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Üretim ĠnĢaat 

Sanayi ve Ticaret 

A.ġ. 

Seyitler mevkii 

 

 5.7. Jeotermal Enerjinin Kullanım Alanları 

Jeotermal enerji, sıcaklığına bağlı olarak, baĢta elektrik üretimi, ısıtma ve tedavi 

amaçlı olmak üzere endüstride çeĢitli alanlarda kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklıkta bir 

jeotermal akıĢkandan entegre olarak birçok alanda faydalanmak mümkündür (ġekil 23). 

 

Şekil 23. Jeotermal Enerjinin Uygulama Alanları (Anonim, 2011d) 

 

5.7.1. Jeotermal Enerjinin Isıtmada Kullanılması 

 Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi(JMIS); bir ya da daha fazla jeotermal akıĢkan 

üretim sahasının, bir grup binaya ısı enerjisi sağlamak amacıyla ısı kaynağı olarak 

kullanılması olarak tanımlanabilir. Bir JMIS’ de entegre kullanım ile binaların 

ısıtılması, ev içi kullanım suyunun ısıtılması, binaların soğutulması, endüstriyel 
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uygulamalar ve termal turizm (kaplıca) uygulaması bulunabilir (Erden, 2002). Jeotermal 

enerji ile bölgesel ısıtma yapıldığında, enerji olarak sadece üretilen sıcak su 

kullanılmaktadır. Dolayısıyla binalarda kazan, yakıt deposu ve benzeri ekipmanlar 

kullanılmamaktadır. Sadece bina altında ısı eĢanjörleri bulunmaktadır. Tabiatıyla 

jeotermal üretim alanından sıcak suyu taĢıyan boru sistemi de burada ilk yatırımda göz 

önünde bulundurulacak ana elemanlardan biridir. Ülkemizde halen birçok yörede 

bölgesel ısıtma sistemi uygulanmıĢ ve gün geçtikçe yaygınlaĢmaktadır. Bunlardan en 

önemlileri: Balçova, Narlıdere, Afyon, Gönen, Simav, Kızılcahamam, KırĢehir, 

Sandıklı, Kozaklı ve Diyadin’dir. Bu sistemlerin çoğunda bazı sorunlar yaĢanmaktadır. 

Bunların en önemlisi re-enjeksiyon sorunudur. Re-enjeksiyon yani kullanılan termal 

akıĢkanın tekrar kuyuya geri basılmasıdır. Bugün 247°C civarında maksimum sıcaklıkta 

olan Kızıldere’ de ki jeotermal kaynaktan ısıtmada kullanılmamasının sebebi budur. 

Bunun dıĢında bu kaynaktan tüm sene boyunca 10MWe'lik bir güçle devamlı elektrik 

enerjisi üretilirken, eğer ısıtma için kullanılmıĢ olsaydı sadece yılın belirli aylarında 

kullanılmıĢ olacaktı. Elektrik enerjisi üretildikten sonra atılan jeotermal su, günümüzde 

Sarayköy’ ün ısıtılma ihtiyacının karĢılanmasında kullanılmaktadır (Arslan, 2006). 

Jeotermal enerjinin bölge ısıtma sistemlerinde kullanılmasında en önemli üstünlükleri 

sırasıyla Ģunlardır (Gürses, 2011) 

- Yerli ve temiz enerji 

- Esnek sistem büyüklüğü 

- Kullanım çeĢitliliği 

- Modülerlik 

- Yüksek verim 

- BirleĢik kullanım kolaylığı 

- DüĢük iĢletme ve bakım maliyeti 

 

 ġekil 24’de merkezi ısıtma sistemi için kullanılacak jeotermal akıĢkan kuyu 

baĢından isale hattı aracılığıyla jeotermal ısı merkezine gönderilir. Burada plakalı ısı 

eĢenjörlerinden geçirilen jeotermal akıĢkan ısısı dolaĢım suyuna aktarıldıktan sonra re-

enjeksiyon yoluyla tekrar rezervuara geri gönderilir veya diğer uygulamalarda (kaplıca 

amaçlı, vs.) değerlendirilir (Okul, 2001). Jeotermal ısı merkezinde eĢanjörler yardımıyla 

ısınan dolaĢım suyu, Ģehir içi Ģebekesi aracılığıyla merkezi ısıtma yapılacak konutlara 
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gönderilir. Bina giriĢlerinde bulunan pompa yardımıyla da bu su bina içerisinde 

dolaĢtırılır veya bina giriĢlerine eĢanjör konularak bu dolaĢım sisteminin ısısı bina 

içerisinde dolaĢan çevrim suyuna aktarılabilir. Bu sistem jeotermal kaynağın konutların 

ısıtılması için değerlendirilmesini sağlar (Okul, 2001). 

