SEMINER

Seminer;
Jeotermal Enerjinin Çevresel Etkileri
Ümit Memiþ
Jeotermal Enerji, Yeraltýsuyu ve Mineral Kaynaklarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi
jeoumit@hotmail.com

SDUGEO
e-dergi

Öz:
Alternatif enerji kaynaklarýndan olan jeotermal enerji tükenebilen enerji kaynaklarý ile yarýþacak
düzeyde potansiyeli olmamakla birlikte yenilenebilir, uygun teknolojilerin kullanýlmasý halinde kirletici
etkisi olmayan, sürdürülebilen, yerli ve çevre dostu özellikleri ile öne çýkan bir enerji türüdür. Dünyada
ve ülkemizde nüfus artýþý, sanayileþme, yatýrýmlarýn büyümesi ve yaþam standartlarýnýn yükselmesi
enerji alanýndaki teknolojik ve bilimsel çalýþmalarý zorunlu kýlmaktadýr. Ülkelerin kalkýnma ve büyüme
hýzýna baðlý olarak enerji ihtiyaçlarý da sürekli olarak artmaktadýr. Günümüzde enerji tüketimi
geliþmiþlik düzeyi ile eþ tutulmaktadýr. Dünyadaki enerji tüketiminin yaklaþýk %90'ý fosil yakýtlar olarak
adlandýrýlan kömür, petrol ve doðal gazdan karþýlanmaktadýr. Fosil enerji kaynaklarýnýn yakýn gelecekte
tükenecek olmasý, yeni rezervlerin üretiminin oldukça pahalý olmasý ve yakýldýðýnda havaya verdiði
yüksek orandaki karbondioksit nedeniyle kirlilik yaratmasý, alternatif enerji kaynaklarýnýn devreye
girmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle son yýllarda fosil yakýtlarýn yerine geçebilecek
alternatif enerji kaynaklarýnýn araþtýrýlmasý ve yararlanýlmasý konusunda çalýþmalar hýzlanmýþtýr.
Çevreye doðrudan ya da dolaylý bazý zararlar vermeden enerjiyi kullanýlabilir bir forma
dönüþtürebilmenin herhangi bir yolu bulunmamaktadýr. Jeotermal enerji hem düþük karbondioksit
emisyon oraný ile hava kirliliði yaratmamasý ve hem de yenilenebilir olmasý nedeniyle önemli bir
alternatif enerji kaynaðýdýr.

Jeotermal Sistem
Ayrýca, yoðun radyoaktivite, sedimantasyon
sýrasýnda oluþan kimyasal tepkimelerde
jeotermal sýcaklýk deðiþiminin yükselme sebebi
olabilir. Astenosferin deðiþik tabakalarýndaki
sýcaklýk farký nedeniyle on milyonlarca yýl önce
ýsý yayýlým (konvektif) hareketi ve ýsý yayýlým
hücreleri oluþmuþtur. Çekirdekten gelen ve
radyoaktif elementlerin bozuþmasý sonucu
devamlý olarak üretilen ýsý, astenosferin oldukça
çok yavaþ hareket (yýlda birkaç cm) etmesini
saðlar (Etemoðlu vd. 2006, Toka 2008).

Yerkürenin ýsý kaynaklarýnýn baþlýcalarý; yerküre
içerisindeki radyoaktif maddelerin bozunumu,
ekzotermik kimyevi tepkimeler, yerküre
büzülmeleri, faylanmanýn ortaya çýkardýðý
sürtünme enerjisi, ergimiþ kayalarýn soðumasý ile
meydana gelen kristal ve katýlaþma gizli ýsýlarýdýr
(Etemoðlu vd. 2006). Yerkürenin merkezi çok
sýcak olduðundan, ýsý yüzeye doðru akmakta ve
dolayýsýyla yüzeyden derine doðru inildikçe
sýcaklýk artmaktadýr. Yer merkezine doðru
ortalama sýcaklýk artýþý 30°C/km'dir. Sýcaklýk artýþý
termal olmayan bölgelerde 10-40°C/km,
semitermal bölgelerde 70°C/km, hipotermal
bölgelerde ise 70°C/km deðerinden fazladýr (Lund
vd., 1998). Deprem kuþaklarý ve volkanik
bölgelerde, yerkabuðunun zayýf noktalarýnda
yüzeye yakýn kýsýmlara sokulmuþ magma
nedeniyle yukarýda bahsedilen deðerlerin çok
üzerinde bir sýcaklýk deðiþimi gözlenir.

