtar Kelimeler: Rankin çevrimi, Jeotermal Enerji, kondense olmayan gazlar, kombine çevrim

ABSTRACT
The use of ORC bottoming units in series with steam turbines bring forth some advantages compared
to single flash units with conventional cooling circuits. One of the most evident advantages is that an
ORC unit does not require power for the extraction of non-condensable gases since the condensing
process takes place at a pressure higher than atmospheric pressure. However, the ORC unit has
lower thermal efficiency compared to conventional single flash units, and therefore the power
produced with this integration is lower in terms of overall produced net power. Although this is the
case, the use of an ORC as a bottoming unit might help produce more overall net power in cases
where the NCG content is high enough to make the gas extraction process demanding in terms of
power consumption. In this study, we will try to identify roughly at which percentage of NCG content in
steam, the use of an ORC as a bottoming unit will be advantageous against the conventional single
flash cycle in terms of net power production.
Key Words: Indonesia, Geothermal Energy, Energy saving, Solar heating.

GİRİŞ
Bu çalışmada, konvansiyonel bir tek flaş buhar santralini, organik rankin çevrimi ile seri bağlayıp,
konvansiyonel çevrim ile kombine çevrim arasındaki net güç üretim farkını ve bu farkın farklı
yoğuşmayan gaz miktarlarındaki değişimini incelelenmiştir. Tek flaş buhar santral değerleri şu an
operasyonda olan gerçek bir santralden alınmıştır. Organik rankin çevrimi proses koşulları ise Sarulla
sahasında kullanılan değerler ile hesaplanmıştır [1]. Not edilmelidir ki, rankin çevrimi her ne kadar faz
ayrışmasından sonra direkt olarak reenjeksiyona gönderilen sıvının da kullanılmasına olanak sağlasa
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da, amacımız konvansiyonel çevrim ile kombine çevrimi aynı koşullarda, aynı ısı miktarları ile
kıyaslamaktır. Bu sebep ile, kabuklaşma potansiyeli de göz önünde bulundurularak, reenjeksiyona
gönderilen sıvı güç üretimi için kullanılmayacaktır.

1. TEK FLAŞ BUHAR SANTRALİ
Tek flaş buhar santralleri, basit ve düşük maliyetli olmaları sebebi ile dünyada en çok kullanılan
jeotermal santrallerdir. Kuyulardan gelen çift fazlı akışkanın separatörlerde ayrıştırılan buharı ile
çalışırlar.
Bu çalışmada ele alacağımız santral 5.77 bara basınçta 269.2 t/h doygun buhardan 37,163 kW brüt
güç üretmektedir. Üretim değerleri Endonezya’da üretimde olan gerçek bir santralden alınmıştır.
Santralin basit bir şeması Şekil 1 de gösterilmektedir.
Ejektör
Soğutma Kulesi

Türbin

Kondenser

Soğutma Suyu Pompası
Üretim Kuyuları

Reenjeksiyon Kuyuları

Şekil 1. Tek Flaş Jeotermal Buhar Santrali Şematik Gösterimi
Şekil 1’de görüldüğü gibi çift faz akışkan seperatörde ayrıştırılmakta, buhar türbine, sıvı ise
reenjeksiyona geri gönderilmektedir. Seperatör basıncı akışkanın silika doygunluğu ile orantılıdır.
Separatörde ayrışan buhar türbine gider ve şaftı döndürüp jeneratörde elektrik üretilmesini sağlar.
Buharın bir kısmı türbinde kondense olur ve çift faz olarak vakum halindeki kondensere gönderilir.
Burada tüm buhar kondense olur ve soğutma suyu pompaları ile soğutma kulesine aktarılır.
Kondenserdeki yoğuşmayan gazlar ejektör ve vakum pompalarından oluşan hibrid bir gaz
ekstraksiyon sistemi ile emilir ve atmosfere salınır. Sonuç olarak çevrimde ana iç tüketim ekipmanları
soğutma suyu pompaları, soğutma kulesi fanları ve vakum pompasıdır. Bunların dışında türbin ve
jeneratör soğutmaları içinde düşük miktarda bir enerji gerekmektedir.
Tablo 1. Buhar Türbini Proses Koşulları
Basınç, bara
Sıcaklık, ⁰C
Debi, t/h
Buhar Oranı
Şaft Gücü, kW
İzentropik Verim

Giriş
5.77
158.3
269.2
1

Çıkış
0.08
41.6
269.2
0.87
37,921
%79.6
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Tablo 1 de gösterilen koşullar ile hesaplanan güç ve iç tüketim değerleri aşağıdaki gibidir
Tablo 2. Üretilen Güç ve İç Tüketim Değerleri
Güç, kW
37,921
37,163
968.2
298.4
475.2
35,412

Turbine Şaft Gücü
Jeneratör
Soğutma Suyu Pompası
Soğutma Kulesi Fanları
Vakum Pompası
Santral Net Üretimi

Jeneratör verimi %98 kabul edilerek santral net üretimi 35,412 kW olarak hesaplanmıştır. İzentropik
türbin verimi Baumann kuralı ile, kuruluk verimi %85 kabul edilerek %79.6 olarak hesaplanmıştır [2].
Dikkat edilmelidir ki türbine giden buhar aslında 267.5 t/h’dir. 1.7 t/h buhar ejektörler tarafından
kullanılmaktadır.

2. RANKİN ÇEVRİMİ SANTRALİ
Eğer jeotermal kaynağın entalpi değeri düşük ise, separatördeki buharlaşma prosesi buhar türbinini
verimli bir biçimde çalıştırmaya yetecek basınçta ve debide buhar üretemez. Bu durumda, buharlaşma
sıcaklığı düşük ikinci bir akışkan buharlaştırılıp, bir gaz türbini aracılığı ile elektrik üretilebilir. Çift
çevrimli santraller bu prensip ile çalışmaktadır. Çift çevrimli santraller düşük entalpili jeotermal
sahalardan elektrik üretimini mümkün kıldıkları için yüksek bir öneme sahiptirler. Fakat, Endonezya
Sarulla sahası gibi yüksek entalpili jeotermal kaynaklar için de kullanımı söz konusu olmuştur.

3. RANKİN ÇEVRİMİNİN TEK FLAŞ SANTRALİNE ENTEGRE EDİLMESİ
Bu çalışmada amacımız Şekil 1 de gösterilen kesik çizikli bölme yerine bir rankin çevrimi
yerleştirmektir. Öncelikle türbin çıkış basıncı belirlenir. Isı eşanjöründe gerçekleşecek basınç kaybı
0.25 bar kabul edilerek türbin çıkış basıncı 1.25 bara olarak alınmıştır ki bu değer hali hazırda
operasyonda olan kombine çevrimler ile örtüşmektedir. 1.25 bara çıkış basıncı ile hesaplanan türbin
üretim değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Görüldüğü üzere, çıkış basıncını arttırmanın getirdiği bir
avantaj, çıkışta daha yüksek kuruluk oranı sayesinde türbinin biraz daha verimli çalışmasıdır.
Tablo 3. Çıkış Basıncı artışı ardından Buhar Türbini Proses Koşulları
Basınç, bara
Sıcaklık, ⁰C
Debi, t/h
Buhar Oranı
Şaft Gücü, kW
İzentropik Verim

Giriş
5.77
158.3
269.2
1

Çıkış
1.25
105.8
269.2
0.94
16,406
%82.5

3.1 Rankin Çevrimi Tasarım Parametreleri
Santral tasarımında kullanılan termodinamik hesaplar için Mikrosoft Excel ile CoolProp kullanılmıştır.
CoolProp ücretsiz dağıtılan, 100’den fazla akışkanı barındıran bir termodinamik kütüphanedir.
Jeotermal Enerji Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 172 _______

Rankin çevrimini optimize etmeden önce bazı sabit tutulacak değerlere karar verilmesi gerekmektedir.
Bu değerler ikincil akışkanın buharlaşma ve soğuşma sıcaklığıdır. İkincil akışkanın buharlaşma
sıcaklığı buharın yoğuşma sıcaklığına bağlıdır. Genel olarak iki değer arasında 10°C sıcaklık farkı
kullanılır. Buhar yoğuşma sıcaklığı 105.8°C olacağından (1.25 bara doygunluk sıcaklığı), ikincil
akışkan buharlaşma sıcaklığı 95.8° olarak seçilmiştir.
İkincil akışkan buharı türbinde genleştikten sonra tekrar yoğuşmak üzere hava soğutma sistemine
gidecektir. Ortalama hava sıcaklığını 25° kabul edip, endüstride kullanılan fark sıcaklıklarını göz
önünde bulundurup, yoğuşma sıcaklığını 32°C olarak alacağız.
3.2 Isı Transfer Hesapları
ORC hesaplarına başlamadan önce, buhardan ne kadar ısı alınabileceği hesaplanmalıdır. Buharın
tamamını yoğuşturursak elde edeceğimiz ısı:

olarak hesaplanır. Burada h vapor ve h liquid sırasıyla 105.8°C’deki buhar ve sıvı entalpileri, m ise toplam
buhar debisi olan 269.2 t/h dir. Bu değer tek flaş santral çevriminde ejektörler için sarf edilen buharı da
kapsamaktadır.
Buhar yoğuştuktan sonra sıcaklığının 60°C’ ye kadar düşürülmesi öngörülmüştür. Bu soğumadan elde
edilen ısı:

Şeklinde hesaplanır. h değerleri 106°C ve 60°C ‘ye tekabül eden sıvı entalpi değerleridir. Daha fazla
soğuma kayda değer bir getiri sağlamayacağı gibi, kabuklaşmayı da tetikleyebilir. Bu nedenle 60°C
altına inilmemiştir. Eğer gerçek bir santral tasarımı yapılıyor olsaydı, kabuklaşma ihtimalleri ampirik
testler ile incelendikten sonra soğuma sıcaklığına karar verilebilirdi.
Sonuç olarak, ikincil akışkanı buharlaştırmak üzere toplam 171250 kW ısı bulunmaktadır.
Deneme yanılma yöntemi ile n-bütan’ın, n-pentane’a kıyasla daha yüksek türbin üretim değerleri elde
ettiği görülmüştür. Bunun sebebi bütan’ın buharlaşma sıcaklığı noktasının sistemi yoğuşma sıcaklığı
değeri ile daha uyumlu olmasıdır.
Bu noktada ikincil akışkan miktarı hesaplanabilir:

bütanın 95.8°C ’de buhar,
ise 32°C ’de sıvı entalpisidir. Bundan sonra ön
Burada
ısıtma ve buharlaşma için gerekli ısı yükleri hesaplanabilir. N-Bütanı 32°C’den 95.8°C’ye çıkarmak için
gereken ısı:

şeklinde hesaplanır. n-bütanı buharlaştırmak için gereken ısı:

olarak hesaplanmıştır. Isı transfer işlemi bir T-H diyagramı ile Şekil 2’deki gibi özetlenebilir.
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Şekil 2. ORC T-H Diyagramı
3.3 ORC Türbin Üretimi
ORC türbin üretimini hesaplamak için, türbin çıkışındaki entalpi değerinin bilinmesi gerekmektedir.
Türbin çıkış entalpisi sıcaklık ve basınca bağlıdır. Çıkış basıncının 32°C’deki doygunluk basıncına eşit
olduğu bilinmektedir. Eksik olan değer sıcaklıktır, ki bu da türbinin izentropik verimi kullanarak
hesaplayabilir.
ORC türbin izentropik verim değerleri %86 ile %90 arasında değişmektedir. İzentropik verim aşağıdaki
gibi hesaplanır:

Burada h outletiso türbinin %100 izentropik verimine tekabül eden çıkış entalpisidir. Türbin çıkış sıcaklığı
türbin izentropik verimi %86’ya denk gelene kadar iterasyona tabi tutularak hesaplanmıştır. Türbin
gücü ise aşağıdaki eşitlikle hesaplanır:

Dolayısı ile ORC türbini proses değerleri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.
Tablo 4. ORC Türbini Proses Koşulları
Giriş
T, ⁰C:
95.8
P, bara:
14.09
h, kj/kg:
716.6
s,
2.49
kj/kg.K:
Güç : 21,506 kW

Çıkış
49.9
2.99
630.6
2.42
İzentropik Verim:
86%

3.4 İç Tüketim Hesapları
Türbin çıkışındaki bütanın yoğuşturulması gerekmektedir. Yoğuşma için gereken toplam ısı yükü:
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şeklinde hesaplanır. Organik rankin çevrimlerinde genelde hava soğutmalı kondenserler kullanılır. Bu
kondenser için gerekli fan gücü empirik korelasyonlar ile hesaplanmıştır. Bazı projelerden biliniyorki
yaklaşık 150,000 kW termal güç yaklaşık 1,300 kW fan gücü gerektirmektedir. Lineer bir ilişki kurarak
ihtiyacımız olan fan gücünü 1,311 kW olarak hesaplayabiliriz.
İkincil akışkan pompasının enerji tüketimi:

şeklinde hesaplanır. Burada
yerçekimi,

m /saat cinsinden debi, kg/m cinsinden bütan yoğunluğu,
metre cinsinden hidrolik yük ve 65% olarak kabul edilmiş pompa verimidir.
3

3

2

m/s cinsinden

4. TEK FLAŞ ÇEVRİMİ İLE KOMBİNE ÇEVRİMİN KIYASLANMASI
Bu bölümde iki alternatifin güç üretimleri karşılaştırılmıştır.
Güç üretimi ve termal verim karşılaştırması aşağıdaki tabloda verilmektedir. Verim hesabı için kullanılan eşitlik:

Burada
üretilen net güç, toplam buhar miktarı ve
entalpi değerleri iki alternatif için de aynıdır.

türbin girişindeki sıvı entalpisidir. Bu durumda kütle ve

Tablo 5. Güç üretimi ve verim bakımından karşılaştırma
Tek Flaş Santrali

Kombine Çevrim
Santrali

Generator Power, kW

37,163

37,154

Net Power, kW

35,412

34,830

Efficiency:`

%17.1

%16.9

Sonuç olarak iki alternatif de güç üretimi bakımından birbirine çok yakındır. Rankin çevrim santralleri
tek flaş santrallara kıyasla daha düşük verime sahip olduğu için kombine çevrimin daha düşük güç
üretmesi beklenebilirdi. Verim değerlerinin ve dolayısı ile üretilen güçlerin birbirine yakın olmasının
sebebi buhar türbin çıkış basıncındaki artışın türbin verimine olumlu etkisinden kaynaklanmaktadır.
Bir organik rankin çevriminde buhar yoğuşması atmosfer basıncının üstünde gerçekleşir ve dolayısı ile
yoğuşmayan gazlar ekstra ekipman ve enerji gerektirmeden atmosfere salınabilir. Bu sebepten, iki
alternatifi farklı yoğuşmayan gaz oranlarında karşılaştırması öngörülmüştür. Beklenti yoğuşmayan
gazların yeterince yüksek olduğu bir noktada kombine çevrim santral veriminin konvansiyonel çevrime
kıyas ile hatırı sayılır derecede yüksek olmasıdır.
4.1 Artan Yoğuşmayan Gaz Oranı ile Kıyaslama
İki çevrim de %4.5 karbon dioksit oranına kadar %1’lik artışlar ile modellenmiştir. Aşağıdaki figürler
%0.5 ile %4.5 arasındaki karbon dioksit miktarı değişimlerine karşılık gelen net güç üretimi ve çevrim
verimlerini göstermektedir.
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Şekil 3. Net Kütle Tüketim Kıyaslaması

Şekil 4. Üretilen Net Gücün Kıyaslaması
Şekillerden de görüleceği gibi, kombine çevrim santrali %2.5 karbondioksit miktarı ve üstünde
kombine çevrime kıyasla daha avantajlı hale gelmektedir.
Aynı hesapları daha yüksek türbin giriş basıncı ile yaptığımızda ayrışma noktasının daha da aşağıya
indiği görülmektedir. Örneğin 7.5 bara türbin giriş basıncı değeri ile yapılan hesap sonuçları aşağıdaki
gibidir:
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Şekil 5. Yüksek Türbin Giriş Basıncı ile Verim Kıyaslaması
Bu durumda kombine çevrim santrali tek flaş çevrime kıyasla %1.5 CO 2 oranında daha verimli hale
gelmiştir.
5. SONUÇ
Bu çalışmada tek flaş buhar çevrimi santrali ile aynı koşullarda bir kombine çevrim santral
karşılaştırılmıştır. Düşük yoğuşmayan gaz oranlarında iki opsiyon arasında ciddi bir fark bulunmaz
iken, gaz oranı arttıkça kombine çevrimin daha verimli bir seçim olduğu görülmüştür. Buhar basıncı
arttıkça, kombine çevrimin daha düşük CO 2 oranlarında da avantajlı hale geldiği gözlenmiştir. İleriki
çalışmalarıda iki alternatif çevrim yatırım maliyeti bakımından da kıyaslanıp, jeotermal sahaların
spesifik termodinamik ve kimyasal özelliklerine göre uygun güç üretim üniteleri tavsiye eden bir
algoritma yazılması planlanmaktadır.
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JEOTERMAL ENERJİNİN GELİŞİMİ VE AYDIN’DA
JEOTERMAL KAYNAKLI SIKINTILARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Development Of Geothermal Energy And Solution Proposals For Geothermal Based Problems In Aydın

Ali KINDAP

ÖZET
Jeotermal enerji kaynakları bakımından oldukça zengin bir konumda olan Türkiye, Alp-Himalaya
kuşağı üzerinde yer almaktadır. Jeolojik yapımız dikkate alındığında, jeotermal sistemlerin genç
tektonik ve volkanik faaliyetlere bağlı olarak geliştiği görülmektedir. Bunun yanı sıra 2007 yılında
jeotermal enerji mevzuatının güncellemesi, yatırım faaliyetlerinde yoğun olarak görev alan keşif,
arama ve üretim aşamaları dâhilinde özel sektörün ilgisini çekmiştir. 15 MWe ‘tan 1.347 MWe’a çıkan
jeotermal santral kurulu gücümüz büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir.
Jeotermal enerji santrallerinin halk tarafından algılanış biçimleri ve bazı santrallerin yaşadığı
problemler nedeniyle halk nezdinde sıkıntılar ortaya çıkmaktadır Özellikle santrallerin yoğun olarak
bulunduğu Aydın’da, yerel halk ile yaşanan sorunlara çözüm üretebilmek ve iletişimi
kuvvetlendirebilmek adına çalışmalar yapmak ve akabinde bunların sonuçlarını almak hedeflerimiz
arasında olmalıdır.
Bu kapsamda oluşturduğumuz çalışmada, Özellikle Aydın İl’inde jeotermal santraller dolayısı ile yerel
halk ile yaşanan sıkıntılar, nedenleri ve bu sıkıntılara karşı alınan ve alınması gereken çözüm önerileri
üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler : Jeotermal Gelişim, Aydın, Çözümler
ABSTRACT
Turkey, situated on the Alpine-Himalayan belt, holds rich geothermal energy resources. Considering
geological structure, geoscientists agrees that geothermal systems are developed due to young
tectonic and volcanic activities. The update of geothermal energy legislation in 2007, leaded an
acceleration on the interest of the private sector, the industry heavily commissioned in investment
activities; including exploration, development and production phases. Total installed capacity of the
geothermal power plants are increasing with a great development starting from 15 MWe leading
through 1347 MWe nowadays.
There are sometimes occuring problems due to public’ s conception and some problems that power
plant operators faced.Especially in Aydın, where the power plants are located intensively, the aim is to
find solutions to the problems experienced with the local people and strengthen the communication.
In this study, especially in Aydın province, the problems faced with the local people due to geothermal
power plants, their reasons and solutions to solve these problems will be emphasized.
Key Words

: Geothermal Development, Aydın, Solutions.
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1.GİRİŞ
Dünyadaki enerji tüketiminde kullanılan kaynakların %90’nını fosil yakıtlar olarak adlandırılan kömür,
petrol ve doğal gaz oluşturmaktadır. Fosil enerji kaynaklarının yakın gelecekte tükenecek olmaları ve
neden oldukları çevre kirliliği, alternatif enerji kaynaklarının devreye girmesini zorunlu hale getirmiştir.
Bu nedenle son yıllarda fosil yakıtların yerine geçebilecek alternatif enerji kaynaklarının araştırılması
ve bu kaynaklardan yararlanılması konusunda çalışmalar hızlandırılmıştır. Alternatif enerji kaynakları
arasında yer alan jeotermal kaynaklar hem düşük karbondioksit emisyon oranı ile hava kirliliği
yaratmaması, hem yenilenebilir olması, hem de doğa koşullarından bağımsız olarak kesintisiz enerji
üretebilmesi nedeni ile önemli bir enerji kaynağıdır.
Yerin iç ısısının oluşturduğu enerji olarak da adlandırabileceğimiz jeotermal enerji, yenilenebilir, temiz
ve sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. İlk çağlardan yakın geçmişimize dek yiyecek pişirme ve sağlık
amacıyla kullanılan bu doğal kaynak, teknolojinin de gelişimi ile beraber pek çok farklı alanda
kullanılabilir hale gelmiştir. Termal ve sağlık turizmi, ısıtma (konut, sera, vb.), gıda kurutuculuğu,
elektrik üretimi, içecek ve sağlık endüstrisi için endüstriyel karbondioksit üretimi, alg üretimi, silika ve
lityum eldesi vb. endüstrinin birçok kesiminde kullanımı yaygınlaşan jeotermal enerji, güneş, rüzgâr ve
dalga enerjilerinden farklı olarak, belirli doğa koşullarından etkilenmemekte ve sürdürülebilir işletme
koşulları sağlandığı takdirde üretiminde aksaklık yaşanmamaktadır.
Maden, Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA)’dan edinilen bilgi doğrultusunda; Türkiye,
31.500 MWt olduğu hesaplanan jeotermal enerji potansiyeli ile Avrupa’da 1., dünyada ise 4. sırada yer
almaktadır. Ancak, gelişen teknoloji, sayısı hızla artan araştırmalar ve sondajlar göz önüne
alındığında, bu teorik potansiyelin güncellenmiş değerinin 62.000 MWt olduğu düşünülmektedir. Bu
potansiyelin büyük bir kısmı coğrafi yapı uygunluğu nedeni ile Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde
yoğunlaşmıştır. Ege Bölgesi hem tarım hem de jeotermal enerji için uygun donanıma sahiptir.
Jeotermal enerji, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına ve fosil enerji kaynaklarına göre daha az
bilinmekte olup, içeriği ve çevresel etkileri ile ilgili sayısız bilgi bulunmaktadır. Bu çalışma, jeotermal
enerjinin bilinirliğini arttırmak ve toplum nezdinde farkındalık yaratabilmek adına bilgiler verecek ve
Aydın İli çevresindeki olumsuz haberlere yönelik bilgilendirme mahiyeti taşıyacaktır.

2.TÜRKİYE VE JEOTERMAL ENERJİ
Türkiye’nin 1984 yılında 15 MWe kapasite ile Denizli Kızıldere’de başlayan jeotermal güç üretimi,
yaklaşık 30 yıllık bir aradan sonra, %80’lik büyüme oranı ile Aralık 2018’de 1.347 MWe’ye erişmiştir.

Grafik 1 : Türkiye Jeotermal Enerji Kurulu Güç Değişimi
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13 Haziran 2007 tarihli resmi gazetede yayımlanan 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli
Sular Kanunu (Jeotermal Kanunu) ile 11 Aralık 2007 tarihli ve 26727 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği (Jeotermal
Yönetmeliği)’nin ardından özel sektör, devlet teşviklerinin yasal düzenleme ile hayata geçirilmesine
olumlu tepki vermiş ve tamamen yerli sermaye kullanan 32 yatırımcı üyenin projeleri ile Türkiye,
Dünya JES kurulu güç sıralamasında 4.’lüğe yükselmiştir.
Jeotermal kaynaklar, arz güvenliği sağlanmasının bilinci ile Dünya ülkeleri arasında yenilenebilir enerji
kaynakları içerisinde popüler hale gelmekte ve özellikle bu kaynağın zengin olduğu Endonezya,
Filipinler ve Kenya gibi ülkelerde, teşvik ve desteklerle yatırımcıların bu kaynağı değerlendirebilmeleri
için çalışmalar yapılmaktadır. Paris İklim Anlaşmasının koşullarını uygulayabilmek için Dünya Bankası,
Kalkınma Bankaları ve İklim Fonlarını yöneten kuruluşlar da yatırımları destekleyerek ülkelerin
jeotermal gelişim hedeflerinin hayata geçirilebilmesi için önemli adımlar atmaktadırlar.
2.1.Türkiye: Jeotermal Enerjinin Ülke Ekonomisine Katkıları
2015 sayımına göre nüfusu 787.741.053 olan Türkiye’de 1984’den bu yana jeotermal kaynaklardan
elektrik enerjisi üretilmektedir.
Yerin derinliklerindeki kayaçlar içerisinde birikmiş olan ısının akışkanlarla taşınarak, depolandıkları
rezervuarların keşfi ve yeryüzüne çıkartılarak işletilebilir hale getirilmesi oldukça maliyetli ve riskli olan
jeotermal enerji yatırımları, yatırımcılar tarafından, enerji üreten kaynaklar haline dönüştürülmektedir.
Jeotermal kaynak aramaları, uzun zaman alan jeolojik haritalama ile başlayarak, yüksek maliyetli
jeofizik veri toplama yöntemleri sonrası, metre başına 1.500 ABD $ olan derin kuyu (3.000 m ve daha
derin) sondajları ile devam etmektedir. Kaynak keşif oranı ise %60 gibi yüksek riskli bir orana
(3.000m’lik keşif kuyusu 4,5 milyon $) sahiptir.
Daha önceleri 1000 - 2000 metre gibi derinliklerden elde edilen jeotermal akışkan, içinde
bulunduğumuz dönemde 3000 - 4000 metre gibi derinliklerden çıkartılmaktadır. Bir sondajın maliyeti
ise 4 milyon Dolar’a ulaşmaktadır. JES’ler, arz güvenliği yüksek santraller olup, baz yük santrali olarak
üretim yapmaktadırlar. Bu sayede sistem üzerinde işletme kararlılığı ile daha az dengesizlik maliyeti
oluşturmaktadır. Ancak jeotermal sahalarda, dinamik yeraltı sistemi nedeniyle rezervuar yönetimi daha
maliyetli ve zordur. Örneğin rüzgar ve güneş yatırımları için yapılan fizibilite çalışmalarında daha
somut veriler elde edilmekte ve işletme sürecinde, yıllar boyunca gelişen teknoloji sayesinde risk
faktörleri azalmakta iken, JES’lerde bunun aksi bir çizgi izlenmektedir.
JES’ler iç tüketim ihtiyacını kendi bünyesinde ürettiği elektrikten karşılamaktadır. JES’ler, reenjeksiyon
ve ikincil üretim sıvısını (pentan, bütan, izobütan vb.) soğutarak, yoğuşturma işlemleri için üretiminin
%20’sini satamadan tüketmektedir. Dolayısıyla iç tüketim maliyetleri çok fazladır.
1 Mwe kurulu güç üzerinden yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılan arazi büyüklüklerini
karşılaştırdığımızda; jeotermal enerji santrallerinin az alan kapladıkları söylenebilir.
Yukarıda kısaca özetlenen katkıların yanı sıra, ikincil jeotermal yatırımlar olarak adlandırdığımız
kullanım alanlarının desteklenmesi ile (özellikle tarımsal faaliyetler ve çiftçi kooperatifleri uzun vadeli
krediler ve vergisel teşvikler ile desteklenmeli) yer yüzeyine kadar ulaştırılan kaynaktan alınan verimin
maksimize edilmesi sağlanacaktır. Jeotermal kaynak bakımından zengin olan tarımsal geçim kaynaklı
bölgelerde (özellikle Aydın, Manisa, Denizli, Çanakkale), re-enjeksiyon öncesi jeotermal akışkan
kullanılarak ısıtma ve CO 2 soğutmalı yüksek teknolojili seraların kurulumu desteklenmelidir. Teknolojik
seracılık faaliyetlerinin 7 kat verimli olduğu dikkate alındığında yatırım için uzun vadeli kredi
sağlanmasının ve vergisel teşviklerle desteklenmesinin verimli olacağı açıkça anlaşılmaktadır.
Aynı şekilde yine santrallerin re-enjeksiyon öncesi akışkanının kullanılmasıyla, bölgesel ısıtma
sistemleri için gerekli alt yapı çalışmaları bu çerçevede desteklenerek, kaynağın kullanım değerinin
artışı sağlanmış olacaktır.
JES’lerin ekonomimize bir diğer katkı olarak santral inşasında %70’lere varan yerli makina ve aksam
kullanımı ile yerel üretime sağladığı avantajları belirtmek gerekir.
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3.AYDIN VE JEOTERMAL ENERJİ
Ülkemizin batı kesimleri, jeotermal santrallerin işletilmesinde coğrafi olarak gerekli olanağı
sağlamaktadır. Bu amaçla çalışmaları tamamlanan 53 adet lisanslı jeotermal santralin 28 adedi
Aydın’da bulunmaktadır. 2018 yılı EPDK Sektör Raporu’na göre; 5.969 GWh’lık toplam elektrik
üretiminin, 4.535 GWh’lık kısmı Aydın’daki santrallerden elde edilmekte ve bu santrallerde yaklaşık
1000 kişiye istihdam sağlamaktadır. İlgili kamu kurumlarının sağladığı katkılar ve yatırımcılar
sayesinde bugünlere taşınan jeotermal sektörü ile ilgili kamuoyunda jeotermal enerji santralleri ile ilgili
olumsuz görüşler bulunmaktadır. Özellikle tarımsal üretimi yüksek olan Aydın’ın, jeotermal santraller
sebebi ile tehdit altında olduğu iddiası ile pek çok haber yapılmaktadır. İçeriklerine göre haberler genel
olarak aşağıda listelenmiştir.
Tablo 1. Haber Ana Başlıkları

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği olarak, tarımsal üretim ve kansere bağlı ölüm oran
verileri, ilgili ulusal ve yerel kamu kurumları ile akademik çalışmalardan sağlanmaktadır. Jeotermal
elektrik santrallerinin tarımsal üretim değerleri ve kanserle ilişkisini olumlu veya olumsuz yönde
bilimsel olarak kanıtlayan herhangi bir akademik çalışma bulunmamakla birlikte, kurum verileri de bu
sayıların değişim oranlarını farklı etkenlere bağlamaktadırlar.
Jeotermal elektrik santralleri kurulum aşamasından işletilme aşamasına kadar, çeşitli izinler almakla
yükümlüdürler. Bunun yanı sıra denetimlere tabi tutulmaktadırlar. Bu sebeple; JES’ler, yürürlükte
bulunan mevzuat ve yasalara uygun bir şekilde inşaa edilip işletildiklerinde herhangi bir çevresel
zarara neden olmamaktadırlar. Jeotermal enerji santralleri mevzuat yükümlülükleri uyarınca çevrimde
kullandıkları tüm akışkanı, teknik olarak reenjeksiyonu sağlayamadığını kanıtlamadığı sürece
rezervuara geri basmak zorundadır. Yaş tip soğutma kulesinden faydalanan santrallerde meydana
gelen buharlaşma kayıpları haricinde jeotermal enerji santrallerinde kullanılan akışkanın tamamı
reenjeksiyon kuyuları vasıtasıyla rezervuara geri basılmaktadır.
Belirlenen ve aşağıda da sıralanmış olan kurallar çerçevesinde işletilen firmalar aşağıdaki maddeleri
tamamladıklarında, çevresel zararların tamamen önüne geçilebilir.