 

 

Şekil 24. Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi (Özgören, 2011) 

 

Jeotermal Merkezi Isıtma Sisteminde (JMIS) bulunduğu bölgenin üretim 

kuyularından uzak olması durumunda jeotermal akıĢkanın tanınması gerekir. Jeotermal 

akıĢkanın taĢınma hatlarına isale hattı denilmektedir. ġekil 25’de gösterilen üretim 

kuyusundan alınan jeotermal akıĢkanın ilk önce pislik tutucular ve separatörler 

yardımıyla içerisindeki katı madde ve gazlardan ayrılır. Daha sonra jeotermal akıĢkan 

kuyu baĢından alınarak minimum ısı kaybı sağlanarak ısı merkezine kadar taĢınır orada 

ısısını temiz bir akıĢkana aktardıktan sonra ayrı bir hat ile tekrar yeraltına re-enjeksiyon 

kuyusu vasıtasıyla uygun sıcaklık ve yerden yere basılır (Erden, 2002). 
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Şekil 25. Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi Genel AkıĢ Diyagramı (AltaĢ, 2010) 

 

Binaya giren sıcak akıĢkan direk olarak radyatörlere verilerek binanın ısıtılmasında 

kullanılabilir veya binalar ısı ihtiyaçlarına göre gruplandırılarak her bina grubuna bir 

eĢanjör takılır. Bu durumda suyun fiziksel durumu incelenmeli ve tesisata zarar 

vermeyeceğinden emin olunmalıdır. JMIS’deki binalar çok katlı ve fazla daire 

içeriyorsa her binanın altına bir eĢanjör takılması gerekir. Bina sistemlerine eĢanjör 

konularak jeotermal merkezde bulunan akıĢkan pompalarının basıncından bina ısıtma ve 

sıcak su hazırlama sisteminin etkilenmesi engellenmektedir (Erden, 2002). Bina ısıtıcı 

akıĢkanı bina içi eĢanjöründen aldığı ısıyı sirkülasyon pompası yardımıyla radyatörlerde 

dolaĢtırmaktadır. Böylece binada istenilen mekânlar ısıtılmaktadır. Bu sistem kaloriferli 

ısıtma sistemine benzerlik göstermektedir. Ancak, aralarında önemli farklar mevcuttur. 

Kalorifer sistemi kesintili olarak çalıĢırken bir jeotermal bina ısıtma sistemi sürekli bir 

ısıtma sağlamaktadır (Mertoğlu, 2000). 

 

5.7.2. Jeotermal Enerjinin Tarımda Kullanımı 

Ülkelerin geleceğe yönelik gereksinimlerinin, nüfus artıĢı da dikkate alınarak 

karĢılanabilmesi için, mevcut tarımsal üretimin daha verimli ve nitelikli duruma 

getirilmesi gereklidir. Ülkemizde tarım alanlarının son sınırına ulaĢmıĢ olması, nüfusun 

hızla artması ve birim alandan alınan ürün artıĢ miktarının yeterli olmaması nedeniyle, 
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verimi artırıcı özel önlemlerin alınması gereklidir. Bu özel önlemler içerisinde, meyve 

ve sebzelerin kontrollü ortamlarda yetiĢtirilmesi de yer almaktadır. 

Tarım sektöründe enerji korunumuna iliĢkin son geliĢmeler, yoğun enerji 

tüketilen sera sektörünün enerji korunumun da önemli bir yeri olduğunu göstermiĢtir. 

ġekil 26´da esas olarak sezon dıĢı üretim amacıyla kullanılan seralarda yetiĢtirilen 

ürünlerin kalite, miktar ve geliĢme süresi bakımından en uygun ortam koĢullarının 

sağlanması için, kıĢın soğuk dönemlerde ısıtma ve yazın sıcak dönemlerde 

havalandırma gereklidir. 

 

 

Şekil 26. Jeotermal Enerjinin Seracılıkta UygulanıĢı (Özgören, 2011) 

 

Bulunulan yöre, yetiĢtirilen ürün çeĢidi ve yapılan üretim Ģekline göre, klasik 

fosil yakıtlarla yapılan ısıtma uygulamalarında, ısıtma giderleri toplam üretim 

giderlerinin %60-70’ ine ulaĢmaktadır (Popovski, 1987). Jeotermal ısıtma, jeotermal 

kaynakların en yaygın olarak kullanım alanlarından birisi olup, jeotermal sera ısıtması 

Türkiye’ de gittikçe önem kazanmaktadır. Türkiye’ deki jeotermal enerji ile sera ısıtma 

uygulaması ilk kez Denizli-Kızıldere’ de 0.45 hektarlık alanda uygulanmıĢtır. Bugün 

ise, bu seranın büyüklüğü 1.395 hektara ulaĢmıĢtır. Son yıllarda, jeotermal enerji ile 

ısıtılan sera alanı büyük bir artıĢ göstermiĢ ve 35,7 hektarı bulmuĢtur (Özgener ve 

Koçer, 2004). Türkiye’ deki jeotermal enerjinin tarımsal amaçlı diğer bir doğrudan 

kullanım alanı seracılıktır. Çizelge 7’ de jeotermal enerji ile ısıtılan önemli sera alanları 

ve bu alanları ısıtmak için sağlandığı tahmin edilen güç değerleri verilmiĢtir. 
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Ülkemizde, son zamanlarda jeotermal enerji ile sera ısıtmacılığı önem kazanmıĢtır. Bu 

nedenle, 809 dekarlık mevcut jeotermal ısıtmalı sera alanına ek olarak, 800 dekarlık 

jeotermal ısıtmalı yeni sera alanı projelendirilmektedir. 

