
  ________________________________________  491 _______
 

 

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

JEOTERMAL KAYNAK İŞLETMESİNDE 
AKIŞKAN TAŞIMA VE BORU HATLARI 

 
 

Umran SERPEN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, jeotermal kaynakların entalpilerine bağlı olarak, doğrudan veya dolaylı olan işletim 
sistemleri için toplama, dağıtım, tekrar-basma(reenjeksiyon) ve yoğuşuk su (kondensat) gibi 
sistemlerde kullanılan boru hatlarındaki akış rejimleri, biçimleri, akış koşulları (akışkan hızları ve 
basınçları), akan akışkanın faz durumuna (iki veya tek faz gibi) göre tanımlanıyor ve kullanılan akış 
rejimlerine uygun tasarımlar için hesaplamalarda kullanılması gerekli denklemler tanıtılıyor. Ayrıca, bu 
boru hatlarında kullanılması gereken malzeme cinsi (çelik veya plastik) ve metalurjisi boru imalat 
biçimleri (çelik çekme veya kaynaklı), borular, flanjlar, vanalar ve kompansatörler için kullanılması 
gereken standartlar da belirtiliyor. Bu sistemlerde kullanılan malzeme seçiminde dikkate alınan 
faktörler de tanıtılıyor. 
 
Boru hatlarının inşasında güzergahın seçimindeki kriterler belirtilirken, bu hatlarda kullanılan mesnet 
yer ve tipleri yanında, boru açıklıkları ve boru çapları gibi parametrelerin tespitinin yapılma yöntemleri 
anlatılıyor. Ayrıca, boru hattı gerilim analizinde kullanılan boru gerilimi, esneklik, boru hattı mesnet ve 
sabitleyici yerleri gibi parametrelerin deprem riskini de dikkate alan belirlenme kriterleri yanında, analiz 
yönteminin nasıl olacağı açıklanıyor. 
 
Jeotermal akışkanların taşınmasında kullanılan ana elemanların yalıtımı için kullanılan malzemeler ve 
yalıtım sistemlerinin yapılma şekilleri belirtiliyor. Ayrıca, korozyon açısından agresif olan jeotermal 
akışkanların yaratacağı korozyon üzerinde duruluyor ve önleyici tedbirler sıralanıyor. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Jeotermal enerjinin kullanımına önce İtalya’da 1910’lu yıllarda düşük basınçlı bir buhar türbini 
kurularak başlanmış ve 2. Dünya savaşından sonra hem İtalya’da, hem de Yeni Zelanda da dolaylı 
yöntemle elektrik enerjisi üreten santraller kurulmuştur. Jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretimi 
altmışlı yıllarda Birleşmiş Milletler’in de proje desteğiyle ivme kazanmış; ABD’nin de bu enerji dalında 
üretime girmesiyle iyice yaygınlaşmıştır. Seksenli ve doksanlı yıllardaki petrol krizleri sonrasında 
azalan petrol fiyatları dolayısıyla, jeotermal enerji kullanımı bir durgunluk sürecine girmiştir. Bu 
durgunluk hem dünyada, hem de ülkemizde devam etmektedir. Ülkemizde jeotermal enerji 1960 
yılından beri aranmakta ve işletilmektedir. Bu bağlamda, kurulu gücü 20 MWe olan Kızıldere jeotermo-
elektrik santralı ile bazı il ve ilçelerimizde hizmet veren, irili ufaklı sayısı on kadar merkezi ısıtma 
sistemleri bulunmaktadır. Ülkemiz jeotermal kaynaklar açısından zengin olduğu için önümüzdeki 
yıllarda bu kaynakların üretime sokulması, enerji darboğazında olan ülkemiz için ulusal bir gereksinim 
konumundadır.  
 
Jeotermal enerji ile ilgili, ister doğrudan ister dolaylı kullanım olsun, yeryüzü birimleri yoğun tesisat 
işlemlerinin gerçekleştiği tesislerdir. Ülkemizde varolan jeotermal enerji ile ilgili tesislerin tamamına 
yakını burada inşa edilmiştir. Ancak, bu projelerin bir kısmında ya proje aşamasında, ya da daha 
sonraki işletme safhasında tesisat açısından olumsuz gelişmeler de olmuştur. Örneğin, bazı boru 
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hatları tıkanma, bazıları ise korozyon nedeniyle yenilenmek durumunda kalmışlardır. Bazı dağıtım 
sistemlerinden yoğun su kaçakları olmaktadır. Bu tesisatların ekonomik ve teknik açıdan doğru seçilip, 
seçilmediği gibi konular gündeme gelmekle beraber, üzerinde durulmamıştır. Bu çalışmanın amacı, 
jeotermal akışkan taşıma sistemleri için gelecekte yapılacak projelere “know-how” oluşturarak şimdiye 
dek ortaya çıkan teknik sorunların önlenmesi yanında, jeotermal projelerin en ekonomik bir şekilde 
inşasına yardımcı olmaktır. 
 
 
 
 
2. BORU HATLARI 
 
Jeotermal enerji üretim sistemlerinde boru hatları güç üretim sistemlerinin içinde ve jeotermal 
sahalarda döşenirler. Bir güç üretim sistemi içindeki boru hatları, herhangi bir fosil yakıtla çalışan bir 
enerji üretim biriminden farklı değildir. Borularda ısıl genleşme için esneklik, 90 ve 45o’lik dirsekler ve 
kompansatörlerle sağlanır. Mesnet sistemleri de alışılagelmiş boru hattı tasarımlarıyla ilişkili klasik 
mesnetlerdir.  
 
Jeotermal sahalarda döşenen boru hatları üretim ve tekrar-basma kuyularını bağlayan buhar, iki fazlı 
akışkan veya sıcak su gibi  jeotermal akışkanları enerji üretim merkezlerine taşıyan sistemlerdir. Arazi 
arızalı olduğu zaman çeşitli geçişler yapmak zorundadırlar ve deprem dolayısıyla oluşacak yüklere 
maruzdurlar. Bunların tasarımı daha sorunludur. 
 