Jeotermal sahaların etütlerinin detaylı yapılması
Sahaya ait jeolojik yapısının iyi analiz edilmesi
Jeotermal sahalarda yapılacak sondajların bir mühendislik projesi gibi planlanması
Kuyu yapılırken veya yapıldıktan sonra meydana gelebilecek risklerin ortaya konulması
Risklere ilişkin önlemler planının oluşturulması
Sondaj öncesi ve işletme aşamasında detaylı izleme yapılması
Sürekli denetim gerçekleştirilmesi
Yasa ve yönetmeliklerin tavizsiz ve herkese eşit olarak uygulanması
İzlemelerin 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
Bu kuyulardan özellikle sıcaklık, seviye ve elektriksel iletkenlik gibi karakteristik yeraltı suyu
parametrelerin takip edilmesi
Sürekli veri kaydetme ve aktarma özelliği bulunan cihazların izleme kuyularına indirilmesi ve
bu şekilde istenilen zaman aralıklarında okuma alınabilmesi
Anlık okuma alınabilmesi veya belirli aralıklarla verilerin sağılması ve analizinin yapılması
Bu tip sürekli ve anlık veri aktarımına sahip bir izleme sistemi sayesinde olası kaçak ve
kirlenme problemlerine anında müdahale etme şansı [1].
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Re-enjeksiyon faaliyeti:
• Birçok kirleticiyi yok eder
• Akışkanın boşa gitmesini önler -> rezervuarın ömrünü uzatır
• Yüzeyde oluşabilecek ısı değişimlerini korur
• Geniş göletlerin oluşumunu engeller [2].

Yukarıda bahsedilen kurallara ek olarak sorumlu yatırımcı bilinciyle hareket eden işletmecilerin takip
etmiş olduğu verimlilik arttırıcı çalışmalar ve Ar&Ge faaliyetleri neticesinde jeotermal santrallerin olası
olumsuz etkilerinin minimum seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir. Enerjide dışa bağımlılığın çoğu
platformda vurgulandığı ve yerli ve milli enerji kaynaklarımızın kullanımına yönelik politika ve
teşviklerin direkt olarak devlet nezdinde desteklendiği bir ortamda kendi topraklarımızdan elde
ettiğimiz jeotermal kaynakların kullanımı da oldukça önemli bir yer edinmektedir.
Yapılan çalışmalarda re-enjeksiyon faaliyetine ek olarak; insan faaliyetleriyle yüzey ve yeraltı suyu
kirlenmesi olabilse de, doğada farklı özelliklere ait suların akım yolu boyunca birbirlerine karışması
veya farklı akifer tiplerindeki suların litoloji ve tektonik kontrollü hidrolik su koduna bağlı akım yolları
boyunca diğer akiferleri beslemesi sonucunda doğal yollarla da yeraltı suyu ve yerüstü suları
kirlenebilmektedir. Burada en önemli kriter, havza bazında hangi parametrelerin hangi sınırlarına
kadar insan faaliyetlerinden kaynaklanabileceğini ve hangi sınır veya eşik değerlerinin doğal
kirlenmeden kaynaklanabileceğini öngörebilmektir. Gözlem kuyularından periyodik örnekleme ve
analiz yapılmasıyla izleme yapılabilir. Ancak bu çalışmaları yapmadan ve akiferlere ait doğal su
kalitesini ve antropojenik eşik değerlerini belirlemeden “jeotermal sahalar suyumuzu kirletiyor” demek
doğru bir yaklaşım değildir.[3]
Kanser vakaları için ise; TUİK verilerinden yola çıkarak sayısal bir veri elde edilebilir ki bu veriler
olumsuz haberlerin aksini göstermektedir. Fakat jeotermal santrallerin kansere neden olduğu iddiasını
destekleyecek herhangi bir akademik çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple, jeotermal santrallerin
tarım ürünlerine zarar verip, kansere neden olduğu haberleri, kanıtlayıcı verilere dayanmayan haber
öğeleridir.

4.AYDIN VE ÇEVRESİNDE NELER YAPIYORUZ?
Aydın nezdinde jeotermal enerjiyi tanıtmak ve sıkıntılara çözüm yolları sağlayabilmek amacıyla pek
çok çalışma yürütmekteyiz.








Basın çalışmaları: Basın yolu ile çevre halkına ulaşmaya ve sektörü anlatmaya çalışıyoruz.
Halk Buluşma Toplantıları : her sene santrallerin bulunduğu illerde halk buluşma toplantıları
düzenlemekteyiz. Bu toplantılarda; akademisyenlerimiz objektif bir şekilde görüşlerini ve
çalışmalarını iletiyorlar, yerel halkın soruları cevaplandırılıyor ve yatırımlar hakkında daha
detaylı incelemelerde bulunulabiliyor.
Konu Toplantıları : Akademisyenlerden, yatırımcılardan ve kamu kurumlarından oluşan çeşitli
komisyonlar oluşturup, jeotermalin çevreye etkilerini daha iyi anlama ve çözüm üretimi ile ilgili
toplantılar yapmakta ve neticede uygulamaya koymak üzere belirli kararlar almaktayız.
Bunlardan en önemlisi, jeotermal santrallerden çıkan gazların bertaraf edilmesi ile ilgili
yaptığımız toplantılardır. Toplantılarımız neticesinde, yapılan bir projenin gerçekleşmesine
katkıda bulunmuş ve proje tamamlandıktan sonra; santrallerden çıkan gazların büyük bir kısmı
hem bertaraf edilmiş olacak hem de ticari faaliyetlerde kullanılabilecektir.
Kongre/Organizasyon : Kongreler düzenleyerek, sektör taraflarının bir araya gelmesini
sağlıyor ve son teknolojileri santrallerimizde kullanarak, daha verimli ve çevreci bir hale
getirmeye çalışıyoruz.
Son olarak; ilgili bölgelerde sosyal çalışmalar yürütüyor ve her konuda destek olmaya
çalışıyoruz. Yürütmekte olduğumuz AB Projeleri sayesinde uluslararası platformlarda,
gerçekleşen yeniliklerden haberdar oluyor ve proje hedefleri doğrultusunda çevresel faktörlerle
ilgili risk durumlarını daha iyi analiz edebilmeyi arzuluyoruz. Aydın İli ve çevresinde
gerçekleştirmeyi planladığımız yeni bir projemiz ise; sosyal etki analizidir. Bu çalışmanın
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yürütülmesi ile amaçladığımız, Aydın İli ve çevresinin demografik yapısının çözülmesi ve
jeotermal santrallere bakış açılarının değerlendirilmesidir. Bu proje sonucunda; bölge halkının
JES’lere olan güven sorununun altında yatan nedenleri daha iyi analiz edebileceğimizi
düşünüyoruz.

5.SONUÇ
Jeotermal enerji önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olup, aktif bir şekilde kullanılmalıdır. Böylelikle
enerji arzında ülke ekonomisinin dışa bağımlılığı azalacak ve enerji talepleri karşılanırken, çevresel
sorunlar en aza indirgenmiş olacaktır. Gelişmiş ülkelerin enerji sağlama kaynakları incelendiğinde; pek
çok ülkenin yenilenebilir enerjiye yöneldiğini ve özellikle jeotermal enerjide ikincil yatırımlara teşvikler
sağlandığı görülmektedir. Ülke olarak, jeotermal enerjinin önünün açılması, santrallerin bulunduğu
yerel halka istihdam sağlamak, arz güvenliğini yönetebilmek ve çevresel etkileri en aza indirebilmek
açısından önem taşımaktadır.
Aydın İli ve çevresinde çıkan haberler ile ilgili JESDER olarak çalışmalarımıza devam ederek,
halkımızı jeotermal enerji hakkında bilgilendirmeye, onlardan gelen soruları cevaplamaya ve
uluslararası standartlar çerçevesinde santrallerimizi işletmeye devam edeceğiz. Bu amaçla henüz
Türkiye’de yeni olduğunu düşündüğümüz bu verimli enerji kaynağının aktif bir şekilde kullanılabilir
olması, hem ülkemiz hem de çevremiz açısından oldukça önemlidir.
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BİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİNİN TERMODİNAMİK
ANALİZİ VE HAVA VE SU SOĞUTMALI ÇEVRİM
PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Thermodynamic Analysis And Performance Assestment Of A Geothermal Power Plant With Air And Water Cooled Condenser

Anıl ERDOĞAN
Serhan KÜÇÜKA

ÖZET
Bu çalışmada jeotermal enerjiye dayalı ve organik Rankine çevrimi kullanılan elektrik üretim
tesislerinde santral üretim gücünün dış sıcaklıklara bağlı değişimi incelenmiş, ayrıca hava soğutmalı
yoğuşturucu yerine su soğutmalı yoğuşturucu kullanılmasının üretim gücü ve verime etkisi
araştırılmıştır. Bu kapsamda Engineering Equation Solver (EES) paket programı kullanılarak çevrimin
termodinamik modeli oluşturulmuştur. Manisa-Alaşehir’de kurulu bir jeotermal güç santrali için analiz
yapılarak yoğuşma basıncının dış sıcaklık ve bağıl neme bağlı değişimleri ve santral aylık ortalama
net gücü hesaplanmıştır. Ayrıca en sıcak ay için üretim kapasitesinin saatlik değişimi incelenmiştir.
Soğutma kulesinin su tüketimi hesaplanarak, jeotermal akışkanın separatörde ayrışması sırasında
elde edilen buharın besleme suyu ihtiyacını ne oranda karşılayacağı tartışılmıştır. Sonuçlar su
soğutma kulesi ve buna bağlı olarak su soğutmalı yoğuşturucu kullanılması halinde, santral enerji
üretiminin yıllık toplamda %7,4 artacağını ayrıca su soğutmalı yoğuşturucu kullanılan çevrimde
üretimin daha kararlı olacağını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Organik Rankine Çevrimi, Jeotermal Enerji, Su Soğutmalı Yoğuşturucu, Hava
Soğutmalı Yoğuşturucu.
ABSTRACT
In this study, a geothermal energy based organic Rankine cycle is investigated regarding variations of
ambient temperature on the power production in the plant. In addition, the effect of using water cooled
condenser instead of air cooled condenser on the net power output and efficiency of the cycle is
investigated. For this purpose, a thermodynamic model of the cycle is developed using Engineering
Equation Solver (EES) environment. By analyzing for a geothermal power plant in Manisa-Alasehir,
changes in the condensation pressure with respect to ambient temperature and relative humidity and
the average power of the plant are calculated. In addition, the hourly change in production capacity for
the hottest month were examined. The results illustrated that, when the water cooling tower and also
the water cooled condenser are used in power plant installed in Alasehir-Manisa, the electricity
production is increased by 7.4% annually, and also the results indicated that the water cooled
condenser is more stable than air cooled condenser in the cycle used.
Key Words: Organic Rankine Cycle, Geothermal Energy, Water Cooled Condenser, Air Cooled
Condenser.

1. GİRİŞ
Jeotermal enerji kullanılan güç santrallerinin ilk dönemlerinde, üretilen akışkandan kuru buhar elde
edilerek türbine gönderildiği kuru su buharına dayalı çevrimler kullanılmakta idi. Ancak jeotermal
enerjinin genellikle yüksek basınçlı sıvı akışkan olarak üretilmesi ve üretim sıcaklığının sınırlı olması
gibi nedenlerle günümüz santrallerinin pek çoğunda çevrim akışkanı olarak ikincil akışkan
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kullanılmaktadır. Jeotermal enerjiden ve atık ısı kaynaklarından güç üretmekte kullanılan bu tip düşük
sıcaklık kaynağına dayalı güç çevrimlerinde genel olarak yoğuşma sıcaklıklarındaki doyma basıncı
atmosfer basıncında yüksek olan ve daha önemlisi türbin çıkış durumu kızgın buhar olarak kalan
organik akışkanlardan biri kullanılmakta ve çevrim Organik Rankine Çevrimi (ORC) olarak
isimlendirilmektedir. Kullanılan organik akışkanlar Pentan, R134a, R1234yf, R245fa, R1234ze(E) ve
Isobütan olabilmektedir.
Literatürde JES ler için farklı çevrim önerileri mevcuttur. Lu vd. [1] jeotermal enerji kaynaklı dört farklı
güç üretim sisteminin (tek flaş (SF), çift flaş (DF), flaş-ORC (F-ORC) ve çift flaş-ORC (DFORC)) hem
termodinamik hem de termo-ekonomik açıdan performans değerlendirmesini yapmışlardır. Bir
optimizasyon çalışması yapılarak net güç çıktısını amaç fonksiyonu olarak belirlenerek dört farklı
sistem karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda çift flaş, flaş-ORC ve çift flaş-ORC sistemlerinde
tekli flaş sisteme nazaran net elektrik gücünde %20 artış olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Coşkun vd.
[2] Kütahya-Simav bölgesindeki jeotermal bölgeleri ele alarak elektrik üretimi için farklı çevrim
konfigürasyonlarını (çift flaş, ikili flaş, birleşik flaş ve ikili ve Kalina çevrimi) termodinamik ve termoekonomik açıdan ele almışlardır. Parametrik çalışma yaparak türbin giriş basıncının güç, enerji ve
ekserji verimleri üzerindeki değişimini incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda maksimum güç üretimi,
birinci yasa ve ikinci yasa verimi Kalina çevrimi için ve onu takiben birleşik flaş ve ikili çevrim için elde
edildiği sonucuna varmışlardır. Wei vd. [3] egzoz atık ısısını kullanan organik Rankine çevriminin
performans analizini ve optimizasyonunu gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmanın sonucunda egzoz ısısı
kullanımının mümkün olduğunca maksimum düzeyde olması sistemin net gücünün ve verimini
arttırdığını; ortam sıcaklığı çok yüksek olduğunda güç ve verimde %30 oranında azalma olduğu
sonucuna varmışlardır.
Öte yandan, Jeotermal elektrik üretim santrallerinde (JES), genel olarak hava soğutmalı kondenserler
kullanılmaktadır. Bu durum, beslendiği kaynak itibari ile buhar üretim sıcaklığı zaten düşük olan bu
santrallerde türbin çıkış basıncının dış koşullara bağlı olarak değişmesine ve artan çevre
sıcaklıklarında elektrik üretiminin yüksek oranda düşmesine neden olmaktadır. Toksoy vd. [4]
Salavatlı-Sultanhisar yöresinde kurulmuş DORA-1 santralinde evaporatif soğutma uygulanması
halinde santral gücünün ne şekilde değişeceğini incelemişlerdir. Santralin üretim gücünün dış
sıcaklığa bağlı değişimi ve buna ilişkin düzeltme faktörü tasarım parametresi olarak bilinmektedir.
Yazarlar, kuru ve yaş termometre sıcaklıklarının aylık ortalama değerlerinden hareketle, evaporatif
soğutma uygulanması halinde santral yıllık elektrik enerjisi üretiminin %6 artacağı sonucuna
varmışlardır. Serpen ve Türkmen [5] Kızıldere jeotermal santralinin son 23 yıllık performansını
inceleyerek planlama ve işletme konusunda araştırmalar sunmuşlardır. Ayrıca jeotermal santralde
kullanılan buharlı güç çevriminin ekserji analizini yaparak santralin performansını değerlendirmişlerdir.
Bu çalışmanın sonucunda santral için kullanım ve çevrim verimliliklerini sırasıyla %12 ve %25 olarak
hesaplamışlardır. Buna ek olarak açığa çıkan CO 2 ’den dolayı santralde güç üretiminde %12 oranında
kayıp olduğunu bulmuşlardır.
Yukarıdaki çalışmalarda, ülkemizdeki farklı santrallerin incelendiği ve ayrıca farklı çevrim önerileri
mevcut olduğu görülmektedir. Bu çalışmada ise, mevcut bir kurulu santralde, çevrimin ayrıntılı
termodinamik analizi yapılarak, santral gücünün yoğuşma sıcaklığına bağlı değişimi elde edilmiştir.
Bu şekilde, santral gücünün aylık ortalama sıcaklıklara bağlı değişimi gösterilmiş ve su soğutmalı
yoğuşturucu kullanılması halindeki üretim kazancı hesaplanmıştır.

2. SİSTEMİN TANITIMI
Bu çalışmada, ülkemizde yaygın olarak kullanılan tek kademeli ve rejeneratörlü bir ORC sistemi göz
önüne alınmıştır. Örnek alınan sistem Manisa Alaşehir’de kurulu olup, sistemin akış şeması şematik
olarak Şekil 1’de gösterildiği gibidir.
Bu sistemde, 178°C sıcaklık ve 492 ton/saat debide jeotermal akışkan ile; aynı sıcaklık ve 1160 kPa
basınçta 58,1 ton/saat buhar ve 29,9 ton/saat kütlesel debide yoğuşmayan gazlar tesise gelmekte,
jeotermal akışkan ve buharın yoğuşan 56,6 ton/saat kısmı 106°C sıcaklıkta sahaya geri dönmektedir.
Kalan yoğuşmayan buhar ve gazlar atmosfere atılmaktadır.
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Şekil 1. İncelenen sistemin akış şeması.

Güç üretim tarafında çevrim akışkanı olarak kullanılan n-pentan, 1860 kPa basınç ve 158,9°C
sıcaklıkta buharlaştırılarak türbine gönderilmekte ve iş elde edilmektedir. n-pentan dolaşım debisi
592,7 ton/saattir. Türbinden çıkan akışkan, reküperatörde ısısının bir kısmını bırakarak hava soğutmalı
yoğuşturucuya geçmektedir. Tasarım noktasında, hava soğutmalı yoğuşturucu hava giriş sıcaklığı
20°C ve yoğuşma sıcaklığı 34°C olmaktadır. Yapılan termodinamik çözümlemede, yoğuşturucu çıkışı
doymuş sıvı durumunda alınarak yoğuşma basıncı hesaplanmış, bu basınç türbin çıkış basıncına eşit
kabul edilmiştir. Yoğuşturucudan çıkan akışkan, reküperatör ve ön ısıtıcılardan geçerek
buharlaştırıcıya geri dönmektedir. Yapılan hesaplamada, çevrimin güç üretimi 13208 kW, verimi ise
%18,4 olarak belirlenmiştir.
Çevrimin farklı noktalarındaki basınç ve sıcaklık değerleri Tablo 1 de ve T-s diyagramı Şekil-2’de
gösterilmiştir.
Tablo 1. Çevrim akışkanının farklı noktalardaki termofiziksel özellikleri.
Çevrim
Noktaları
1
2
3
4
5
6
7

Sıcaklık (°C)
159
86,39
55
35
35,62
60,23
156

Basınç
(kPa)
1860
98,35
98,35
98,35
1860
1860
1860

Entalpi
(kJ/kg)
568,7
475,2
415,7
21,31
24,19
83,71
354,2

Entropi
(kJ/kg·K)
1,462
1,52
1,347
0,07108
0,07109
0,2565
0,9655

Durum
Doymuş buhar
Kızgın buhar
Kızgın buhar
Sıvı
Sıvı
Sıvı
Sıvı
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Şekil 2. Çevrimin T-s diyagramı.

3. SANTRAL PERFORMANSININ METEOROLOJİK VERİLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Jeotermal güç üretim çevrimlerinde, akışkanın yoğuşma sıcaklığı dış hava koşulları ile değişmekte
olup, bu durum santralin performansını doğrudan etkilemektedir. Santral gücünün dış hava sıcaklığına
göre değişiminin incelenebilmesi için, EES programı kullanılarak çevrimin bir modeli oluşturulmuştur.
Modelde yapılan kabuller aşağıda verilmiştir.
•
•
•
•
•

Güç çevriminde çalışma akışkanı olarak n-pentan kullanılmaktadır.
Yoğuşturucu çıkışında çalışma akışkanı doymuş sıvı durumundadır.
Türbin isentropik verimi %82’dir.
Pompa isentropik kabul edilmiştir.
Boru hatları ve çevrim üzerindeki ısı değiştiricilerinde yükseklik değişimi ve sürtünmelerden
ileri gelen basınç değişimleri ihmal edilmiştir.

Bu bölümde, iklim verileri kullanılarak santralin aylık performans değişimi hesaplanmıştır. İlk aşamada,
hava soğutmalı yoğuşturucu kullanılan mevcut sistem değerlendirilmiştir. Bir sonraki aşamada ise, su
soğutmalı yoğuşturucu kullanılması durumundaki sistem performansının değişimi incelenmiş ve ilk
durumla karşılaştırılmıştır.
Alaşehir ilçesi için uzun yıllar aylık ortalama sıcaklık ve bağıl nem değerleri Tablo 1’de verildiği gibidir.
Tablo 1: Alaşehir ilçesi aylara göre uzun yıllar ortalama sıcaklık ve bağıl nem değerleri (1994-2017).
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

Kuru Termometre Sıcaklığı (°C)
6,2
8,3
11
15,3
20,2
24,7
27,6
27,2
22,5
16,5
11,2
7,2

Yaş Termometre Sıcaklığı (°C)
4,6
6,2
8,2
11,3
14,9
18,1
19,6
19,9
16,8
13,3
8,9
5,6

Bağıl Nem (%)
78,6
74,3
69,2
61,8
57,2
53,2
48
51,1
56,4
69,9
75,1
78,9
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3.1. Hava Soğutmalı Yoğuşturucu Kullanılması Durumundaki Sistem Performansının Değişimi
Hava soğutmalı yoğuşturucu kullanılması durumunda, çevrim akışkanının yoğuşma sıcaklığı kuru
termometre sıcaklığına bağlı olarak değişir. Sistemin mevcut durumu göz önüne alınarak yoğuşma
sıcaklığının dış ortam kuru termometre sıcaklığından 16°C yüksek olduğu kabul edilmiş ve güç ve
verimin aylara bağlı değişimi incelenmiştir (Şekil-3). Kış aylarında hava sıcaklığının azalmasına bağlı
olarak güç ve verim en yüksek değerlerine ulaşmaktadır. Öte yandan yaz aylarında ise güç değerinde
ciddi bir azalma olduğu görülmektedir. Çevrim en yüksek güç üretimi Ocak ayında 15715 kW
gerçekleşmektedir. Temmuz ayında ise çevrim gücünün 12165 kW olduğu görülmektedir. Benzer
şekilde, dış sıcaklık arttıkça yoğuşturucu basıncı artmakta ve çevrim verimi düşmektedir. Görüldüğü
üzere Temmuz ayında verim %17,34 ile en düşük değeri almakta, Ocak ayında ise en yüksek değeri
alarak %20,7’e ulaşmaktadır.

Şekil 3. Çevrim net gücü ve veriminin aylık ortalama sıcaklığa göre değişimi.
Jeotermal akışkanın geri-basım kuyusuna dönüş sıcaklığının aylara göre değişimi Şekil 4’de
gösterilmiştir. Dış sıcaklığın artması ve verimin düşmesi ile birlikte kuyu dönüş sıcaklığı artmaktadır.
En düşük dönüş sıcaklığı Ocak ayında 99,26°C iken, en yüksek dönüş sıcaklığına ise Temmuz ayında
109°C ile ulaşılmaktadır.
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Şekil 4. Jeotermal akışkan dönüş sıcaklığının aylara göre değişimi
3.2. Su Soğutmalı Yoğuşturucu Kullanılması Durumundaki Sistem Performansının Değişimi
Organik Rankine çevrimli elektrik üretim santrallerinde, özellikle yaz aylarında verimin ve gücün aşırı
azalmasını engellemenin bir yöntemi su soğutmalı yoğuşturucu kullanılmasıdır. Bu kısımda, soğutma
suyunun bir soğutma kulesi kullanılarak üretilmesi durumundaki çevrim performansının değişimi
incelenmiştir.
Çalışmada öngörülen kapalı tip su soğutma kulesinin genel görünüşü Şekil 5’te verilmiştir. Kapalı tip
kulenin avantajı, dolaşan soğutma suyunun kapalı devrede olması nedeni ile dış kirleticilerden
etkilenmemesidir.

Şekil 5. Kapalı tip su soğutma kulesi genel görünümü [6].
Genel işletme koşulları esas alınarak, soğutma suyunun kuleyi yaş termometre sıcaklığının yaklaşık
4°C üzerinde terk ettiği ve 10°C üzerinde geri döndüğü ve buna bağlı olarak çevrim akışkanı yoğuşma
sıcaklığının yaş termometre sıcaklığının 14°C üzerinde olduğu kabul edilerek, santral verimi ve
gücünün dış şartlara bağlı değişimi değerlendirilmiştir.
Jeotermal Enerji Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 189 _______

Şekil 6’da görüldüğü gibi aylık ortalama sıcaklıklara ve bağıl nem değerlerine göre hesaplanan çevrim
gücü en yüksek değere Ocak ayında 16361 kW ile ulaşırken, Ağustos ayında 13721 kW değerine
düşmektedir. Çevrim verimi de benzer şekilde Ocak ayında %21,27 değerine ulaşırken, Temmuz
ayında %18,9 değerine düşmektedir.

Şekil 6. Yaş termometre sıcaklığına bağlı çevrim net gücü ve veriminin aylara göre değişimi.

3.3 Hava Soğutmalı ve Su Soğutmalı Çevrimlerin Güç Üretimlerinin Karşılaştırılması
Çevrim güçleri kullanılarak hesaplanan aylık üretimler ve yıllık toplam üretim, Şekil 7 ve 8’de
karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Buna göre en fazla enerji üretiminin olduğu ay Ocak ayı olup, su
soğutmalı yoğuşturucu kullanılması durumunda 12,17 GWh; hava soğutmalı yoğuşturucu kullanılması
durumunda 11,69 GWh elektrik enerjisi üretilebilmektedir. En düşük aylık enerji üretimi Haziran ayında
su soğutmalı çevrim için 10,08 GWh ve hava soğutmalı çevrim için 9,08 GWh olarak
gerçekleşmektedir. Yıllık toplam enerji üretimi ise su soğutmalı yoğuşturucu kullanılması durumunda
131,49 GWh; hava soğutmalı yoğuşturucu kullanılması durumunda 122,37 GWh değerinde olup; su
soğutmalı yoğuşturucu kullanılması durumundaki yıllık enerji üretimi %7,4 daha fazla olmaktadır.
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Şekil 7. Hava ve soğutmalı ve su soğutmalı çevrim üretimlerinin aylara göre değişimi.

