
68 Tesisat Mühendisliği - Sayı 126 - Kasım/Aralık 2011

Makale

Dan BATSCHA

ÖZET
Bu makalede, Tükiye'nin batısında kurulmuş olan jeotermal güç santrallarının
ve sahaların verileri kullanılarak, çözümler tartışılacaktır. Analizde, tek buhar-
laştırmalı, çift buharlaştırmalı, basit çift çevrimli ORC, iki kademeli çift çevrim
ve iki fazlı çift çevrim santrallar karşılaştırılacaktır. Entalpi derecesinin yanısı-
ra, kondanse olmayan gazların (NCG) ve kabuklaşma sorunlarının santral tipi
seçimi ve performansı üzerine etkisi tartışılacaktır.
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1. GİRİŞ
1.1 Jeotermal Sahalar
Jeotermal enerji potansiyeline göre jeotermal sahalar düşük, orta ve
yüksek enltalpili olarak sınıflandırılabilir:

Düşük entalpili sahalarda (600-700 kJ/kg) sıcak su rezrevuardan
yüzeye kadar pompa ile veya artezyen (kendiliğinden akış) çıkar.
Akışkan tek fazda su olarak olarak kalabilir veya iki faza buharlaştı-
rılarak sıcak su ve buhar olarak ayrıştırılabilir. Orta ( 600-1,100
kj/kg) veya yüksek entalpili (1,000 -1,100 kj/kg) rezervuarlar, genel-
likle iki fazlı ve artezyen olarak yüzeye çıkarlar ve sonra buhar ve
sıcak su olarak ayrıştırılır. Genellikle tüm jeotermal rezervuar bir
miktar kondanse olmayan gazlara sahiptir.

1.2 Jeotermal Güç Santralleri
Çift çevrimli bir santralde bütün enerji dönüşümü direkt olarak ana
ısı kaynağı ile değil, ikincil bir sıvı ile gerçekleştirilir. Genel olarak
çift çevrimli santraller iki döngüden oluşan Organik Rankin Çevrim
(ORÇ) sistemleri olarak kurulurlar – biri ısıyı ileten jeotermal akış-
kan, diğeri de ısıyı alıp kullanılabilir enerjiye dönüştüren aracı akış-
kandır ve kapalı çevrimde bulunmaktadır. ORÇ'nin hareketlendirici
akışkanı genellikle hidrokarbondur. Çift çevrim, düşük ve orta ental-
pili veya yüksek kondanse olmayan gazların bulunduğu kaynaklarda
veya jeotermal kaynağın soğutulmasının herhangi bir sınırlamaya
maruz kaldığı ortamlarda oldukça popülerdir. Güç çıkışı onlarca kW
ile yüzlerce MW arasında olabilir.
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Flaş tipi buhar çevrimlerinde, basıncı düşürülerek
buhara dönüştürülen jeotermal akışkan hareketlendi-
rici akışkan görevini görür. Flaş tipi buhar çevrimle-
ri orta ve yüksek entalpili jeotermal kaynaklarda çok
popülerdirler ve dünya çapında 15 MW’tan başlayan
güç santrallerinde bulunabilirler. Bu gibi santraller
her zaman kendiliğinden su soğutmalıdır ve buhar
ejektörleri, mekanik kompressör veya her ikisinin
kombinasyonundan oluşan NCG tahliye üniteli
düşük basınç kondenserler ile donatılmışlardır. NCG
içeriği buhar içeriğinin %2’sini geçmediği sürece,
NCG tahliye etmek için harcanan güç ve/veya buhar
miktarı üretilen gücün %5’ini geçmeyecek makul bir
değerdedir. Daha yüksek NCG seviyelerinde NCG
tahliyesi için gereken güç ve/veya buhar miktarı çok
yüksektir ve bu durumda buhar çevrimi kullanımı
tekrar düşünülmelidir. Örnek olarak, Kızıldere sant-
ralinde NCG gazlarını pompalamak için gereken
güç, üretilen gücün %15’inden fazladır.