Yüksek entalpili sahalarda dolaylı kullanımda buhar, iki fazlı akışkan, sıcak su(üretim ve  tekrar 
basma) ve kondensat hatları kullanılırlar. Düşük entalpili sahalarda doğrudan kullanımda, jeotermal 
akışkan taşıyan sıcak su hatları ile dağıtım sistemi için, yine sıcak su hatları kullanılır. Ancak, tüm bu 
hatlar taşıdıkları akışkanların fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak farklı şekillerde 
tasarımlanırlar. 
 
 
2.1. Boru Hatları ve Çevre 
 
Boru hatlarının seçiminde bunların bulunduğu çevre de önemli bir rol oynar. Bundan dolayı çevrenin 
incelenmesi uygun malzeme tipinin seçiminde önemli rol oynar ve boru hattı tasarımında dikkate 
alınmalıdır. 
 
Zemin: Jeotermal boru hatları jeotermal olarak aktif yerlerde döşenir. Örneğin, jeotermal olarak 
aşınmaya maruz olan bir yere mesnet yerleştirilirse, gelecekteki aşınma mesnetin temelini ortadan 
kaldırabilir. Göçme olayı bazan yavaş, bazan da anidir. Yer hareketleri çok yavaş olmakla beraber, 
borunun doğrultusunu bozarak, hattı tahrip edebilir. En önemli yer hareketi sismiktir.  
 
Atmosfer: Jeotermal alanlarda atmosferik ortam gaz ve kimyasallarla doludur. CO, CO2, H2S, ve NH3 
gibi gazların bazılarının suda çözülmesi zayıf asitler oluşturup, boru hatlarını etkileyebilir. 
 
Akışkanlar: Zemin ve atmosfer borunun dışını etkilerken, akışkanlar borunun içine tesir ederler. 
Kuyularda yüksek basınçta çözünmüş olarak bulunan gazlar, kuyu başlarında düşen basınçlar 
nedeniyle, açığa çıkarlar. Yüksek sıcaklık, su, gazlar ve jeotermal suyun içerdiği tuzlar korozif bir 
ortam yaratırlar. Ayrıca, kuyudan gelebilecek katı maddeler de erozyona neden olurlar. 
 
 
2.2. Yüksek Entalpili Sahalarda Boru Hatları 
 
2.2.1. İki Fazlı Akış Boruları: 
 
Bu tür akış, buhar ve suyun birlikte akmasıyla oluşur ve bu akışkan içinde rezervuardan gelen gazlar 
da bulunabilir. Bu akış kuyu içinde akışkanın yükselmesi sırasında basıncın doymuşluk basıncının 
altına düşmesiyle oluşabileceği gibi, rezervuardan kuyuya doğrudan iki fazlı geliş şeklinde olabilir. Bu 
akışla ilgili boru hattının özellikleri aşağıda verilmektedir: 
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• Akış esnasındaki basınç 30-40 bar ve akışkan entalpisi 1000- 1200 kJ/kg’ dır[1].  
• Akışkanın akış biçimi anüler, “slug” ve açık kanal şeklinde olabilir. Yatay boru hatlarında açık 

kanal akışı, düşey hatlarda ise anüler akış biçimi oluşacaktır. Düşey borularda iki fazlı akış 
önlenemiyorsa, seri halde düşey çıkışlar tasarımlanmalıdır[1]. 

• Tapa (slug) akış etkisini en alt düzeye indirmek için iki fazlı akışa ya yatay, ya da aşağıya doğru 
inişlere izin verilmelidir. Yukarı çıkma durumu olursa separatör kuyunun yakınına yerleştirilir[1]. 

• İki fazlı akış borusu olarak dikişsiz çekme boru kullanılmalıdır[1]. 
• Basınç kayıpları ve dinamik yükler yüksek olduğu ve aşınma sorunları öne çıktığı için mümkünse 

bu tür akışlardan kaçınılmalıdır. 
 
 
2.2.2. Sıcak Su Akış Boruları: 
 
Separatörden gelen buhara doymuş su taşıyan sistemlerde bulunur. Bundan ötürü düşük basınçlı 
sistemlerdir ve basınç kayıpları da daha azdır.  
 

• Akış esnasındaki basınçları 2-4 bar ve akışkan entalpileri 850 kJ/kg veya daha azdır[1]. 
• Buhara doymuş su taşıyan sistemlerde boruya zarar gelmemesi için, borudaki basıncın doyma 

basıncının altına düşürülmemesi gerekir. 
• Eğer boru hattı ile sıcak su yüksek kotlara taşınacaksa, ekonomik olması bakımından, boru hattı 

düşük kotlarda et kalınlığı daha fazla olan ve giderek azalan bir şekilde tasarımlanır. 
• Boru hattının aşağıya inmesi durumunda oluşan açık kanal biçimindeki akışta su akış hızı 1.2-2.4 

m/s aralığında olmalıdır[1]. Minimum akış eğimi “Chezy” denklemi[2]  ile, yaklaşık 3 m/s hızla akan 
tam akış ise “Darcy-Weisbach” [2]  denklemi ile sürtünme faktörü de “Colebrook” denklemi” [2]  ile 
hesaplanır. 

• Sıcak su boru hattındaki basınç kayıpları yaklaşık 0.5-1 bar/km olmalıdır[1]. 
• Tapa(Slug) akışı ve su darbesi tehlikesi olan bu hatlarda, bunların etkilerini azaltmak amacıyla 

sistemde gaz yastığı kapasitesi bulundurulması ve boruların spiral ark kaynaklı (kaynak 
randımanı=0.95) tipte olması gerekir[1]. 

• Bu boru hatlarının tasarımında kimyasal çökelme (kalsiyum karbonat ve/veya silika), erozyon ve 
su darbesi sorunları dikkate alınması gerekir.  

 
 
2.2.3. Buhar Akış Boruları: 
 
Buharın yüksek özgül hacmi nedeniyle, iki fazlı akışkan ve sıcak su boru hatlarına göre daha geniş 
çaplı olurlar ve taşıdıkları yoğuşmayan gazlar nedeniyle daha koroziftirler. 