Şekil 8. Hava ve su soğutmalı çevrimlerin yıllık enerji üretimleri.
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3.4 Hava soğutmalı ve su soğutmalı çevrimlerin güç üretimlerinin saatlik değişimi
Hava soğutmalı yoğuşturucu kullanılan jeotermal elektrik üretim tesislerinde, santral gücü dış hava
sıcaklığına bağlı olarak anlık değişimler göstermektedir. Bu bölümde, hava soğutmalı ve su soğutmalı
yoğuşturucu kullanılan santrallerdeki çevrim gücünün tipik bir yaz günündeki değişimi karşılaştırmalı
olarak incelenmiştir. Gün içindeki dalgalanmaların görülebilmesi için, saatlik güç değişiminin
hesaplanmasında uzun yıllar ortalama değerleri yerine seçilen tarihteki anlık değerler kullanılmıştır.
Seçilen ardışık 2 günün sıcaklık ve bağıl nem değerleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Alaşehir ilçesi sıcaklık ve nem değerlerinin saatlik değişimi.
12 Ağustos 2017
Saat
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00

Kuru
Termometre
Sıcaklığı (°C)

Yaş
Termometre
Sıcaklığı (°C)

Bağıl
Nem
(%)

25,1
24,6
24
21,9
21,7
24,5
26,7
29
31,6
33,3
35
35,8
36,2
36,6
35,9
35
33,3
30,7
26,8
25,5
24,4
23,5
21
19,6
17,9

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

70
74
75
79
87
76
67
59
48
31
24
23
22
24
23
21
22
25
32
33
32
38
49
55
69

13 Ağustos 2017
Kuru
Yaş
Termometre Termometre
Bağıl
Sıcaklığı
Sıcaklığı
Nem (%)
(°C)
(°C)
17,9
14,4
69
16,5
14,2
78
15,7
13,5
79
14,9
13,3
84
16,9
14,6
79
20,4
16
64
25,3
17,4
46
26,7
17,3
39
29
18,5
36
31
19,3
32
33,5
19,4
26
34,5
19
22
35,9
19,1
19
36,2
19,8
21
35,9
19,4
20
34,8
19,8
24
33,4
20,1
29
30,6
19,9
37
28,7
19,4
42
28
19,4
45
26,9
19,2
49
24,3
18,1
55
23,4
17,5
56
23,2
17,6
58
17,9
15,9
70

Görüldüğü gibi, tipik bir yaz gününde gündüz saatlerinde sıcak ve kuru bir hava olmasına karşın, gece
23.00 - sabah 06.00 saatleri arasında yüksek nem değerleri oluşabilmektedir. Bu değerler kullanılarak
hesaplanan üretim gücünün saatlere bağlı değişimi ise Şekil 9’da gösterilmiştir. Göz önüne alınan
zaman aralığında, hava soğutmalı yoğuşturucu kullanılan güç çevriminde en yüksek güç değeri 14213
kW, en düşük değer 10808 kW olarak hesaplanmıştır. Su soğutmalı yoğuşturucu kullanılan çevrimde
ise en yüksek üretim gücü 14825 kW, en düşük değer 13224 kW olmuştur. Hava soğutmalı
yoğuşturucuda, yüksek ve düşük değerler arasında %31 fark oluşmuşken, su soğutmalı yoğuşturucu
kullanılması halinde yüksek ve düşük değerler arasındaki fark %12 olmuştur.
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Şekil 9. Saatlik güç üretiminin yoğuşturucu tipine bağlı olarak değişimi.

4. SOĞUTMA KULESİ SU TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Türkiye’de kurulu JES’lerde, soğutma kulesi su tüketiminin çevre kaynaklardan karşılanmasında
oluşan güçlükler nedeniyle genellikle hava soğutmalı yoğuşturucu kullanılması tercih edilmektedir. Bu
bölümde, göz önüne alınan çevrimin için soğutma kulesi su tüketimi hesaplanarak, jeotermal
santralden dönen yoğuşmuş buharın su tüketimini karşılama oranı değerlendirilmiştir.
4.1. Kule Su Tüketim Miktarının Hesaplanması
Soğutma kulesi hava debisi, çevrimin yoğuşma yükü ve havanın kule giriş çıkış entalpi farkına bağlı
olarak aşağıdaki bağıntı ile hesaplanabilir:
𝑚𝑚̇ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =

𝑄𝑄𝑦𝑦𝑦𝑦ğ𝑢𝑢ş𝑚𝑚𝑚𝑚

�ℎç𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤ş−ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ş �

(1)

Soğutma kulesinde birim hava başına buharlaşan su miktarı ise
𝑚𝑚̇𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ş𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑚𝑚̇ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 · �𝜔𝜔ç𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤ş − 𝜔𝜔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ş �

(2)

𝑚𝑚̇𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1,50 · 𝑚𝑚̇𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ş𝑎𝑎𝑎𝑎

(3)

bağıntısı ile hesaplanabilir. Kullanılan su miktarı, kulenin su yenileme ihtiyacı ve çevreye olan
saçıntılarda göz önüne alınarak, buharlaşan miktarın %50 fazlası alınabilir:

Çevre havasının kuleyi yaş termometre sıcaklığının 6°C üzerinde ve %98 bağıl nemde terk ettiği kabul
edilerek, soğutma kulesi hava debisi ve su tüketiminin aylık değişimi Tablo 3’te verilmiştir. Tabloda
görüldüğü üzere en fazla hava debisinin olduğu ay Ocak ayı olurken; en az hava debisinin olduğu ay
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Ağustos ayıdır. En fazla su tüketiminin olduğu ay Temmuz ayı iken; en az su tüketiminin olduğu ay ise
Ocak ayıdır. Tablo sonuçlarının değerlendirilmesi ile çevrimden dönen yoğuşmuş buhar miktarının,
soğutma kulesi su gereksiniminin kış aylarında yaklaşık 2/3 ‘ünü, yaz aylarında ise 1/3 kadarını
karşılayabileceği görülmektedir.
Tablo 3. Soğutma kulesinin aylara göre hava ve su tüketimi değişimi.
Kule besleme suyu miktarı
(ton/saat)
91,97

Ocak

Hava miktarı
(ton/saat)
18518

Şubat

17477

99,42

Mart

16212

108,54

Nisan

14383

121,97

Mayıs

12368

132,48

Haziran

10764

140,54

Temmuz

10052

148,23

Ağustos

9965

144,35

Eylül

11431

135,44

Ekim

13286

116,28

Kasım

15771

104,01

Aralık

17895

93,74

Aylar

5. SONUÇLAR
Bu çalışmada organik Rankine çevrimi kullanılan bir jeotermal elektrik üretim santralinde, dış
sıcaklıkların çevrimin net gücü ve verimine etkisi incelenmiştir. Buna ek olarak mevcut sistemde
kullanılan hava soğutmalı yoğuşturucu yerine su soğutmalı yoğuşturucu kullanılması durumunda
santralin su tüketiminin aylara bağlı olarak değişimi incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen ana
sonuçlar aşağıda verilmiştir.
•
•
•
•
•

Santralde güç üretimi en fazla kış aylarında olup; en düşük güç üretimi yaz aylarında
gerçekleşmektedir.
Yaz aylarında jeotermal akışkanın geri-basım kuyusuna dönüş sıcaklığı yüksek değerlerde iken;
kış aylarında bu değer düşüktür.
Su soğutmalı yoğuşturucu kullanılması durumunda, yaz aylarındaki üretim kaybı daha düşük
seviyede olup, yıllık toplam enerji üretimi %7,4 daha fazladır.
Seçilen yaz günleri için yapılan analizde, çevrimden elde edilen gücün öğle saatlerinde gece
değerine göre, hava soğutmalı çevrimde %31; su soğutmalı çevrimde ise %12 oranında azaldığı
görülmüştür.
Çevrimden dönen yoğuşmuş buhar, soğutma kulesi su gereksiniminin kış aylarında yaklaşık
2/3’sini, yaz aylarında ise 1/3 kadarını karşılayabilmektedir.

TEŞEKKÜR
Yazarlar, Manisa ili Alaşehir ilçesi için uzun yıllar ortalama aylık değerlerini ve saatlik sıcaklık ve bağıl
nem değerlerini sağlayan ve kullanılmasına izin veren Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve
Manisa Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’ne teşekkür ederler.
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JEOTERMAL ENERJİNİN ENTEGRE DOĞRUDAN VE
DOLAYLI KULLANIMI: JEOTERMAL ENERJİ SANTRALI VE
JEOTERMAL SERA ISITMA SİSTEMİ
Integration of Direct and Indirect Jeotermal Energy Systems: Geothermal Power Plant and Geothermal Greenhouse

Cihan ÇANAKÇI
Neslihan BUDAKLI

ÖZET
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verilerine göre, 2015 yılı itibariyle Türkiye’de toplam 649.118
dekar örtü altı üretim alanı bulunmaktadır. Toplam örtü altı alanının 379.627 dekar (%58’i) seralara
aittir. Örtü altı üretiminin 269.491 dekarında (% 42’si) ise, tünel tipi örtü altı yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Tünel tipi örtü altı yetiştiriciliği yapılan alanların 156.720 dekarında (% 58’i) alçak tünel yapısı, 112.771
dekarında (% 42’si) ise yüksek tünel yapısı mevcuttur. 1995 yılından itibaren elde edilen 20 yıllık
veriler değerlendirildiğinde; toplam plastik sera alanının artış miktarının, toplam cam sera alanı artış
miktarından daha fazla olduğu görülmektedir. 2014 yılında, Türkiye’deki seraların 298.651 dekarı (%
79’u) plastik seralardan oluşurken, 80.976 dekarı (% 21’i) cam seralardan oluşmaktadır.
5686 sayılı Kanun gereği Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular, devletin hüküm ve tasarrufu
altında olup arzın mülkiyetine tabi değildir. 2008 yılından sonra ruhsatlandırmak suretiyle kullanıma
sunulan bu enerji kaynağı JES yatırımlarının lokomotif gücü ile 13479MWe ile Dünya 4. olmuştur.
Yasa gereği teşvik edilen Entegre kullanım henüz hız kazanmasa da ilk örneği Aydın ili Sultanhisar
ilçesindeki SULTAN seradır.
Yatırım maliyetleri 80$/m2, Ortalama verim 30 kg/m2 ve Ortalama birim fiyat 1$/kg olan modern
seralarda Jeotermal Isıtma ile ilgili yatırımın zaten büyük bir kısmı yapılmış olduğundan, JIS projeleri
sahadan toplam faydalanma oranını arttırmakta ve proje geri ödeme sürelerini kısaltmaktadır.
Bu çalışmada SULTAN SERA projesi; Isıtma verileri ve Jeotermal enerjinin kullanımı, Üretim verileri
Çalışan sayısı ve sosyal etkiler açısından değerlendirilerek bir örnek proje olarak sunulması
amaçlanmıştır
Anahtar Kelimeler: Jeotermal, Sera, Jeotermal ısıtmalı seralar, JES ve Sera entegrasyonu

ABSTRACT
According to data from the Ministry of Food, Agriculture and Livestock, in 2015 a total of 649 118
hectares of vegetation in Turkey, has six production sites. 379.627 decares (58%) of the total cover
area belongs to greenhouses. In 269.491 decares (42%) of the undergrowth production, tunnel type
underwater cultivation is carried out. 156.720 decares (58%) of the tunnel undergrowth areas have low
tunnel structure and 112.771 decares (42%) have high tunnel structure. When the 20 years data
obtained since 1995 are evaluated; It is seen that the increase amount of total plastic greenhouse
area is more than the increase amount of total glass greenhouse area. In 2014, 298 651 hectares of
greenhouses in Turkey (79%) are composed of plastic greenhouses, 80 976 decares (21%) consists
of a glass greenhouse.
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According to Law No. 5686, Geothermal Resources and Natural Mineral Waters are under the
sovereignty of the state and are not subject to the ownership of supply. This energy source, which was
put into use after 2008, became the world's fourth with 1359MWe with the power of GPP investments.
Although the Integrated use, which is encouraged by law, does not gain momentum yet, the first
example is the SULTAN greenhouse in Sultanhisar district of Aydın province.
JIS projects increase the overall utilization rate from the site and shorten project reimbursement
periods, as investment costs are $ 80 / m2, average yield is 30 kg / m2, and the average unit price is $
1 / kg.
In this study, SULTAN SERA project; Heating data and the use of geothermal energy, Production data
It is aimed to be presented as a sample project by evaluating in terms of number of employees and
social impacts.
Key Words:Geothermal, Greenhouses, Geothermal Powerplants and greenhouse

1.

GİRİŞ

Jeotermal
enerji
uygulamaları,
jeotermal
akışkanın
taşıdığı
ısı
enerjisinin
ısıtma
sistemlerinde doğrudan ve elektrik enerjisine dönüştürülerek dolaylı olarak kullanılması şeklinde iki
grupta sınıflandırılmaktadır.
Jeotermal santralların bulunduğu bölgelerde bütünleşik tasarım
anlayışıyla geliştirilecek seralar tarımsal üretime pozitif katkılar koyduğu gibi, emek yoğun tarım
işletmeleri olarak bölgede istihdama da önemli katkılar koymaktadır.
Jeotermal elektrik üretimi ile aynı bölgede santral ile bütünleşik sera ısıtma sistemlerinin geliştirilmesi,
ek bir jeotermal akışkan üretimi (ek kuyular) alt yapısına gerek duymadan jeotermal enerjinin
doğrudan kullanımını (sera ısıtması) mümkün kılmaktadır. Çünkü yıllık ortalama sıcaklığa göre
tasarımı yapılan santralların jeotermal akışkan gereksinimi ile seraların ısı gereksinimi yılın farklı
zamanlarında tepe yapmaktadır. Hava soğutmalı kondensere sahip jeotermal santralların kışın
tasarım noktasına göre daha düşük jeotermal akışkana gereksinimi olmaktadır. Seraların enerji
ihtiyacı ise kışın tepe yapmaktadır. Böylellikle sera ısıtma mevsiminde santralların kullanmadığı fazla
jeotermal akışkan kapasitesinin kullanılması söz konusu olmaktadır.
Bu çalışmada DORA-II santralına enetgere edilmiş Sultan Sera Isıtma sisteminin tasarım ve kontrol
esasları ile sosyo-ekonomik özellikleri verilecektir.
Toplam olarak aynı bölgede 160 dönümlük proje kapsamında, ilk Etapta 40 dönüm bir sera inşası
tamamlanmıştır (Şekil 1). Tasarımlar 160 dönüm için yapılmıştır.
•
•
•
•
•
•

160 da sera için toplam ısı yükü 16.000.000 kcal/h yani 18.600 kW'tır.
Sistem ASR – 1 Kuyusundan beslenecektir. 393t/h akışan@6,7bar
ASR-1 kuyusundan elde edebilecek tüm akışkanın DORA-II sahasına getirilmesine karar
verilmiştir.
160da Sera için yeterli olan 134,1t/h brine ve 8,1 t/h buhar ile sera 16.438.000kkcal/h enerji
sağlanabilmektedir.
Artan buhar ve bir miktar daha akışkan kullanılarak, sera için 500kWe’lık enerji ayrıca
üretilebilecektir.
Geri kalan buhar ve brine 2,5-3 MW’lık tek bir santralda veya modüler santrallarda enerji
üretmek üzere kullanılabilir.
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Şekil 1. Sultan sera havadan görünüşü.
40da etap 1 tamamlanan /160 da toplam alan Şekil 2’de görüleceği üzere ısıtma sistemi üç devrelidir:
•
•
•

Primer devre, Jeotermal akışkan devresi : 150℃/76℃
Sekonder devre, ilk eşanjör ile seradaki ikinci eşanjör grubu arasında enerji taşıyan devre
120℃ /66℃
Sera devresi, ikinci eşanjör grubundan ile sera içine enerji taşıyan akışkan devresi: 93℃ /63℃.

Jeotermal Devrede kullanılacak Eşanjör Boru-Kovan tipi, sera ısıtma devresinde plakalı eşanjördür.

Şekil 2: Sera ısıtma sistemi a)Jeotermal devre b) taşıma hattı c) sera ısıtma devresi.
Jeotermal Enerji Semineri
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1.1 Genel Tanımlamalar ve Proje Geçmişi
Ekonomik analizde temel enerji kaynağı olarak üç farklı akışkan (ve sıcaklık rejimi) göz
önüne alınmıştır.

A.

170 C /70 °C
(DORA II Girişinden akışkan alınması)
165 C /70 °C
(ASR-1’in DORA II hattına bağlanması ile DORA II girişinden
enerji alınması).
c.
150 C /170°C
ASR-1’den enerji alınması.
d.
Sultan Sera ısıtılması için gerekli toplam 16.000.000kcal/h Enerji ihtiyacı ASR-1
kuyusundan sağlanacaktır.
Farklı eşanjör tipleri değerlendirilmiştir; SHTE , SHPT , PHEX
Farklı eşanjör yerleri değerlendirilmiştir
a.
Kuyu başı.
b.
DORA II Santral alanı.
c.
Sera alanı.
2 veya 3 Farklı devre sayıları değerlendirilmiştir.
Farklı hat sıcaklıkları değerlendirilmiştir.
o
o
a.
140 C /66 C
o
o
b.
120 C /66 C
o
o
c.
96 C /66 C
Yedek kazan sisteminin şimdilik uygulanmamasına karar verilmiştir.
Buffer tank sisteminin şimdilik uygulanmamasına fakat yedek flanş bırakılmasına karar
verilmiştir.
a.
b.

B.
C.

D.
E.

F.
G.

2.

TASARIM KRİTERLERİ

2.1 Uygulanan Standartlar
Borulama
Borulama
Kompansator
Tanklar
Vanalar

(Buhar&Brine)
(Sekonder)
(Pressure vessels)
(Gate Vana)

ASME B 31.3
EN 253, EN 448
DIN 2401
PED 97/23/EC, TEMA C
ANSI

Çizim Numarası: 0 AAA x BB CCC
AA- Proje Numarası: (23=Sultan Sera)
BB- Sistem numarası:
CC- Revizyon numarası:
H- Hesap Notları
R- Rapor
M- Mail
T- Toplantı Notu
SSözleşme eki:
ABAsBuilt:
00 = Genel Yerleşim Verilen (MEGE)
01 = PID (Dalsem)
02 = PID (Pozitif Enerji)
03 = General Layout
04 = DengeKabı
05 = Primer Devre (Jeotermal Hat 150C/70C)
06 = Sekonder Sevre (Sera Hattı 120/66)
07 = Sabit Mesnet, Support ve Askı sistemleri
Jeotermal Enerji Semineri
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2.2 Doküman, Çizim ve Hesap Notları
Buhar ve Brine taşıma sistemi jeotermal hat (150C/70°C), Isıtılmış temiz su devresi veya sekonder
devre (120C/66°C), sera ısıtma devresi (93C/63°C) olarak dizayn edilmiştir. Detay mühendislik
hesaplamalarında yapılan kabüller tablo 1 de listelenmektedir.
2.3 Kabüller
Tablo 1. Sera ısıtma sistemi detay mühendislik kabulleri.
Dış Hava sıcaklığı
Sera Tasarım Sıcaklığı
Toplam Isı Yükü
Birim Alan Yükü
Yoğunluk@66C
Yoğunluk@120C
Dinamik Viskozite
Özgül Isı
İzafi pürüzlülük
Isı iletim katsayıları
PPR
St37
Toprak
HDPE
PUR

°C
°C
Kcal/h
kcal/h100m2
kg / m3
kg / m3
kg / m x s
kj/kg °C
Çelik

-5,2
18,0
16.000.000
100,6
979,9
958,0
0,00047
4.188,0
0,0450

W/mK
W/mK
W/mK
W/mK
W/mK

0,2400
76,0000
1,5000
0,4300
0,0275

2.4 ASR1 Kuyu Üretim Değerleri
ASR-1 Kuyusu tam açıklıkta 6,7 bar’da 393t/h üretim kapasitesine sahiptir. Kuyubaşı sıcaklığının
150C ~ 155C olması buharlaşmanın kuyu içinde başladığını ve kuyubaşı basıncının kapalı konumda
16 bar olması rezervuarın barındırdığı gazlardan dolayı basıncının yüksek olduğunu göstermektedir.
Flash Buhar tabloları kullanılarak hesaplanan maksimum buhar miktarı 37.4t/h @ 6,7 bar’dır.
Kuyunun, basınç ve her basınç için kararlı debileri alınarak üretim grafiği eğilim çizgisi belirlenmiştir.
Şekil 3’ de üretim endeks hesaplarda bu 2. dereceden polinom fonksiyon kullanılmaktadır.

Şekil 3 : ASR-1 Kuyusu Üretim endeksini gösteren karakteristik eğrisi.
Tablo 2’de görüleceği üzere ASR-1 kuyusunun (şekil 4) termal kapasitesi oldukça yüksektir. 160
dönüm için gerekli 16.000.000 kcal/h peak yük karşılandıktan sonra ciddi bir miktarda enerji hala
sağlanabilmektedir. Bu durum bölgedeki tüm santraller için geçerlidir. Santral yatırım aşamasında
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açılmış fakat santral için basınç ve sıcaklık açısından kullanılabilirliği olmayan kuyuların sera ve veya
alternatif ısıtma prosesleri için kullanılması jeotermal saha ile ilgili yatırımların katma değerini
arttıracaktır.

Şekil 4. ASR1 kuyusu.
2.5 Isı Değiştiriciler
Tablo 3. Eşanjörlerin Değişik Su Debileri İçin Isıl Performansları.
Su Debisi
(kg/s)
81,5
70
60
50
40
30
20
10
Su
Brine
Buhar

Brine Debisi
(kg/s)
37,22
31,70
27,46
22,30
17,70
13,20
9,00
4,34
4 Bar
6.7 barg
3.7 barg

Buhar Debisi
(kg/s)
2,24
1,92
1,65
1,37
1,10
0,82
0,55
0,27

Toplam Güç
(MW)
17,51
15,03
12,89
10,73
8,60
6,44
4,38
5,03

Brine Eş Gücü
(MW)
12,32
10,58
9,07
7,56
6,05
4,54
3,11
4,34

Buhar Eş Gücü
(MW)
5,19
4,45
3,82
3,17
2,55
1,90
1,27
0,69

(66-117) °C
150 °C
149.51 °C

Şekil 5’de verilen datasheetlerde farklı kapasitelerde (off design) çalışacak eşanjörlerin analizi
yapılmıştır.
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Şekil 5. Eşanjörlerin “off design” dokümanları.

2.6

Jeotermal Hat Hidrolik ve Isı Kaybı Hesapları

Hidrolik hesaplar aşağıda verilen formüllere dayanmaktadır. Ekonomik boru çapı seçimi, kritik
hatlardaki birim basınç kaybı ortalama 15 mmSS/m’yi geçmeyecek şekilde yapılmıştır. Yakın hatlarda
birim basınç kayıpları daha yüksek tutulmuş maksimum akış hızı 2,5 m/s değeri aşılmamıştır. [1]

H= f⋅

Darcy

Burada;
H
V
Q
g
f
L

L V2
⋅
D 2⋅ g

: Basınç kaybı
: Akış hızı (m/s)
: Debi
: Yer çekimi ivmesi (9,81 kg.m/s2)
: Sürtünme katsayısı
: Boru uzunluğu, m

16.000.000 kcal/h Enerjinin 120C/66°C DN 250 çap ile kapalı devrede sera bölgesine yeraltından
taşınması (Şekil 5) için gerekli debi 302,4 m3/h, 2150 m taşınması için gerekli boru kaybı 29,1mSS
eşanjörler dahil Tablo 4 de 50,6mSS hesaplanmıştır.
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Tablo 4. Sera ısıtma devresi pompa hesapları.

Isıtılmış akışkanın seraya taşınmasında ön izoleli (HDPE, PUR, Çelik) borular kullanılmıştır. Hat
o
yeraltından gömülü olarak planlanmıştır. Gömülü hatlar 120 C ye kadar – PUR isolasyonun ekonomik
ömür sınırı- başarı ile ile uygulanmaktadır. Supportlama gerektirmemesi, toprak sürtünmelerinin ısıl
gerilmelerin kompanzasyonunda kullanılması ve estetik olarak montaj sonrası hattın görünmemesi
genel tercih sebebidir.

Şekil 5. Boru hattı imalatlarından üç görüntü a) Gömülü hat dere geçişi b) doğal L genleşme c) tren
yolu geçişi.
Genleşmelerin alınması için L, Z, U gibi doğal genleşme ekipmanları kullanılarak tasarımı yapılan hat,
işletme döneminde değiştirilmek istenen bir fail-open vanasının yanlışlıkla açması ve hatta 150C
akışkan geçişinin olmasına rağmen başarı ile çalışmaktadır.

3

KONTROL

Sera ısıtmasında kullanılacak Brine ve Buhar 410 m uzaklıkta bulunan ASR-1 Kuyusundan elde
edilmektedir. Aradaki kot farkı 12 m’dir. D1 Devresi Jeotermal Hattı, D2 Devresi (120-66°C) 2300m
temiz su hattını, D3 devresi (93/63°C) Sera devresini temsil etmektedir.
Kuyubaşı sistemi hazır durumdadır. Bileşenleri:
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PV2201 Kuyubaşı kontrol Vanası
PV2202 Buhar Kontrol Vanası
LV2322 Brine Akümülasyon tankı seviye kontrol vanası
LV2203 Kondens Kontrol Vanası
V 2201 Seperatör
V 2202 Akümülasyon Tankı
STHE 2201 Shell&Tube Eşanjör,
PHE 01 Plakalı Isı değiştirici
D1 Devresi Kondens Pompaları
D1 devresi reenjeksiyon pompaları
D2 Devresi Pompaları
D3 Devresi Pompaları
Kuyubaşından iki fazlı olarak üretilecek jeotermal akışkan bir kontrol vanasından geçtikten sonra
seperatöre girmekte ve burada sıvı ve buhar olarak ayrılmaktadır.
Ayrılan buhar 21,7 t/h, CO2 5,9 t/h DN200 ve brıne 350,8 t/h DN250 hatlar ile DORA-II sahasında
bulunan boru-kovan eşanjöre getirilmektedir.
Sera ısıtma yükü 16.000.000 kcal/h olduğu için 8t/h buhar ile 143 t/h brine eşanjöre alınarak fazla sıvıbrine ve buhar ikincil kullanıma sevk edilmektedir.
Bu nedenle kontrol sistemi ikincil kullanımların olduğu ve olmadığı şekli ile ikiye ayrımıştır. Kullanılan
jeotermal akışkanın mevcut reenjeksiyon sistemine basılması planlanmıştır. Reenjeksiyon basıncı
maksimum 15 bar olarak verilmektedir.
ASR-1 üretim sistemi, sera ısıtma sistemi ve DORA-II OEC sistemleri bağımsız bir şekilde çalışacak
şekilde planlanmıştır. Birbirlerini etkiledikleri noktalarda CO 2 hattı birleşim noktası, reenjeksiyon
bağlantı noktası, acil durum muffler bağlantıları, başlatma-startup ve durdurma-shutdown bağlantıları
dışında sistemlerin birbirlerinden bilgi alışverişi dışında kontrol anlamında bir birliktelikleri yoktur.
Bu nedenle bir çok kontrol devresi oluşturulmuş ve aşağıda listelenmiştir.
3.1 Dış Hava Kompanzasyonu ile Kuyu Üretim Kontrolü, PV-2201.
Kuyubaşı kontrol vanası PV2201, TT08’den aldığı dış hava sıcaklık bilgisi ile hesaplanan % açıklığa
göre vana pozisyonunu ayarlar. Kuyudan çıkan çift fazlı akışkan öncelikle seperatöre girmektedir.
Sistemin buharlaşma basıncını belirleyecek olan PV2202 aynı zamanda sekonder devre sıcaklık
kontolünü de yapılmaktadır.
3.2 Devre-2 (120 C) Sıcaklık Kontrolü, PV 2202, TT06.
o

STHE-2201 çıkışı olan Sekonder devre sıcaklığı TT06 (120 C) PV2202 seperasyon basıncı kontrol
o
vanasının PID kontrol ile TT06’ü 120 C’de tutması ile sağlanacaktır. Vananın açılma durumu basıncı
düşüreceğinden buharlaşma artacak ve STHE ısıl verimi artacaktır. Sekonder devre sıcaklığının aşırı
yükselme halinde ise PV2202 kısılarak buhar oranı azaltılacaktır. Buhar vanasının 14 barın üstünde
basınç yaratmaması (Rapture disk) için başka bir önlem alınacaktır. Birincil çözüm Buhar mufflerının
açılmasıdır. Ayrıca reenjeksiyon pompa devrinin arttırılması bölüm 3.6’ da anlatılacaktır.
o

3.3 Akümülasyon Tankı Seviye Kontrolü, LV2322.
Akümülasyon tank seviyesi LV2322 ile kontrol edilir. Genel prensip akümülasyon tank seviyesinin
sabit kalmasıdır. Akümülasyon tank seviyesi “high/high” durumunda kuyubaşı kontrol vanası PV2201
%5 kısılır.
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Önlem olarak; belirli bir süre boyunca seviye düşmez ise VFD kontrollü Reenjeksiyon pompaları 5 hz
arttırılır. Bu işlem vana kısılması neticesinde azalan enerji arzının sistem toplam basıncının
düşürülmesi vasıtasıyla buharlaşma oranının arttırılması ile kompanse edilmesi sağlanmaktadır.
3.4 Kondens Tankı Seviye Kontrolü, LV2203.
STHE içinde ısı transferi neticesinde yoğuşan buhar bir kondens tankında toplanmaktadır. Toplanan
kondensin kendi bir kondens pompası ile basınçlandırılarak (ON/OFF) LV2203 kontrol vanası ile
reenjeksiyon pompa emiş kolektörüne gönderilmesi sağlanmaktadır.
Vananın bir önemli amacı ısı transferi olmaz ise buharın yoğuşmaması ve neticesinde kontrolsüz bir
şekilde reenjeksiyon hattına (seviyenin Low/low altına düşmesi) geçmesini engellemektir. Bu sayede
çift faz akış nedeniyle su koçu problemlerinin önlenmesi öngörülmüştür.
Aynı zamanda sera ısıtma sisteminin devrede olmadığı dönemlerde kuyubaşı kontrol vanasının %5
açıklığından kaynaklanan buharın yoğuştuktan sonra reenjeksiyon sistemine verilmesi planlanmştır.
3.5 Sera Isıtma Su Sıcaklık Kontrolü, T005 (93C), VFD002.
Sera ısıtmasında kulanılacak suyun her zaman 93 C tutulması öngörülmüştür. Bu amaçla ikincil sekonder devre pompasını kontrol eden VFD-002 frekans konvertörü, T005 ten aldığı sinyale göre PID
o
kontrol gerçekleştimektedir. 93 C’nin altına düşmesi durumunda hızla devreye giren VFD, gidiş
suyunun soğumasına sebep olamkata ancak bu aşamada devreye giren 3.2 kontrol devresi ile enerji
o
arzı arttırılarak 120 C sabit tutulmaktadır.
o

3.6 Reenjeksiyon Basınç Kontrolü, P006 (15bar), VFD001.
OEC çıkışı yaklaşık 10 bar olmaktadır. Reenjeksiyon pompa kapasitelerini arttırmamak için sera
sistemi DORA-II reenjeksiyon pompalarının basma kolektörüne bağlanmıştır. Bu nedenle 15 bar
dolaylarında basınç olmaktadır. Sera ısıtma eşanjörü dönüş suyunun reenjekte edilmesi için yoğuşmış
buhar ve sıvı-rine çıkışları bir kolektörde toplanmaktadır. Buradan bir pompa aracılığı ile reenjeksiyon
basıncına kadar PID yükseltilmektedir.
3.7 CO2 Hattı buhar yoğuşma sıcaklık kontrolü, T006 (70 C), PV2305.
o

CO 2 hatlarında buhar yoğuşmasını kontrol edebilmek için Isı değiştirici çıkış sıcaklığı kontrol
edilmektedir.

