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• Dünya'nın içinden gelen ısıyı ifade eder

Aşağıdakiler için kullanılabilir:
– Doğrudan ısıtma veya elektrik üretimi

– Isı pompaları tarafından dolaylı olarak kullanım

• jeotermal enerji uygulamalarında toprak veya suyun doğal 
sıcaklıkları kullanılmaktadır.

Jeotermal Enerji



• Isıtma için doğrudan kullanım:

– Yüksek yeraltı suyu sıcaklığı kullanılır

– Bu teknoloji, doğal olarak oluşan kaplıcalara veya 38 -120 °C
aralığındaki yüksek sıcaklıklı yeraltı suyuna kolay erişimi olan alanlarla
sınırlıdır

– Kaplıcalar, seralar veya binaların ısıtma sistemleri bu suyu kullanır

• Elektrik için doğrudan kullanım:

– Bu teknoloji geçmişte 150°C'nin üzerindeki su sıcaklıklarını kullanmıştır

– Modern teknoloji 150°C'nin altındaki su sıcaklıkları ile elektrik üretimini
mümkün kılmaya başlamıştır

Jeotermal Enerji



• Jeotermal enerji, 4000°C'den daha yüksek bir sıcak nükleer 
bölgeden gelen yenilenebilir enerji tüketimi ile tutarlı değildir

– Ancak tükenmez rezervler nedeniyle bu şekilde sınıflandırılır

• Kayalardaki volkanik çatlaklardan yüzeye ulaşır

• Yüzeye yavaşça nüfuz ederek, ortalama 0,063 W/m2 olan termal 
akılar üretilir

• Dünya yüzeyinin yakınında, jeotermal ısı akısını yönlendiren 
termal gradyan yaklaşık olarak 30°C/km'ye eşittir

Jeotermal Enerji - Tanım



• Ortaya çıkan güç çok yüksektir, ancak yoğunluğu çok düşük olacak 
şekilde geniş bir alana yayılır

– Güneşten gelen ısı akış yoğunluğundan çok daha düşüktür

• Bu, bu enerjinin kullanımını zorlaştırır, ancak alışılmadık derecede 
büyük jeotermal yaylara sahip bölgelerde, jeotermal gradyan 
ortalamadan daha büyüktür

– Bu tür yerlerde, 200°C'ye kadar olan sıcaklıklar 1500 ve 2500 m 
derinlikte bulunabilir

Jeotermal Enerji - Tanım



• Yüzey altı suyu seviyesi yüksek olan 
yerler, normal bir gradyan ile 
karakterizedir:

– Kaplıcalar, su sıcaklığı yaklaşık 200 
°C'ye ulaşır, kirlilik K, Ca, Au'dur

– Fümeroller, radyasyon veya yüzey 
suyu sıcaklıklarının 1000 °C'nin 
üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan 
sıcak magma gazı giderici gaz 
kaynaklarıdır.

– Çamur volkanları, katı parçacık 
içeriği yüksek kaplıcalar

– 140 °C'ye kadar sıcaklıklara sahip 
kaplıcalarla düzenli olarak beslenen 
gayzerler

https://www.flickr.com/photos/rwhgould/5991413927

Jeotermal Enerji - Kaynaklar



Jeotermal Enerji - Kaynaklar

• Hiper termik alanlar, su veya buharla doymuş alan:

– Kuru - sıcak kayada su buharının aşırı ısınması ve bir rezervuara 
getirilmesi şeklinde

– Islak - su sıvı halde yüzeye çıkar ve basınç değişimi onu buharlaştırır

https://www.science.org.au/curious/technology-future/feeling-heat-geothermal-energy



Jeotermal Enerjinin Kullanılabilirliği

• Okyanusun 30 ila 60 km 
altındaki Dünya litosferinde, 
erimiş gövdeyle karşılaşırlarsa 
yüzeye çıkan kuru veya ıslak 
buhar yatakları oluşturan göl 
bulunabilir.