 

• Korozif gaz ve su buharı içindeki suyun taşıdığı kimyasalları elimine etmek için, boru hattında 
“scrubbing line” adıyla anılan ve bu kimyasalları buhardan yoğuşturma yoluyla alan bir sistem 
oluşturulacaktır. Bu hattın uzunluğu etken olabilmesi için 300-400 m ve buhar akış hızı 25 m/s 
olması gerekir[1]. “Scrubbing” hattının çıkış tarafında separatörü sabit basınçta çalıştırmak ve 
buhar basıncındaki dalgalanmaların etkisini önlemek amacıyla, “Basınç Kontrol Vanası” 
yerleştirilir[1]. Bu kısmın ön ve arkasında basınç dalgalanmalarını yastıklayacak kadar boru hacmi 
olmalıdır. 

• Buhar hatlarında elektrik rezistans kaynaklı (kaynak randımanı=0.8) dikişli borular 
kullanılmalıdır[1]. 

• Boru hattındaki basınç kayıpları; separasyon basıncını düşürüp, daha çok buhar elde etmek için 
en alt düzeyde tutulur. Borudaki buhar akış hızı 30-40 m/s olmalıdır[1]. Boru hatlarındaki kayıpları 
hesaplamak etmek için “Darcy-Weisbach” denklemi[2], sürtünme faktörü de “Colebrook” 
denklemi[2]  ile hesaplanır. 

• Buhar boru hattı tasarımında korozyon toleransı, buhar ve “scrubbing” hatlarındaki akış hızları ve 
kayıplar dikkate alınmalıdır. 
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2.2.4. Tekrar-Basma Sistemleri: 
 
Bu sistemlerde separatör basıncından yararlanılmalıdır. Ayrıca, tekrar-basma kuyuları mümkünse 
topoğrafik olarak daha düşük kotlarda bulunanlardan seçilmeli ve yerçekimi etkisinden faydalanılarak 
pompalamaya gereksinim duyulmadan tekrar-basma uygulaması gerçekleştirilmelidir. 
 
 
2.2.5. Kondensat Tekrar-Basma Sistemleri: 
 
Yoğuşuk su (kondensat), kondensörlerde üretilen akışkandır. Kuyulardan gelen buharın yoğuşmasıyla 
elde edildiği için su içinde çözülen korozif gazlar ve çok az miktarda da olsa tuzlar içerir. Kondensat, 
kondensörün barometrik ayağından dışa aktığı için bir miktar da oksijen içerir. Buna soğutma 
kulesinden eklenen kimyasallar, akışkanın korozivitesini arttırır. Sıcak kuyularda ve rezervuarda 
kimyasal konsantrasyonu kontrol etmek için, asidik yapıdaki ve oksijen taşıyan kondensat, tekrar-
basma işleminde tercih edilecektir. Bu hatların tasarımında öne çıkan konu, anlaşılacağı gibi, 
korozyondur. 
 
 
2.3. Düşük Entalpili Akışkan Taşıyan Boru Hatları 
 
Doğrudan kullanımda jeotermal kaynak çoğu kez kullanıcıdan uzaktadır. Bu da jeotermal akışkanın 
taşınmasını gerektirir. Jeotermal su 100oC’ın altında veya bir miktar üzerinde olabilir. Bu nedenle boru 
hatları yüksek basınç taşımazlar. Bu hatlar yüksek entalpili sistemlerdeki sıcak su hatlarıyla aynı 
özellikleri taşırlar. Son sistemin seçiminden önce aşağıdaki faktörler[3] dikkate alınır: 
 
• Boru malzemesi, 
• Çözünmüş kimyasal maddeler, 
• Çap, 
• Döşeme yöntemi, 
• Sürtünme basınç kayıpları, 
• Pompalama gereksinimleri, 
• Sıcaklık, 
• Boru genleşmesi, 
• Servis çıkışları. 
 
 
2.4. Doğrudan Kullanım Dağıtım Boru Hatları 
 
Dağıtım sistemleri ısıl enerjiyi, üretim birimlerinden kullanıcıya sıcak su halinde taşırlar. Bu hatlar 
gömülü olarak açılan kanalların içine döşenirler. Boru hattının seçiminde aşağıdaki koşulların[3] 
sağlanması beklenir: 
 

• Yüksek ısıl verimlilik, 
• Nemden korunma, 
• Korozyon korunması, 
• Güvenilirlik, 
• Döşenmesinin ekonomik olması. 

 
3. BORU HATTI TASARIMI 
 
3.1 Boru Hattı Tasarımını Etkileyen Parametreler 
 
Boru hatlarının tasarımı, boru hattının tipine göre de değişmektedir. Tasarımı etkileyen parametreler[1] 
aşağıda verilmektedir:  
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İki Fazlı Hatlar: 
 
• Yüksek Basınç, 
• Olası tapa akışı(slug flow) dolayısıyla oluşan dinamik yükler, 
• Erozyon, 
• Korozyon, 
• Minimum basınç düşümü, 
• Doğru akışkan hızı ve boru eğimi seçimiyle istenen akış rejimi. 
 
Buhar Hatları: 
 
• Korozyon toleransı, 
• “Scrubbing” hızı, 
• Hat basınç kayıpları 
 
Sıcak Jeotermal Su Hatları: 
 
• Katı madde gelişi dolayısıyla erozyon, 
• Derişimi artan kimyasallar dolayısıyla korozyon, 
• Kalsiyum karbonat veya silika doymuşluğu nedeniyle çökelme, 
• İki faza geçişi ve dolayısıyla tapa(slug) akışı önlemek için basıncı doymuşluk basıncı üzerinde 

tutma, 
• Yüksek hidrostatik basınç, 
• Su darbesi ve tapa akışından doğan yüksek dinamik yükler.  
 