 

Çizelge 7. Türkiye’de Jeotermal Isıtmalı Büyük Sera Alanları (Serpen, 2006) 

Yer Alan(da) Tahmini Güç (MWt) 

Dikili 240 42 

Urganlı 20 3,5 

Simav 180 31,5 

Gümüşlük-Kuşadası 80 14 

Edremit 50 9 

Tuzla 50 9 

Gediz 9 1,5 

Afyon 20 3,5 

Alaşehir 20 3,5 

Şanlıurfa 60 10,5 

Balçova 80 14 

TOPLAM 809 142 

 

Sera ısıtma amacıyla, düĢük sıcaklıktaki ısıtma akıĢkanlarından etkin ve 

ekonomik olarak yararlanılabilir. Bu nedenle, son yıllarda seralarda sıcak sulu ısıtma 

sistemlerinin tasarımına iliĢkin araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaları önem kazanmıĢtır. 

Bu durum, sera ve ısıtma sistemlerinin tasarımı konusundaki teknik yaklaĢımın sürekli 

olarak değiĢmesine neden olmaktadır. DüĢük sıcaklıktaki ısıtma akıĢkanlarının bazı 

üstünlükleri nedeniyle, sera ısıtma için birçok yeni ısı değiĢtirici geliĢtirilmiĢ ve 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Jeotermal enerjiyle ısıtma sistemleri ġekil 27’de; ısı transferi, kullanılan 

malzemeler ve ısı değiĢtiricilerin yerleĢimine bağlı olarak incelenebilir. Jeotermal 

enerjiyle ısıtma sistemleri teknik özelliklerine bağlı olarak gruplandırılabilir: 

1) Toprak ısıtma sistemleri 

2) Toprak yüzeyine veya yetiĢtirme masalarına yerleĢtirilen sistemler 

3) Hava ısıtma sistemleri 
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4) Fan kullanılan hava ısıtma sistemleri 

5) Asıl veya aĢırı ısı yükünü karĢılayan kombine ısıtma sistemleri 

 

Şekil 27. Jeotermal Enerjiyle Sera Isıtma Sistemleri (Öztürk ve Ark., 2004) 
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Jeotermal enerji ile sera ısıtma uygulamalarında, iĢletme ve bakım açısından en 

uygun kaynaklar, derinliği az olan yüzeysel ve düĢük sıcaklıktaki (25-60 °C) 

kaynaklardır. Bu özellikteki kaynaklar için kazı ve akıĢkan pompalama giderleri 

düĢüktür. Bununla birlikte,  jeotermal enerji kullanımında;  jeotermal akıĢkanın 

kimyasal bileĢimi, akıĢ oranı ve kuyu derinliği gibi verilen tasarım değiĢkenlerinin 

doğru bir Ģekilde analiz edilmesi gerekir. Bazı uygulamalarda, jeotermal akıĢkanda 

bulunan ve korozyona neden olan kimyasal bileĢenler nedeniyle, jeotermal akıĢkandan, 

sera içerisinde dolaĢan normal akıĢkana (su) ısı transferi sağlamak için ısı değiĢtiriciler 

kullanılır. 

 

 5.7.3. Jeotermal Enerjinin Elektrik Üretiminde Kullanılması 

 Ġlk çağlardan yakın geçmiĢe kadar sadece sağlık amacıyla kullanılan jeotermal 

kaynaklardan günümüzde; doğrudan ısıtmada ya da baĢka enerji türlerine 

dönüĢtürülerek yararlanılmaktadır. 20. yüzyıl baĢına kadar sağlık ve yiyecekleri piĢirme 

amacı ile yararlanılan jeotermal kaynakların kullanım alanları geliĢen teknolojiye bağlı 

olarak günümüzde çok yaygınlaĢmıĢ ve çeĢitlenmiĢtir. Bunların baĢında elektrik 

üretimi, ısıtmacılık ve endüstrideki çeĢitli kullanımlar gelmektedir.  

Konvansiyonel jeotermal elektrik santrallerinde, tüm ekipmanlar jeotermal 

akıĢkan ile dolayısıyla da akıĢkanın içerdiği çeĢitli korozif ve kabuklaĢma potansiyeline 

sahip kimyasallar ile temas ederler. Bu kimyasallardan gaz fazında bulunan 

yoğuĢmayan gazlar ayrıca santral performansını da olumsuz yönde etkilerler. 

Dolayısıyla santralin termodinamik verimini optimize edebilmek için yoğuĢmayan 

gazlar sistemden uzaklaĢtırılmalıdır. 