1.3 Jeotermal Güç Santrali Tasarım Faktörleri
Bir jeotermal güç santrali tasarlamak, jeotermal akış-
kan karakteristiklerini en uygun güç çevrimi ile
eşleştirmek olarak düşünülebilir. Yüksek verimli bir
dönüşüm çevrimi, eğer santrali işletmek ve bakımını
sağlamak fazla karmaşık, fazla pahalı veya çevreye
zararlı ise görevini yapamayabilir. İlgili basınç des-
teği ile bütün jeotermal akışkanın enjeksiyonuna izin
vermeyen bir güç santrali rezervuar sürdürülebilirli-
ğini olumsuz etkileyebilir. En uygun güç dönüşüm
çevrimi, santralin sadeliğini ve yüksek güvenilirliği-
ni korurken kullanılabilir bir jeotermal kaynaktan
maksimum üretim sağlar.

2. GÜÇ SANTRALİ TASARIMINI
ETKİLEYEN JEOTERMAL KAYNAK 
KARAKTERİSTİKLERİ

Türkiye’ nin batısındaki jeotermal kaynaklar, 600 ile
1,060 kJ/kg arası değişen düşük ve orta entalpi sevi-
yeleri ve toplam çözünmüş katı miktarı 1500–4500
mg/L olan “sodalı” (bikarbonat) sulari olmaları ile
karakterize edilirler [1,2]. Aynı zamanda akışkan
ağırlığı cinsinden %1 ile %2.5 arası değişen, yüksek
miktarda kondense olmayan gaz (NCG) içerikleri ile
de karakterize edilirler [3]. Bu gazlar flaş buhar güç
üretim teknolojisinde sorunlar yaratıp, kuyu çeperle-
ri ve yüzeydeki tesislerde kabuklaşma oluştururken,
jeotermal rezervuar içindeki işletme mekanizmasını
sağladıkları için kullanışlıdırlar. Ek olarak, bikarbo-
nat tipi jeotermal akışkanlar yüksek CaCO3 kabuk-
laşması eğilimine sahiplerdir ve sonuç olarak kuyu
çapını daraltıp önemli bir güç üretimi kaybına sebep
olurlar. Bu sorun periyodik mekanik temizlik veya
inhibitör kullanımı ile aşılır.

Çift çevrim santraller bu problemleri çözmektedir.
Karbondioksit, maksimum basınçta (atmosferik
basınç üstü) kaldığından kolayca kontrol altında
tutulur ve sistemin hiçbir yerinde birikmez. Çift çev-
rimli santrallerde, kuyudan üretilen akışkan ısı eşan-
jörlerinde dolaşıp minimum kayıp ile yeniden rezer-
vuara enjekte edilir. Bu işlemin ikinci bir faydası
daha vardır, eğer CO2'de rezervuara basılırsa rezer-
vuarı CO2 ile besleyerek, pH değerini düşürür ve
dolayısı kabuklaşma eğilimini azaltır [4]. CO2, sıvı
CO2 üreticilerine de satılabilir.

Şekil 1. Basit Çift Çevrim ORC Santrali

Şekil 2. Flaş Buhar Santrali
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3. JEOTERMAL SAHALARIN İÇİN
SEÇENEKLER

3.1 Düşük Entalpili Rezervuarlar
Tipik bir düşük entalpili bir rezervuar Aydın’ın 30 km
doğusunda bulunan Salavatlı sahasıdır. Rezervuarın
entalpisi 640 ile 730 kJ/kg’dır ve toplam akışkanının
%1'i civarında NCG içerir. Jeotermal akışkan kuyu
başında 12 bar basınç ile kendiliğinden akışlı ve çok
düşük bir oranda (%2.2) buhar içermektedir. Buhar
NCG ile karışım halinde akar. Bu kadar düşük ental-
pi ve yüksek NCG içeriği ile tek veya çift flaş buhar
çevrimi verimsiz ve hesapsız olacaktır. Bir flaş opsi-
yonu için en uygun kuyu başı basıncı ve ayırma
basıncı buhar oranını arttırmak için çok düşük ola-
caktır, fakat 4 barlık bir ayırma basıncında bile buhar
oranı sadece %4 ve NCG oranı toplam gazın
(NCG+buhar) %25’i kadardır.