 
3.2. Boru Hattı Tasarımında Dikkate Alınması Gereken Parametreler ve Hususlar 
 
Yukarıdaki etmenleri de dikkate alan tasarım parametreleri, aşağıdaki kategorilerde incelenmelidir: 
 
3.2.1. Standartlar  
 
Boru tasarımı için ANSI B31.1, B31.3[4], malzeme için ise A 53-B, A 106-B ve API 5L-B[5] standartları 
kullanılacaktır. Jeotermal enerji tesisleri inşasında kullanılan boru malzemeleri alanında geliştirilmiş 
TSE standardı mevcutsa, tasarımda dikkate alınacaktır. Kondensat hatlarında tercih edilen paslanmaz 
çelik için AISI 304, AISI 316L veya AISI 316L kullanılmakla beraber, AISI 304 malzemede erken 
arızalar gözlenmiştir. Flanj ve Vana Standartları: Flanj standardı 24 inç çapa kadar ANSI B16.5[6] 
olacaktır. Çapı 26 inç ve daha büyükler için ANSI B16.47 standardı uygulanacaktır. Vana standartları 
da flanj standartları ile aynı olacaktır.  
 
 
3.2.2. Basınç ve Sıcaklık Koşulları 
 
Tüm boru hatları değişik hizmetler için koşulları değişen vakumdan ve en yüksek karşılaşılacak 
basınca göre tasarımlanmalıdır. Aşağıda değişik akışkanlara göre basınç koşulları verilmektedir. 
 

• İki Faz : Kuyudan ayrılma  vanasına kadar 60-80 bar, buradan itibaren de, basınç emniyet 
düzeneği ile korunduğu için 20 bar olmalıdır[1]. 

• Buhar : Normal olarak 15 bar, düşük basınç buhar hatlarında ise 7 bar olmalıdır[1]. 

• Sıcak Su : Bu hatlar sıcak suyun doymuşluk durumuna ve kuyudan geliyorsa, pompa basıncına 
göre alınır. Tekrar-basma kuyularında ise kullanılacak basınç, tekrar-basma basınç tasarımına 
bağlı olur. Basıncı yükselme olasılığı olan tekrar-basma kuyu başlarına çabuk tepki veren yalıtım 
vanası ve patlama diski takılmalıdır. 
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3.2.3. Boru Çapları  
 
Boru çapları esas olarak akışkanın basınç  ve hızı yanında sermaye maliyetine göre belirlenir. Düşük 
hızlar basıncı düşürürken maliyeti arttırır, yüksek basınçlar ise yatırım maliyetini düşürürken. İşletme 
maliyetini arttırır. Bu nedenle bir optimizasyon çalışması yapılmalıdır. 
 
 
3.2.4. Et Kalınlığı  
 
Borunun basınç kapasitesi, çapı, korozyon toleransı ve imalat toleransı(±%12.5)ve boru tipi bilindikten 
sonra et kalınlığı ASME 31.1 ve 31.3’te[4] verilen aşağıdaki formülle hesaplanır: 
 
t = (P.D) / [2 (S.E +P.Y] (1) 
 
Burada: t =Borunun et kalınlığı, S= Müsade edilen tasarım gerilimi, 
 P=İç basınç, E= Kaynak randımanı, 
 D=Borunun iç çapı Y= Malzeme faktörü. 
 
 
3.2.5. Boru Açıklığı  
 
Boru hattında desteksiz olan açıklık ne kadar fazla olursa o kadar tasarruf yapılabilir. Bunu kontrol 
eden en önemli parametre, borunun periyodik yüklere tepkisidir. Boru açıklığının doğal frekansı, sismik 
ve rüzgar yükünün rezonans frekansına karşı kontrol edilir. Bu frekans, büyük sorunları önlemek için 
sismik ve rüzgar frekanslarından büyük olmalıdır. Normal olarak olayı sismik kontrol eder ve tipik 
sismik periyod 0.1 sn’dir[1]. Boru açıklığı, izin verilen eğilme gerilmesi ve sapmaya karşı da kontrol 
edilmelidir.  
 
 
3.2.6. Boru Sabitleyicileri ve Mesnetler  
 
Sabitleyiciler: Çeşitli yükler altında boruyu yere güvenli bir şekilde bağlamak için kullanılırlar. Bu 
amaçla rijit ve esnek sabitleyiciler kullanılır. Sabitleyici pozisyonları, ısıl genleşme dolayısıyla oluşan 
sabitleyici kuvvetleri birbirini nötrleyecek şekilde belirlenir.  
 
Mesnetler: Bunlar belirlenen aralıklarla boruyu taşımak üzere kullanılırlar. Değişik mesnet tiplerinin 
kullanım yerleri aşağıda verilmektedir: 

 
• Düşey destek için Y tipi mesnet kullanılır. 
• Yanal hareketleri sınırlamak için kılavuz (Guide) mesnetler kullanılır. 
• Eksenel hareketi engellemek için Y ve kılavuz mesnetlerle birlikte hat durdurucu (Line stop) 

mesnetler kullanılır. 
• Kuyu başlarının uzamasına karşın, yüzey donanımlarını koruyabilmek amacıyla ve boruya destek 

için, yukarıya doğru sabit kuvvet sağlayan sabit yük desteği (constant weight support) kullanılır. 
• Sismik ve dinamik yüklerin önemli olduğu yerlerde bunları sönümlemek amacıyla şok emiciler 

(shock absorber) kullanılır. 
 
 
3.2.7. Boru Hattı Güzergahı  
 
Boru hattı güzergahının yerleştirilmesi aşağıdaki sistematikle gerçekleştirilir: 
 
• Sahanın coğrafik özelliklerini ortaya çıkarmak için hava fotogrametresi uygulanır. Kontr 

haritalarıyla birlikte bir ön güzergah ile üretim donanımlarının yer seçimi yapılır. 
• Boru hattındaki iki fazlı akışkan ve sıcak su taşımaya göre gelebilecek geometrik sınırlamalar 

dikkate alınır. 
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• Boru hattı güzergahı analitik ve inşaat işlerini azaltacak ve dolayısıyla da maliyeti düşürecek 
şekilde seçilir. 

• Ön seçimi yapılan hat üzerinde bir ön gerilim analizi çalışması yapılmalı ve genleşme dirsekleri ile 
sabitleyicilerin yerleri belirlenmelidir. 