3.8 NCG kontrolü, PV2305:
Asıl görevi bölüm 3.7’de anlatılan buhar yoğuşma sıcaklık kontrolü olan PV2305; mevcut HABAŞ
hattında olan DN 80 Yedek bağlantısına NCG’yi, 5-6 bar’da desarj edmektedir.
3.9 Reenjeksiyon Sıcaklık Kontrolü, T004, LV2203.
Dış hava kompanzasyonuna göre kontrol edilen kuyubaşı kontrol vanası reebjeksiyon su sıcaklığını
hesaplanan değerlerde tutmaktadır. Ancak ara yüklerde, buhar/brine seperasyon % değişimlerinde ve
o
ikincil kullanım devreye girdiğinde, dönüş suyunun T004 (70 C) aşırı ısınmasını engellemek için
o
LV2203 pozisyonunu %5 kısarak enerji arzını kısmaktadır. T003 (120 C) sıcaklığı buhar vanası
PV2202 ile kontrol altına alınmaya çalışılır. Buharın ısıl kapasitesi ve ataleti daha hızlıdır. Dönüş suyu
o
ise T004 (70 C) “High/High” seviyesine ulaştığında kuyu başı vanası da %5 kısılır.
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NOT: Buhar Vanası ile sıcaklık kontrolünün belli bir bantta [±5 C (125 C -115 C)] yapılamaması
durumunda,
reenjeksiyon sıcaklık kontrolünün, akümülasyon tankı seviye kontrol vanası ile
yapılabilmesi öngörülmüştür.
o

o

o

3.10 DORA-II Backup Kontrol, PV2207, TT06.
DORA-II brine hattından bir kontrol vanası ile alınan jeotermal akışkanın STHE’ın brine kısmında
o
kullanılarak, kısmi yüklerde ASR-1 kullanılmadan sıcaklığın 120 C da tutulması öngörülmüştür.
3.11 BOP/OEC/SERA - Kontrol Sistem ilişkileri.
Kontrol Devresinin ana scadasının sera içinde olması planlanmıştır. The BOP kontrol sistemi Devre 1
ve Devre 2 ‘yi, Hoogendorn Devre 3’ü kontrol etmektedir.
The BOP kontrol sistemi belli bir sıra ile yukarıda verilen döngüde kontrol çevrimlerini işletir. OEC veya
sera kontrol sistemlerinden gelecek sinyaller ile kontrol devrelerinde acil kapama veya ayar değişikliği
yapılabilmektedir.
Tüm kontrol devrelerinde bulunan vana pozisyon (%), VFD frekans (Hz) değerleri,işletim aşamasında
müdahele edilebilir durumdadır.
Soğuk çalıştırma (Cold Start-up):
•
•
•
•
•

Buhar hatlarındaki tüm kondens boşaltılmış olmalıdır
Kuyubaşı silencer ontrol vanası %100 açık konuma getirilir
Kuyubaşı kontraol vanası yavaş yavaş açılarak silencerdan buhar gelişi gözlemlenir
Seperatör Buhar vanası açılarak sisteme buhar girmesi sağlanır. Boru hatları buhar ile
ısıtılarak ani genleşmeler önlenir.
Dolu ve basınç altında bulunan Brine hatları da Kontrol vanası yavaş yavaş açılara brine hattı
ısıtılır.

Sıcak durdurma (Hot shut-down):
ASR-1 hattının normalde hiç soğutulmaması planlanmıştır. %5 açık bırakılan olan kuyubaşı kontrol
vanası sisteme devamlı buhar ve brine verilmesi öngörülmüştür. BOP bu sayede sıcak kalacaktır.
Arıza durumlarında arızanın giderilmesini mütakip extra bir şey yapılmadan STHE devreye alınarak
sistem tekrar çalışmaya başlayacaktır.
Uzun dönem arızalarında reenjeksiyon sıcaklığının 120°C’nin üstüne çıkmasını engellemek için
reenjeksiyon vanaları çok kısık bir şekilde ve sıcaklığın 120°C’i aşmayacak şekilde bırakılır.
Eğer BOP’nin soğutulması gerekiyor ise tüm Brine ve kondensin boru hatlarından, pitlerden atıldığı
kontrol edilmelidir. Aksi takdirde sistemde ağır korozyon olabilir.
3.12 Sera ısıtma sisteminin 2019 Yılı itibari ile durumu.
Sera yatırımı 40 da ile sınırlandırılmıştır. Bu sebeple ASR-1 kuyusunun kullanılması yerine santraldan
sıcak akışkan alınmaktadır. Jeotermal santralda ısınıp gelen kapalı sistem için hat sıcaklığı 70-80°C
ve hat basıncı ortalama 2 bar olamkta, 100-120 ton /saat debi ile sistem çalışmaktadır. Tepe enerji
tüketimi kışın olan seranın, ORC santrallerin kış verimlerinin yüksek olmasından dolayı santral enerji
girdisine etkisi sınırlıdır.
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Sera ısıtma bilgisayarından alınan verilere göre;
•
•
•

4

sera içi 24 sattlik ortalama 19 °C
sera içi gündüz ortalama 26/27 °C
sera içi gece ortalama 14/15 °C tutulmaktadır. Bu değerler domates üretimi için optimum
değerlerdir.

SERA SOSYO - EKONOMİK

Sera yatırımlarının üretim ve ihracata katkısının yanında bölge halkına da ciddi kazanımlar
sağlamaktadır. Tablo 5’de görüleceği üzere 2002 yılından bu yana cam sera yatırımları %34, Plastik
sera yatırımları kendini katlayarak 355 bin dekara ulaşmıştır.
Tablo 5. Türkiye Örtü altı üretim alanı miktarları.

Kaynak : TÜİK

Bir MB Holding kuruluşu olan Sultan Sera jeotermal kaynak ile ısıtılan sera projelerini hayata geçirmek
üzere Aydın’da 2008 yılında kurulmuştur. Bu uygulama jile eotermal enerji kaynaklarının sera
ısıtmasında kullanılması ile Türkiye’nin ilk jeotermal entegre tesisi kurulmuştur. Jeotermal kaynakların
elektrik üretiminden sonra sera ısıtmacılığında da kullanılması yolu ile kaynağın katma değerinin
arttırılması ve tabii kaynaklarımızdan daha etkin bir şekilde faydalanılması yine aynı amaçla bölgede
sağlık turizmi yatırımları yapılması da hedeflenmektedir.
Hollanda Inovasyon Bakanığının desteği ile Türkiye’de bir “ilk” olma özelliği taşıyan 41.400 m lik
entegre sera uygulaması ile bataklık halinde, tarıma elverişsiz bulunan arazilerin kullanılabilir hale
getirilmesiyle ekonomiye kazandırılmıştır (Şekil 6). Hollanda Hükümetinin desteklediği Seraculture
programı çerçevesinde yapılan güç birliği sayesinde Sultan Sera’ya gerekli teknik ve know how
desteği de sağlanmıştır [1].
2’
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Sultan Sera Aydın-Salavatlı jeotermal entegre tesisinin bir parçasıdır. Serada ihracata yönelik salkım
domates yetiştirilmektedir. Jeotermal isitma, verimi %50-60 artirmaktadir.

Şekil 6. Seranın imalat aşaması.
Sera içi sıcaklik döllenme için gereken sıcakliğin üstünde olmakta bu da verimi artırmaktadır. Bu
sayede gerekli havalandırma yapılabilmekte, sera içi rutubet yükselmemekte ve bundan
kaynaklanabilecek hastalıklar oluşmamaktadır. Bu, Avrupa Birliği’nin ve Uluslararasi Gıda/Sağlık
örgütlerinin istediği bir koşuldur. İdeal iç sıcaklık nedeniyle hormonsuz üretim mümkün olmaktadır.
Sultan sera ürün çeşidi olarak Hollanda kaynaklı Capricia cinsi salkım domates üreticiliği yapmaktır.
Ürün briks oranı, canlı parlak kırmızı rengi, et kalınlığı, depo ömrünün uzunluğu, seralarda sıkça
görülen hastalıklara olan mukavemeti bakımından diğer sera çeşitlerden ayrılan üstün bir ırktır.
Birim alandan alınan verim, taşınım dayanaklığı, pazar talebi ile diğer ırklara göre üstün ve rekabetçi
bir çeşittir. Yeni sezonlarda alternatif olabileceği düşünülen çeşitlerin değerlendirmesi için ekonomik
olmayan miktarlarda deneme çalışmaları da yapılmaktadır. Bu çeşitlere seramızda yer verilmesi sezon
sonunda gelişim parametreleri konusunda teknik anlamda yorum yapmamıza imkân vermektedir.
2012- 2013 yılı sezonundan bu yana capricia çeşidi ile yetiştiricilik yapılmasına karar verilmiştir.
4.1 Üretim standartları
Sultan Sera üretim teknikleri olarak, topraksız tarım metodunda salkım domates yetiştiriciliği
yapmaktadır (Şekil 7). Topraksız tarım birim alandan daha fazla verim alınması, otomasyona
uygunluğu, homojen ürün tipi, hasat aralıklarının kısa olması, kontrollü iklimlendirme ve buna bağlı
olarak pestisit kullanımını minimize edildiği bir tarım metodudur. Kullanılan ve sulanabilen alanların her
geçen gün azalması seracılığın ve topraksız tarımın yayılmasında büyük rol oynamaktadır.
41.4 da serada topraksız tarım materyali olarak kayayünü kullanılmaktadır. Su tutma kapasitesi
yüksek, kök gelişimine elverişli bu inorganik materyalde, sulama sonrası bitki tarafından alınmayan
fazla bitki besleme karışımlarının drene edilerek UV filtrelerden geçirilip tekrar kullanılabilmesi imkânı
vermektedir. Bu kulanım şekli ile çevre dostu üretimimizin en önemli girdilerinden olmaktadır.
Yüksek teknolojinin kullanıldığı cam serada; bitkilerin mevsimsel ve gelişimsel senkronize isteklerini
otomasyona bağlı sistemlerle karşılanmaktadır. Isıtma, sulama, bitki besleme, havalandırma, misting
üniteleri, gölgelendirme gibi büyüme üretimin en önemli basamakları izlenebilirlik temelleri ile
otomasyon tarafından yönetilmektedir. Gıda ve tarım sektörünün günümüzde karşılaştığı en büyük
sorun olan pestisit kullanımı sorunu Sultan Serada biyolojik mücadele ile çözülmüştür. Seralarda
görülen zararlı ve hastalıklara karşı bu canlılara beslenen predatör canlılar sera ortamına salınmıştır.
Yaşam döngüsünü zararlı böcekle beslenerek geçiren predatörler zirai ilaçlama yapılmasına ve
böylece pestisitin hayatımıza girmesine engel olmuştur. İnsan ve çevre sağlığının öne geçtiği özel
üretim politikası, Sultan seranın tüm personeli tarafından benimsenmekte ve titizlikle uygulanmaktadır.
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Şekil 7. Sera işletme aşamasından bir görüntü.
4.2

İstihdam

Sera yatırımında sadece yönetim kadrosu bölge halkı dışındandır. Tüm personel çevre köylerden
istihdam edilmiştir. Yıl içinde yapılacak temizlik bakım ya da ek iş gücü ilavesinde çevre köylerden
işgücü temin edilmektedir. Kadın çalışanlarına yönelik eğitim programları ve sosyal etkinlikleri oldukça
sık ve yoğun olarak yapılmaktadır. 40.4 da serada toplam 28 kişi sürekli istihdam edilmektedir (Şekil
8).
• 2 mühendis
• 3 yönetim kadrosu
• 18 bayan
• 2 saha işçisi
• 3 güvenlik.

Şekil 8. Serada çalışanlar ve üretim.
Sera yapım aşamasında inşaat mekanik ve elektrik yapım ekiplerinde çalışan sayısı 60 kişiye kadar
çıkmıştır. Şekil 6’da görüleceği üzere özellikle cam sera yatırımları hassas işçilik ve dikkat gerektiren
yatırımlardır. 210 m’yi bulan sera boyundaki uzamalar gece ve gündüz sıcaklık farkında bile
hissedilecek boyuttadır.
Çalışan kadının durumu sektörel olarak incelendiğinde kadınların yoğun olarak tarım sektöründe
istihdam edildiği tespit edilmiştir. Yıllar itibariyle tarım sektöründe çalışan kadın sayısı artmıştır. Ancak
bu artış diğer sektörlerde de meydana geldiğinden, toplam kadın çalışanlar içinde tarım sektöründe
çalışanların oranı düşmüştür.
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Ülkemizde kadınlar kentsel emek piyasalarına çok zayıf bir şekilde katılabilirlerken, katılımlarının daha
yüksek olduğu kırsal emek piyasalarında çalışanların %80’inden fazlası ücretsiz aile işçisi konumunda
bulunmaktadır.
Kadın çalışanların yaklaşık yarısını oluşturan hizmet sektörü (%49,9) ile üçte birini oluşturan tarım
sektörü (%32,9) kadınlar açısından istihdam yaratan en önemli iki sektör konumundadır. Türkiye’de
ücretsiz aile işçilerinin %71,8’ini kadınlar oluşturmaktadır. Eğitim kadın istihdamı açısından önemli bir
faktör olup, kadınların eğitim düzeyi arttıkça istihdam oranının da arttığı gözlenmektedir.
Ülkemizde tarımın sanayileşmiş hali olan seracılık faaliyetlerinde bu iş gücü dağılımı tam tersi bir
grafikte ilerlemektedir. Kayıt dışı çalışma gücü bu üretim sektöründe ortadan kalmış mevsimlik işçi
kullanımını nerdeyse bitmiştir. Yoğun emeğe dayalı kadın gücüyle çalışılan seralar, tarımda kadın
istihdamının en güzel en adaletli örneklerinden olmuştur. Seracılıkta jeotermalle ısıtılan ilk entegre
tesis olan Sultan Sera bölgede kadın istihdamının %90 civarında olduğu bir kuruluştur Gerek çalışma
ortamı gerekse yapılan işin gereği tarım-hizmet sektörü arasında kalan bir iş bölümüne girilmiştir.
Ücretsiz aile işçiliğinden ya da kayıt dışı mevsimlik işlerden edinilene göre düzenli gelir ve sosyal
haklar kadını bulunduğu statünün üstüne çıkarmıştır. Kadın gücünün ve istihdamının desteklenmesi
sadece işletmelerin ve sektörün gelişimi olarak görülmeyip, emeğe dayalı kadın iş gücü adına sosyal
bir sorumluluk olarak görülmelidir.
Teknik donanımlarının, üniversitelerin eğitim ve öğretimi için uygun bir ortam sağlaması, Sultan Sera
çalışanları açısından mesleki gelişim amaçlı eğitimleriyle, teşvik edici bir çalışma ortamı olmanın
yanında bir eğitim merkezi haline gelmiştir. Zaman zaman da, kalifiyeli sera çalışanları yetiştirmenin
yanı sıra çevre halkına seracılığın önemi gi,bi konularda bilgilendirme toplantıları gerçekleştirlmektedir.
Türkiye’nin büyüyen seracılık sektörü tarımda kadın istihdamına en büyük kaynak olmuştur. Bunun
artırılması ve desteklenmesi sadece sektör paydaşlarının kalkınması çerçevesinde görülmeyip kadın
iş gücüne sosyal bir sorumluluk olarak görülmelidir.

KAYNAKLAR
[1]

http://www.sultansera.com.tr/tr/sultansera.html.
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BALÇOVA - NARLIDERE JEOTERMAL KAYNAKLI
BÖLGESEL ISITMA İŞLETMESİ
Geothermal Based Balçova-Narlıdere District Heating System

Münevver Fürkan EŞREFGİL
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Erkal Sinan ARSLAN

ÖZET
Bu çalışmada, Balçova – Narlıdere jeotermal sahasından yararlanılarak yürütülen Bölgesel Isıtma
Uygulaması hakkında kısa bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.
Bilindiği üzere, jeotermal enerjinin ağırlıklı kullanıldığı başlıca alanlardan birisi bölgesel ısıtma
uygulamalarıdır. Balçova - Narlıdere Bölgesel Isıtma İşletmesi ülkemizin faaliyet gösteren en büyük
işletmesidir. Bölgede 37.476 KE (1 Konut Eşdeğeri(KE) 100m²’lik kapalı alan) ısıtma yapılmaktadır.
Aynı zamanda 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili Uygulama Yönetmeliklerinin büyük ölçüde
uygulandığı bir işletmedir. “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su
Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında “Yetkilendirilmiş Ölçüm Şirketi ve
Bölgesel Isı Dağıtım ve Satış Şirketi” olarak yetkilendirilmiş ilk kamu şirketidir. Gerek jeotermal saha
işletmesi ve gerekse de bölgesel ısıtma sistemi işletmesi alanında örnek alınan bir kurumsal yapı
haline gelmiştir.
Bu çerçevede; ücretlendirme sistemi ve politikası, hizmet alanları gibi konular belirtilmiş, sistemin
genel işleyişi, kapasitesi, tarihsel gelişimi ve sistemin iyileştirme ve yenilenmesine yönelik çalışmalar
ve özellikle verimlilik konusundaki faaliyetlere değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal saha işletme, bölgesel ısıtma işletmesi, enerji verimliliği, ücretlendirme.
ABSTRACT
In this study, it is aimed to give brief information about the operation of district heating system based
on utilising of Balçova-Narlıdere geothermal area.
As is known, applications of district heating system is one of the main area which the geothermal
energy is frequently utilised. The Balçova-Narlıdere district heating system is the biggest facility that is
in service in Turkey. In that area total active capacity has reached about 37.476 RE (1 Residence
Equivalent (R.E) is 100 meter square closed area.) In addition this facility is almost fully performed
compatibly by the Law Number 5627 – Energy Efficiency Law and related current regulations . It is the
1st Public Company that gained the label of authorized as “Yetkilendirilmiş Ölçüm Şirketi ve Bölgesel
Isı Dağıtım ve Satış Şirketi” within the scope of regulation called “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su
Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik”. It is
become organizational structure and regarded as a successfull example for geothermal area
operation and also for district heating system management principles.
In this abstract, some topics like pricing system and policy, area of service are explained, and also
brief information about chronological development and operation, capacity, studies for renovation and
rehabilitation and especially efforts for increasing efficiency are mentioned.
Keywords: Geothermal area operation, district heating system, energy efficiency, pricing
Jeotermal Enerji Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 212 _______

1.GİRİŞ
Ülkemizde ilk jeotermal sondaj Balçova’da 1963 tarihinde açılmıştır. Balçova Narlıdere Jeotermal
sahası, 1980’li yılların başında deneme amaçlı,1990’lı yılların sonunda sistematik olarak konut
ısıtmacılığı amaçlı işletilmeye başlanmıştır. Bugün itibariyle 173 MWt kurulu gücüyle, 3.747.600m2
kapalı alan içeren 37.476 KE fiili (23.980 adet abone) ısıtma kapasitesiyle ülkemizin en büyük ve
kendi alanında dünyanın da en büyük işletmeleri arasındadır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yönelimin her geçen gün artığı günümüzde özellikle konut
ısıtmacılığı sektöründe önemli bir yere sahip olan Balçova – Narlıdere Jeotermal Bölgesel Isıtma
Sistemi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda işletilmeye devam etmektedir.
Antik çağlardan bu yana yörede yerleşik değişik uygarlıklar tarafından öncelikle sağlık amaçlı
kullanıldığı bilinen bu kaynağın, günümüzde termal tedavi amaçlı kullanımının yanında, bölgesel
ısıtma amaçlı olarak kullanımı ön plana çıkmıştır. Bu hizmeti daha geniş kitlelere ulaştırmak için
gereken tüm çalışmalar şirketimiz tarafından yürütülmeye çalışılmaktadır.

2.TÜRKİYE’DE JEOTERMAL BÖLGESEL ISITMA UYGULAMALARI
Türkiye’de jeotermal enerjinin kullanımı (elektrik üretimi hariç);
Konut Isıtma: 118.332KE – 826 MWt
Sera Alanı Isıtma: 4249 da – 770 MWt [4]
Termal Tesisler: 400 tesis – 1005 MWt [4] seviyelerinde olup, bu veriler 2016 yılına (konut
ısıtma verisi 2018 yılına aittir) ait yaklaşık değerlerdir. Toplam yaklaşık 2200MWt seviyesinde
doğrudan kullanım olduğu söylenebilir.
•
•
•
•
•

Jeotermal Enerjinin başlıca yararları:
Yerli bir enerji türüdür.
Belirli işletme koşullarında yenilenebilir niteliktedir.
Temiz ve güvenli enerji hizmeti sağlar.
Sera gazı emisyonunu düşüren çevre dostu bir uygulamadır.
Farklı bir enerji seçeneği oluşturarak, yurt içi ekonomisine katkı sağlar, dışa bağımlılığı azaltır.

Tablo 1. Türkiye Jeotermal Bölgesel Isıtma Uygulama Tablosu

Şehir
Afyon
Afyon
Ağrı
Ankara
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Bursa
Denizli
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
Kırşehir
Kütahya

TÜRKİYE JEOTERMAL BÖLGESEL ISITMA UYGULAMA TABLOSU
Teorik Kapasite
Fiili Kapasite
Maks.Üretim
Merkez/İsim
Miktarı
Sıcaklık C
Konut
Konut
%
%
(m³/saat)
Eşdeğeri
Eşdeğeri
Merkez (Afjet)
1500
95
30.000
19
25.256
21
Sandıklı (Sanjet)
1440
80
12.000
8
13.700
10
Diyadin
180
78-82-85
2.000
1
540
0
Kızılcahamam
270
75
3.000
2
2.400
2
Gönen
?
60-70
2.500
2
2.500
2
Edremit
1440
58
7.500
5
5.500
5
Bigadiç
54
98
3.000
2
3.000
3
Merkez
1080
88
5.400
3
350
0
Sarayköy
260
145
5.000
3
2.200
2
Balçova-Narlıdere
2020
90-144
50.500
32
36.636
31
Bergama
180
65
850
1
400
0
Dikili
200
80
2.500
2
1.500
1
Çeşme
49
57
983
55
1.800
1
1.800
2
Simav
828
130-150
14.000
9
13.000
11
Jeotermal Enerji Semineri
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TÜRKİYE JEOTERMAL BÖLGESEL ISITMA UYGULAMA TABLOSU
Teorik Kapasite
Fiili Kapasite
Maks.Üretim
Merkez/İsim
Miktarı
Sıcaklık C
Konut
Konut
%
%
(m³/saat)
Eşdeğeri
Eşdeğeri
Salihli
540
88
12.000
8
8.000
7
Kozaklı
?
94
3.500
2
1.300
1
Sarıkaya
180
57
2000
1
0
0
Yerköy
648
65
1.000
1
250
0
TOPLAM
157.850
100
118.332
100

Not: 1KE = 100m²’lik kapalı alanı belirtmektedir. 1KE’nin jeotermal enerji ile ısıtılması hava kirliliği
açısından değerlendirildiğinde 6 adet aracın trafikten men edilmesiyle eşdeğer olarak kabul
edilmektedir. Balçova – Narlıdere Jeotermal Bölgesel Isıtma İşletmesi bu bakımdan 219.816 adet
araca karşılık gelmektedir.
Balçova – Narlıdere Jeotermal Bölgesel Isıtma İşletmesi kapsamında mevcut durumda, jeotermal
enerji kullanarak ısıtma yapılmasından dolayı, yıllık yaklaşık 77.106 ton CO2’ in sera gazı emisyonu
önlenmiş olur.
(Hesaplamadaki sera gazı emisyon katsayıları; Doğal gaz: 0.234 kg CO2 eşdeğeri/kWh ve Jeotermal:
0.01 CO2 eşd./kWh)

3.BALÇOVA – NARLIDERE BÖLGESEL ISITMA İŞLETMESİ
Balçova – Narlıdere Jeotermal Sahasından yararlanılarak; Balçova ilçesinin yaklaşık %85’ine ve
Narlıdere ilçesinin %15’ine karşılık gelen konut alanına ısıtma hizmeti sunulmaktadır. Isıtma hizmeti
sunulan alan büyüklüğü 2019 yılı Şubat ayı itibariyle 37.476 KE büyüklüğe ve 23.980 aboneye
ulaşmıştır. Bu büyüklüğüyle Ülkemizin en büyük, dünyanın da sayılı büyüklükte bölgesel ısıtma
sistemlerinden birisidir. Jeotermal enerji ayrıca tarımsal amaçlı olarak küçük ölçekli (yaklaşık 10
dönüm) seracılıkta ve spa - termal tedavi amaçlı olarak bazı turistik tesislerde kullanılmaktadır.
Balçova – Narlıdere sahasındaki jeotermal faaliyetlerin ve paralelinde İzmir Jeotermal Enerji A.Ş.’nin
tarihsel gelişimi aşağıda belirtilmiştir.

3.1.Tarihsel Gelişim
- 1963: Balçova’da ilk jeotermal sondajın MTA tarafından açılması,
- 1983: Balçova Termal Tesislerinin kuyu içi eşanjörlü sistem ile ısıtılması,
- 1996: İzmir Balçova Merkezi Isıtma Sisteminin işletmeye alınması (Yap-İşlet-Devret modeline
benzer şekilde),
- 2000: Balçova Jeotermal Ltd. şirketinin kurulması,
- 2005: İzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin kurulması,
- 2006: İlk defa ısı sayacı (kalorimetre) kullanımına başlanması,
- 2007: Kurulu kapasitenin 24.500KE’ye ulaşması,
- 2008: Kurulu kapasitenin 30.900KE’ye ulaşması,
- 2009: Kurulu kapasitenin 34.100KE’ye ulaşması,
- 2010 – 2011: Jeotermal enerji nakil hatlarının yenilenmesi ve ara abonelikler alınması,
- 2012: 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında tüm aboneliklerde kalorimetre kullanımına
geçilmiştir. İzmir Jeotermal Enerji A.Ş. "Yetkilendirilmiş Ölçüm Şirketi ve Bölgesel Isı Dağıtım ve Satış
Şirketi" olarak belgelendirilen İlk kamu sermayeli şirkettir.
- 2014: Kurulu kapasitenin 49.800KE’ye ulaşması.
- 2015-2018: Ara abonelikler alınması
Jeotermal Enerji Semineri
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- 2018: Enerji Verimliliği Kapsamında İJT yeni hizmet binasında 1870m² kapalı alan ısıtma ve
soğutması jeotermal enerjiden sağlanmaktadır. Soğutma uygulaması ülkemizde ilktir. Kurulu güç
50.500KE’ne, fiili ısıtma 37.476 KE’ne ulaşmıştır. Kapasite Kullanımı yaklaşık %75’dir.
3.2.Sistemin Teknik Şeması ve Bileşenleri
KONUT

ISI
MERKEZİ
JEOTERMAL

ŞEBEKE -DAĞITIM

SAHA

T3 gidiş: 85 C

JEOTERMAL
S

T5 radyatör gidiş:70C

ŞEHİR SİRKÜLASYON
Sİ

Sİ

BİNA İÇİ SİRK
Sİ
T6 radyatör dönüş:45C

T4 dönüş:55 C
T1üretim:120 C

T2reenjeksiyon:

60

Şekil 1. Bölgesel Isıtma Sistemi Akım Şeması

Şekil 2. Bölgesel Isıtma Sistemi Detaylı Akım Şeması
Sistemde temelde üç devre vardır. Birinci devre ortalama 120-60 °C çalışan termal devre, ikinci devre
tatlı su ile çalışan ortalama 85-55 °C devresi ve üçüncü devre de ortalama 70-45 °C çalışan bina
devresidir. Birinci ve ikinci devrenin işletilmesi İzmir Jeotermal Enerji A.Ş.’nin sorumluğunda iken bina
içi olan devrenin işletilme sorumluluğu binada oturan abonelerimize aittir.
Jeotermal Enerji Semineri
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3.3.Isıtma Alanları
Balçova – Narlıdere Jeotermal Bölge Isıtma işletmesi 23.980 adet aboneye hizmet götürmektedir.
Bunların bir bölümü kurumsal abonelerdir. Kurumsal abonelere ve genel olarak abone dağılımına
ilişkin bilgiler ısı merkezi bazlı olarak aşağıdaki Tablo.2’de belirtilmiştir.
Tablo 2. Bireysel ve Kurumsal Abone Dağılımı
ISITMA HİZMETİ VERİLEN BİREYSEL VE KURUMSAL ABONE DAĞILIMI
(2019 YILI ŞUBAT AYI İTİBARİYLE)
BÖLGE

ABONE SAYISI

KE

Balçova Sistem 1 Etap 1

6616

7794

Balçova Sistem 2 Etap 1

2295

2613

Balçova Sistem 2 Etap 2

2801

2904

Balçova Sistem 2 Etap 3

2357

2380

Balçova Sistem 2 Etap 4

2033

2083

Balçova Sistem 3 Etap 1

2584

2975

Balçova Tuğsuz

432

691

Resmi Kurum

40

548

Narlıdere 1

1152

1397

Narlıdere GSF

921

1230

Narlıdere Sahilevleri

391

871

Narlıdere Yeniköy

1016

1308

Narlıdere Yenikale

1296

2516

Salih İşgören Sitesi
Sera

27
9

76
76

TOPLAM

23.970

29.462

KURUMSAL ABONELER

ABONE SAYISI

KE

Balçova Termal Otel

1

729

DEÜ Hastane

1

2459

Ekonomi Üniversitesi

1

273

Özdilek Alışveriş Mrk.& Otel

1

729

DEÜ Güzel Sanatlar Fak.