Hazne sıcaklığı 200°C ve daha fazla olan jeotermal akıĢkandan elektrik üretimi 

gerçekleĢmektedir. Ancak günden güne geliĢmekte olan yeni teknolojilere göre 

150°C’ye kadar düĢük hazne çıkıĢlı akıĢkandan da elektrik üretilebilmektedir. Son 

yıllarda geliĢtirilen ve ikili (binary) çevrim olarak adlandırılan bir sistemle, buharlaĢma 

noktaları düĢük gazlar (freon, izobütan, CO2 vb.) kullanılarak 70°C<T<80°C’ ye kadar 

sıcaklıktaki sulardan elektrik üretilebilmektedir. Jeotermal enerjiden elektrik üretimi ilk 

olarak 1904 yılında Ġtalya’ da olmuĢtur. Jeotermal akıĢkandan elektrik üretimi baĢta 

ABD ve Ġtalya’ da olmak üzere Japonya Yeni Zelanda, El Salvador, Meksika, Ġrlanda, 

Filipinler, Endonezya, Türkiye vb. ülkelerde yapılmaktadır. Buhar ve sıvı baskın 
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sistemlerin elektrik enerjisine dönüĢtürülebilmesi için çeĢitli sistemler mevcuttur 

(Özgören, 2011). 

 

5.7.3.1. Tek Fazlı Buhar için Elektrik Üretim Sistemleri  

En basit ve en ekonomik jeotermal sistemdir. Bu sistemlerde,  jeotermal 

kuyudan çıkarılan akıĢkanın tamamı sadece buhar fazındadır. Kaynaktan çıkarılan buhar 

türbinden geçtikten sonra ya atmosfere atılır, ya da yoğuĢturucudan geçirilerek re-

enjeksiyon kuyusuna geri basılır. Kondenser sayesinde türbin çıkıĢında atmosfer 

basıncının altında bir basınç, yani vakum oluĢturulur. Türbini terk eden buhar daha 

düĢük sıcaklıkta, dolayısıyla daha düĢük entalpidedir (Atalay, 2004).Böylece, türbinin 

giriĢ ve çıkıĢı arasındaki entalpi farkı artacağından elde edilecek güç de en fazla değere 

ulaĢmıĢ olacaktır.  

ġekil 28´ de bir kuru buhar sahası için örnek bir jeotermal elektrik santralinin 

Ģematik çalıĢma mekanizması görülmektedir. Bu tür çevrimler dünyada kuru veya 

doymuĢ buhar üretilen Ġtalya- Larderallo baĢta olmak üzere, ABD- Geysers, Endonezya 

ve Japonya’ da kullanılmaktadır (Dipippo, 2005). 

 

Şekil 28. Buhar Baskın Sahadan Elektrik Üretimi (Özdemir,2000) 

Sıvı baskın olarak jeotermal sahaları Ģu Ģekilde bulunabilir (Özdemir,2000). 

- Atmosferik Egzozlu Konvansiyonel Buhar Türbinleri 

- YoğunlaĢtırmalı Konvansiyonel Buhar Türbinleri 
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- Çift Kademeli BuharlaĢtırma 

- Çoklu BuharlaĢtırma 

- Ġkili Çevrim Santralleri 

- Hibrit Fosil Jeotermal Sistemler 

- Toplu AkıĢ 

 

5.7.3.1.1. Atmosferik Egzozlu (back pressure)Konvansiyonel Buhar Türbinleri 

 En basit ve ilk yatırım masrafları açısından en ucuz türbinlerdir. Bu tip bir 

santralde, jeotermal akıĢkan önce separatöre gelir. Burada sıvı ve buhar fazları ayrılır. 

Buhar fazı bir buhar türbinini besler ve çürük buhar direkt olarak atmosfere atılır. 

Atmosferik egzozlu santrallerin basitleĢtirilmiĢ Ģematik gösterimi aĢağıda verilmiĢtir 

(EĠE, 2011). 

5.7.3.1.2. YoğuĢturmalı Konvansiyonel Buhar Türbinleri  

Atmosferik egzoz tasarımının termodinamik olarak geliĢmiĢ olan türbin tipidir. 

Ġki fazlı akıĢkan önce separatörde sıvı ve buhar fazlarına ayrılır. Buhar, türbinden direkt 

atmosfere atılmak yerine çok düĢük bir basınçta tutulan (yaklaĢık 0.12 bar) bir 

kondensere atılır (EĠE, 2011)  

5.7.3.1.3. Çift Kademeli Buharlaştırma 

  Yer altından çıkarılan jeotermal akıĢkanın tamamen buhar fazında olması yaygın 

değildir. ġekil 29´ da çıkarılan jeotermal akıĢkan genellikle doymuĢ sıvı–buhar 

karıĢımıdır. Bu durumlarda buhar yüzdesi yeterince yüksek ise buhar sıvıdan ayrıĢtırılır 

ve buhar türbine gönderilirken sıvı yer altına enjekte edilir. Buhar yüzdesinin düĢük 

olduğu veya jeotermal akıĢkanın tamamen sıvı fazında olduğu durumlarda püskürtmeli 

buhar çevrimleri kullanılmaktadır. Püskürtme iĢlemi kısılma vanalarının çalıĢma 

prensibine göre püskürtme havuzu adı verilen bir yerde gerçekleĢtirilir. Jeotermal 

akıĢkanın püskürtme odasının çıkıĢında basıncın daha düĢük fakat entalpinin giriĢteki 

akıĢkanla aynı olması dolayısıyla sıvının belli bir yüzdesi buharlaĢır. Püskürtme 

iĢleminden sonra jeotermal akıĢkanın sıcaklığı düĢer. Yeni sıcaklık, yeni basınçtaki 

doyma sıcaklığıdır (Kanoğlu, 2005).  
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Şekil 29. Çift Kademeli BuharlaĢtırma (Özdemir, 2000) 