• Belirlenen bu hat üzerinde topoğrafik çalışma yapılır ve son aşama olan inşaat için projeler 
hazırlanır. 

 
3.2.8. Boru Hattı Gerilim Analizi  
 
Bu analiz, birincil olarak borunun çeşitli yükler altında aşırı gerilmeye maruz kalmamasını sağlamak 
amacıyla gerçekleştirilir. İkincil olarak da, uygun bir mesnet sistemi tasarlanabilmesi için, mesnet ve 
sabitleyiciler üzerine gelen maksimum kuvvet ve momentleri belirlemek amacıyla yapılır. Boru hattı 
gerilim analizi yapılırken aşağıdaki parametreler ve hususlar dikkate alınır: 
 
Boru gerilimleri: Borularda oluşması olası gerilimler aşağıda verilmektedir; 
 
• Basınç ve vakum dolayısıyla oluşan teğetsel ve çevrel gerilmeler uygun boru et kalınlığını 

belirlemek için kullanılır. 
• Sıcak borudaki eksenel gerilmeler dinamik, sismik, rüzgar, eğilme gerilmesi, basınç ve ısıl etkiler 

dolayısıyla oluşacaktır. Kaynak sıcaklığı ve borunun basınç sınırları dikkate alınarak izin verilebilir 
gerilmeleri hesaplamak amacıyla analiz gerçekleştirilir. 

• Ara sıra oluşan yükler(sismik ve rüzgar) için, izin verilebilir yüklere yaklaşık %20’lik bir ekleme 
yapılır. 

 
Esneklik: Boru hatlarında esnekliğin sağlanması için aşağıdakilerin gerçekleştirilmesi gerekir: 
 
• Boru hattı esnekliği, ısıl genleşmeye izin verecek ve sismik yüklere dayanacak şekilde tasarlanır. 
• Boru hattı yönünün sık, sık değiştirilmesi, genleşme dirsekleri, Z ve L dirsekleri ile sağlanır. 
• Genleşme dirseklerinden yatay olanı sıcak su ve iki fazlı akışkan, düşey olanı ise sadece buhar 

hattı için kullanılır. 
• Basınç altında uzayan ve daralan körüklerden oluşan kompensatörler çökelme riski dolayısıyla 

sıcak su ve iki fazlı akışkan hatlarında değil, buhar hatlarında kullanılır. Eksenel kompensatörler 
eksenel hareketleri telafide, “gimbal” tipleri ısıl hareketleri herhangi bir yönde telafide ve açısal 
kompensatörler de sadece açısal hareketleri telafide kullanılırlar. 

 
Mesnet ve Sabitleyici Yerleri: Bu yerlerin tespitinde aşağıda belirtilenlerin dikkate alınması gerekir: 
 
• Maksimum boru aralığı seçilerek mesnet sayısı mümkün olduğu kadar az tutulur. 
• Her bir dirsek yerine bir mesnet yerleştirilir. 
• Arazide kompensatörsüz bir sistemde, yaklaşık her 150-200 m de bir sabitleyici yerleştirilir[1]. 
• Kompensatör taşıyan bir sistemde, sabitleyiciler yaklaşık her 250-300 m de bir yerleştirilir[1]. 
• Mesnet ve sabitleyici üzerindeki ters döndürme etkisini azaltmak ve dolayısıyla maliyeti düşürmek 

için borular yere yakın olarak yerleştirilir. 
 
Analiz Yöntemi: Boru hattındaki gerilim analizi sonlu elemanlar yöntemiyle yapılmalıdır. Gerilim 
analizi[1] aşağıdaki yük durumlarını dikkate alınmalıdır: 
 

1. Yerçekimi + Basınç + Isıl, 
2. Boru hattının genel yönüne dik yönde rüzgar ve sismik yükler + 1. şıktaki yükler. 
3. Boru hattının yönündeki sismik yük + 1. şıktaki yükler. 
4. 2. ve 3. şıklardaki sismik ve rüzgar yükleri ters yönde etkili. 

 
Yükler yerçekimi, basınç, ısıl ve sismik veya rüzgar sırasıyla uygulanmalıdır. 
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4. BORU HATTI MALZEMESİ 
 
Jeotermal uygulamalarda akışkanın dolaştığı iç ortam ile dış çevre(jeotermal kaynağın emisyonları ile 
etkilenen atmosferik koşullar) agresiftir. Kullanılan donanımların tabi olduğu tüm koşullara uygun 
malzeme bulmak kolay olmaz. Bu nedenle, belli bir malzemenin artıları ve eksileri dikkate alınarak 
seçim yapılır. Jeotermal enerji üretim donanımları malzemesinin seçiminde aşağıdaki faktörler dikkate 
alınacaktır: 
 

• Korozyon,  
• Erozyon, 
• Haddeden çekilebilme özelliği ve mukavemet, 
• Isıl genleşme ve ısıl iletkenlik, 
• Bulunabilme, 
• Maliyet verimliliği. 
 
 
4.1. Boru Malzemesi: 
 
Uygulama alanına bağlı olarak, akışkanın basınç ve sıcaklığına mukavemet edecek, korozyon ve 
erozyona dayanıklı, deformasyona karşın esnek olacaktır. Borular genelde ANSİ V31.1 ve B31.3[4] 
standartlarına göre tasarımlanmalıdırlar. Uygulama alanlarına göre aşağıdaki malzemeler 
kullanılmalıdır. 
 
 
4.1.1. İki Fazlı Akış Hatları:  
 
• Malzeme esnek, basınca (20-30 bar) ve ısıl genleşmeye karşın dayanıklı olmalıdır[1].  
• İki fazlı akış borusu olarak dikişsiz çekme boru kullanılır. 
• Oksijen taşımadığı için(kuyudan gelen ve separatöre giden) korozyon sorun olmamakla birlikte 

asidik ortam bulunması durumunda korozyon gözlenmelidir. 
• PH nötr ise, API 5L[5] cins B, A106 cins B veya A53 cins düşük karbon çelikleri, korozyon 

toleransı bırakmak kaydıyla, genel olarak kullanılır. 
• Asidik akışkanların bulunması durumunda korozyona dayanıklı alaşımlar kullanılabilir. Ancak, 

bunların maliyeti projeyi ekonomik olmaktan çıkarabilir. 
 