1

364

DEÜ Konservatuar

1

175

Kredi Ve Yurtlar Kurumu

1

528

DEÜ Hastane(Ek Binalar)

1

2415

Ekonomi Üni. (Ek Binalar)

1

177

Kız Yurdu TEV Balçova ve Diğer

4

169

TOPLAM

10

8.018

GENEL TOPLAM

23.980

37.476

Jeotermal Enerji Semineri
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Şekil 3. Isıtılan Bölgeler
3.4. Tesisler (Kuyular, Isı Merkezleri, Enerji Nakil Hatları, Bina Altı Sistemleri vb.)
Sistemimiz Balçova, Narlıdere, İnciraltı ve Sahilevleri Bölgelerini kapsamaktadır. Sistemimizi oluşturan
ana yapılar;
13 adet ısı merkezi,
- Balçova Isı Merkezi
- Narlıdere 1 Isı Merkezi
- Sahilevleri Isı Merkezi
- Çetaş Alt Isı Merkezi
- Tuğsuz Alt Isı Merkezi
- Salih İş Gören Isı Merkezi
- Özkılçık Isı Merkezi
- Onur Isı Merkezi
- Narlıdere 2 (GSF) Isı Merkezi
- Teleferik Isı Merkezi
- Yenikale Isı Merkezi
- Bora Sokak Isı Merkezi
- Çetin Emeç (S3E1) Isı Merkezi
- 2 adet (reenjeksiyon) Pompa Terfi İstasyonu,
Kuyular,
- 13 adet Üretim Kuyusu (5 sığ, 8 derin),
- 5 adet Reenjeksiyon Kuyusu, (5 derin),
- 5 adet Gözlem Kuyusu,
Toplam yaklaşık 450 km boru hattından oluşmaktadır.
Not: Tüm bu tesislere ilaveten Teleferik Isı Merkezinin içine 10MW büyüklüğünde doğalgaz kazan
sistemi esaslı destek sistemi imal edilmiştir. Olağandışı problemler göz önüne alınmıştır (büyük ölçekli
kuyu arızaları, pompa arızaları).
Jeotermal Enerji Semineri
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Şekil 4. Bina Altı Mekanik Tesisatı

Şekil 5. Jeotermal Ring Hattı

Jeotermal Enerji Semineri
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Şekil 6. Çetin Emeç Isı Merkezi (4340 KE)
3.5.Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi
2006 yılında kısmen işletmeye alınan scada sisteminde 2017 yılında kapsamlı bir revizyon çalışması
yapılarak sistem modernize edilmiştir ve 43 ayrı lokasyon izlenir hale gelmiştir. Bu kapsamda; tüm I/O’
ların güncellenmesi, ısı merkezlerinde sistemin lokal olarak otomatik olarak istenilen senaryoda
çalışması sağlanmıştır. Ayrıca lokal PLC lerle merkez scada arasında RF haberleşme sistemine ilave
olarak ethernet haberleşme sistemi eklenmiştir. Ethernet sistemi ile beraber bilgi-işlem altyapısı da
iyileştirilerek uygun hale getirilmiş ve fiber haberleşme de sağlanmıştır.
Sistemle ilgili çalışan birimler:
•
•
•
•

13 ısı merkezi,
13 üretim kuyusu, 5 reenjeksiyon kuyusu,
2 reenjeksiyon toplama havuzu ve terfi istasyonu,
10 kurumsal abone ile sistemde toplam mevcut 43 lokasyon scadadan izlenebilir durumdadır.

Şekil 7. Scada Kontrol Ekranı
Jeotermal Enerji Semineri
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Şekil 8.Scada Verileri Ekranı

4.Ücretlendirme Uygulamaları
4.1.Birim Fiyat Uygulamaları
Balçova – Narlıdere Jeotermal Bölge Isıtma işletmesi abonelerinden enerji bedeli tahsilâtında 1996
yılından Enerji Verimliliği Kanununun yürürlüğe girdiği 2007 yılına kadar kapalı alan yüzölçümü
(metrekare) esaslı birim fiyatı uygulamıştır. 1996 yılında oluşturulan modele göre aşağıda belirtilen
bedeller uygulanarak abonelik ilişkisi kurulmuştur.
a. Katılım Bedeli: Şirketin enerji hizmetini sunabilmesi ve sürdürülebilirliğini sağlaması için yapılan
tüm yatırıma abonenin yaptığı katkıyı ifade eder. Her yıl Yönetim Kurulumuzca ihtiyaç duyulduğu
takdirde güncelleştirilmektedir. Zaman zaman kampanyalar düzenlenerek abonelik cazip hale
getirilmiştir.
b. Sistem İyileştirme, Bakım ve Onarım Bedeli: Şirketin enerji hizmetini sunabilmesi için yapılan
düzenli bakım, onarım ve yenileme hizmetleri için alınan bedeli ifade eder. Sistem İyileştirme,
Bakım ve Onarım Bedeli 2003 yılından itibaren sistematik olarak uygulanmaya başlamıştır. Halen,
yıllık kesilen fatura sayısına bölünerek uygulanmaktadır.
c. Güvence Bedeli: Yıllık standart ısınma bedelinin ¼’ü oranında Güvence Bedeli alınır. Abonenin
şirketle olan ilişkisi sona erdiğinde güncelleştirilmiş haliyle iade edilir. (Standart Isınma
Bedeli:150*(1000kcal’lik enerjinin “TL” olarak fiyatı)’dır.)
Isı Sayacı (kalorimetre) esaslı birim fiyat 2006 yılında mantığı kurularak hesaplanmış ve Yönetim
Kurulunca her yıl Kasım ayı itibariyle güncellenerek bugüne taşınmıştır. Metrekare esaslı birim fiyat
1996 yılından başlayarak 2012 yılı Mayıs ayına kadar güncellenerek taşınmış ve 2012 yılı Mayıs ayı
itibariyle Enerji Verimliliği Kanununun yürürlüğe girmesi sonucu metrekare esaslı birim fiyat
uygulaması tümüyle kaldırılmıştır.
Halen şirketimizce uygulanan enerji birim fiyatlara ilişkin tablo aşağıdadır.

Jeotermal Enerji Semineri
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2018 – 2019 Isıtma Sezonu Enerji Birim Fiyatları (KDV Dâhil) :
1000 kcal enerji: 11,708 krş veya
1 KWh enerji: 9,97 krş
Yıllık Standart Isınma Bedeli: 17,39 TL/m²
NOT: Yıllık ısıtma birim enerji bedeli belirlenmesinde her yıl Kasım ayı 1. haftasında açıklanan Kentsel
Yerler 12 aylık ortalama TÜFE değişim oranı referans alınmaktadır. Yukarıdaki bedellere KDV dâhildir.
Katılım bedeli alınmasında; peşin ödemelerde indirimler uygulanmakta, %15’i peşin 11 eşit taksitle de
tahsilât yapılmaktadır.
Büyük ölçekli kapalı alanları içeren kurumsal abonelere, tüketecekleri enerji yüküyle orantılı olarak
karşılıklı görüşmeler sonucu kurumsal yapıların mutabık kaldığı katılım bedeli ve özgün birim fiyat
uygulanmaktadır.
4.2. Ücretlendirmenin Yıllara Göre Değişimi
Enerji birim fiyatı ve katılım bedeline ilişkin değerler aşağıda Tablo 2’de verilmiştir. Şirketimiz 20062007 ısıtma sezonundan itibaren İlk defa ısı sayacı (kalorimetre) ile enerji satışına başlamış
bulunmaktadır. 2009 yılından itibaren katılım bedelinde fiyat artışı yapılmamıştır.
Tablo 2. Ücretlendirmenin Yıllara Göre Değişimi
Isınma
Dönemleri

Enerji birim fiyatı
(TL/kwh)
(KDV Dahil)

Katılım bedeli
(TL/100m²=1KE)
(KDV Dahil)

2006-2007

0,0344

2156

TL

2007-2008

0,0375

2320

TL

2008-2009

0,0435

2320

TL

2009-2010

0,0465

2500

TL

2010-2011

0,0505

2500

TL

2011-2012

0,0535

2500

TL

2012-2013

0,0583

2500

TL

2013-2014

0,0624

2500

TL

2014-2015

0,0677

2500

TL

2015-2016

0,0729

2500

TL

2016-2017

0,0787

2500

TL

2017-2018

0,0868

2500

TL

2018-2019

0,0997

2500

TL

4.3.Karşılaştırmalı Birim Fiyat Analizi
Balçova – Narlıdere Jeotermal Bölge Isıtma işletmesinde 4.650 binada yaklaşık 82.000 kişi bölgesel
ısıtma sistemi hizmetinden yararlanmaktadır.
Isıtma için İzmir ilindeki en düşük enerji birim fiyatı uygulanmaktadır. Aşağıdaki Tablo 3.’de 100m²
konut (1KE) için 8 milyon kcal/yıl ısı tüketimine göre düzenlenmiştir.
Jeotermal Enerji Semineri
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Tablo 3. Birim Fiyat Karşılaştırma Tablosu
Konutlarda 1000 Kcal Isı İhtiyacı İçin Gerekli Olan Çeşitli Yakıtların Maliyet
Karşılaştırma Tablosu (Yıllık 8.000.000 Kcal Enerji Tüketimine Göre) Şubat 2019
En Ucuz Yakıta Göre
Krş(TL)/1000 kcal
TL/Yıl Yakıt Maliyeti İndeksi
(KDV Dahil)
∆ (%)

Isınma Şekli

Jeotermal Enerji (Kalorimetre
esaslı abonelik)
İzmir Gaz (8250 kcal/m2 and 107
% yanma verimliliği)

11,71

937

----

15,54

1.243

33

Kömür (Sibirya kömürü)

36,04

2.884

208

Fuel Oil No:4

51,01

4.081

336

Elektrik(konut tarifesi)

66,89

5.351

471

5. BALÇOVA-NARLIDERE JEOTERMAL SAHA İŞLETMESİ
5.1.Üretim Kuyuları
Tablo 4. Balçova- Narlıdere Jeotermal Sahasındaki Üretim Kuyuları (2019 yılı)

1

B-1A

2019

Kuyu
Derinliği
(m)
125

2

B-4A

2019

125

98

105

5

Sığ

3

B-5A

2018

125

96

150

6

Sığ

4

B-7A

2018

125

98

145

6

Sığ

5

2013

100

100

170

8

Sığ

1998

624

133

330

28

Derin

7

B-10A
BD4/BD4A
BD-5

1999

1100

118

100

7

Derin

8

BD-6A

2013

565

127

350

27

Derin

9

BD-7A

2015

700

120

150

10

Derin

10

BD-9

2003

772

134

360

31

Derin

11

BD-11

2006

716

141

150

14

Derin

12

BD-12

2006

830

140

150

14

Derin

13

BD-14

2007

716

118

125

8

Derin

TOPLAM

2.435

173

Üretim

No

6

Üretim
Kuyusu

Açılma
Yılı

Sıcaklık
(ºC)
102

150

7

Sığ

Maks.Debi Kapasite
(m³/saat)
(mWt)

Kuyu
Tipi
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Tablo 4 ’de görülen 13 adet üretim kuyularının pik kapasitelerine göre brüt ısıtma kapasitesi
gösterilmiştir. Kuyuların hepsi eş zamanlı çalışırsa teorik olarak sahadan 2435 m³/saat su üretimi elde
etmek mümkündür. B olarak ifade edilen kuyular sığ, BD ile ifade edilenler ise derin kuyuları, A ile
gösterilenler yenilenmiş kuyuları temsil etmektedir. Maksimum fiili üretim 07.01.2017 tarihinde yaklaşık
2020 m³/saat olarak gerçekleşmiştir. Reenjeksiyon sıcaklığı 60 ºC olarak uygulanmaktadır.

Şekil 10.Balçova –Narlıdere Jeotermal Sahası Jeoloji Haritası
5.2. Üretim Kuyularının Yıllara Bağlı Olarak Sıcaklık Değişimleri

Şekil 11. B10-B10A Kuyuları Sıcaklık Grafiği (2009-2018)
Jeotermal Enerji Semineri

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 223 _______

Şekil 12. BD9 Kuyusu Sıcaklık Grafiği (2009-2018)
Not: Sıcaklık değerleri yıl ortalamasına göre düzenlenmiştir.
Balçova –Narlıdere jeotermal sahasında üretime bağlı olarak sahada bulunan kuyularda gerçekleşen
seviye düşümlerinin değerlendirilmesi, 2016 yılına kadar ND-1 kuyusundaki seviye değişimleri
referans alınarak yapılmaktaydı. Ancak sahada yapılan girişim testlerine göre ND-1 kuyusunun tüm
sahayı temsil etmediği sonucuna ulaşılmıştır. BD-15 kuyusunun üretimi/reenjeksiyonu ile doğrudan
etkilendiği gözlenmiştir.
Ancak uzun yıllar yapılan saha gözlemlerine göre kuyulardaki su seviyelerinin kararlı bir davranış
gösterdiği, olumsuz bir sapma gözlenmediği söylenebilir.
5.3.Reenjeksiyon Kuyuları ve İşleyişi
Termal tedavi amaçlı kullanılan jeotermal akışkan dışında, üretilen tüm jeotermal akışkan enerjisi
alındıktan sonra reenjekte edilmektedir.
Tablo 5. Balçova- Narlıdere Jeotermal Sahasındaki Reenjeksiyon Kuyuları (2019 yılı)

No

Reenjeksiy Açılma
on Kuyusu Yılı

Kuyu
Derinli
ği (m)

Sıcaklık Maks.Debi
(ºC)
(m3/saat ) Kuyu Tipi

1

BD-3

1996

750

55-60

200

Derin

2

BD-8

2002

629

55-60

950

Derin

3

BD-10

2004

750

55-60

95

Derin

4

BD-15

2007

472

55-60

300

Derin

5

BT-1

2013
765
TOPLAM

55-60

750
2.295

Derin

Reenjeksiyon
Doğal/Pompalı
Reenj.
Doğal
Reenjeksiyon
Doğal/Pompalı
Reenj.
Doğal/Pompalı
Reenj.
Doğal/Pompalı
Reenj.
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5.4. Üretim-Reenjeksiyon Miktarlarının Yıllara Göre Değişimi

Şekil 13. Reenjeksiyon Miktarının Yıllara Göre Değişimi

Şekil 14. Kuyuların Toplam Üretim- Reenjeksiyon Miktarları
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5.5.Rezervuar Sorunları ve Çevresel Sorunlar
Jeotermal saha işletmeciliğindeki en önemli proseslerden biri olan Saha İzleme (Monitoring) süreci,
sistemin en temel girdisi olan jeotermal akışkanın, rezervuar ortamında, temel parametreler (sıcaklık,
basınç) çerçevesinde takibi olarak tanımlanabilir. Olası basınç ve/veya sıcaklık dalgalanmalarının
sahayı ve işletme verimliliğini olumsuz yönde etkilememesi için, bu uygulamanın sürekli ve dikkatli bir
şekilde yapılması gerekmektedir. Balçova- Narlıdere Jeotermal sahası özelinde monitoring
uygulaması büyük ölçüde yapılmaktadır.
Şekil 14 ‘de de gözlemlendiği üzere, sürdürülebilir işletme stratejisi kapsamında üretim-reenjeksiyon
dengesinin büyük bir hassasiyetle takip edilip korunmaya çalışıldığı Balçova-Narlıdere Sahası’nda,
monitoring (gözlem) kuyularından alınan seviyeler, işletme sürecindeki en önemli parametrelerden biri
olan rezervuar basıncında kayda değer bir düşümün yaşanmadığını ve basınç-sıcaklık değerlerinin
stabil olduğunu göstermektedir.
Jeotermal işletmeciliğinde, özellikle son 10(on) yılda kapasitenin ciddi oranda artmasına bağlı olarak
sıkça gündeme gelen jeotermal kaynaklı çevresel sorunlar, yenilenebilir enerji kaynaklarının imajını
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu konuda işletmecilerin uygulamaya yönelik, ilgili kurumların ise
denetime yönelik gereken hassasiyetleri göstermeleri gerekmektedir. Balçova- Narlıdere Jeotermal
sahası özelinde reenjeksiyon uygulaması tam anlamıyla yapıldığı için çevresel açıdan önemli bir sorun
görülmemektedir. Ayrıca; rezervuar parametrelerinin işletme süresince olumsuz olarak etkilenmediği,
jeotermal sahaların işletmesinde önemli bir konu olan “sürdürülebilir işletme, sürdürülebilirlik”
kavramının gerçekleştiği açıklıkla söylenebilir.

6.ISITMA İŞLETMESİ SORUNLARI
6.1.İşletme Sorunları
Isıtma İşletmesi sorunları iki ana başlık altında incelenebilir.
6.1.1.İşletme ve Saha Kaynaklı Sorunların Değerlendirilmesi;
Jeotermal sahanın bulunduğu alan konut alanı olup jeotermal kaynağın araştırılmasını zorlaştıran bir
etmendir. Yeterli sayıda yedek kuyunun bulunmaması işletme koşullarında sistemin sürekliliğini
sağlamayı zorlaştırmaktadır. Yeni kuyu açılmasının önündeki en önemli engeller, jeotermal saha
ruhsatının şirkete ait olmaması ve potansiyel lokasyonların özel mülkiyet alanlarında bulunmasıdır.
Jeotermal bölge ısıtma sınırları içindeki kentsel dönüşüm çalışmaları, bölgede bulunan binaların
dokusunu iyileştirmiş, ara abonelik artışını olumlu yönde etkilemiştir. Ancak abone yüküne bağlı
olarak, sistem tasarımında gerekli toleransların sağlanmadığı durumlarda, kritik devrelerde ve hat
sonlarında ısınma problemleri ortaya çıkabilmektedir. Özellikle yeni jeotermal ısıtma sistemleri
tasarımlanırken, yük artışlarının göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.
Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde, sisteminin çalışmasında önemli bir ekipman olan bina altı debi
kontrol vanalarının doğru olarak çalışması, enerji verimliği açısından önemlidir. İzmir Jeotermal A.Ş.
sisteminin kurulduğu 1996 yılından bu yana kendinden tahrikli debi kontrol vanalarını kullanmaktadır.
2014 yılından itibaren daha verimli çalışabilen hassas kontrol imkanına sahip debi kontrol çözümleri
konusunda araştırmalar yapılmıştır. İlk olarak 2015 yılında 24 adet deneme amaçlı elektronik kontrollü
motorlu debi kontrol vanası saha testine alınmış ve pik kullanım dönemlerinde enerji tasarrufunda
%15’e varan olumlu sonuçlar gözlenmiştir. Bu nedenle 2016 yılında İZKA projesi kapsamında 428
adet motorlu vana sahada devreye alınıp, performans değerlendirilmeleri yapılmıştır. Sistem genelinde
uygulamanın yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
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6.1.2.Abone Kaynaklı İşletme Sorunları;
Jeotermal kaynaklı bölgesel ısıtma sistemleri konusunda birebir örtüşen ve tüm uygulamalara esas
teşkil edecek nitelikte yasal mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle sistemin özellikle aboneye ait
tesisata ilişkin kesiminde standart, uygulama, kontrol vb. konularda kurallar olmadığı gibi yeterli
yaptırım da söz konusu değildir.
Özellikle abonelerin bina altlarında bulunan İzmir Jeotermal A.Ş.’ye ait ekipmanların işletme ayarlarına
müdahalesi, bina tesisatlarına düzenli bakım periyotlarının uygulanmaması, daire iç tesisatlarının
gerekli mühendislik hesaplamaları gözetilmeden oluşturulması jeotermal bölge ısıtma işletme
sistemlerinin zafiyetidir.
6.2. Yönetimsel-Finansal Konular
Balçova – Narlıdere jeotermal sahasından yararlanarak bölgesel ısıtma sistemini işleten İzmir
Jeotermal A.Ş. sermayesi itibariyle tamamıyla bir Kamu iştirakidir. Ülkemizde bu amaçla
organizasyonların hemen tamamı yerel yönetimler ve İl Özel İdareleri (YİKOB) ile ilişkili olarak
oluşturulmuştur. Kullanılan jeotermal kaynağın kamuya ait olması ve ilk yatırım aşamasındaki tüm iş
ve işlemlerin doğrudan kamu idareleriyle ilgili ve bağlantılı olması, bu modelin oluşmasına yol açmıştır.
Aynı zamanda yapılan iş, hizmet alan halk tarafından bir sosyal sorumluluk olarak algılandığı için bu
şekliyle yürütülmesi de olağan karşılanmaktadır. Diğer yandan ilk yatırım ağırlıklı olarak kamu
tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenlerle oluşturulan şirketler çok fazla kar amacı gütmemektedirler.
Ülkemizdeki uygulamada bu amaçla oluşturulan organizasyonların büyük bölümü yerel yönetimlerin
(ilgili belediye) bünyesinde yer almıştır. Bu model çeşitli yönetsel ve finansal sorunlara da neden
olabilmektedir. Sadece yapılan işi amaçlayan bağımsız tüzel kişilikler (şirketler) marifetiyle çalışmalar
yürütüldüğünde, daha sağlıklı bir yapı oluşmakta ve hizmetin kalitesi ile birlikte ekonomik olarak
yürütülmesini de beraberinde getirmektedir.
İzmir Jeotermal A.Ş. yönetsel bakımdan iyi kurgulanmış bir model olarak değerlendirilebilir.
Kurumsallaşmasını büyük ölçüde tamamlamış, yatırımlarını tamamlamış, gerek saha, gerekse de
ısıtma işletmesi stratejisini oluşturmuş ve sağlıklı biçimde yürüten, ısıtma hizmeti verdiği kesimin her
bakımdan memnuniyetini de sağlamaya çalışan bir organizasyon olarak değerlendirilmektedir.
Jeotermal sahanın sürdürülebilir işletme kapasitesiyle örtüşen ölçekte ısıtma hizmeti sunarak kendi
idamesini de sağlayabilmektedir. Kurumsal anlamda etkileyici olabilecek ölçekte yönetsel sorun söz
konusu değildir.
Finansal olarak gelir kaynağı sadece ısıtmaya/enerji satmaya dayalı olduğu takdirde özellikle iklim
koşullarından çok fazla etkilenmektedir. İzmir Jeotermal A.Ş. özelinde yatırım alanlarını çeşitlendirerek
(termal tedavi merkezi, enerji üretimi gibi) finansal durumunu iyileştirme konusunda çözümler
üretilebilecektir/mektedir.
Sonuç itibariyle kısa vadede finansal konularda herhangi bir olumsuzluk görülmemektedir.

7. DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER





Balçova Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi uygulaması yaklaşık 5.000.000 m² kurulu güç ile
başarı bir örnektir, ısıtılan alan yaklaşık 3.750.000m² dir. (Ortalama 75 % kapasite kullanımı
vardır.)
Balçova – Narlıdere Jeotermal Sahasından ısıtma amaçlı olarak yararlanma bakımından ve
yeni ilave bölgesel ısıtma projeleri yapılması konusunda rezervuar kapasitesinin sınırlarına
gelinmiştir.
Sahada bulunan ve teçhizi itibariyle istenilen verimlilikte çalıştırılamayan kuyuların yenilenmesi
işlemi büyük ölçüde tamamlanmıştır. Böylelikle sahada üretilen toplam akışkan miktarında
önemli bir artış sağlanmıştır.
İJT jeotermal bölgesel ısıtma sisteminin 2026 için öngörülen büyüme planlaması
değerlendirilmek üzere incelendiğinde, mevcut bölgesel ısıtma sisteminde konut ısıtma fiili
uygulamasının yaklaşık olarak 43.000 KE olacağı beklenmektedir.
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Böylece belirlenen bölgesel ısıtma sisteminde kapasite kullanımı yaklaşık %85 olacaktır
(Şekil-15’de kırmızı, mavi ve turuncu bölgeler).
Yeşil alan, turizm amaçlı gelişme bölgesi olarak belirlenmiştir (Şekil-15’de gösterilmiştir). Bu
bölgede otellerin, termal SPA, kongre merkezleri ve kamuya açık yeşil alanların ve kısıtlı konut
alanının kurulması planlanmıştır.
Sistem genişleme büyüme durumunda, yapılacak sistem iyileştirme faaliyetleri ile gelecekteki
ek enerji yükünü karşılamaya yetecektir.
Jeotermal sahanın sürdürülebilir işletmesi olumlu görülmektedir. Daha önceden planlanmış
olan iki adet reenjeksiyon amaçlı kuyunun (BT-2, BT-3) gerçekleştirilmesiyle birlikte kısa ve
orta vadede özellikle pik günlerde yaşanan işletme sorunları giderilmiş olacaktır.
Önümüzdeki yıllarda ağırlıklı olarak enerjinin verimli kullanımına yönelik olarak mevcut
kuyulardan bina altlarına kadar tüm ekipmanlarda verimliliğe yönelik ekipman ve uygulama
değişikliklerine ağırlık verilecektir.