 

5.7.3.1.4. Çoklu Buharlaştırma (multi-flaşh)  

Separatörden ayrılan sıvı ikinci bir separatöre gönderilir, separatör sayısı 

ekonomik kısıtlar çerçevesinde arttırılabilir. Bu tip bir uygulama Wairakei Jeotermal 

Santrali, Yeni Zelanda' da gerçekleĢtirilmiĢtir (EĠE, 2011).  

 

5.7.3.1.5. İkili Çevrim Santralleri  

DüĢük sıcaklık (< 180 °C) ve sıvı ağırlıklı jeotermal kaynaklardan elektrik 

üretimi için, ġekil 7´ de jeotermal akıĢkandan ikinci bir çalıĢma sıvısına ısı geçiĢinin bir 

ısı değiĢtiricide sağlanması ve ikinci sıvının da türbinde genleĢip yoğuĢturucuda faz 

değiĢtirmesiyle ortaya çıkan atık ısının soğutma kulesinden atılması sonucu tamamlanan 

kapalı devre, bir Rankine çevrimidir (Serpen,  2010). Ġkili (binary) çevrimlerde ikincil 

akıĢkan olarak genellikle, n-pentan, izo-pentan, izo-bütan, R-114 gibi hidrokarbonlar 

kullanılmaktadır. Kullanılan ikincil akıĢkanlar suya göre daha düĢük kaynama 

sıcaklıklarına sahip oldukları için, rezervuar sıcaklığı düĢük olan jeotermal 

kaynaklardan elektrik üretimi bu Ģekilde sağlanmaktadır. Binary çevrimlerin 

yoğuĢmayan gazlara karĢı herhangi bir duyarlılığı olmayıp, performansları onlara bağlı 
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değildir. ġekil 30´ da basit bir ikili çevrim jeotermal elektrik santrali Ģeması 

bulunmaktadır. 

 

 

ġekil 30. Ġkili Çevrim Santralleri (Özdemir, 2000) 

 

5.7.3.1.6. Hibrit Fosil-Jeotermal Sistemler:  

Bu sistemlerde jeotermal enerji, ya ön ısıtıcı olarak, ya da kızgın buhar eldesin 

de kullanılır (EĠE, 2011). 

5.7.3.1.7. Toplu Akış  

Ġki fazlı buhar/su karıĢımlarından doğrudan enerji elde etmek amacıyla 

geliĢtirilmiĢtir. Bu tip santrallerin ekonomisi henüz tam olarak belirlenememiĢtir. Çünkü 

iĢletme tecrübesi 5 yıldan fazla değildir. Tek örnek Desert Peak, Nevada, ABD' deki 9 

MW ’lık iki fazlı rotary separatörlü turbo-alternatörlü santraldir (EĠE, 2011).  

Buhar çevrimlerinin ısıl verimleri %10 ile %17 arasında değiĢir. Bu yüzdelerin 

düĢük olmasının nedeni jeotermal kaynakların düĢük sıcaklıkta olmasıdır. Aynı Ģekilde 

tanımlanan ikincil santrallerin ısıl verimleri %2,8 ile %5,5 arasında değiĢir. Bunlardaki 

verimlerin daha da düĢük olması daha düĢük sıcaklıkta ki akıĢkan kullanmalarıdır. 

Alternatif olarak ikincil santraller için üretilen net gücün ikincil akıĢkana transfer edilen 
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ısıya oranı olarak bir dönüĢüm verimi tanımlanabilir. Aslında burada tanımlanan 

Rankine çevriminin ısıl verimidir (Köse, 2002).  

 

5.7.3.2. Düşük ve Orta Sıcaklıklı Jeotermal Kaynaklardan Elektrik Üretimi 

Bugüne kadar jeotermal kaynakları, yüksek sıcaklıklı, düĢük ve orta sıcaklıklı 

(25ºC-180ºC) olmak üzere araĢtırılmıĢ; bunlardan yüksek sıcaklıklı jeotermal kaynaklar, 

elektrik enerjisi eldesi dıĢında kalan alanlarda kullanılmıĢtır. Ancak özellikle ileri 