 
4.1.2. Buhar Boruları 
 
• Malzeme esnek, basınca (12 bar) ve ısıl genleşmeye karşın dayanıklı olmalıdır[1]. 
• Bu hatlarda elektrik rezistans kaynaklı dikişli (kaynak randımanı=0.8) [1] borular kullanılır. 
• İki fazlı akışkanda olduğu gibi düşük dereceli karbon çeliği kullanılır. 
• Eğer buhar içinde az miktar dahi H2S varsa, boru iç çeperlerinde FeS filmi oluşturacağı için 

koruyucu bir tabaka oluşur. Bununla birlikte, çok kuru kuyularda bu film tabakası erozyona uğrar 
ve oyuk tipi korozyon oluşabilir. Bundan ötürü, boru et kalınlığı olması gerekenden daha fazla 
seçilerek korozyon toleransı verilmelidir. 

• “Scrubing” hattında yoğuşan su içindeki CO2 ve H2S gibi gazlar asidik ortam yaratırlarsa da 1 ppm 
lik silika varlığı önleyici etki yapar[1]. 

 
 
4.1.3. Sıcak Su Boruları: 
 
• Malzeme esnek, basınca ve ısıl genleşmeye karşın dayanıklı olmalıdır. 
• Yine düşük dereceli karbon çeliği kullanılır. 
• Borular spiral ark (kaynak randımanı=0.95) [1] kaynaklı tip olabilir. 
• Separatörden gelen sıcak su hattındaki su içindeki kimyasalların derişimi arttığından ve suyun 

kimyasına bağlı olarak kalsit ve/veya silika çökelme olasılığı vardır. Bunlar korozyonu önlerlerse 
de, boru çapını küçültürler. Bu nedenle, tekrar-basma hatlarındaki boru çapları normalden daha 
büyük seçilmelidir. 
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4.1.4. Buhar Kondensat 
 
• Sıcaklığı 40oC olan ve oksijen taşıyan bu su korozif olduğu için düşük dereceli karbon çeliği 

kullanılması durumunda korozyon toleransı oldukça büyük seçilmelidir. 
• Paslanmaz çelik kullanılması tercih edilmelidir. 
• Sıcaklığı 40oC ve basıncı atmosferik basıncın biraz üzerinde olan, soğutma suyu hattında 

güçlendirilmiş cam yününden yapılmış borular kullanılması tercih edilmelidir. Soğutma kulesinden 
alınan su basınç altında kondensöre pompalandığı için, paslanmaz çelik boru kullanılır. 

• Kondensat suyunun tekrar-basma hattında ya korozyon toleransı büyük tutularak karbon çeliği, ya 
da paslanmaz çelik kullanılır. 

 
 
4.1.5. Doğrudan Kullanımda Sıcak Su Boruları  
 
Hem metalik, hem de metalik olmayan borular doğrudan kullanımda uygulama yeri bulur. Karbon çeliği 
en fazla kullanılan metalik boru cinsi olup, makul hizmet hayatı vardır. Metalik boruların çekiciliği, 
öncelikle bu malzemenin sıcaklığı idare edebilme yeteneğidir. Bunun yanında tesisat döşemesinin 
çalışanların alışkanlıklarına uygun gelmesi de bir avantajdır. Kullanılan malzemeler aşağıda 
verilmektedir: 
 
Karbon Çeliği: 0.64 cm’den 183 cm ‘nin üzerine imalatı yapılır. Kaynakla veya dişlerle birbirine 
bağlanır. Gömülü hatlarda tüm bağlantılar kaynaklanır. ”Epoxy”-astarlı borular için bir tür mekanik 
bağlantının kullanılması, kaynağın astar malzemesini bozmaması için gereklidir[3]. Genel olarak, 
merkezi ısıtma sistemlerinde, standart olarak Schedule 40 ve yüksek basınçlı sistemlerde, çok 
dayanıklı olarak Schedule 80 kullanılan tiplerdir[3]. Korozyon çelik borularda önemli olduğu için, 
korozyon toleransı dolayısıyla da Schedule 80 seçilebilir. Bu borular gömülürlerse ya uygun koruyucu 
malzeme ile sarılmalı, ya da katodik koruma altına alınmalıdır. Hem yüzey, hem de gömülü boru 
hatlarında genleşme toleransı bırakılmalıdır. Bu tolerans genelde yüzeyde “loop”lar vasıtasıyla 
yapılırken, gömülü hatlarda kompansatörler tarafından yapılması uygun olur. 
 
Yumuşak Demir: Karbon bileşeninin şekil farkı dışında, dökme demire benzerdir. Ancak, bu küçük 
fark daha fazla mukavemet, esneklik ve işlenebilirlik sağlar. Korozyona dayanıksız olduğundan hem 
içerden, hem de dışardan izole edilmelidir. Bağlantılarda özel nem korumasına gereksinim vardır. 
İçeriden çimento (66oC) ve kömür zifti(50oC) ile astarlanır. Bunlar kullanılmadığı taktirde hizmet 
sıcaklığı 100oC’tır. Et kalınlığı fazla seçilirse, korozyona rağmen, uzun müddet kullanılabilir. Çimento 
ve asbest’ten yapılmış borularla fiyat konusunda rekabet edebilir. 
 