Şekil 15. Gelecekte Isıtılması Öngörülen Bölgeler (Yeşil renkli alanlar)

ÖNERİLER ;








Jeotermal nakil hatlarındaki enerji kayıplarını minimuma indirecek önlemler (sistem
otomasyonları) alınarak daha az jeotermal akışkanla daha fazla alanı ısıtmak mümkündür.
Ekipman seçiminde enerji verimliliği öncelikli kriter olmalıdır. Yerli ekipman kullanımına öncelik
verilmeli ve teşvik edilmelidir.
Mevcut tesislerin, nakil hatlarının ömrünü arttırmaya ve verimli çalışmasını sağlamaya yönelik
önlemlere öncelik verilmelidir. Katodik koruma ve optimum kimyasal şartlandırma yapılması
tüm sistemi kapsamalıdır.
İzmir Jeotermal tüm ısı merkezleri ve kuyularını scada sistemi ile izlemesi tamamlamış olup,
sistemin uzaktan kontrol aşamasına geçişi hızlandırılmalıdır.
Enerji verimliliği kapsamında, enerji analizleri ve sistem kontrolü için bina altı sistemlerinin
izlemesi yapılmalıdır.
Tüketici; ısıtma sistemleri ve enerji verimliliği hakkında, yazılı, görsel bilgilendirilmeye devam
edilmelidir.
Rezervuarın geliştirilmesi çalışmalarına (derin sondaj, yönlü sondaj vb..) öncelik verilmelidir.
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JEOTERMAL ENERJİ İLE BÖLGESEL ISITMA SİSTEMLERİ:
AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ
Geothermal Energy District Heating Systems: Afyonkarahisar Case

Yusuf ULUTÜRK
Cihan ŞAHİN
İlker GÜRLER

ÖZET
Jeotermal enerji, yenilenebilir, sürekli enerji kaynağıdır ve ülkemiz gibi jeotermal enerji açısından
avantajlı ülkeler için öz kaynak oluşturmaktadır. Ucuz, temiz ve çevre dostu olması; sıfıra yakın
emisyon oranı ise en önemli özelliklerindendir. Türkiye dünyada jeotermal enerji potansiyeli en yüksek
ülkelerden biridir ancak sonsuz enerji kaynağı jeotermalde potansiyelin sadece küçük bir bölümünü
değerlendirilebilmektedir.
Ülkemizde tespit edilen jeotermal sahaların büyük bir kısmının düşük entalpili sahalar olduğu göz
önüne alınırsa; bu sahaların faydalı enerjiye dönüştürülebilen potansiyelinin artırılabilmesi düşük
entalpili sahalarda yenilikçi sistemlerin kullanılmasıyla mümkün olacaktır. Böylece milli ekonomiye
katkı sağlanacaktır. Bu amaçla 1996 yılında 10.000 konut ısıtma hedefiyle kurulan AFJET Afyon
Jeotermal AŞ. 2010 yılına gelindiğinde kapatılması gündeme gelmiş. Fakat bu yıldan sonra yapılan
yeni bir yapılanma ile büyük bir değişim geçirmiştir.
Günümüze gelindiğinde yaklaşık 175 milyon TL’lik büyük bir yatırım ile 25.600 KE bölgesel ısıtma
yapan bir şirket haline gelmiştir. Bunun yanında termal turizm tesislerin ısıtılması, jeotermal kaynaklı
teknolojik sera ısıtılması ve 3MWh’lık elektrik üretimi ile verimli entegre kullanıma en iyi örneklerden
birisi olmuştur.
Şirketimiz toplam 32 adet jeotermal üretim kuyusu, 6 adet reenjeksiyon ve 7 adet gözlem kuyusu ile
ortalama 1750 ton/saat jeotermal su üretimi yaparak, bu üretimin %90’ını yeraltına reenjekte
etmektedir. Şirket bu kadar büyük alanı ısıtırken ve elektrik üretimi yaparken rezervuar sahasından
şehir içi dağıtım şebekesine kadar en gelişmiş borulama ve otomasyon sistemini kullanarak enerji
verimliliğini ön plana çıkarmıştır. Bu amaçla ülkemizde ilk defa Kalorimetre-Termostatik Vana Pay
Ölçer sistemini kullanarak sahanın sürdürülebilirliğini sağlamıştır. Şirketimiz önümüzdeki yıllarda farklı
jeotermal yatırımlar ile istihdam sağlamayı hedefleyip, tasarruf etmiş olduğu enerjiyi farklı alanlarda
kullanarak kaynağın faydalı enerjiye dönüşüm oranını maksimize etmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal, Reenjeksiyon, Enerji, Elektrik Üretimi, Bölgesel Isıtma Sistemi,
Otomasyon

ABSTRACT
Geothermal energy is a renewable, continuous energy source. As our country, geothermal energy
constitutes capital for advantageous countries. Cheap, clean and environmentally friendly; nearly zero
emission rate is one of the most important features. Turkey; is one of the highest geothermal energy
potential in the world. however, only a small portion of the potential in the geothermal energy can be
evaluated.
Considering that the majority of the geothermal fields detected in our country are low enthalpy fields;
Increasing the potential of these sites to useful energy will be possible by using innovative systems in
low enthalpy fields. Thus, it will contribute to the national economy. For this purpose, Afjet Afyon
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Geothermal Inc.was established in 1996 with the aim of heating 10,000 bıildings. By 2010, wanted to
be shut down but after this year, there has been a major change with a new restructuring.
Today, with an investment of about 175 million TL, it has become a company that makes regional
heating with a capacity of 25.600 BE. In addition, thermal tourism has been one of the best examples
of efficient integrated use with heating facilities, geothermal-based technological greenhouse heating
and 3MWh electricity generation.
Our company, Total 32 geothermal production wells, 6 reenjection and 7 observation wells with an
average of 1750 tons/hour geothermal water production, 90% of this production is reenjected
underground. The company has brought energy efficiency to the forefront using the most advanced
piping and automation system from Reservoir to urban distribution network while heating and
generating electricity. For this purpose, for the first time in our country, it has ensured the sustainability
of the field by using the calorimeter-thermostatic Valve share meter system. Our company aims to
provide employment with different geothermal investments in the coming years and aims to maximize
the conversion rate of the resource to useful energy by using the energy it has saved in different
areas.
Key Words: Geothermal, Reinjection, Energy, Electricity Generation, Regional Heating System,
Automation

1. GİRİŞ
Ülkemizde merkezi ısıtma sistemlerinin kullanılması milli enerji kaynağımız olan jeotermal enerjinin
kullanılması ile başlamıştır. İlk jeotermal ısıtma uygulaması 1987 yılında Balıkesir-Gönen’de
başlamıştır. Daha sonra sırası ile Simav, Kırşehir, Kızılcahamam, Afyonkarahisar ve İzmir şehirlerinde
devam etmiştir.
Afyon jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi, İzmir Balçova ile birlikte Türkiye’de bugüne kadar yapılmış
merkezi ısıtma sistemleri içinde, modern teknolojinin kullanıldığı, dünyada ki en son teknolojik
uygulamaların ülkemize taşındığı örnek bir uygulamadır. Jeotermal kaynağın ısıtma bölgesine uzaklığı
açısından ise Türkiye’nin bu alanda en büyük mühendislik yapısıdır.
Özellikle 2010 yılında yapılan yeniden yapılanma ile isale hattı Ø 610 luk ön izoleli paket çelik
borularla kapalı devre şeklinde yenilenmiş, daha önce şehire kadar gelen jeotermal suyun çelik boruda
oluşturacağı korozyon ve diğer sıkıntıların önüne geçilmiştir. Bu borulama sistemi ile 90°C deki
akışkan 0.1 °C/km sıcaklık kaybı ile 16km uzaklıktaki şehir merkezine ulaştırılabilmektedir.
Sistem frekans konverteri (F.C) ve bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi ile tam otomatik olarak
çalışmaktadır. Jeotermal su ve sirkülasyon pompa devirleri F.C ile dış hava sıcaklığına ve ısı tüketim
noktalarındaki talebe bağlı olarak kontrol edilmesi ile değişken debi ile ihtiyaç enerji anında tüketim
noktalarına ulaştırılmaktadır. Bu sistem ile kullanılan enerji de tasarruf sağlamaktadır.

2. ŞİRKETİN TARİHÇESİ VE SİSTEMİN TANITIMI
Kısa adı AFJET olan Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm ve Sanayi Tic. AŞ. Jeotermal su
kaynakları ile bina ısıtma tesisleri kurmak, dönüş suları ile seralara su temin etmek amacıyla
14.02.1994 yılında kurulmuştur. Kuruluş sermayesi 300 bin TL, güncel sermayesi 10 milyon TL olan
şirketin ortakları; Afyon il özel idaresi (%59,41), Afyon Belediyesi (%26,67), Yüntaş AŞ (%7.17), Afyon
Ticaret ve Sanayi Odası (%6.03) ve diğer (%0.72)’dir. Bu ilk kuruluş sermayesine ilaveten 1996-1997
yıllarında abonelerden toplanan 158 bin TL ile beraber sistemin ilk yatırım maliyeti toplamı 458 bin
TL’dir. Proje başlangıç hedefi 10.000 konutun ısıtılması olan ve 1996 yılında işletmeye alınan Afyon
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14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

_____________________ 231 _______

Jeotermal Isıtma Sistemi ile 2010 yılına kadar sadece 3970 konut ısıtılmıştır. Şirket 2010 yılında
yeniden yapılanmaya girmiş bütün alt yapı ve kuyularını yenileyerek abone artışına gitmiştir. Güncel
olarak 14.500 hane sayısına karşılık 25.062 Konut Eşdeğeri ısıtma yapmaktadır.
Şirket 2010 yılında yaptığı yenilenme ve kapasite artışı ile 25.062 KE ısıtma yapılmaktadır. Bir konut
eşdeğeri ise 100m2 kullanım alanı olan 2.8 m yüksekliğe sahip bir daire olarak kabul edilmektedir.
Şehire su taşıyan ana isale hattı, şehir içi döşenmiş ana hat dağıtım boruları ve jeotermal merkez
ekipmanları 25.000 KE ısıtmaya yetecek şekilde dizayn edilirken esas alınan değerler şöyledir:
Dış Hava Sıcaklığı: -12°C
Ortam Dizayn Sıcaklığı: 22°C
1 Konut Eşdeğeri için birim yükü: 8200 KCal/h
Sistemin Çalışma Prensibi: Sabit Sıcaklık, değişken debi yöntemi ile sıcaklık farkına
göre çalışma
Dizayn Sıcaklıkları: Jeotermal kaynak: 96-48°C, iletim hattı 90-48°C, Şehir devresi
70-45°C, bina devresi 60-40°C (Şekil 1 )
Jeotermal su ortalama üretim sıcaklığı: 110°C

Şekil 1. Afyon jeotermal ısıtma sisteminin dizayn sıcaklıkları.
AFJET ısıtma sisteminin temeli iki farklı iletim hattına dayanmaktadır. Bunlardan birincisi şehir ısıtma
hattı, ikincisi ise termal turizm hattıdır. Şehir ısıtma hattı ortama 110°C olarak çıkarılan jeotermal
kaynak Gecek ısı merkezindeki 132 milyon KCal/h’lik toplam 8 eşanjörden geçtikten sonra 48°C olarak
reenjeksiyona gönderilirken, 2. hat ise termal turizm hattı 9x2=18km Gre-epoxy Ø400’lük borularla
96°C jeotermal su termal tesislerin ısı merkezlerine ulaşmaktadır.
İki iletim hattı arasındaki en büyük fark şehir ısıtma iletim hattında işlenmiş yani yumuşatılmış ve
korozyona karşı kimyasal madde enjekte edilmiş suya ısı aktarımı yapılırken, termal turizm hattında
doğal jeotermal su dolaştırılmaktadır. Termal turizm hattı termal özellikli otel ve tesislerin bu suyu
tedavide kullanma istekleri bu hattın jeotermal suyu taşınmasını zorunlu hale getirmiştir.
Afyon jeotermal merkezi ısıtma sisteminin diğer benzer ısıtma sistemlerinden en büyük farklılığı
değişken debi ve sabit sıcaklık farkına göre çalışmaktadır. Bu sistemde dönüş sıcaklığı 45°C olarak
sabit tutulmakta böylece jeotermal kaynaktan daha fazla yararlanılmaktadır. Elde edilen büyük sıcaklık
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farkı, daha az pompalama maliyetli, daha küçük boru çapları ve daha ekonomik bir yatırım
gerçekleşmesini sağlamıştır. Afyon jeotermal merkezi ısıtma sisteminde 4 kapalı
çevrim
bulunmaktadır.
1. Çevrim enerjinin üretildiği çevrimdir. Afjet ısıtma sisteminde bu çevrim jeotermal sıcak
sudur.Jeotermal su rezervuardan üretilir, enerjisi alınır ve çevrim tamamlanır.2. Çevrim şehir
iletim hattıdır. Yaklaşık 1400 m3/h suyun dolaştığı yaklaşık 16x2=32 km Ø610 ST 44-2 paket
izolasyonlu borularla taşınan kapalı devre hattıdır. Bu iletim hattı için kullanılan özel borulama
sayesinde sıcaklık kaybı gradyanı 0.1°C/km olmaktadır. Bu kapalı devre sistemi 90-45°C
olarak çalışmaktadır. 3.Çevrim enerjinin dağıtılmasıdır. Binalardan 45°C olarak dönen temiz
su iletim hattından 90°C gelen su tarafından 70°C kadar yükseltilerek bu döngü devam eder.
4.Çevrimde ise enerjinin tüketilmesi çevrimidir. Bu devrede radyatör ile ısınma enerjisi, sıcak
su hazırlayıcıları ile de sıcak suyun hazırlanmasıdır.

Şekil 2. Afyon jeotermal bölgesel ısıtma sistemin temel mimarisi
3.1. TERMAL TURİZM HATTI
Afyon jeotermal tesisleri profesyonel anlamda ülkemizde ilk defa tek elden su dağıtımı yaparak örnek
bir projeye imza atmıştır. Sistem kurulmadan önce her tesis için 2 adet kuyu çalışmakta ve vahşi bir su
kullanımı yapılmakta idi. Bölgede sistem kurulmadan önce yaklaşık yirminin üzerinde kuyu varken, şu
anda bu kullanımın sadece 2 asil, 1 yedek kuyu ile sağlandığı düşünülürse bu projenin önemi daha iyi
anlaşılacaktır. Bu dağıtım hattı Ø400/600 lük Gre Epoxy borulardan oluşmakta olup, toplam uzunluk
gidiş dönüş yaklaşık 20km’dir. Gre-Epoxy borular 150°C ve 50 bar basınca dayanabilecek özellikte
kabuklaşma yapmayan bir CTP boru ailesinden bir boru çeşitidir. Bu iletim hattındaki borularda ısı
kaybına karşı tamamı EN standartına göre[1] izolasyonu yapılmıştır.Bu hatta tesise 96°C olarak gelen
jeotermal su önce tesis ısıtması için eşanjörden geçirildikten sonra 65°C düşmekte, 65°C olan
jeotermal su bir daha eşanjörden geçirilerek odalara giden, duş için gerekli suyu ısıtmaktadır. Bazı
tesisler bu suyu bir daha eşanjörden geçirerek yüzme havuzu ve süs havuzlarını ısıtmaktadır. Bu
aşamadan sonra 45°C düşen jeotermal suyun çok azı termal tedavi havuzlarına alınarak fazlası
reenjeksiyon için dönüş borusuna alınmaktadır. Tesisler için önerile ideal bağlantı şekli şekil 3.
verilmiştir.
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Şekil 3. Termal tesisler için önerilen ideal bağlantı şekli.
3.2. ANA DAĞITIM HATTI VE ŞEHİR İÇİ DAĞITIM HATTI
Afyon Jeotermal Merkezi ısıtma şebekesinin ana dağıtım hattı, uydu ısı merkezlerine kadar, gidiş
Ø610/810, dönüş Ø610/710 ön izolasyonlu ST 44 kalite çelik borulardan oluşmaktadır. Bu boru TSE
EN-253 normlarına göre gerekli kalınlıkta poliüretan ile izole edilmektedir. Çelik boru poliüretan izole
ve cam elyaf dış kılıftan oluşan boru monte edilmesinden sonra kaynaklı bağlantı yerleri prefabrik
poliüretan köpük ve PE-100 malzeme ile izole edilmiştir. Borular, kayar ve yapışkan olmak üzere iki
gruba ayrılır. Kayar borularda taşıyıcı ana boru izole içinde hareketlidir. Çelik boruların uzamasını
almak için araya konan kompansatörlerle uzamaları absorbe edilmekte, borunun aşırı stres
yüklenmesi önlenmektedir. Yapışkan borularda ise taşıyıcı boru, poliüretan ve PE-100 dış kılıf beraber
hareket eder. Bu tip borularda uzamayı kısmen boru absorbe eder ve kullanılan kompansatör sayısı
daha azdır.
Afyon jeotermal ısıtma merkezinin şehir içi dağılımının tamamı fusiolen PP-R(80) malzemeden oluşan
farklı boru çapları ile yapılmıştır. PP-R (80) maddesi, diğer malzemelere zarar verebilecek fiziksel ve
kimyasal kötü kullanımlara karşı dayanıklıdır. Aynı zamanda düşük sürtünme oranlarından dolayı,
aşınma yaşanmayan ve basınç kaybının az olduğu bir maddedir. Bu madde özellikle ısı ve darbe
dayanımı ile ön plana çıkmaktadır. Fiziki ve kimyevi özellikleri, içme suyu ve ısıtma sektörünün özel
ihtiyaçlarına uygundur. Özellikle homojen bir şekilde kaynak yapabilme özelliği sayesinde, kalıcı ve
sızdırmaz bir bağlantı sağlanmış olur. Afyon jeotermal ısıtma sisteminde şehir içindeki ve bina
branşmalarının tamamı TSE-EN 253 standarlarına göre tıpkı çelik boruda olduğu gibi izolasyon
yapılmıştır. Bu sayede yapılan ısı kaybı hesabına göre yaklaşık 1500KE izolasyon sayesinde enerji
tasarrufu sağmamıştır.
3.3. BİNA ALTI DEVRESİ
Daha öncede açıklandığı gibi Afyon Jeotermal Merkezi ısıtma sistemi dört çevrimden
oluşmaktadır.Üçüncü ve dördüncü çevrim (Bina Isıtma Sirkülasyonu) arasında plakalı eşanjör
bulunmaktadır. Bu eşanjör, şehir ısıtma sirkülasyon devresi ile bina ısıtma sirkülasyon devresini
birbirinden ayırarak, bina yüksekliğinden gelen statik basıncı şehir devresine etki ettirmemektedir.
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Ayrıca abone ile sistemin sorumluluğu birbirinden ayrılmakta, abonenin davranışları ne sistemi, nede
zon üzerindeki diğer binaları etkilemektedir. Ayrıca sistemden yapılacak kaçak su alımını
önlemektedir. Uydu ısı merkezlerine göre ısı kullanıcılarının dağılımı çok farklıdır. Bu durum hat
üzerinde farklı dirençler oluşturmaktadır. Belli bir zaman aralığında ısı kullanımı binalara göre
değişkenlik arz ettiğinden sabit bir reglaj yapmak imkansız olmaktadır. Bu yüzden konut bazında bir ısı
ihtiyacı hesaplanmış ve buna karşı gelen sıcak su debisi bulunmuştur. Geleneksel merkezi ısıtma
sistemlerinde bütün binaların ihtiyacı kadar debi ve ısı alması gerekmekte, ısı merkezine olan
mesafenin etkisinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun için her bina altına debi ve sıcaklık
kontrolü için otomatik ayar değerini koruyan, hiçbir şekilde harici güç almayan mekanik olarak çalışan
vanalar bulunmaktadır. Bu vanalar dönüş sıcaklığını ve binaaltı eşanjöründen geçen debiyi
sınırlamaktadır. Her bina için maksimum debi hesaplanıp, vana ayarlanmakta, dönüş sıcaklığı 45°C ile
sınırlanmaktadır. Böylelikle basınç farkının yüksek olduğu binalarda fazla debi geçip, diğerlerinden
gerekenden az debi geçmesi önlenmektedir. Dönüş sıcaklığının sınırlanması ile yüksek sıcaklıklı
akışkanın dönüşü engellenmekte, jeotermal akışkan yüksek sıcaklık farkında çalıştırıldığından
kullanılan debi azalmakta, sirkülasyon maliyetleri düşmektedir. Artan dönüş suyu sıcaklığının ve artan
basınç farkında vana otomatik olarak kendini kapatmaktadır. Bu şartlar ortadan kalkmasından sonra
yeniden devreyi açmaktadır.

Şekil 4. Bina altı ekipmanları
3.4. MALİYET ANALİZİ VE ISITMA FİYATLARI
3.4.1. Yatırım Maliyeti:
Afyon jeotermal merkezi ısıtma sistemi için 1. Etap Dumlupınar-Dervişpaşa, 2.Etap KaramanDumlupınar 2, 3. Etap Uydukent olmak üzere toplam 20.000 Konut kapasiteli dağıtım projesi ve 32 km
isale hattı ve diğer yenilemeler için 2011 fiyatları ile 80.milyonTL yatırım yapılmıştır. Bunun konut
başına maliyeti (1$=2.322TL) 1.722$’dır. Yatırımın tamamı şirketin öz sermayesi ve banka kredisi ile
finanse edilmiştir. Bu maliyet Balçova da 7500 konut kapasiteli jeotermal ısıtma sistemi yatırımının
konut başına maliyeti 1500$’ dır[2].
3.4.2. İşletme Maliyetleri:
Sistemin işletme maliyeti (faiz ve amortisman hariç) %100 kapasitede (20.000KE) için toplam cironun
%24’ü kadardır. İşletme giderleri elektrik, inhibitör, bakım-onarım, işçilik ve beklenmeyen giderlerden
oluşmaktadır. Şirketin 2018 yılı sonu itibarıyla toplam cirosu 8.250.000$ olup, işletme maliyeti
2.026.000 $’dır.
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3.4.3. Isı Tarifeleri:
Afyon jeotermal merkezi ısıtma sisteminde 3 farklı ısınma bedeli uygulanmaktadır. Yaklaşık 25.000KE
2
ısıtma yapılan şirket de 8.000 bin abone aylık sabit TL/m ile ısınmaktadır. Bu ısınma sisteminde
2
1.8914 TL/m ücret uygulanmaktadır. İkinci olarak kalorimetre ile ısınan yaklaşık 5000 bin abone ise 1
3
kW için 0.093 TL, üçüncü olarak turizm tesisleri için 1m (96°C) jeotermal su 2.1913 TL ödemektedir,
belirtilen tüm bedellere KDV dahildir.
3.4.4. REENJEKSİYON UYGULAMALARI
Reenjeksiyon (geri-basım); suyun egemen olduğu jeotermal rezervuarlarda çok miktarda sıcak su
üretimi yapılmaktadır. Üretilen sıcak suyun bir kısmı sıcak su olarak doğrudan kullanılırken, geri kalan
önemli bir kısmı ise merkezi jeotermal ısıtma sistemlerinde ısısı alındıktan sonra geriye kalan suyu
uygun yeraltı formasyonlarına basmaktır. Reenjeksiyon, jeotermal kaynakların kullanılmasında
karşılaşılan karmaşık bir yöntemdir. Reenjeksiyon işletmeci için zor ve uygulaması pahalı bir
uygulamadır. Halbuki bu uygulama kaynağın daha verimli ve en iyi biçimde kullanımı için gereklidir.
Reenjeksiyon uygulamasında endişe edilen en önemli olay termal etkileşim ve rezervuarın
soğumasıdır. Halbuki, bu rezervuar yönetimi için çözülemeyecek bir sorun değildir. Kuyu dinlendirilir
ve sıcaklık geri kazanılır ya da kuyular arası mesafe artırılır.
Afyon Jeotermal Merkezi ısıtma sisteminde reenjeksiyon AF-3, AF-22, AF-20 ve AF-14 kuyularına
Reenjeksiyon yapılmaktadır. Reenjeksiyon kuyularında kuyu başı basınçları 0-0.5 bardır.
Reenjeksiyon sırasında AF-15, AF-11, AF-8, AF-21 kuyularında gözlemleme ve kimyasal analizler
yapılmış olup, reenjeksiyonun üretim kuyularını etkileme zamanı 4-20 gün arasında değişmektedir. Bu
durum sağlıklı bir rezervuar işletmesi için sahanın geri beslenimi için çok önemlidir. Fakat sahada
oluşacak sıcaklık düşümleri için reenjeksiyon kuyularının daha uzağa taşınması daha uygun olacaktır.

3.4.5. ORGANİK RANKİN ÇEVRİMİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ UYGULAMASI
Şirketimiz mevcut kapasitesinin bir bölümünü enerji üretimi alanında kullanmak üzere projelendirmiştir.
Proje kapasitesi ilk etap olarak bürüt ~3 MW/h dir.
3.4.5.1. Teknik Hesaplar ve Sistem Dataları:
Tablo 1: ORÇ sistemi için ayrılan kapasiteye göre güç hesaplama tablosu
Jeotermal su giriş dizayn sıcaklığı
Jeotermal su çıkış dizayn sıcaklığı
Jeotermal su dizayn akış oranı
Verilere göre hesaplanan Termal Güç
Soğutma akışkanı Dizayn Sıcaklığı (Giriş/Çıkış)
Soğutma şekli
Türbün bağlantısında ki çıkış elektrik gücü
ORC iç ihtiyacı
ORC net elektrik çıkış gücü

110ºC
70ºC
150 kg/sn
~25MW
14/21°C
Su soğutmalı
kondenser
2988kW/h
359kW/h
2629kW/h

Veri
X
X
X

Hesaplama

X
X
X
X
X
X

3.4.5.1. Sistem Çalışma Yapısı:
Sudan daha düşük sıcaklıklarda kaynayan yardımcı akışkan kullanımından dolayı sistemimiz Tablo-1
de verilen giriş-çıkış dizayn sıcaklarımıza ve ayırdığımız termal kapasiteye göre tasarlanmıştır.
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Şekil 5. ORÇ Sistem Şeması
Isıdan elektrik üreten sistemi esas alan bir ORÇ teknolojisi, evaporatör (1 ) içerisinde ki organik
çalışma sıvısını (yeşil çizgi) buharlaştırmak için sıcak kaynaktaki ısıyı kullanır (kırmızı çizgi). Seçilen
çalışma sıvısı olarak silikon bazlı sıvılar, düşük sıcaklıklar için hidrokarbon veya soğutucu bazlı sıvılar
olabilir. Basınçlı buhar daha sonra türbine (2) yollanır ve jeneratörde elektrik üretilir. Buhar, kondanser
içinde tekrar sıvı hale gelir (3). Burada su soğutma kulesi (5), ya da hava soğutmalı sistemler (mavi
çizgi) soğutma aracı olarak kullanılır. Sonra bir pompa (4) çalışma sıvısını tekrar evaporatöre
pompalar ve bu kapalı çevrim süreci tekrar eder.

SONUÇ
Afyon Jeotermal Merkezi ısıtma sistemi 2010 yılından sonra yaptığı saha geliştirme, iletim hatları
yenileme ve şehir içi dağıtım sistemlerini yenileyerek 25.060 Konut Eşdeğeri ısıtma gücüne ulaşmıştır.
Şirket gerçek anlamda termal turizm hattı ile hem jeotermal rezervuarı korumuş hem de bu alanda
yeni yatırımların önünü açarak ülke ve şehir ekonomisine katkıda bulunmuştur. Kuyularda yapılan
iyileştirmeler ile 3MW/h elektrik üretimi ile kamu kaynaklı bir şirket olarak benzer belediye ve
şirketlerine rol model olmuştur. Bundan sonra ısıtma sistemi içinde yapacağı teknolojik iyileştirmeler ile
büyümeye devam edecektir.

KAYNAKLAR
[1] Quality Standarts for District Heating Pipes, European District Heating Pipe Manufacturers
[2] Jeotermal Enerji İle Bölgesel Iıstma Sistemleri Balçova/İzmir Örneği
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SICAK KURU KAYALAR’IN (EGS) POTANSİYELİ, GEÇMİŞİ,
GELECEĞİ VE GERÇEKLER
Hot Dry Rocks (EGS) Potential, History, Future And Facts

Umran SERPEN

ÖZET
Bu çalışmada, kuru sıcak kayaların tanımı yapıldıktan ve dünyadaki potansiyeli hakkında
sonra bu konudaki araştırmaların tarihçesi sunulmuş ve bu çerçevede gerçekleştirilen iki önemli proje
anlatılmıştır. Bunların yanında, bir sıcak kuru kayaç projesinin başarı elde etme koşulları anlatıldıktan,
projenin ekonomisi ve yapılabilirliği tartışıldıktan sonra ülkemizde bu konuda yapılması gerekenler
rapor edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sıcak Kuru Kayaçlar, EGS, Fenton Hill, Soultz.
ABSTRACT
In this study, first hot dry rocks concept is defined and its historical development is introduced. Then,
after introducing its potential in the world is presented, its historical development is presented and two
important project developed in this context is presented. Moreover after explaining success
requirements project economics and feasibility are discussed. Finally, required action steps that
should be taken in our country are reported.
Key Words: Hot Dry rocks; EGS, Fenton Hill, Soultz..

1. GİRİŞ
Geleneksel jeotermal sistemler su ve buharın hakim olduğu hidrotermal sistemler olup, dünyada belli
kuşaklarda bulunurlar ve daha çok istisnadırlar. Bunlarda ısı enerjisini taşıyan madde sudur. Hareketli
suyun bulunmadığı birçok yerde ise, yerkabuğu derine gittikçe ısınır. Dünyadaki ulaşılabilir jeotermal
kaynakların ezici çoğunluğu, sıcak, fakat esas olarak kurudur. Bunlar “Sıcak Kuru Kayalar” (HDR)
olarak anılır. Bu tür kayaçlarda ise, ısı enerjisi konduktif olarak yayılır. Ortalama atmosferik sıcaklık
o
27
13
15 C olarak alınırsa, yerkürenin içerdiği ısı 3x10 KCal veya 1.19x10 quad mertebesindedir[1].
Doğal olarak yukarıda bahsedilen miktar ısı, çok küçük bir kısmı dışında, hep orada kalacak ve
insanoğlunun buna erişmesi mümkün olmayacaktır. Bundan ötürü, dikkatimizi daha erişilebilir olan
o
yerkabuğuna çevirmemiz gerekiyor. Yine aynı atmosferik referans sıcaklığı olan 15 C için,
24
9
yerkabuğunun ısısı 1.3x10 KCal veya 5.158x10 quad olarak tahmin edilmektedir[2]. Bu miktar
toplam yerküre ısısının 1/2000 kadarı olmasına rağmen, yine oldukça büyüktür. Sıcak Kuru Kayalar’da
3
o
bir km ’lük 250 C sıcaklığındaki granitin 40 milyon varil petrole eşdeğer enerji depoladığı
12
hesaplanmaktadır. HDR’lerin içerdiği ısının toplamının 1.8x10 milyon varil petrol eşdeğerinde olduğu
tahmin edilmektedir ki, bu tüm hidrotermal rezervuarların 800 katından ve fosil yakıt rezervlerinden
300 kat daha fazladır [3]. Özellikle karbon dioksit salınımı açısından, bu tür kaynaklar sıfıra yakın CO 2
salınımıyla çok avantajlı olabilirler.
Şekil 1’de değişik enerji kaynaklarının projeksiyonları görülmekte olup, bunlar 1970’li yıllarda jeotermal
endüstrisi tarafından hazırlanmıştır. Bu grafiklerde hidrokarbonların küçültüldüğü, hidrotermal
rezervuarların da biraz abartıldığı söylenebilir. Ancak, dikkati çeken husus, depolanmış küresel ısının
bitmeyecek gibi görünmesidir. Depolanmış küresel ısı da HDR sistemlerinin kaynağıdır.
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Şekil 1. Dünya enerji projeksiyonları [4].
Belli bir bölgedeki HDR potansiyelini değerlendirmek için, jeotermal gradyeni bilmek gerekir. Jeotermal
gradyen ise, tektonik olarak aktif bölgeler ile volkanik aktivitesi olan alanlarda daha yüksek olmak
üzere, bir yerden ötekine büyük ölçüde değişir. Şekil 2 ABD’nin jeotermal gradyen haritasını
göstermekte olup, ülkenin batısındaki birçok yerde HDR gelişiminin mümkün olduğuna işaret
etmektedir.