ülkelerde yapılan yeni araĢtırmalar, düĢük ve orta sıcaklıklı kaynaklardan da elektrik 

enerjisi üretilebileceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, jeotermal enerji 

kaynaklarından elektrik enerjisi üretilmesi konusunda sınırlamalar ortadan kalkmıĢ, 

elektrik enerjisi üretim sıcaklığı 80ºC’ ye kadar inmiĢtir. Konvansiyonel buhar 

türbinlerinde olduğu gibi düĢük ve orta sıcaklıkta jeotermal kaynaklardan elektrik 

enerjisi üretebilen yeni sistem, Rankine güç devresi prensibine dayanmaktadır. Fakat 

konvansiyonel buhar türbinlerinden farklı olarak, sistemde, su yerine kaynama noktası 

düĢük karbonflorür veya hidrokarbon ailesinden organik hareketli bir sıvı 

kullanılmaktadır. Bu organik sıvının seçiminde, molekül ağırlığı, kimyasal kararlılığı, 

sistemde kullanılan malzeme ile olan uygunluğu, en uygun hacim/basınç 

karakteristikleri için kaynama noktası gibi özellikler göz önüne alınmaktadır. Bu 

organik sıvı ile çalıĢan enerji dönüĢtürücüleri standart, taĢınabilir, komple üretim 

santralleridir. Bu tür santrallerde, bütün güç üniteleri fabrikasyon olarak imal 

edildiğinden, güç santralinin kurulması için gerekli olan proje uygulaması uzun zaman 

almamaktadır. Jeotermal kaynağın sıcaklık ve debisine bağlı olarak, 300kW kadar 

değiĢen elektrik üretebilen uygun paket santraller imal edilmiĢtir (Kaymakçıoğlu ve 

Çirkin, 2011). 

 Elektrik üretilebilen bu paket güç santralleri, kendi içerisinde tam otomatik olup 

ısı kaynağının parametrelerine bağlı olarak uygun bir güç üretmektedir. Sistemde 

kullanılan organik sıvı, düĢük ve orta sıcaklıklı jeotermal akıĢkanlarla çalıĢtığı zaman 

buhardan çok daha fazla avantaja ve verime sahiptir. Bu çalıĢma sıvısı, güç çıkıĢını 

optimize edecek Ģekilde, jeotermal kuyudan elde edilen suyun sıcaklık ve debisine göre 

seçilmektedir. Üretim sırasında kullanılan çalıĢma sıvısı, buharlaĢma aygıtı içerisinde 

yer alan eĢanjörden geçen jeotermal akıĢkanının sıcaklığı ile ısınarak buharlaĢmakta, 

elde edilen buhar ise türbine gönderilerek jeneratörleri çalıĢtırmaktadır. Türbinden çıkan 
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kullanılmıĢ buhar, su ve hava soğutmalı yoğunlaĢtırma sistemlerinde yoğunlaĢtırıldıktan 

sonra pompa yardımıyla buharlaĢtırma aygıtına tekrar gönderilmektedir. 

 Bu santraller, buhar santrallerine göre çok daha pratik olup, ekonomik ve teknik 

avantajlara sahiptir. Her Ģeyden önemlisi, büyük alanlar kaplamamakta, daha basit bir 

teknoloji gerektirmekte, bir yerden bir yere taĢınabilmekte, her türlü jeotermal 

kaynaktan elektrik üretilebilecek Ģekilde imal edilmektedir. Bu tür santraller için 80ºC-

180ºC arasında değiĢen sıcaklığa sahip jeotermal kaynaklar ile 1-10 bar arasındaki 

düĢük basınçlı doğal buhar yeterli olmaktadır.  GeliĢmiĢ ülkelerde elde edilen 

enerjinin düĢüklüğüne bakılmaksızın, bu tür enerji kaynaklarını değerlendirmeye 

yönelik yatırımlar yapılmaktadır. 

 Jeotermal kaynakların karakteristik özelliklerine göre bazı örnekler vermek 

gerekirse, bunlar kısaca Ģöyle özetlenebilir: 160ºC giriĢ, 85ºC çıkıĢ sıcaklığına sahip, 

2210 ton/saat debisi olan sıcak su kütlesinden 8,4MW; giriĢ sıcaklığı 130ºC, çıkıĢ 

sıcaklığı 100ºC, debisi 1415 ton/saat olan sıcak su kütlesinden 6MW, 120ºC giriĢ, 80ºC 

çıkıĢ sıcaklığı olan 850 ton/saat debideki jeotermal kaynaktan da 3,6MW elektrik 

üretilebilmektedir (Kaymakçıoğlu ve Çirkin, 2011). 

 

5.8. Jeotermal Enerjiden Elektrik Üreten Sistemler 

 "Buhar Toplama ve Re-enjeksiyon Sistemi" Ġle "Enerji Üretim Sistemi" Olmak Üzere 

Ġki Ana Sistemden OluĢmaktadır. 

1) Buhar Toplama ve Re-enjeksiyon Sistemi 

a) Üretim kuyuları 

b) Separatörler 

c) Enjeksiyon kuyuları 

  

2) Enerji Üretim Sistemi (Santral) 

a) Türbin ve jeneratör 

b) Kondenser 

c) Gaz uzaklaĢtırma sistemi 

d) Soğutma kulesi 

e) Devir daim pompaları 
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5.8.1. Buhar Toplama ve Re-enjeksiyon Sistemi 

  Bu sistemde üretim kuyularından elde edilen çift faz (buhar-kızgın su) ve/veya 

buhar ve kızgın su halindeki jeotermal akıĢkan, boru hatları üzerinden separatöre 

gönderilir. Separatörlere gelen akıĢkan, buhar ve su olarak ayrıĢtırıldıktan sonra elde 

edilen buhar, elektrik üretimini sağlamak için türbine gönderilir(ġekil 31) .  Elde edilen 

su da re-enjeksiyon pompaları vasıtasıyla enjeksiyon kuyuları kullanılarak rezervuara 

aktarılır (ġekil 32). 