Jeotermal akýþkaný meydana getiren sular,
genellikle meteorik kökenli olduklarýndan
yeraltýndaki rezervuarlar sürekli beslenmekte ve
kaynak yenilenebilmektedir. Bu sebeple pratikte
beslenmenin üzerinde kullanma olmadýkça
jeotermal kaynaklarýn azalmasý söz konusu
deðildir (Dickson ve Fanelli, 1995).
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Bir jeotermal sistemin oluþabilmesi için gerekli
olan parametreler; yer kabuðunun derinliklerindeki
ýsý kaynaðý, ýsýyý taþýyan akýþkan (beslenme),
akýþkaný bünyesinde barýndýran rezervuar kayaç
ve ýsýnýn kaybýný önleyen örtü kayaçtýr.
Tektonizmanýn yarattýðý kýrýk ve zayýflýk
zonlarýndan kabuk içerisinde sýð derinliklere
ve/veya yeryüzüne kadar ulaþan magma
faaliyetleri jeotermal sistemin ýsý kaynaðýný
oluþturur. Yeryüzünden kýrýk ve çatlaklar boyunca
süzülen meteorik sular derinlerde ýsýndýktan sonra
gözenekli ve geçirimli olan rezervuar kayaç içinde
birikir. Bu sularýn bir kýsmý fay hatlarý boyunca
yükselerek yeryüzüne ulaþýrlar ve jeotermal
kaynaklarý oluþtururlar. Üzeri geçirimsiz bir örtü
kaya ile kuþatýlan ve çoðu zaman yeryüzüne
ulaþamayan rezervuar kaya içerisindeki jeotermal
akýþkan sondaj çalýþmalarýyla yüzeye çýkarýlýr
(Arslan vd., 2001; Koçak 2000).

Þekil 1. Jeotermal sistemin oluþum mekanizmasý
(Arslan vd., 2001; Koçak 2000)

Büyük yatýrýmlar gerektirmeyip, yapýlan yatýrýmý
kýsa sürede geri ödeyebilmesi ekonomik
yararlýlýðýnýn bir baþka yönüdür.
·Ýhtiyaç duyduðu düþük teknoloji seviyesi
nedeniyle jeotermal enerjiye yapýlacak yatýrýmý
cazip kýlmaktadýr.
·Jeotermal enerjinin kullanýlmasý ile havaya
karbonmonoksit, azot oksitler ve kükürt oksitler
atýlmamakta ve çevre kirletilmemektedir (Can,
1994; Lund vd., 1998; Etemoðlu vd., 2006).

Jeotermal Uygulamalarýn Çevresel
Etkileri
Çevreye doðrudan ya da dolaylý bazý zararlar
vermeden enerjiyi kullanýlabilir bir forma
dönüþtürebilmenin herhangi bir yolu yoktur.
Jeotermal enerjinin kullanýmý, en az kirlilik
yaratan formlardan biri olarak kabul edilmesine
raðmen, onun da çevreye bazý olumsuz etkileri
vardýr. Geleneksel atmosferik basýnçlý ya da
yoðuþturmalý jeotermal elektrik santrallarýnda
özellikle hava kalitesi açýsýndan çevreye olan
etkiler potansiyel olarak fazladýr (Çakýn vd.,
2005). Termal sularýn bünyesindeki elementler,
çevre ve insan saðlýðý acýsýndan her zaman sýnýr
deðerlerin üzerinde deriþimlere sahiptirler. Yerel
jeolojik yapýnýn bir sonucu olarak doðal yollarla,
ya da sýð ve derin sondajlar araclýðýyla yüzeye
çýkan bu sular yerkabuðu içerisindeki
yükselimleri sýrasýnda deðerli ve sýnýrlý bir
kaynak olan tatlý yeraltý sularýna karýþarak
bunlarý kirletebilmektedirler (Doðdu vd., 2002).

Jeotermal Enerjinin Temel
Avantajlarý
·Jeotermal enerjinin öncelikle, birden çok
amaca gerekirse ayný anda hizmet etmesi, çevre
ve ekonomik açýdan sahip olduðu önemli
avantajlarýnýn baþýnda gelmektedir.
·Jeotermal kaynaklar, yeraltýndaki rezervuarlar
tarafýndan sürekli beslenmekte, ayrýca kullanýlan
jeotermal akýþkanýn yeraltýna tekrar basýlmasýyla
(re-enjeksiyon) kaynak yenilenebilmektedir.
·Diðer enerji kaynaklarýna göre oldukça
ekonomiktir. Doðal ve kendi kaynaðýmýz olan
jeotermal enerji dýþa baðýmlý deðildir ve politik
iliþkilerden etkilenmez.