Salavatlı sahası (Dora I ve II santralleri) için seçilen
çözüm entegre edilmiş iki seviyeli (ITLU) bir çift
çevrim santralidir. ITLU, aracı akışkanın kaynaması-
nın iki basınç seviyesinde gerçekleştiği bir ORÇ'dir
ve sonucunda daha iyi bir kullanım verimi sağlar ve
jeotermal akışkanın daha düşük sıcaklıklara soğutul-
masına imkan vererek daha çok ısı çıkartır.

Şekil 3’te görüldüğü gibi, ısı kaynağının gaz oranı-
nın ısısı, kaynama derecesine daha uygun olan 2.
seviye buharlaştırıcıya gönderilir. NCG, kondense
olmamış buhar izleri ile beraber buharlaştırıcının
arka tarafından tahliye edilir. NCG atmosfer basıncı-
nın üstünde olduğundan kompressör /vakum pompa-
sı gerekmez.

Flaş tipi bir santral ile kıyaslandığında, kuyubaşı
basıncı kısmen daha yüksek tutulmaktdır. Bunun
sonucunda kuyu içinde daha yüksek bir flaş noktası
oluşur ve kalsit kabuklaşması daha yüksek bir sevi-
yede başlar ve daha az önem teşkil eder. Bu, formas-
yon içinde flaşlanma riskini ve temizlenmesi veya
önlenmesi çok daha zor olan kabuklaşma sorununu
önler. Daha yüksek flaş noktası ile inhibitörlerin
enjeksiyonu için kuyu içine daha kısa bir kapiler
boru yerleştirilebilir.

Salavatlı sahasındaki 3 yıllık çift çevrim santrali işle-
timinden sonra, ne ORC’nin ısı eşanjörlerinde ne de
soğutulmuş suyun reenjeksiyonunun yapıldığı rezer-
vuar içinde kabuklaşma gözlemlenmemiştir [5].
Jeotermal kuyulara yapılan inhibitör enjeksiyonu da
kabuklaşmayı önlemektedir.

3.2 Orta Entalpili Rezervuarlar
Türkiye’nin batısında Kızıldere ve Germencik gibi
orta entalpi rezervuarlar da bulunmaktadır. Bu saha-
lardaki entalpi 950 ile 1050 kJ/kg arasındadır.
Çoğunlukla CO2’den oluşan NCG içeriği toplam akı-
şın %2.5’ine ulaşabilir. Tuzlu suyun kimyasal bileşi-
mi yüksek derecede bikarbonat (HCO3) derişimi ve
kısmen düşük miktarda silis (SiO2) içermektedir.
Orta entalpiden yüksek durumlarda, yüksek NCG
içerikli sıvılar flaş tipi buhar çevrimi veya çift-fazlı
çift çevrim santraller ile kullanılır. Çift-fazlı çift çev-
rim santalleri ayrıştırıcıdan gelen buhar ve tuzlu
suyu ORÇ tipi güç ünitesinin ısı kaynağı olarak kul-
lanır. Buhar buharlaştırıcıya girer, yoğuşurken orga-

Şekil 3. Dora II’ nin ITLU İşlemi Akış Diyagramı Şekil 4. Çift Faz Çift Çevrim
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nik sıvıyı kaynatır ve ardından ön-ısıtıcıdaki aracı
akışkanı önceden ısıtmak için sıcak su ile karıştırılır.

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

4. TEKNOLOJİ KIYASLAMA
Kızıldere sahasına benzer bir orta entalpili ısı kayna-
ğının kullanımı için iki konsept arasında kıyaslama
yapılmıştır. Çift flaş buhar çevrimi ve çift-fazlı çift
çevrim düşük miktarda(%0) ve yüksek miktar-
da(%10) NCG içeriği ile kıyaslanmıştır. Tablo 1'deki
ısı kaynağı parametreleri kullanılarak kuramsal bir
güç santralinin performansı hesaplanmıştır.