Fiberglas (RTRP): Fieberglas borular RTRP (reinforced thermosetting resin pipe) ve FRP (fiberglas 
reinforced plastic) olarak tanımlanırlar ve epoksi-reçine ve poliester-reçine gibi iki malzemeden imal 
edilirler. Jeotermal uygulamalarda epoksi-reçine, epoksi gömlekle kullanılır. Hem epoksi-reçine, hem 
de epoksi-poliester sistemleri 150oC’a kadar kullanılabilirler[3]. Yüksek sıcaklıklarda bu tür borularda 
yüksek basınç tutularak, iki faza geçiş önlenmelidir, çünkü buhar RTRP sistemlerini tahrip edebilir. 
Fiberglas borular 5 cm çaptan büyük olarak imal edilirler. Eğer kullanılacaklarsa, yan dallar için başka 
cins boru kullanılması gerekir. Bağlantılarında, ekonomisine göre, mekanik sistemler veya 
yapıştırıcılar (adhezifler) kullanılabilir RTRP malzemenin eksenel genleşmesi çeliğin iki katı olmasına 
rağmen, eksenel modülü düşük olduğundan, çeliğin aynı koşullardaki genleşmesinin ancak %3-5’i 
kadar genleşir[3]. Bundan ötürü, yer altında 1 m kadar derinde gömülü olduklarında üstteki toprak 
yeteri kadar kısıtlama sağladığından, itme bloke edilirse, özel önlemler alınması gerekmez[3]. Yerüstü 
döşemelerde ise en ekonomik yöntem yön değiştirmektir.  
 
Polivinil Klorür (PVC): PVC düşük sıcaklıkta kullanılan (maksimum 60oC) rijit termoplastik bir 
malzemedir. 1.3 cm ile 30.5 cm arasında imal edilirler. Çelik gibi Schedule 40 ve Schedule 80 tipleri 
bulunur[3]. Çoğu uygulamalarda Schedule 40 yeterli olabilir. Yüksek sıcaklıklı, askıda olan sistemlerde 
Schedule 80 tipi kullanılır. “Chlorinated PVC” (CPVC), 100oC’a kadar kullanılabilen bir malzemedir[3]. 
Ancak, bu sıcaklıkta basınca dayanıklığı azalır. Bağlantılarda solvent kaynağı kullanılır. 
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Polietilen (PE): Esnek bir malzeme olan PE’den 1.3 cm ile 107 cm çapında boru imal edilir. 
maksimum hizmet sıcaklığı 60-66oC’tır[3]. Çok yüksek moleküler ağırlıklı/yüksek yoğunluklu PE düşük 
basınçlarda 79oC’a kadar kullanılabilir[3]. Bu koşullar altında et kalınlığı gereksinimleri maliyet 
avantajını ortadan kaldırır. Bazı Avrupa merkezi ısıtma sistemleri ”cross-linked” PE ürünlerini 10 cm 
çapa kadar kullanmaktadırlar. Bu malzeme yaklaşık 5.8 bar’da 90oC’a kadar kullanılabilir[3]. 
 
Sekonder Devre Dağıtım Hatları: Yüksek sıcaklıklı sistemler için esas olarak kullanılan malzeme 
taşıyıcı çelik,  koruyucu plastik kaplama (PE, PVC) ve poliüretan köpük yalıtımla birlikte prefabrike 
plastik kanaldır.  Sıcaklığı 100oC’ın altında olan boru hatları için önyalıtımlı çelik veya güçlendirilmiş 
fiberglas plastik (FRP) kullanılırken, maksimum sıcaklığı 90oC olan hatlarda hem “polybutene”, hem de 
polietilen ön yalıtımlı boru olarak kullanılır[7].  
 
Dağıtım hatları sıcaklıkla genleştiği için boru ya “genleşme loop’u” veya kompansatör kullanılmalıdır. 
Kompansatörler maliyeti düşürürler. 
 
Merkezi ısıtma sistemleri için en yeni teknolojik gelişim, esnek enerji dağıtım kanallarıdır. Bu sistemler 
maliyeti düşürürler. Hem metalik, hem de metalik olmayan taşıyıcı boru sistemleri mevcuttur. Bu 
sistemler çok çabuk döşenirler, hat 100 m’den uzun olup bağlantı ve dirsek sayısını düşürür, 
kompansatöre gereksinim kalmaz, ve engeller etrafında kolayca dolaşılabilir. Şimdilerde bu sistemler 
110 cm çapa kadar mevcut olup, 130oC’a kadar sıcaklıklara dayanmaktadırlar[7]. Ancak, sisteme 
gözeneklerden oksijen sızması, sistemin diğer elemanlarında (ısı değiştiricisi vb.) korozyona neden 
olabilir. 
 
 
4.1.6. Vana Malzemesi 
 
Vana malzemesi boru malzemesine benzemekle birlikte, vana düzeneğindeki hareketli parçalarda 
genleşme, yüksek aşınma dayanıklılığı, korozyona dayanıklılık gibi hususlar için çok çeşitli 
malzemeler kullanılmaktadır. Tüm bu sorunlar vana içinde aşağıda işaret edilen çeşitli malzeme 
kullanımını gerektirir; 
 

• Vananın gövdesi çelik dökme ve dövme proseslerine uygun malzemeden olmalıdır. Vana için 
kullanılan çelik malzeme projedeki işletme sıcaklığına dayanıklı olmalıdır. 

• Jeotermal uygulamalarda yüksek krom çeliği(%13 Cr) vana düzeneğindeki birçok parça için 
uygundur. 

• Vananın lastik aksamları da işletme sıcaklığına dayanıklı olmalıdır. 
• Vana işletme basıncında kaçak yapmayacak şekilde tasarlanır. 
• Vana yatakları aşınmaya yüksek derecede dayanıklı olan “Stellite 6” (kobalt bazlı alaşım) 

malzemesi ile kaplanır. Büyük vanaların aynı malzemeden değişebilir yatakları olmalıdır. 
 
 
4.1.7. Kompansatör 
 
Boru hatlarında borularla birlikte ısıl genleşmeyi telafi etmek için kullanılırlar.  
 

• Ana malzemeleri borularınki ile aynıdır. 
• Körükler, esneklik vermesi için daha ince malzemeden yapılır. Malzeme yüksek dayanıklılıklı, 

sünek, haddeden çekilebilir (ductile), erozyon ve korozyona mukavim olmalıdır. Nikel bazlı alaşım 
olan Inconel 625 tercih edilir[1]. 