Þekil 2. Bir su baskýn jeotermal sahada, buhar çevrimli bir
jeotermal santraldan yapýlan atýmlarýn ve ana
kimyasal kirleticilerin bir özeti (Çakýn 2003).
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Jeotermal akýþkan içinde insan ve hayvan saðlýðýný
tehdit eden arsenik, cýva, kadmiyum, kurþun, krom
ve bunun gibi aðýr metaller bulunmaktadýr. Bu
yüzden içme ve kullanma suyu temin edilen
yüzeysel ve yeraltý suyuna jeotermal akýþkanlarýn
karýþmasý halinde bu sularýn kalitesinin
bozulmasýna hatta kullanýlmaz hale gelmesine
sebep olacaktýr (Eroðlu, 2008). Öte yandan,
Türkiye'deki tatlý yeraltýsuyu kaynaklarýnýn gerek
iklimdeki kuraklaþma ve gerekse plansýz ve aþýrý
çekim nedeniyle hýzla tüketilmekte ve tarýmsal,
endüstriyel ve yaþamsal faaliyetlere baðlý olarak
gittikçe artan hýzda kirletilmekte olduðu da
gözlenmektedir. Bu durumda, Türkiye'deki termal
su kaynaklarýnýn geniþ yayýlýmý da dikkate
alýndýðýnda, bunlarýn tatlý yeraltýsuyu üzerindeki
kirletici etkilerinin özenle araþtýrýlmasýnýn öncelikli
bir sorun olduðu anlaþýlmaktadýr (Doðdu vd.,
2002). Bugün jeotermal enerji kullanýmý
sonucunda, dünya fosil yakýtlarýnýn tüketimi ve
bunlarýn kullanýmýndan doðan sera etkisi ve asit
yaðmuru gazlarýn atmosfere atýlýmýndan dolayý
meydana gelen zararlý etkilerin azaltýlmasýna
katkýda bulunmaktadýr. Jeotermal enerjiye dayalý
modern jeotermal elektrik santrallerinde CO2, NO,
SO3 atýmý çok daha düþük olup özellikle merkezi
ýsýtma sistemlerinde sýfýrdýr (Þekil 2).

Modern jeotermal enerji santralleri ile jeotermal
ýsýtma sistemlerinde jeotermal akýþkan
bünyesindeki yoðunlaþmayan gazlar ile birlikte
rezarvuara geri basýlýr. Böylece dýþarýya hiçbir
þey atýlmadýðýndan çevreye olumsuz etkisi söz
konusu deðildir. ABD enerji bakanlýðý verilerine
göre sera etkisi yaratan karbondioksit
emülsiyonunun jeotermalde sýfýra yakýn olduðu
ve diðer fosil ve alternatif enerji kaynaklarýnda
ise çok daha fazla olduðu saptanmýþtýr. Örneðin
bu deðer kömürde 850-1300 g/KWh, doðal
gazda 500-1250 g/KWh, güneþ enerjisinde 20250 g/KWh, rüzgar enerjisinde 20-50 g/K
Wh'dir (Daðýstan, 2008). Örneðin, bir
santraldan atýk suyun herhangi bir su havzasý ya
da nehre atýlmasýyla sýcaklýðýn 23°C yükselmesi,
ekosisteme zarar verir. Sýcaklýk deðiþimine son
derece hassas olan bitki ve hayvan
organizmalarý yavaþ yavaþ yok olur. Su
sýcaklýðýnýn yükselmesi balýk yumurtalarýnýn
geliþimine zarar verebilir. Eðer balýklar yeniyorsa
ve civardaki bir balýkçý topluluðu için bir geçim
kaynaðý iseler, balýklarýn yok olmasý daha geniþ
bir topluluk için kritik olabilir. Dünyada gittikçe
artan eðilim, yerel kaynaklarýn kullanýmýna olan
dönüþtür ve bu nedenle jeotermal kaynaklarýn
daha verimli bir þekilde kullanýlmasý yönündeki
çalýþmalar artmaktadýr.

Jeotermal enerji en temiz enerji kaynaklarýndan birisidir...
(foto: http://thoughtsonglobalwarming.blogspot.com)
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Tablo 1. Kaynak türlerine göre çevresel etkiler (Varýnca vd., 2006).

Kaynak
Fosil Yakýtlar

Emisyonlar Hava
Kirliliði ve Ýklim
Deðiþikliliðine
Katkýsý
+

Deþarjlar,Su
Kirliliði ve
Sulak Alanlara
Etkisi
+

Atýk
Oluþumu

Görüntü
Kirliliði

Gürültü
Kirliliði

+

-

+

Habitat ve
Canlý
Yaþamýna
Etkisi
+

Güneþ
Rüzgar
Jeotermal
Hidrojen
Deniz-Dalga

-

+
+
+

-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Biyokütle

+

-

+

+

-

+
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Jeotermal akýþkanýn kullanýldýktan sonra
atýmýnda iki temel yöntem, enjeksiyon ve yüzey
sularýna boþaltmadýr. Enjeksiyon, baþlangýçta
rezervuar basýncýnýn korunmasý açýsýndan yararlý
olmasýna raðmen, dünyada yapýlan
uygulamalarda rezervuarýn soðumasý gibi
olumsuz etkilerinin aðýr bastýðý da görülmüþtür.
Son zamanlarda enjeksiyon, yüzeye atýmla ilgili
çevresel problemlerden kaçýnmak amacýyla
uygulanmaktadýr (Çakýn, 2003; Çakýn vd.,
2005). Enerji üretiminde kullanýlan kaynaklarýn
üretim esnasýnda oluþturduklarý çevresel etkileri
Tablo 1'de görülmektedir. Tabloda kaynaðýn
belirtilen etkisi varsa “+”, yoksa veya çok az ise
“-” iþareti konulmuþtur. Etkilerde
derecelendirme yapýlmamýþ sadece etkin olup
olmadýðýna bakýlmýþtýr. Bu sebeple deðerler
izafidir (Varýnca vd. 2006).
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