Dünya'nın tektonik fayları (Gerçek Sina Dağı, 2019)



• jeotermal kaynaklardan 
elektrik üretimi teknolojileri:

– flaş enerji santralleri,

– kuru buhar tesisleri,

– ikili tesisler

– flaş/ikili kombine tesisler

Jeotermal Enerji - Üretim



Jeotermal Enerji Santralleri



• Genellikle 235 °C üzerinde sıcak 
buhar olarak kullanılır

• Bu buhar, doğrudan dönen 
türbinler ve jeneratörler için 
kullanılır

• En eski ve basit ilkelerden biridir 
ve jeotermal kaynaklardan 
elektrik üretmenin en ucuz yolu 
olduğu için hala kullanılmaktadır

Kuru Buhar Santralleri



• jeotermal rezervuardan 182 °C'den 

daha yüksek basınç ve sıcaklıkta sıcak 

su kullanılır

• Rezervuardan yüzeydeki santrale su 

çekilmesi basıncı düşürür

• Sıcak su buhara dönüşür ve bir 

türbini aşırı hıza çıkarır

• Buhara dönüştürülen su yeniden 

kullanılmak üzere rezervuara geri 

dönmektedir

• Çoğu modern jeotermal enerji 

santrali bu çalışma prensibini kullanır

Colorado Jeolojik Araştırması, 2020

Flash Buhar Santralleri



• ikili prensipte kullanılan su, jeotermal 
kaynaklardan elektrik üretmenin 
diğer yöntemlerinde kullanılan sudan 
daha soğuktur

• Sıvı, kaynama noktasına yakın bir 
sıcaklıkta buhara dönüştürülür ve 
türbin ve jeneratör döndürülür
Avantajları:
– Prosedürün daha yüksek verimliliği
– Kullanılan su rezervuara geri gider 

ve böylece ısı ve su kaybı en aza 
indirilir

• Planlanan yeni jeotermal enerji 
santralinin çoğu bu prensibi 
kullanacaktır

Colorado Jeolojik Araştırması, 2020

İkili Çevrim Enerji Santralleri



• jeotermal enerjiyi kullanmanın bir başka ilginç yolu da ısınmadır

• Bu prensip, eşanjördeki su sıcaklığını ileten jeotermal akışkanların
basit kullanımına dayanmaktadır ve bu, boru hatları vasıtasıyla
evdeki veya başka bir yerdeki radyatörlere taşınmaktadır

Jeotermal Isı Pompaları



• Bir ısı pompası toprak, su veya 
havada bulunan ısı enerjisini 
kullanır

• Bir ısı pompası, sıcaklığı sıfırın 
birkaç derece üzerinde olan 
suyu termal olarak 
yükseltebilir ve bu nedenle 
hiçbir şekilde evin uygun bir 
şekilde daha yüksek bir 
sıcaklığa ısıtılması için 
doğrudan kullanılamaz

1-Toprak döngüsü, toprak enerjisini ısı pompasındaki bir soğutucu akışkana aktarır 
2-Basıncı artırmak sıcaklığı yükseltir 
3-Isı, radyatörler veya yerden ısıtma ile odaya aktarılır 
4-Soğutucu genleşir ve soğumasına neden olur 

Isı Pompası



1. Buharlaşma: Isı pompasında dolaşan soğutucu akışkan, havadan, sudan
veya topraktan ısı çıkarır, bu da durumu sıvıdan gaza değiştirir ve daha
sonra buharlaşır.

2. Sıkıştırma: Isı pompası kompresörü, gazlı soğutucu akışkanı sıkıştırır,
böylece birkaç derece hızla ısıtılır, fiziksel sıkıştırma prensibi (daha
yüksek basınç için sıcaklığı arttırır) ile küçük sıcaklık artışı ısıyı daha
yüksek sıcaklık seviyelerine yükseltir, bu da yaklaşık 80 °C civarındadır.

3. Yoğuşma: Isıtılmış soğutucu sıvı, su radyatörlerinde ikinci bir ısı eşanjörü
tarafından iletilir, daha sonra soğutulur ve suya ısı bırakarak yoğunlaşır.
Radyatörler odaya yayılan ısıyı iletir ve ısıtma devresindeki soğutulmuş
su yeniden ısıtma için ikincil eşanjöre geri döner.

4. Genleşme: Soğutucu akışkan, genleşme valfi geçidinden tekrar ısıtıldığı
ilk eşanjöre geri döner.

Bir Isı Pompasının 4 Fazı



Bir Isı Pompasının 4 Fazı



• Soğutulmuş ve ısıtılmış ortam türüne göre bu tip ısı pompaları 
sınıflandırılır:

– Hava/su - evrensel tip, merkezi ısıtma

– Hava/hava - ek ısı kaynağı, sıcak hava ısıtma, klima

– Su/su - atık ısı kullanımı, jeotermal, merkezi ısıtma

– Antifriz/su - evrensel tipte merkezi ısıtma, ısı genellikle sondaj deliği 
veya toprak toplayıcıdır