 
4.2. Malzeme Testi 
 
Jeotermal sahaların geliştirilmesi zaman aldığı için jeotermal çevreye uygun malzeme seçimi bu süreç 
içinde test edilerek yapılır. Korozyon testi malzeme seçimi ve geliştirilmesinde en iyi yol göstericidir. 
Basit korozyon testi aşağıdaki malzemeden kupon kullanarak gerçekleştirilir: 
 

• API 5L[5] cins A ve B, A106 cins A ve B veya A53 cins A ve B gibi yumuşak boru malzemesi. 
• Ostenitik paslanmaz çelik ANSI 316. 
• Ferritik paslanmaz çelik ANSI 410. 
• Diğer malzemeler. 
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5. JEOTERMAL ENERJİ BORU HATLARINDA YALITIM SİSTEMLERİ 
 
Jeotermal sahalarda boru hatları ve separatörlerin gerektiğinde ısıl yalıtımı yapılır. Isı yalıtımında; 
yalıtım malzemesi, kaplama malzemesi, kaplamanın çalışma koşulları ve yalıtım sistemleri aşağıda 
belirtilenler arsından seçilir. 
 
 
5.1 Yalıtım Malzemesi: 
 
Yalıtım malzemesi yalıtım ve onu kaplayan kaplama malzemesi olarak aşağıda dikkate alınmaktadır. 
 
 
5.1.1. Isı Yalıtım Malzemeleri; 
 
• Lifli, hücreli mineraller : Alümina, asbest, cam, perlit, silika, vermikülit ve cüruf. 
• Lifli, hücreli organikler : Kamış, pamuk, tahta, mantar. 
• Çimento : İzolasyon yapıcı. 
• Hücreli organik plastikler :Lastik, “polystrene”, “polyisocyanate”, “polyisocynurate”, “polyvinyl 

acetate” 
• Isı yansıtan metaller  : Aluminyum, nikel, paslanmaz çelik. 
 
5.1.2. Kaplama Malzemeleri; 
 
Isı yalıtımı; su ve proses akışkanlarının girmesi, mekanik hasar, köpük malzemesinin ve  morötesi 
ışınların bozması gibi etkilerden korumak için kaplanacak şekilde tasarım yapılmalıdır.  
 
• Kaplayıcı     : Boya, asfaltik, reçine, polimer malzeme. 
• Membran     : Metal film, plastik film, 
• Metal Levha : Metal veya plastik malzeme. 
 
 
5.2. Kaplamanın Çalışma Koşulları; 
 
• Sistem 2oC altında çalışıyorsa buhar geçişini geciktirmek için kaplama sızdırmaz halde 

tasarımlanmalıdır. 
• 2o–27oC arasında yüzeyde yoğuşmayı önlemek için buhar geçişi geciktirilir. 
• 27oC üzerinde su girişi engellenir ve nemin kaçışına izin verilmesi gerekir. 
 
Isı kaybını önledikleri, daha az bakıma gereksinim duyulduğu ve daha uzun ömürlü oldukları için metal 
kaplama kullanımı tasarımda öngörülmelidir. Ancak, diğer ekonomik ve teknik değerlendirmeler de göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
 
 
5.3. Yalıtım Sistemleri: 
 
• Yalıtım malzemesi ve kaplama ısı yalıtım sistemini oluştururlar. Bileşenlerin seçimi kullanılan 

sistemi oluşturur. 
• Donma noktası altında çalışan sistemler düşük buhar basıncına sahip oldukları için atmosferdeki 

nem yalıtım sistemi içine itilecek, sıcak sistemlerde ise tam tersi olacaktır. Tasarımda bu husus 
dikkate alınır. 

• Orta ve yüksek sıcaklıklı sistemlerde normal olarak hücreli veya lifli malzeme kullanılmalıdır. 
• Kalsiyum silikat, hücreli cam, cam yünü ve mineral yünü yangın riski olan yerlerde kullanılır.  
• Yeraltı sistemlerini kuru tutmak güç olduğu için metal yüzeyine önleyici kaplama kullanılır. 
• Boru tasarımında yalıtım kalınlığı ve tipi dikkate alınacak ve toleranslar ona göre ayarlanır. Bu 

durum özellikle mesnet ve  yapısal standartlar için önemlidir. 
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V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

• Ülkemizde bol miktarda bulunan perlitin yalıtım malzemesi olarak kullanımı tercih edilmelidir. 
• Çalınma tehlikesi varsa, genelde kullanılan alüminyum kaplama yerine güçlendirilmiş cam elyafı 

kullanılmalıdır. 
• Yalıtım sistemi seçimi için ekonomik değerlendirmeler yapılmalıdır. 
 
 
5.4. Ön Yalıtımlı Boru Sistemleri: 
 
Merkezi ısıtma sistemlerinin çoğunda yalıtıma gereksinim vardır. Bu yalıtım ya sahada yapılır, ya da 
ön yalıtımlı borular kullanılır. Ön yalıtımlı sistem, bir taşıyıcı boru, yalıtım ve kaplama malzemesinden 
ibarettir. 
 
“Polyurethane” yalıtım malzemesi olarak uygulanır. Taşıyıcı çelik boru için FRP, PB (polybutylene), 
PE, ve PVC kaplama malzemesi olarak kullanılırlar. En çok PVC kullanılır. Fiberglas kaplama fiberglas 
taşıyıcı malzeme için kullanılır. Fiberglas dışında tüm kaplama sistemleri yalıtımı nemden korumak için 
lastik sızdırmazlık elemanı kullanırlar[7]. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
1. Jeotermal enerji doğrudan ve dolaylı uygulamalarında kullanılan boru hatları incelenmiştir. 
2. Bu boru hatlarındaki çeşitli akışkanların akış rejimleri ve koşulları anlatılmıştır. 
3. Boru hattı tasarımında dikkate alınması gereken parametre ve koşullar verilmiştir.  
4. Jeotermal boru hatlarında kullanılan boru malzemesi tanıtılmıştır. 
5. Jeotermal boru hatlarında yalıtımın yapılışı ve uygulanan malzeme anlatılmıştır. 
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