 

Şekil 31. Separatörün şematik Gösterimi  
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Şekil 32. DIDION SEPARATOR COMPANY Firmasına Ait Jeotermal Sistemlerde Kullanılan Separatör 

ÇalıĢmaları (Anonim, 2012a) 

 

5.8.2. Türbin ve Jeneratörler 

  Elektrik enerjisi üretimi bu sistemde gerçekleĢtirilmektedir. Gelen yüksek ve 

düĢük basınçlı buhar, buhar türbinine farklı kademelerden girerek türbin kanatlarının 

dönmesini sağlar. Bu Ģekilde üretilen kinetik enerji de jeneratörde elektrik enerjisine 

dönüĢtürülür. Türbin sisteminde dünya genelinde büyük bir potansiyele sahip olan 

Mitsubishi Heavy Industries firmasının türbini ve jeneratörü tercih edilmektedir. 

 Örnek ÇalıĢma 1: ġekil 33`de Simens Enerji firmasının SST-400 GEO model 

buhar türbini bulunmaktadır.  

 Teknik özellikler; 

 Üretim kapasitesi 5-60 MW elektrik,  

 Hız aralığı 3000-6000 RPM 

 12 Bar / 250
o 

C´ye kadar çalıĢma imkanı 

 ÇıkıĢ basıncı 0,4-1,4 Bar 

 Uzunluk (L): 18 m   GeniĢlik (W): 8,5 m   Boy (H): 5,5 m   
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Şekil 33. Simens SST-400 GEO Buhar türbini (Simens, 2011) 

 

 Örnek ÇalıĢma 2: Ġzlanda'nın en büyük jeotermal tesisi olan Hellisheidi 

Jeotermal Santralinde toplam üretim kapasitesi 303MWe ve 1. Bölgede 2adet 45 

MWe kapasiteli Mitsubishi Heavy Firmasına ait kompakt türbin- jeneratör 

bulunmaktadır(ġekil 34). 
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Şekil 34. Mitsubishi Jeotermal Enerji Türbin-Jeneratör Kombinasyonu (Anonim, 2012b) 

  

 Jeotermal santrallerde ve biokütle santrallerinde kullanılan jeneratörler benzer 

olduğu için, jeneratörler ile ilgili detaylı bilgiler biokütle kısmında değinilmiĢtir. 

 5.8.3. Soğutma Kulesi 

  Kondenserde yoğuĢma sağlamak amacıyla kullanılacak devir daim suyunun 

soğutulması için kullanılıyor. Soğutma kulesi doğrudan yoğuĢmalı kondenser seçimi 

yapılmaksızın ısı eĢanjörü kullanılarak ısı aktarımı düĢünüldüğünde, hava soğutmalı 

veya su soğutmalı olması Ģartı gündeme geliyor. Bu da akabinde, örneğin hava 

soğutmalı bir soğutma kulesi seçildiğinde, hava sıcaklığı yüksek olduğunda verimde 

azalmaya neden oluyor. Su soğutmalı sistemde de kurak geçen bir dönemde problemler 

yaĢanabiliyor. Dual-Flash sistemdeyse atık buhar doğrudan kondense edildiğinden ilave 

bir suya gerek duyulmuyor. Onun yanında 100 ton su elde kalıyor. Verim diğer 

sistemlere göre % 15 daha fazla olduğu literatürde belirtilmektedir. 
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 Tip: Çapraz akışlı ısı değiştiricisi 
 

Şekil 35. YWCT Custom Cooling Towers Firmasina Ait Çapraz AkıĢlı  Soğutma Kuleleri ve Teknik 

Özellikleri (Anonim, 2012c) 

 

Şekil 36. SPX firmasına Ait Soğutma Kulesi ÇalıĢmaları (Anonim, 2012d) 
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 5.8.4. Kondenser 

 Türbinden çıkan buhar, yoğunlaĢtırılmak üzere doğrudan temaslı ısı 

değiĢtiricilere gönderilir. Isı değiĢtiriciler genelde akıĢ Ģekillerine ve konstrüksiyon 

tiplerine göre sınıflandırılırlar. Borulu tip ısı değiĢtiricileri uygulamada çok yaygın 

olarak kullanılan ısı değiĢtiricisi tipidir. Bunların boyutları çok büyüktür ve tasarımın 

maliyetinde önemli bir yer tutmaktadır. Levhalı tip ısı değiĢtiriciler; kolaylıkla sökülüp 

temizlenebilir olması, ısı değiĢtiricisi içersinde sıcak ve soğuk bölgelerin oluĢmaması, 

yüksek ısı transfer alanlarının olması ve yüksek verimle kullanılmaları sebebiyle tercih 

edilen bir baĢka ısı değiĢtiricisi tipidir. Birçok üretici firma standart ürünleri için tercih 

ettiği üst çalıĢma limitleri, 200°C sıcaklık ve 2 MPa çalıĢma basıncıdır.  