Tablo 1. Karşılaştırma İçin Seçilen Parametreler

Çift flaş opsiyonu için; verilen kaynak parametrele-
rinden maksimum güç üretimini bulmak açısından her
entalpi seviyesi için 1. ve 2. flaş basınçlarına optimi-
zasyon yapılmıştır. Çift-faz çift çevrim için hesapla-
mada; sıcak suyun (brine-tuzlu su) karışımının soğu-
tulduğu ve 105 °C’ye yoğuşturulduğu farz edilmiştir.
Sonuçlar Tablo 2 ve Tablo 3'de sunulmuştur.

Yukarıdaki tablolarda %0 NCG miktarı ile, çift flaş
çevriminin sadece yüksek entalpi seviyelerinde
avantajlı olduğu görülürken, düşük entalpi seviyele-

rinde daha yüksek sıcak su (brine) içeriğinden dola-
yı çift-faz çift çevrimin daha iyi olduğu görülmüştür.

Yüksek miktarda NCG içeriği olması durumunda,
buhar çevriminin NCG ejektörleri ve vakum pompa-
ları (kompressörler) tarafından tüketilen yüksek
yedek güç ve/veya buhar miktarından dolayı, çift-
fazlı çift çevrimin bütün entalpi seviyeleri için belir-
gin bir avantajı olduğu görülmektedir. Hatta çiftfaz
çift çevrimin flaş çevrim üzerindeki avantajı çok
daha düşük NCG seviyelerinde başlamaktadır.

Çift çevrim ile üretilen güç daha bile fazla olabilir.
Buhar santrallerinde, akışın bir kısmının atmosfere
kaybı (buharlaşması) söz konusudur ve bu da enjek-
siyon akışının silika içeriğini arttırır. Çift çevrim
santralinde sıfır veya çok az bir kaynak akışkan
kaybı söz konusu olduğundan, enjeksiyon sıvısında
silika içeriği daha düşüktür ve bu durum düşük
sıcaklıklarda enjeksiyonu mümkün kılıp daha fazla
ısı çıkışı sağlar.

Tablo 2 ve 3'de görüldüğü gibi, çift çevrimin en

Tablo 2. NCG, %0 için Elde Edilen Değerler

Tablo 3. NCG %10 için Elde Edilen Değerler
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uygun ayrışma basıncı flaş çevriminkinden daha
yüksektir. Yüksek ayrışma basıncı ve sonucunda olu-
şan yüksek kuyubaşı basıncı yukarıda açıklanan
bütün avantajlara ek olarak kuyu içindeki flaş nokta-
sının daha yüksek seviyelerde olmasını sağlar.

SONUÇ
Türkiye’nin batısındaki jeotermal akışkanların tortu-
laşma eğilimi ve yüksek CO2 içeriği jeotermal güç
santrali çevrimi seçimini büyük ölçüde etkileyecek-
tir. Orta veya yüksek entalpilerde kullanılan flaş çev-
rimler(çift veya tek), düşük ayrışma basınçlarındaki
kabuklaşma eğilimi ve NCG pompalaması için har-
canan yüksek güç yüzünden bu tip jeotermal akış-
kanlar için uygun gözükmemektedir. İnhibitör kulla-
nılsa bile düşük ayrışma basınçlarında silis ve kalsit
çökelmesini kontrol etmek zor olacaktır. Çif çevrim
santralleri ile NCG tahliyesi kolayca halledilmiştir
ve ekstra güç üretilmektedir. Modüler tip çift çevrim
santraller Türkiye’ nin batısındaki jeotermal rezervu-
ar koşulları için ekonomik ve verimli bir çözüm sun-
maktadır. Bu üniteler jeotermal akışkanın hem tuzlu
su hem de buhar kısmını kullanırlar ve yüksek NCG
içeriği etkisi flaş tipi çevrimlere göre çok daha az
önem teşkil eder. Modüler ORC üniteleri düşük
entalpi aralığı için, entegre edilmiş iki seviyeli ünite
(ITLU) ve orta entalpi seviyesi için çift faz tipinden
oluşmaktadır.
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