– Su/hava - sıcak hava ısıtma sistemleri

Isı Pompası Çeşitleri



Doğal ısı kaynağı Sıcaklık aralığı [°C]

Açık hava -10 ila -15

Atık hava 15 ila 25

Yeraltı Suyu 4 ila 10

Yüzey suyu (göl, nehir ...) 0 ila 10

Jeotermal su 15 ila 90

Kayalar 0 ila 5

Yeryüzü, toprak 0 ila 10

Atıksu 10'dan fazla

Isı Pompası İçin Doğal Kaynaklar



• Isıtma:

– Isı pompası genellikle enerji tasarruflu ısıtma sistemleri için 
uygundur (örn. yerden/duvardan ısıtma)

– Son gelişmeler, her tür aile evi (sadece düşük enerji değil) ve her 
tür ısıtma sistemi için uygun olan daha yüksek performanslı ısı 
pompaları sunmaktadır

– Isı pompasından elde edilen verimlilik ve maliyet tasarrufu, 
evimize teslim etmek için ihtiyaç duyduğumuz daha fazla enerji 
kadar büyüktür

Isı Pompasının Kullanım Amacı



• Su Isıtma:

– Çok sayıda ısı pompasında dahili sıcak su kabı vardır

– Sıcak su ısıtması genellikle ısıtmadan önce tercih edilir, yani ilk 
olarak ısı pompası sıcak suyu ısıtır ve daha sonra ısıyı ısıtma 
sistemine bırakır

Isı Pompasının Kullanım Amacı



• Soğutma:

– çoğu zaman ısı pompasına entegre edilmiş bir soğutma 
fonksiyonudur

– bu durumda ısı pompası "içten dışa" çalışabilir - odadan ısıyı 
çıkarır ve ısıyı vahşi ortama geri iletmek için çalışma maddesi 
boyunca soğur

Isı Pompasının Kullanım Amacı



...Birkaç önemli faktör göz önünde bulundurulmalıdır:

• Kullanım amacı:

– Bir güç ısı pompası tipi, fonksiyonu, yardımcı ısı kaynağı ihtiyacı vb.

• Isıtma sistemi:

– Isı pompaları için en iyi düşük sıcaklıklı ısıtma sistemleridir - örneğin 
yerden ısıtma

– Çıkış, bir ısı pompasından elde edilen kullanılabilir ısı enerjisine olan 
ihtiyacın azalmasıdır, bu nedenle sistem verimli bir şekilde 
çalışmaktadır

Bir Isı Pompası Projesine Başlamadan Önce...



...birkaç önemli faktör göz önünde bulundurulmalıdır:

• Düşük potansiyel ısı kaynağı:

– Kaynağın verimi, saflığı ve sıcaklığı dışında, ihtiyaç noktasından 
uzaklığını da dikkate almak gereklidir

– Gerekli ilk yatırım buna bağlıdır - boru sistemi, trompet miktarı, sondaj 
deliği derinliği, filtre maliyeti, su arıtma vb.

• Çalışma modu:

– Kompresör ve pompayı çalıştırmak için maliyetler vardır (genellikle
elektrik), performans faktörünü tanımlama

– Soğutucu akışkan yoğunlaşma sıcaklığı ve buharlaşma arasındaki fark
ne kadar küçük olursa, böylece ısı pompasının verimliliği de o kadar
artar

– Ortam sıcaklığının en düşük ve en yüksek ısı ihtiyacı olduğu kış aylarına
rehberlik etmek

Bir Isı Pompası Projesine Başlamadan Önce...



• Ekolojik yönleri:
– jeotermal enerjinin kullanımı 

sırasında, kimyasal kokulu 
emisyonlar, özellikle amonyak 
ve kükürt salınır

– Bu dönüşüm sırasında, 
enerjinin büyük bir kısmı 
kaybolur

– Bu, üretim prensibinden 
bellidir

Jeotermal Enerji Kullanımı İle İlgili Riskler



• Yenilenebilir enerji kaynağı

• Bilinen ve iyi gelişmiş teknoloji

• Fiyat başka bir enerji 
kaynağından üretilen elektrik 
ile karşılaştırılabilir

Artıları ve Eksileri



• Sınırlı potansiyel

• Jeolojiye bağlıdır

• Düşük enerji verimliliği, çalışma 
maddesinin ulaşılabilir sıcaklığına bağlıdır

• Yüksek ilk yatırım,

• Yüksek su tüketimi

Artıları ve Eksileri