 

5.8.4.1. Gövde Borulu Isı Değiştiricileri    

Proses endüstrisinde en yaygın olarak kullanılan ısı değiĢtirici tipidir; yaklaĢık 

olarak kullanılan tüm ısı değiĢtiricilerinin % 60’ı gövde borulu ısı değiĢtiricidir. Gövde 

borulu ısı değiĢtirici, boru ekseni gövdenin eksenine paralel olacak Ģekilde büyük 

silindirik gövde içine yerleĢtirilen birbirine paralel yuvarlak borulardan yapılır. 

AkıĢkanlardan birisi boruların içinden, diğer akıĢkan ise gövde tarafında borulara 

paralel veya çapraz olarak akar. Temel elemanları; borular (veya boru demeti), gövde, 

iki baĢtaki kafalar, boruların tespit edildiği ön ve arka ayna ile gövde içindeki akıĢı 

yönlendiren ve borulara destek olabilen ĢaĢırtma levhaları ve destek çubuklarıdır. Isıl 

görev, basınç düĢümü, basınç seviyesi, kirlenme, imalat yöntemi ve maliyeti, korozyon 

ve temizleme problemlerine bağlı olarak çeĢitli gövde tarafı ve boru tarafı akıĢ 

düzenlemeleri kullanılır. 

 Maksimum basınç: Gövde tarafında 350 bar (mutlak), boru tarafında 1400 bar 

(mutlak). 

 Sıcaklık aralığı: (-200 
0
C) ile (600 

0
C) arasında değiĢir. Özel malzemeler ile bu 

sıcaklık aralığı geniĢleyebilir. 

 Tek bir ünite için tipik yüzey alanı 10 – 1000 m
2 

arasında değiĢir. 
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Şekil 37. Gövde Borulu Isı DeğiĢtiricilerinin Ġç Yapısı (Anonim, 2012e) 

 

Şekil 38. Yuba Sehll and Tube Isı DeğiĢtiricileri (Anonim, 2012e) 

 

5.8.4.2. Contalı plakalı ısı değiştiricileri 

Contalı plakalı ısı değiĢtiricileri, ince metal plakaların bir çerçeve içerisine 

sıkıĢtırılarak paket haline getirilmesi suretiyle yapılırlar. Her bir metal plakanın dört 

tarafında akıĢkanların geçebilmesi için delikler vardır. Plakalar birleĢtirilip paket 

yapılırken uygun contalar kullanılarak akıĢkanların birbirine karıĢması ve dıĢarıya 
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sızıntı yapması önlenir (ġekil 39). Plakalar arasındaki boĢluklardan, sıcak ve soğuk 

akıĢkanlar birbirlerine karıĢmadan akarlar. Rijitlik sağlamak, plakalar arasındaki 

mesafeyi sabitleĢtirmek ve ısı transferini iyileĢtirmek için plakalar dalgalı Ģekilde 

yapılırlar (ġekil 40). 

 Maksimum basınç: Normal olarak 25 bar (mutlak)’dır. Özel dizaynlarla 40 bar 

(mutlak)’a çıkabilir. 

 Sıcaklık aralığı: Normal olarak (-25 
o 

C) ile (+175 
o 

C) arasında değiĢir. Özel 

malzemeler ile bu sıcaklık aralığı geniĢleyerek (-40 
o 

C) ile (+200 
o 

C) 

olmaktadır. 

 Tek bir ünite için tipik yüzey alanı 1 – 1200 m
2
 arasında değiĢir. 

 

 

Şekil 39. Contalı Plakalı Isı DeğiĢtiricilerinin Ġç Yapısı (Anonim, 2012f) 
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Şekil 40. Contalı Plakalı Isı DeğiĢtiricilerinin Ġç Yapısı (Anonim, 2012f) 

 

5.8.5. Devir Daim Pompaları 

  Emme hattındaki sıcak su-buhar karıĢımını kaynaktan üretim tesisine basan 

elemandır. Sekil 41’de Torishima Firmasina ait CDKTV tip jeoermal kuyu pompası 

bulunmaktadır. Pompanın karakteristik özellikler; 

 20000 m
3
/h kapasite 

 100 
o 
C sıcaklık 

 Nozul giriĢ-çıkıĢ geniĢliği 500-1500 mm 

 1800 dev/dk hız 

 Paslanmaz dökme çelik 



 

Konya’da Yenilenebilir Enerji 

Kaynakları, Malzeme Üretilebilirlik 

AraĢtırması 
 

 

48 

 

 

 
 

Şekil 41. Torishima Pump CDKTV Tip Injection Pompası (Anonim, 2012g) 

 

 

 

Şekil 42. Torishima Pump CDKTV Tip Injection Pompasının Ġmalat Fotoğrafları (Anonim, 2012g) 

 

 