Şekil 2. ABD’nin jeotermal gradyen haritası [5].
Jeotermal enerjinin bir kolu sayılan konduktif sistemler olarak da adlandırılan, Sıcak Kuru Kayalar’dan
(HDR) enerji üretilmesi fikri, 1970 yılında Los Alamos Laboratuvarlar’ındaki bir grup araştırmacı bilim
adamı tarafından yapılan bir beyin fırtınası sonucunda ortaya atılmış ve patenti alınmıştır. Bunun
nedeni de, böyle bir potansiyelin bulunması yanında, volkanik sistemlere bağlı olarak varolan yüksek
entalpili hidrotermal sistemlerin sınırlılığı ve orta entalpili sahalardaki ısı enerjisinin elektriğe
dönüştüren çevrimin (Organik Rankin Çevrimi) bu yıllarda geliştirilmeye başlanmasıdır [6].
Bu kavram, 1973 yılı krizi ve onun yarattığı %400 civarındaki petrol fiyatlarının da artışıyla şok olan
batı dünyasında çok büyük bir heyecan yaratmış ve 1974 yılı Ağustos ayında NATO’nun
sponsorluğunda Los Alamos’ta (New Mexico, ABD) bir atölye çalışması (workshop) düzenlenmiş ve
MTA da buraya davet edilmişti. Bu satırların yazarı, bu çalışmaya (MTA adına) katılmış ve Fenton
Hill’deki hidrolik çatlatma ve onların mikrosismi ile izlenme çalışmalarını görme olanağını bulmuştu.
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Aslında, yaratılan heyecan o kadar büyüktü ki, bunlarla birlikte derin sıcak kayalarda sondaj işlemleri
için yeni delme yöntemleri denenmeye de başlanmıştı bile. Yine Fenton Hill’de, Los Alamos Sandia
Laboratuvarları’nda (LASL) elektrikle ısıtılan özel matkaplarla yapılan sondajlar da ziyaret edilmişti.
Bilinen kadarıyla, sonradan bu araştırmalar istenilen sonuca ulaşmadıklarından terkedilmişlerdir.

2. KURU SICAK KAYALARIN (HDR) TANIMI
Gerçek bir Sıcak Kuru Kaya (HDR) Jeotermal Enerji Rezervuarı nedir? sorusuna bu sistemlerin
kuramcılarından biri olan Brown (2009) [7] aşağıdaki, yanıtı vermektedir:
- Sıcak “Kristalen Temel Kaya’nın” daha önce geçirimsiz olan gövdesinde, mühendislikle yaratılan bir
rezervuardır.
- Bu derin, çok eklemli, fakat tekrar tıkanmış kaya kütlesinin seçilmiş bir kısmının, hidrolik olarak
basınçlandırılması yoluyla, yaratılmaktadır.
- Böylece, bir gerilim kafesi içinde tamamen sınırlandırılmış ve kapalı olup, yerkabuğunun elastik
yanıtını basınçla genleşen HDR rezervuarına yansıtır.
Patent’te tanımlandığı gibi, orijinal HDR gelişim kavramı, kristalen masife bir kuyu delme, sıcak kaya
içinde su kullanarak büyük bir düşey çatlak yaratma, sonra ikinci bir kuyu delerek, çatlağı birinci
kuyudan belli bir mesafede kesmeydi. Sistem, birinci kuyudan basınçlı soğuk su enjekte ederek
çatlağın derin kısmına ulaşmak, onu çatlağın sıcak yüzü boyunca geçmek ve suyun yüzeye kızgın bir
şekilde dönmesi yoluyla, işletilecekti. Suyun yüzeyde ısısı alındıktan sonra tekrar basılması ve bu yolla
ısı madenciliği yapılması planlanmaktaydı. Böylece tanımlanan bir rezervuar Şekil 3’te görülmektedir.
Araştırmacıların zaman içinde yaratılan bu rezervuarların karakteristiklerini öğrenmesiyle, orjinal
kavram tadil edilmiştir [5].

Şekil 3. EGS kavramsal modeli. [1]
Böyle bir sistem, madem ki insan tarafından yaratılmaktadır, o zaman aşağıdakiler kontrol edilebilir [7]:
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1.
Derinliği seçerek, üretim sıcaklığı;
2.
Enjekte edilen akışkan miktarıyla, rezervuar boyutu;
3.
Eklemli rezervuardaki akışkan akışı durumu ve yakın kuyu cidarı engellemesiyle daha
önceden dikte edildiği gibi, basınç ve akışkan akış debisi gibi enjeksiyon koşulları;
4.
Rezervuar üstü basınç derecesini (eklem genleşme basıncı üzerinde) belirleyerek, operasyon
sırasındaki rezervuar büyüme miktarı;
5.
Üretim kuyusu geri-basıncı;
6.
Optimum üretilebilirlik için, üretim kuyularının yeri ve sayısı. Şekil 4’te Fenton Hill’deki
rezervuar genişlemesi, plan olarak görülmektedir. Örneğin, bu rezervuarda güneydeki durağan kısma
bir başka üretim kuyusu yerleştirilebilir.

Şekil 4. Fenton Hill’de oluşturulan rezervuar ve mikrosismik olaylar [7].
Yukarıdaki kontrol edilebilir parametrelerden de anlaşılacağı gibi, belli bir bölgede yerel jeotermal
gradyen ve onun derinlikle değişimi dikkate alınınca, bir jeotermal santral için planlanan sıcaklık,
geliştirilmesi düşünülen rezervuarın derinliğini belirleyecektir. Daha sonra beklenen hedefe ulaşmak
amacıyla, santralda planlanan güç üretimi, gerekli toplam akış debisini dikte etmektedir. Bu debi,
canlandırılan rezervuarın hidrolik karakteristiklerine bağlı olarak, sırasıyla üretim ve enjeksiyon kuyu
sayılarını belirleyecektir. Böyle bir sistemin verimliliği, hem gerekli güç için üretilecek ve reenjekte
edilecek sirkülasyon sıvısı ve hem de rezervuarda oluşacak akışkan kayıplarına bağlıdır [6].
Bu tür sistemlerin oluşturulabilmesi için kristalen masif içindeki eklemlerin varlığı çok önemlidir. Bu
eklemlerin oluşumunun jeolojik kavramsal modeli Şekil 5’te gösterilmektedir.
EGS Sistemi geliştirilip tasarım gereksinimleriyle çakışırsa, en önemli konu sistemin ömrü olacaktır.
Ömür de, ekonomik ve fiziksel açıdan değerlendirilebilir. Fiziksel açıdan dikkate alınması gereken,
akışkan sıcaklığının, üretilen ısının ticari olarak somurulmasının verimliliği tarafından kontrol edilen
belli bir tepe sıcaklığının altına düşme zamanıdır. Ekonomik açıdan da, santral için yapılan yatırımın
geri alınması ve bir miktar kâr edilmesi için geçen zaman önemlidir. Böylece, ticari olarak ilgi
duyulabilecek EGS sistemi, eğer ticari ömür fiziksel ömürden kısa ise, mümkündür [6].
Fiziksel ömür, rezervuarın verimli ısı değiştirme alanı ile ilişkilidir. Onun şimdiyedek değerlendirilmesi,
izleyici testlerinden belirlenen verimli ısı değiştirme alanının değerlendirilmesinden türetilen modellerle
mümkün olmuştur. Bu verimli ısı değiştirme alanının uzun dönemli gelişimi üzerinde birçok soru işareti
ortaya çıkmıştır ve bunlar da, termal çatlatmayla sistemin genişlemesi veya daha yerel kanallarla
büzülmesi, üzerinedir [6].
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Los Alamos Sıcak Kuru Kaya (HDR) projesi 25 yıl sürmüş ve 1995 yılında sona ermiştir. Bu süre
zarfında 2 adet farklı kapalı (sınırlı) HDR rezervuarı derin sıcak kristalen kayaç içinde yaratılmış,
araştırılmış ve akış testleri ile denenmiştir. Brown, (2009) [7] bunların dünyada yaratılmış kapalı HDR
rezervuarları içinde tek gerçek olanları olduğunu, iddia etmektedir. Bu gerçek vurgusu son derece
önemlidir, çünkü HDR kavramı bu proje ile sona ermiş olup, ABD Enerji Bakanlığı bu projeye verdiği
kaynakları kesmiştir.

Şekil 5. Eklemlerin oluşumunun kavramsal jeolojik modeli [8].
Araştırma kaynaklarından yoksun kalan jeotermal endüstrisi, (HDR) kavramını “Enhanced Geothermal
Systems”, EGS (Destekli Jeotermal Sistemler) gibi albenili bir adla değiştirerek yoluna devam etmiş ve
proje Fransa’ın Soultz yöresine taşınarak Avrupa Birliği fonlarından yararlanma yoluna gidilmiştir.
Brown, (2009) [7] on yıl önce bu gerçeklik iddiasını öne sürdüğüne göre, Avrupa’lı Soultz EGS
projesini gerçek saymamaktadır. Bu konuda haklı olduğu bazı gerçekler bulunmaktadır ve bunlardan
ileride bahsedilecektir. Bu arada, son yıllarda HDR veya EGS kavramları iyice sulandırılmış ve
geçirgenliğin düşük olduğu her yer için böyle bir sistem önerilmektedir. Hatta bu o kadar ileri gidilmiştir
ki, Avustralya’daki sıcak su barındıran sedimanter kayaçlar bile, bu grubun içine alınmıştır. Buna
başka bir örnek te, Ormat’ın ABD’de işlettiği Desert Peak jeotermal sahası hemen yakınında
geliştirmek istediği bir EGS’dir. On yıl önce Desert Peak jeotermal alanı ve santralını ziyaret
ettiğimizde, esas jeotermal sahanın birkaç km ötesinde işaret edilen bu alanda yapılan bir sondaj
ironik olarak geçirgen zonlar, muhtemelen orijinal sahanın bir uzantısını keşfettiği anlaşılmıştır.
Endüstri bu arada boş durmamış ve Jefferson Tester [9] önderliğinde ABD’li bir grup bilim adamına
MIT raporu olarak adlandırılan bir EGS raporu hazırlatmıştır. Bu rapora göre 2050 yılına kadar ABD’de
EGS’lerden 50.000 MWe elektrik güç üretilebilecektir. Bu rapor jeotermal enerji dünyasında büyük bir
yankı yaratmış ve Başkan Obama bunun için bütçesinde 350 milyon $’lık bir fon ayırmıştır. Bunun
yarattığı heyecan, ondan sonra gerçekleştirilen Stanford Workshop’larda 8-10 EGS oturumu
hasredilmesine neden olmuştur. Daha önceki yıllarda bu bir-iki oturumu geçmemekteydi. Bunun
yanında, Jeotermal Kongre’lerine ilgi artmış, katılım büyük ölçüde yükselmiştir. Şimdi tekrar Fenton
Hill projesine dönerek gelişmeyi inceleyebiliriz. Bu proje kapsamında biri sığ diğeri derin iki HDR
sistemi geliştirilmiştir.
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2. FENTON HILL KURU SICAK KAYA PROJESİ
2.1. Sığ Rezervuar(1. Aşama)
İlk rezervuar ortalama sıcaklığı 195 C olan 2800 m derinlikteki eklemli granitik kayaç içinde
yaratılmıştı. Yoğun testler sırasında operasyon parametreleri rezervuar genişledikçe değişmiştir.
6
3
Sismik hacım adım adım artarak 10x10 m seviyesine erişmiştir. Tablo 1, 1. Aşama rezervuar akış
testinin operasyon koşullarını özetlemektedir.
o

Tablo 1. Mart-Aralık 1980 1. Aşama Rezervuar Testi [7].
Değerler
97
6.3
5.9
3
14
158
13
0.2

Parametreler
Injeksiyon Basıncı, (bar)
Enjeksiyon Debisi, (L/s)
Üretim Debisi, (L/s)
Termal Güç, (MW t )
Geribasınç, bar
o
Üretim Sıcaklığı, ( C)
Akış Empedansı, (psi/gpm)
Su Kaybı, (L/s)

Yorum
Test sonunda azaldı
Son
Son
Ortalama
Ortalama
Ortalama
Ortalama
Son

2.2. Derin Rezervuar (2. Aşama)
Derin rezervuar da, yaklaşık 3500 m derinlikte ve ortalama 235oC sıcaklıktaki yine eklemli granitik
kayaçta yaratılmıştır. Kristalen kayaç içinde bir dizi birbiriyle bağlantılı basınçla canlandırılan akış
kanalları hidrolik çatlatma yoluyla yaratılmıştır. Rezervuar ilk olarak (başlangıç kapalı akış testi) ICFT
ile 1986 yılında ve daha sonra uzun dönemli test (LTFT) ile 1992-1995 yılları arasında denenmiştir.
3
Testler sırasında yaratılan hacım 380 bar’da 1/3 km ’tür. Kapalı rezervuarın sınırlarından difüzyon
yoluyla kaybedilen su miktarı hidrostatik basıncın 150 bar üzerinde 0.15 L/s’dir. Tablo 2 akış testinin
operasyon koşullarını özetlemektedir.
Tablo 2. 1986-1995 II. Aşama Rezervuar Testi [7].
Parametreler
Injeksiyon Basıncı, (bar)
Injeksiyon Basıncı, (bar)
Enjeksiyon Debisi, (L/s)
Üretim Debisi, (L/s)
Üretim Debisi, (L/s)
Termal Güç, (MW t )
Termal Güç, (MW t )
Geribasınç, bar
o
Üretim Sıcaklığı, ( C)
Akış Empedansı, (psi/gpm)
Su Kaybı, (L/s)

Değerler
269
315
6.3
13.5
5.9
10
4
33
190
19
0.15

Yorum
LTFT
ICFT
LTFT
ICFT
LTFT
ICFT
LTFT
LTFT
ICFT
ICFT
LTFT öncesi 150 bar

II. aşamada hidrolik empedansının (akışa direnç) büyük kısmı üretim kuyusu dibinde oluşmuştur
(yaklaşık %40’ı). Akış empedansının %10’dan azı rezervuar içinde olmuştur, çünkü basınçla
desteklenen (hidrostatik basıncın 160 bar üzerinde) eklemler açık tutulmuştur. Akış empedansının
%1’den azı enjeksiyon kuyusu girişinde oluşmaktadır. İki haftalık soğuk su enjeksiyonundan sonra,
termal genleşme eklemlerin girişlerini açıp, rezervuarla bağlantı kurmuştur [7].
Brown, (2009) [7] HDR rezervuarının kapalı olmasını “pek te bahsedilmeyen bir olay” olarak
tanımlamakta ve Fenton Hill’deki her iki rezervuarın da kapalı olduğunu öne sürmektedir. Bunu da,
enjeksiyon suyunun çok küçük bir kesrinin, o da zamanla azalan bir şekilde formasyona kaçmasıyla,
açıklamaktadır.
Brown, (2009) [7] aşağıdaki önemli gözlemlere ve sonuçlara işaret etmektedir:
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•
HDR rezervuarı iki kuyu delinip arasında çatlaklı bir zon yaratılarak asla gerçekleştirilemez.
Önce bir enjeksiyon kuyusu delinmeli, çatlak sistemi yaratılmalı ve üretim kuyuları (2 adet) bu çatlak
sistemini hedefleyerek kazılmalıdır. Bu şekilde üretilebilirlik 2’ye katlanacak ve daha yüksek rezervuar
basınçları eklemleri daha da genleştirerek akış empedansını azaltırken, yeni çatlakların oluşumunu
engelleyecektir.
•
Rezervuardan üretim kuyusuna akış empedansı üretim kuyularının daha yüksek basınçlarda
çalıştırılmasıyla sağlanabilir.
•
Eklemli kayaç kütlesinin karakteristikleri değişken olup, tahmin edilemez.
•
HDR sistemlerini gözlemlemek için mikrosismi esas olmaktadır. Ancak, bu konuda yapılması
gereken daha çok şey vardır. Özellikle, eklemleri açan ve ana akış kanallarını oluşturan, yaratılmış
sismisite “induced seismicity” konusu araştırılmaya devam edilmelidir.
Fenton Hill’de çalışma 1987-1991 arasında “termal güç” üretimine yönelmiştir. Şekil 6’da şematik
olarak gösterilen termal güç üretim sistemi kurularak uzun dönemli, bu arada sürekli değil de, geçici
saatler arasında yük izleyen test te gerçekleştirilmiştir.

Şekil 6. Fenton Hill’de termal güç üretimi [5].
Fenton Hill projesinden sonra, Duchane ve Brown, (2002) [5] HDR rezervuarlarının ticari olarak
katkıda bulunabilmesi için, çözülmesi gereken üç önemli konuya, işaret etmişlerdir:
1.
Üretilebilirlik: Rezervuarların yatırımı geri ödeyebilmesi için üretmesi gereken miktarlar.
2.
Uzun Ömür: Herhangi bir HDR sistemi yatırımını geri ödeyebilecek uzunlukta bir zaman süreci
boyunca üretim yapabilmeli.
3.
Evrensellik: HDR sistemleri istisnai olmaktan çıkıp, kural haline gelmelidirler.

3. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN FRANSA’DAKİ SOULTZ-SOUS-FORETS EGS PROJESİ
Fenton Hill’den sonra gerçekleştirilen ve Avrupa’ya ait olan, 1990 yılların başında başlayan 2. HDR
projesi ki, artık bunlar EGS (Enhanced Geothermal Systems-Destekli Jeotermal Sistemler) olarak
adlandırılıyorlar, Fransa’da Strasburg yakınlarındaki Yukarı Ren Graben’indeki Soultz yakınlarında
gerçekleştirilmiştir.
Soultz EGS projesi 1986 yılında Fransız-Alman ekibi [10] (Gerard ve Kappelmayer, 1987) tarafından
başlatılmıştır. Başlangıç aşamasında proje tamamen Fransız, Alman kamu ve Avrupa Birliği fonları ve
İsviçre tarafından desteklenmiş, ancak 1996 yılından itibaren kısmi endüstri desteği sağlanmıştır.
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Soultz jeotermal alanı, Akdeniz’den Kuzey Deniz’ine kadar uzanan Avrupa Senozoik rift sisteminin
parçası olan, Yukarı Ren Graben’inde bulunmaktadır. Yukarı Ren Graben’i, KKD eğilimli Alp
sıkışmasına yanıt olarak geç Eosen döneminde oluşmuştur [11]. Graben içinde Permiyen, Mesozoik
ve Senozoik çökellerin 1.4 km altında Hersinyen yaşlı blok faylı, monzogranit temel bulunmaktadır.
Aslında, burası bir petrol üretim bölgesi olup, bu yörede delinen 5000 kadar petrol kuyusundan[11]
elde edilen sıcaklık dağılımlarından gradyenin en yüksek olduğu Soultz yöresi EGS projesi için
seçilmiştir (Şekil 7).

Şekil 7. Soultz Bölgesi jeolojik haritası [11].
Yöre gradyeni yukarı sedimanlarda 100 C/km’ye yakın olduğu halde, granite girilince bu sıfır olmakta
o
ve daha sonra da tekrar artmaya başlayarak 5000 m’de 200 C’a erişmektedir [6]. Aslında granitlerin
o
üst kısmında 1500-3500 m ‘ler arasında sıcaklığı 140-150 C olan tipik bir hidrotermal oluşum
bulunmaktadır (Şekil 8). Bu zon içinde GPK-2 kuyusunda 2120 m’de tam sirkülasyon kaybı
yaşanmıştır. Ancak, proje EGS olarak geliştirilmek istendiğinden ve daha yüksek sıcaklık
hedeflendiğinden, daha derine kuyular kazılarak bunlar arasında çatlak sistemi yaratılmıştır.
o

Şekil 8. Soultz bölgesi termal gradyenleri [11]..
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Şekil 9. Soultz EGS sistemi ve kuyuları [12]..

Şekil 10. Soultz’ta kuyularda yaratılan sismisite [13].
Kristalen granitik masif içinde dört derin kuyu delinerek bir 3600 m diğeri de 5000 m (3 kuyu)
derinliğinde iki EGS rezervuarı yaratılmıştır (Şekil 9). Bu kuyular jeoloji, doğal çatlakların
karakteristikleri, akışkan jeokimyası, sıcaklık ve derin kristalen kayaçların hidrolik özellikleri konusunda
önemli içgörüler sağlamışlardır [11]. Kuyular arasında yaratılan sismisite Şekil 10’da görülmektedir.
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Genter vd., (2010), Soultz gibi projelerin kendi doğal çatlak şebekesi içinde hidrolik bağlantıların zayıf
olması dolayısıyla, doğal geçirgenliği çok düşük olan çatlaklı kristalen kayaçların içinde barınan büyük
hacimli tuzlu suların bulunmasıyla, karakterize olduğunu ifade etmektedirler [11]. Diğer bir deyişle,
Soultz sistemi Fenton Hill gibi tamamen kuru bir ortam değildir. Ticari enerji üretimi için gerekli
debilerde kayaç içinden dolaşım (sirkülasyon) sağlanması, ancak kayaç geçirgenliğinin hidrolik
ve/veya kimyasal canlandırma teknikleriyle artırılması yoluyla, gerçekleştirilecektir. Hidrolik
canlandırma, büyük hacımlı enjeksiyon ile mekanik olarak kayma genleşmesi yaratmakta, ancak
sismik olaylara da neden olmaktadır. Kimyasal canlandırma ise, çatlakları tıkayan ikincil mineralleri
çözerek, üretilebilirliği artırmaktadır. Ancak, çatlak içindeki kayaç-su etkileşimi dolayısıyla çökelme de
geçirgenliği azaltabilir.
Üst litosfer kabuğunda derin sondajlarla EGS teknolojisinin gelişimi birçok teknik ve bilimsel
açmazlarla karşı karşıyadır. Bunların en önemlisi, gerilim alanı yönelimi ve çatlak geometrisini dikkate
alan kuyu rotalarını optimize ederek, üretim enjeksiyon/kuyuları ve çatlaklı rezervuar arasındaki
hidrolik iletişimin geliştirilmesidir. Bundan başka, jeotermal sistemlerde yaratılan sismiğin (induced
seismicity) mekaniği ve fiziksel prosesler hala az algılanmış olup, önemli bir açmaz oluşturmaktadır.
Kuyular arasındaki dolaşım sırasında akış, ısı transferi ve kimyasal tepkimeler ve onların davranışları
modellenmeli ve kestirimler yapılmalıdır [11].
Daha önce bu granitik masifin büyük miktarda tuzlu su barındırdığından bahsedilmişti. Bu su 100 g/L
gibi önemli bir toplam katı madde içermektedir. Granitin içinde bulunmalarına rağmen, bu suların Trias
sedimanları içinde denge tepkimelerine uğradığı jeokimyasal çalışmalar sonunda ortaya çıkmıştır.
o
Soultz’taki tuzlu suyun sedimanların daha kalın ve sıcaklığın 220-240 C olduğu grabenin merkezindeki
3
çökellerden göçettiği düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar 4.5 km altındaki doğal akışın 1-1.2 m /st
olduğuna işaret etmektedir [11].
Soultz’ta delinen kuyuların enjektivite ve üretilebilirlikleri 0.02 ile 0.2 L/s /bar arasında değişmekte
olması, çalışmaları “Masif Hidrolik Çatlatma” yöntemine yöneltmiştir. Amaç, gerçek hidrolik çatlaklar
yaratmaktan ziyade, varolan çatlaklar boyunca kayma gerilimi oluşturmaktır. Aslında, ana (esas)
gerilime dik olan gerçek hidrolik çatlakların destekleyici malzeme ile açık tutulması, o sıcaklıklardaki
performanslarının belirsizliği yüzünden, sorunlu olabilirdi. Büyük ölçekli hidrolik canlandırma
(stimulation) ile önemli üretilebilirlik gelişimi sağlanmasına rağmen, sistemin ancak bir kapalı devre
(loop) kurularak işletilebileceği sonucuna varılmıştır. Hidrolik çatlatma yanında HCl, RMA (regüler
çamur asidi) ve organik kil asidi gibi çeşitli asit sistemleri ile kimyasal canlandırma teknikleri
kullanılmıştır.
Yıl 1997’de yukarı rezervuar (3000-3600 m) bir pompa vasıtasıyla üretime alındı ve 4 ay boyunca 25.
L/s 142oC sıcak su üretildi. Suyun özgül ağırlığının 1.048’den 1.063’e artmış olması, depolanan suyun
da katkıda bulunduğunu göstermektedir. Bu test sırasında 11 MWt güç üretilmiştir. Derin rezervuarda
o
ilk test 2005 yılında gerçekleştirildi ve orijinal kavramsal modelde olduğu gibi 160oC ve 120 C’taki
sıcak sular bileşik kaplar kuralına göre (pompasız), sırasıyla GPK-2 ve GPK-4 kuyularından toplam 15
L/s debiyle üretildi. Yaz/2008’de 350 m boyunda milli pompa bir kuyuya (GPK-2) kuruldu ve 25 L/s
o
155 C su 6 hafta boyunca üretildi. İkinci kuyuya (GPK-4) ise elektrikli dalgıç pompa 500 m’ye
o
kurularak, 12.5 L/s 155 C su, aynı dönemde üretildi. Şaft üzerinde oluşan çökelme sorunu şaft
arızasına neden oldu ise de, bu sorun aşılarak, bugün sistem normal olarak çalışmaktadır. Elektrik
üretim kapasitesi 1.5 MWe civarındadır [11].
EGS’lerin geliştirilmesinde en büyük engel olarak maliyet gösterilmektedir. EGS’lerden elde edilecek
elektrik fiyatları 17.5-29.5 cent/kWh aralığından 74.5 cent/kWh’a kadar çıkmaktadır. Bir EGS Santralı
için yapılacak sermaye yatırımının klasik bir jeotermal santralden iki kat fazla olduğu tahmin
edilmektedir. Maliyet tahminlerinin değişkenliği daha önce bu sistemlerin kurulmamış olması ve
sondajdan EGS sistemlerin geliştirme aşamasındaki risklerden kaynaklanmaktadır. Öte yandan,
Bureau of Land Management’in birçok ruhsat alanını iyi fiyatlara ihale ettiği bildirilmekte (Climate
TechBook, 2009).
Ekonomik sorunlar EGS’nin teknolojik atılımlar yapmasını gerektirmektedir. Bu atlımlar aşağıda
sunulmaktadır [13]:
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•
Arama riskinin sondaj ve kaynak konularında bilgi toplayarak iyileştirmelerle azaltılması,
•
Uzun dizilerin koruma borusu tasarımı ve yüksek sıcaklıkta çimentolamanın iyileştirilmesi,
•
Yaratılan sismisitenin anlaşılması, enstrümentasyonun iyileştirilmesi ve çatlatma ve gerilimler
arası bağlantı,
•
Çökelme riskinin azaltılması, kayaç/CO 2 ve kayaç/su etkileşiminin kısa devre edilmesi ve
erken soğumanın engellenmesi için rezervuar yönetimi.

4. TARTIŞMA
HDR veya EGS olarak adlandırılan enerji üretim sistemleri bugünlerde dünya jeotermal enerji
endüstrisinin gündemine oturmuş bulunmakta ve bu konuda çok sayıda ve çeşitli fikir, yöntem,
uygulama ve yayınlar üretilmektedir. Bu durum, ister istemez kendi ülkemizi de bir ölçüde
etkileyecektir. Şimdiden bazı yabancı şirketlerin bu konuda ülkemizde çalışmak istediğini, bazı ülkemiz
şirketlerinin de bu konuda çalışmalar yaptıklarını ve devlet katında da, MTA kanalıyla, bu konuda bazı
çalışma ve planların yapıldığı bilinmektedir. Bu çalışma da, ülkemizde bu konu ile ilgilenen veya
ilgilenmek isteyenleri aydınlatmak amacıyla, hazırlanmıştır.
Özet olarak söylemek gerekirse, EGS’ler yüksek riskli, sermaye yoğunluklu kumar olabilir, fakat eğer
öncüler bu sistemleri çalıştırmayı başarırlarsa, dünya ve yatırımcılar için büyük fayda sağlayacaktır.
Beklentiler EGS üretim kuyularından en az 25 kg/s akışkan üretilmesi ve sondaj maliyetlerinin aşağıya
çekilmesi konusunda yoğunlaşmaktadır. Hedeflere veya onlara yakın yerlere ulaşabilmek için
teknolojide bir sıçrama (breakthrough) gerekli görünüyor..

SONUÇ
Bu konuda bizler ne yapmalıyız?” sorusuna, geliştirilen teknolojiyi iyi takip ederek güncel kalmalıyız.
Bu açıdan Salavatlı sahasında yapılan mikrosismi çalışması iyi bir başlangıç sayılabilir.
Muhtemel EGS alanlarının belirlenmesi konusunda yerbilimi çalışmaları şimdiden başlatılabilir. Sağlıklı
ve iyi çalışan bir sondaj sektörümüz var. Onların da teknolojiye uyum sağlamaları için
desteklenmeliler.
Kayaç mekaniği konusunda da gelişime gereksinimimiz var.
Ayrıca, EGS’lerde yoğun bir şekilde kullanılacak ORC teknolojisini ülkemizde geliştirmek için destek
sağlanmalı. Zaten, ülkemizin halihazırdaki hidrotermal kaynakları için de, ORC teknolojisi
kullanılamktadır.
Devlet jeotermal ihalelerinden elde ettiği gelirle bu konularda araştırmaya destek sağlamalıdır.
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sonra emekli olmuştur. Daha sonra NTU jeotermal Danışmanlık şirketini kurmuş ve ülkemizdeki
değişik projelerin geliştirilmesinde çalışmıştır.
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DERİN KUYULARA UYGULANABİLECEK YENİ BİR ISIL
CEVAP TESTİ (TRT) METODU
A Thermal Response Test Method That Can Be Used In Deeper Boreholes

Murat AYDIN

ÖZET
Dünyanın çoğu bölgesinde olduğu gibi Türkiye’de de fosil yakıtların yan etkileri görülmekte ve bu
yakıtların yakılması ile sera etkisi ve hava kirliliği gün geçtikçe daha belirgin olarak hissedilmektedir.
Fosil yakıtlar, çoğunlukla ısıtma amaçlı geleneksel ısıtma sistemlerinde kullanılmaktadır. Bu
geleneksel ısıtma sistemlerine en önemli alternatif olarak Toprak kaynaklı ısı pompaları
gösterilmektedir. Toprak kaynaklı ısı pompaları doğrudan herhangi bir salınıma sebep olmadan, yeraltı
ısısını kullanarak ısıtma ve soğutma yapabilme kapasitesine sahiptir. Toprak kaynaklı ısıtma ve
soğutma sistemleri %40’a varan daha ekonomik ve verimli ısıtma-soğutma yapabilmektedir. Bu
nedenle Dünya üzerindeki kullanımı son on yılda dört kat artmıştır. Toprak kaynaklı ısı pompalarında
genelde 200 m den daha sığ kuyular kullanılmakta ve bu kuyuların ısıl özelliklerinin belirlenmesinde
Isıl Tepki Testi (ITT) kullanılmaktadır.
Son yıllarda, gelişen teknoloji ve artan ihtiyaç ile kuyu derinlikleri de artmaya başlamıştır. Fakat
geleneksel ITT metodu kullanımında kuyu derinliği arttıkça hata oranı da artmaktadır. Orta derinlikteki
kuyularda (400 < x < 1000) geleneksel test metodu yetersiz kalmaktadır.
Bu çalışmada derin kuyularda da kullanılabilecek alternatif bir ITT metodu tanıtılmaktadır. Sabit ısı
akısı uygulanarak yapılan geleneksel ITT metodunun aksine bu metotta test için sabit sıcaklık
kullanılmaktadır. İçi sıvı dolu olan bir kuyunun veya borunun içine daldırılabilecek, ısıtıcı elemanlar ve
sıcaklık algılayıcılarından oluşan bir test sondası ile kuyu boyunca veya belirli bir bölge boyunca sıvı
sıcaklığı sabit tutulur. Sıvı sıcaklığını sabit tutabilmek için, ısıtıcı elemana karşılık gelen toprak
tabakasına bağlı olarak farklı ısı enerjisi uygulamak gerekir ve bu ısı enerjisi yüzeyde bulunan kontrol
sistemi ile ölçülür. Sıcaklığın sabit tutulması sıcaklık algılayıcılarının istenen sıcaklığa bağlı olarak
ısıtıcı elemanları devreye sokup çıkarması ile gerçekleştirilir. Test süresince uygulanan ısı enerjisi
değerinin logaritmik zaman ekseninde değişiminin eğimi kullanılarak, verilen ısıya karşılık gelen
katmanın ısı iletim katsayısı elde edilebilmektedir. Bu şekilde her katman için ayrı bir grafik elde edilir
ve bu grafiklerden her katmana karşılık gelen ısı iletim katsayısı elde edilmiş olur.
Bu model analitik ve sayısal olarak incelenmiştir. COMSOL programı yardımı ile sanal ortamda çeşitli
parametreler kullanılarak modellemeler yapılmış, metodun doğru çalıştığı gösterilmiştir. En iyi sonucu
verebilecek geometrik ve test parametreleri de araştırılmıştır. Metot şu an deneysel doğrulama
aşamasındadır. Bu metot, gelecekte derin kuyular kullanan toprak kaynaklı ısı pompası sistemlerinin
ısıl performans hesaplamalarında araştırmacılara, uygulayıcılara ve mühendislere gereken bilgiyi
sağlayabilecek kapasitedir.
Anahtar Kelimeler: Toprak Kaynaklı Isı Pompası, Isıl tepki testi, Derin kuyular.
ABSTRACT
For designing of Ground Source Heating Systems (GSHS), Thermal Response Tests (TRT) have
been used for a long time. TRTs generally provide a profound basis for the final implementation of a
GSHS. With a TRT, the effective thermal conductivity and thermal resistance of a borehole can be
obtained. Until today, several TRT types have been introduced as Enhanced GRT, Constant Heat Flux
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TRT, Constant temperature TRT, Enhanced GRT and more. These TRT types mainly focus on closed
heat exchangers in shallow boreholes. However, recent developments in medium depth drilling
technologies make deeper boreholes more economic. Furthermore, methods for obtaining thermal
conductivities in deep and open boreholes are progressing. In this study, we introduce a new simple
thermal conductivity obtaining method that can be used for deep and open boreholes.
Generally, TRTs are applied with the circulation of water inside pipes or immersing probes in water. In
case of water circulation in deep boreholes, different heat flux values will be attributed to different
layers. Moreover, by introducing a constant heat flux similar to conventional TRT into water-filled
boreholes or water-filled pipes, convective movements of water will occur and thermal conductivities
cannot be obtained. However, using immersed probes as a heat source to keep the temperature
constant might prevent water convection cells inside a pipe or borehole. In order to keep the water
temperature constant along the borehole, application of discrete heat fluxes will be required for
different layers. These heat flux values mainly depend on the thermal conductivity values of the layers.
Therefore, the thermal conductivity of each layer can be approximated by using the heat flux values
obtained from the test. This is investigated in this study and it is shown that thermal conductivities of
layers can be obtained by applying a constant temperature test.
Key Words: Ground source heat pump, thermal response test, deep boreholes.

1. GİRİŞ
Fosil yakıtların geleneksel kullanımlarının yol açtığı çevre problemlerinin farkındalığının artması
yenilenebilir ısıtma ve soğutma sistemlerine olan ilgiyi arttırmaktadır. Alan ısıtmalarında en verimli
sistemlerden birisi Toprak Kaynaklı Isı Pompaları (TOKIP) olarak gösterilmektedir [1]. Bu nedenle
geleneksel ısıtma sistemlerinin dönüşümlerinde en önemli alternatif olarak TOKIP gösterilmektedir.
Toprağı kaynak olarak kullanan TOKIP uygulamalarının çeşitli tipleri vardır. Örnek olarak düşey
kuyular, yatay toprak ısı değiştiricileri, içi su dolu olan ve su ile ısı alışverişi yapılan kuyular, bina
zemininde kullanılan temel kazık ısı değiştiriciler v.b. verilebilir. Bunlar arasında en çok kullanılan ve
yaygın olanı düşey kuyulardır. Bu tasarımda bir kapalı boru çevrimi, açılmış bir kuyu içine yerleştirilir,
suyun kapalı çevrim içerisinde dolaştırılmasıyla yeraltında depolanmış ısı enerjisi binaya
pompalanabilir. Bu sistemler düşey Toprak Kaynaklı Isı Pompası olarak isimlendirilir. Bu tip TOKIP
uygulamalarında kuyu derinlikleri 50 ile 200 m arasında değişmektedir [2].
TOKIP’lerde toprakla olan ısı transferi ağırlıklı olarak iletim (conduction) yolu ile gerçekleşir. Fourier’in
ısı iletimi denkleminde görülebileceği gibi; q n = - k.A.(∂T/∂n), q n : ısı akısı, n: ısı transferi yönü, k: ısı
iletim katsayısı, A: ısı transferi yönündeki alan, T: sıcaklık; toprakla gerçekleşen ısı transferinin
büyüklüğü direkt olarak toprağın ısı iletim katsayısına bağlıdır. Bu nedenle ısı iletim katsayısı, bir
kuyudaki ısı transferi için ve güvenilir bir sistem tasarımı için çok önemlidir ve kuyuların ısı iletim
katsayılarının tespit edilmesi için birçok metot geliştirilmiştir.
En sık kullanılan metot Isıl Tepki Testidir (ITT) [3, 4, 5]. Bir ITT’de sabit miktarda bir ısı kuyuya belirli
bir süre için basılır ve test sonuçlarından kuyunun ısı iletim katsayısı ve ısıl direnci elde edilebilir.
Alternatif olarak ısıl özellikler, kuyudaki sıcaklığı sabit tutmak için verilmesi gereken ısı enerjisinin
değişiminden de bulunabilir [6, 7].
Fiber optik kabloların kullanılması ısı iletim katsayısının tespit edilmesinde kullanılan diğer bir
çözümdür [8], bu metot bazı bölgelerde EGRT (Enhanced Geothermal Response Test) olarak da
isimlendirilmektedir. Bu metotta bir fiber optik kablo ve bir bakır kablo kuyu içerisine monte edilir, sabit
ısı enerjisi bakır kablo üzerinden uygulanır. Katmanların ısı iletim katsayıları algılayıcılardan ölçülen
sıcaklık değişimleri ile elde edilebilir. Fakat bu metodun uygulaması biraz pahalıdır, fiber optik kablolar
geri alınamaz, güç ve derinlikle ilgili sınırlar vardır. Buna rağmen katmanlı ısı iletim katsayısı bilgisi
sağlaması fiber optik temelli metotların önemli bir avantajıdır.
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Bazı durumlarda, bir gözlem noktasındaki verileri kullanarak ısıl iletkenliği belirlemek yeterli
olmayabilir. Katmanlı çözüm metodunda diğer katmanların etkisinin alınması gerektiği önceki bir
çalışmada gösterilmiştir [9]. Bu grup çalışmasında bir kuyunun katmanlı profili için bir analitik metot
önermiştir. Daha sonra bu çözüme başka bir grup yeraltı su etkilerini de eklemiştir [10].
Bunların yanında sondalı bazı çalışmalar da gösterilmiştir. Burkhardt ve diğ. [11] bir sonda ve ölçüm
sondasının altına ve üstüne yerleştirilen şişebilir iki merkezleyici kullanılan bir metot göstermişlerdir.
Sonda kuyu içerisine yerleştirildiğinde merkezleyiciler şişerek kuyunun çeperlerine dokunmaktadır. Ek
olarak yüksek akma dirençli özel sıvılar kullanarak taşınımsal (konvektif) ısı akışları önlenmeye
çalışılmıştır. Bu metotta sabit ısı akısı sonda boyunca uygulanır ve ısı iletkenlikleri sıcaklıktaki
değişimden ve verilen ısı enerjisinden tespit edilebilir. Bu metot, yüksek akma dirençli özel sıvılar
gerektirmesi nedeniyle pahalıdır ve merkezleyiciler nedeniyle yüksek teknolojiye ihtiyaç duyar.
Raymond ve Lamarche [12] ise düşük güçlü sonda metodu önermişlerdir. Bu metot kuyuların katmanlı
ısı iletkenlik profilini verebilir. Bu metotta suyun konvektif hareketlerini önlemek için delikli diskler
kullanılmıştır. Delikler kurulum sırasında sondanın batmasına izin verir fakat suyun konvektif
hareketlerine izin vermez. Fakat bu metodun kuyulara uygulanması zor bir iştir. Son zamanlarda
“Thermal Scanning Method” (TCM) [13] kuyular için de uygulanabilecek şekilde geliştirilmiştir [14].
Kuyunun yerinde ısıl iletkenlik profilini elde etmek için bir sonda geliştirmişlerdir fakat metot çok sığ
kuyularda iyi çalışmaktadır fakat normal ve derin kuyular için teknolojik gelişime ihtiyacı vardır.
Son teknolojik gelişmeler TOKIP uygulamalarında kullanılan boruların derinliklerini sürekli olarak
arttırmaktadır [15]. Orta derinlikteki kuyular sığ kuyulara kıyasla ısıtmada daha iyi verim ve daha az
alan ihtiyacı gibi bazı avantajlara sahiptir. Fakat bu tip derin kuyuların ısıl özelliklerinin
belirlenmesindeki metotlar yetersizdir. Eğer geleneksel ITT, derin kuyuya suyun boru içerisinde
çevrimi şeklinde uygulanırsa kuyu boyunca doğal toprak sıcaklığının farklı olması nedeniyle farklı ısı
akısı değerleri ortaya çıkacaktır.
Birkaç çalışma orta derinlikteki kuyular için farklı ısıl iletkenlik ölçme metodu tanıtmıştır. İki metot
Somerton [16] tarafından verilmiştir. İlk metot ısıl iletkenlik değişimini bulmak için jeofiziksel kayıt
verilerini kullanır, ikinci metot ise sıcak suyun kuyuya basılması ve ısıl yenilenme süresince sıcaklık
değerlerinin yorumlanmasına dayanır. Fakat yeraltındaki su akıntıları sonuçları bozabilir ve pratik
örneklerine şu anki bilgimize göre karşılaşılmamıştır. Diğer bir metot ise jeotermal ısı akısını kullanır
ve katmanlardaki sıcaklık değerlerinden ısı iletkenliğini tahmin etmeye çalışır. Bu metot ayrıca
“thermostratigraphic” metot olarak da adlandırılır [17]. Fakat bu metot jeotermal ısı akısının detaylı
olarak haritalandığı bölgelerde kullanılabilir ve hata oranı yüksektir.
Yukarıda değinilmiş çalışmalar, sonda metodunun ve katmanlı çözümün uygulamasının kolay
olduğunu ve kuyu hakkında geleneksel ITT’e göre daha fazla bilgi verdiğini göstermektedir. Ek olarak
bir kuyunun uygulama öncesi ısıl iletkenlik profilini elde etmek daha ekonomik ve pratiktir. Kuyuların
çoğu durgun su içerir veya bir su ile doldurulabilir. Ayrıca, sonda metodunun uygulanmasında en
önemli problem, kuyunun içerisindeki konvektif su akışlarıdır. Eğer sabit ısı akısı uygulanırsa farklı
katmanlarda farklı sıcaklıklar görülecektir, buradan farklı sıcaklıklar suda konvektif ve kondüktif ısı
akışlarına yol açacaktır.
Eğer sonda metodu ile sabit sıcaklık uygulanırsa, kuyu boyunca veya test bölümü boyunca, farklı
katmanlara farklı ısı akıları verilmesi gerekecektir. Sabit sıcaklık uygulanınca konvektif su hareketleri
görülmeyecektir ve ısı akısı değerlerinden katmanların ısı akıları bulunabilecektir.
Bu çalışmada sabit sıcaklık ITT metodunun yeni bir yaklaşımı tanıtılmıştır. Bu metot sonda metoduna
ve katmanlı çözüme benzerdir. Fakat sabit ısı akısı uygulamak yerine bu çalışmada sabit sıcaklık
kullanılmıştır. Bu sabit sıcaklık test metodu daha önce kullanılmıştı, fakat önceki metotta sığ kuyularda
su çevrimi ile uygulanmıştı. Sabit sıcaklık uygulaması kuyu veya boru içerisinde farklı yerlere
yerleştirilmiş basit ısıtıcı elemanlar ve sıcaklık sensörleri ile gerçekleştirilebilir. Burada metodun teorik
prensibi ve sayısal doğrulaması verilmiştir. Bu ısıl iletkenlik elde etme metodu sığ ve orta derinlikteki
kuyularda kullanılabilir.
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2. METOT
Geleneksel ITT’lerinin arkasındaki ana fikir belirli bir miktardaki ısının belirli bir süre boyunca kuyuya
basılmasıdır. Bu ısı basma işlemi genelde kuyu içerisinde bulunan suyun sirkülasyonu ile
sağlanmaktadır (Şekil 1a).

a)

b)

c)

Şekil 1. a) Geleneksel ITT, b) sabit ısı akısı uygulayarak sonda yöntemi ile ısıl iletkenlik bulma
metodu, c) daldırılabilir sonda ile sabit sıcaklık test metodu.
Sonda metodunda ısıtıcı kablolar sabit ısı enerjisinin verilmesini sağlar. Katmanlardaki sıcaklıktaki
değişimleri algılayıcılar vasıtasıyla ısı basma sırasında ve toprağın ısıl yenilenmesi süresince
kaydedilir. Bu metot kullanılarak farklı katmanların ısıl iletkenlik değerleri bulunabilir. Fakat sabit ısı
akısı uygulandığında farklı katmanların farklı ısıl özellikleri farklı sıcaklıkların oluşmasına yol açacaktır.
Su sütunu boyunca görülen bu sıcaklık farklılıkları konvektif su hareketlerine neden olacak bu da
sonuçları doğruluğunu bozacaktır. Bu su hareketlerinin önlenmesi için bazı önleyiciler kullanılmıştır.
Fakat bunların uygulaması oldukça zordur.
Bu çalışmanın da temelini oluşturan test, sonda ile sabit sıcaklığın uygulanmasıdır (Şekil 1c). Eğer
sabit sıcaklık ısıtıcı kablolar ve sıcaklık algılayıcıları ile uygulanırsa konvektif su hareketleri meydana
gelmeyecektir. Fakat su sıcaklığını kuyu boyunca sabit tutabilmek için ısıl iletkenlik katsayılarına bağlı
olarak farklı ısı akıları vermek gerekecektir. Sonda ve kuyu çeperi arasındaki boşluk küçük olacağı için
sonda üzerindeki sıcaklık ile kuyu çeperindeki sıcaklık eşit kabul edilebilir. Sıcaklıklardaki bu eşitlik
durumunda konvektif su hareketleri olmayacak ve Nusselt sayısı (Nu=1) olacaktır. Yani sonda ile
toprak tabakası arasındaki ısı iletimi sadece iletim (konduksiyon) ile gerçekleşecektir. Böylece analiz
dolgu basılmış kuyular ile aynı olacaktır [18]. Genel dolgu basılmış kuyularda ısı iletimi ısıtıcı eleman
ile kuyu çeperi arasında sadece iletim (konduksiyon) ile gerçekleşmektedir.
Isı denkleminden görülebileceği gibi ısı akısının büyüklüğü ile ısı iletim katsayısı arasında doğrudan bir
bağlantı mevcuttur.

 dT 
q′(t ) = −2πk  r

 dr 

(1)

Burada, T: sıcaklık (K), r: radyal uzaklık, q’: birim ısı akısı (W/m), k: ısı iletim katsayısı (W/(m.K)). İç
sıcaklığının sabit tutulması durumunda, dairesel bir silindirin etrafındaki bölgede gerçekleşen ısı
transferinin ifadesi Carslaw ve Jaeger [19] tarafından aşağıdaki şekilde verilmiştir:
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∞
T r,Fo = αt / rb2 − T∞
2  −u 2 (Fo ) J0 (r,u)Y0 (u) − Y0 (r,u)J0 (u)
=1+
e
du
Tw − T∞
π 0
u J02 (u) + Y02 (u)


∫

(

)

(2)

burada α: ısıl yayılım katsayısı (m /s), t: zaman (s), r b : kuyu yarıçapı, T w : akışkan sıcaklığı (K), T ∞ :
doğal toprak sıcaklığı, J 0 ve Y 0 sıfırıncı derece birinci ve ikinci çeşit Bessel fonksiyonları, u:
integrasyon sabitidir. Kuyudaki ısı akısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir [7]:
2


 4α  
1
1
=
ln(t ) + ln γ 2 
q′(t ) 4πk (Tw − T∞ ) 
 e re 

(3)

burada, γ Euler sabiti, r e eşdeğer yarıçap ki burada ısı enerjisi verdiği için sondanın yarıçapıdır.
Sıcaklığı sabit tutmak için gereken ısı akısını kullanarak katmanın ısı iletim katsayısı bulunabilir. Aynı
zamanda denklem 3’ten görülebileceği gibi köşeli parantezin önündeki ifade, logaritmik zaman
ölçeğindeki sıcaklık değişimlerinin eğimini göstermektedir. Buradan katmanın ısı iletim katsayısı
aşağıdaki gibi de ifade edilebilir:

k=

1
4mπ(Tw − T∞ )

(4)

burada m eğimi göstermektedir. Bu eğim değeri ısı akısının tersinin logaritmik zaman ölçeğinde
değişiminden elde edilebilir. Bir önceki çalışmada [7] bu metot geleneksel su dolaştırılan ITT’leri için
kuyunun ortalama ısıl iletkenliğinin elde edilebileceği deneysel ve sayısal olarak gösterilmişti. Buna
ilave olarak bu metot ile kuyunun ısıl iletkenlik profilinin de elde edilebileceği görülmektedir.
Derin kuyularda, sudaki sıcaklığı sabit tutabilmek için, büyük miktarda ısı enerjisi uygulanması gerekir.
Bu nedenle, Burkhardt ve diğ. [11] yaptığına benzer şekilde bölgesel test gerçekleştirilebilir. Şekil 2’de
görüldüğü gibi kuyu bir test bölgesi ve alt ve üst bölgelere ayrılmıştır.

Şekil 2. Daldırılabilir test sondası ile kısmi test.
Her bölge kendi ısıtıcı elemanlarına ve sıcaklık algılayıcılarına sahiptir. Raymond ve Lamarche’ın [12]
yaklaşımında alt ve üst bölgeleri ayırmak için diskler kullanılmıştı. Burada da benzer şekilde üst ve alt
ısıtıcı bölgeler konvektif ısı akışlarını önlemek için kullanılmıştır. Bu nedenle üst ve alt ısı akıları
hesaplama işlemlerinde kullanılmayacaktır.
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3. SAYISAL MODEL İLE DOĞRULAMA
Modelin doğrulanması için COMSOL Multiphysics [20] sonlu elemanlar modelleme yazılımı
kullanılmıştır. Silindirik kuyunun açısal yönünde bir değişim olmadığından 2 Boyutlu eksenel simetrik
geometri seçilmiştir. İlk durum için domain yüksek derecede farklı ısıl özelliklere sahip üç parçaya
bölünmüştür (Şekil 3).

Şekil 3. Doğrulamada kullanılan sayısal modelin 2B eksenel görüntüsü. Modelde farklı katmanlar için
farklı ısı iletim katsayıları girilmiştir.
Sabit bir sıcaklık sınır koşulu domainin iç kısmında test süresi periyodunca (100 saat) uygulanmıştır.
Kullanılan kuyu özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Modelin geometrik ve ısıl özellikleri.
Toprağın ısıl özellikleri
Yoğunluk
Toprağın özel ısı kapasitesi
Doğal toprak sıcaklığı, ilk sıcaklık
Geometrik özellikler
Kuyu yarıçapı
Sonda yarıçapı
Modelin dış yarıçapı
Kuyunun derinliği
Diğer
Şekil 3 için test sıcaklığı

ρg
C pg
T 0 =T ∞

Birim
-3
2500 kg m
-1 -1
900 J kg K
o
16 C

rb
rp
r out
H BH

0.062
0.040
2
450

Tw

40

m
m
m
m
o

C

Sıcaklık değişimlerinden etkilenmemesi için modelin dış çapı yeterli genişlikte tutulmuştur. 100 saatlik
test için 2 m çapındaki bir toprak domaini yeterli olduğu görülmüştür. Modelde katmanların kalınlığı 1
m olarak seçilmiştir. Bütün domainler için dörtgen ağ yapısı seçilmiştir. Model, 1.5 milyon serbestlik
derecesine sahiptir ve çözümler normal bir bilgisayar ile (Intel i7 4510 CPU 2.00 GHz 8 GB) yaklaşık
7200 sn de tamamlanmıştır. Hesaplamalar tamamlandıktan sonra elde edilen sıcaklık dağılımı ve
sıcaklık konturları Şekil 4’te verilmiştir.
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Şekil 4. İç çeperden 100 saat sabit sıcaklık uygulandığında elde edilen sıcaklık dağılımı 3B görünümü.
Yüzey sıcaklık konturlarının 2B-eksenel simetrik görünümü.
Sıcaklığı sabit tutabilmek için iç sınırlardan verilmesi gereken ısı akıları Denklem 1 ve COMSOL
içerisindeki “heatfluxmagnitude” ile hesaplanabilir. Modelde her katman kendi özel ısıl özelliklerine
sahip olduğu için her katmanın ısı akısı iç sınırdaki ortalama değerden hesaplanabilir. Elde edilen ısı
akılarının tersleri Şekil 5’te logaritmik zaman ekseninde gösterilmiştir. Modelden elde edilen ısı akısı
değerleri en iyi karşılık gelen doğrular şekilde görülebilir. En iyi karşılık gelen doğruları bulma işlemi
geleneksel ITT’de olduğu gibi 12 saatten sonraki verileri kullanarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bütün
katmanlardan görülebileceği gibi zaman arttıkça sonuçlar arasında daha iyi uyum gözükmektedir.

Şekil 5. Logaritmik zaman ekseninde 1/q n dağılımları ve en iyi karşılık gelen doğrular.
Sayısal çözümden ve en iyi karşılık gelen doğruları bulma işleminde elde edilen değerler kullanılarak
her katmanın ısıl iletkenlik katsayısı bulunabilir. Hesaplanan değerler girilen ısıl iletkenlik değerleri
Tablo 2’de karşılaştırılmıştır.
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Tablo 2. Sayısal modelde kullanılan değerler ve elde edilen sonuçlar.
Katman

Tw

T∞

o

o

1

40

16

0.00145

2

“

“

3

“

“

C

m

k girilen
-1

C

Wm K

-1

k sonuç
-1

Wm K

% fark

-1

2.50

2.29

8.5

0.00227

1.50

1.46

2.6

0.00180

2.00

1.84

7.9

Girilen ısıl iletkenlik değerleri ile sonuç olarak elde edilen değerler arasında farklılık %3-8.5
arasındadır. Bu farklılık incelenen katmanın alt ve üstünde bulunan komşu katmanların etkisinden
kaynaklanmaktadır. Katmanların farklı ısıl iletkenlik değerleri farklı sıcaklık değerlerinin oluşmasına yol
açmakta bu sıcaklık farklılıkları da katmanlar arasında ısı geçişine neden olmaktadır. Kuyu ısıl
iletkenlik profilinde bu kadar farklılaşma nadir olarak görüldüğü ve katman boyunun büyütülmesi ile bu
olay azalacağı için elde edilen sonuçlar test işlemlerinde kullanılabileceği söylenebilir.

SONUÇ
Geleneksel ITT‘de kuyuya verilen ısı akısı test boyunca sabit tutulur sıcaklık değişir, fakat sabit
sıcaklık testinde sıcaklık sabit tutulur ve ısı akısı değişir. Diğerlerine ilave olarak sabit sıcaklık testinin
önemli bir diğer avantajı da durgun suya sabit sıcaklık uygulandığında konvektif su hareketleri
görülmemesidir. Bu metot sığ kuyulara olduğu gibi derin kuyulara da uygulanabilir. Ayrıca kuyunun
tamamı test edilebileceği gibi kuyunun bir bölümü de test edilebilir. Test işleminde ayrıca kuyunun
doğal sıcaklık profili de önemlidir ve test sondası indirildikten hemen sonra ölçme işlemi başlatılır. Test
süresince ve test sonrası ısıl yenilenme süresince veriler kaydedilir.
Test metodu kuyu veya boru boyunca su sıcaklığının sabit tutulmasına dayanır. Bu işlem katmanlara
karşılık gelen farklı ısı akılarının uygulanması ile gerçekleştirilebilir. Bu metot burada sayısal
modelleme ile doğrulaması yapılmıştır. Bir toprak parçası üç katmana ayrılmış farklı ısıl iletkenlik
değerleri verilmiş daha sonra iç sınırdan sabit sıcaklık koşulu ile test simüle edilmiştir. Sıcaklığı sabit
tutmak için verilmesi gereken ısı akılarından tekrar ısıl iletkenlik değerleri hesaplattırılmıştır. Elde
edilen sonuçlar ilk sonuçlarla karşılaştırılmış ve yeterli doğrulukta olduğu bulunmuştur.
Bu metot içi su dolu kuyu veya borulara uygulanabilir, kuyunun veya borunun genişliğine göre istenilen
miktarda kablo ve katmana bölünebilir. Ayrıca U-borular ve eş-eksenli borular için de kullanılabilir.
Sonuç olarak burada teorik ve sayısal olarak sabit sıcaklık testi ile kuyu profilinin çıkartılabileceği
gösterilmiştir. Devam eden bu çalışmanın ileriki aşamalarında, kuyu çapı, katman yüksekliği, sonda
ölçülerin vb. sonuçlara etkilerini gösteren hassasiyet analizi yapılacak ve deneysel doğrulama
aşamasına geçilecektir.
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