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Jeotermal aramada aşamalar

1. Var olan verilerin gözden geçirilmesi ve incelenmesi

2. Yüzeydeki belirtilerin incelenmesi ve jeokimyasal incelemeler

3. Jeolojik Arama

4. Jeofizik Arama

5. Arama Sondajı ve akış testi

6. Ön Kaynak Tahminleri



Sondaj programlarının ve kuyu tasarımlarının 
teklifleri değerlendirilirken dört hususa bakılacaktır.

No. Değerlendirilecek noktalar Noktalar

1 Kuyu tasarımı ve tasarımın uygulanabilirliği 30

2 Kuyu tasarımına bağlı olarak kuyu şartları 10

3 Sondaj programı (tahmin edilen sondaj zamanı ve sondaj akışkanı programı dahil) 30

4 Kuyu testi tasarımı ve kuyu testi programı (başarıya karar vermek için) 30

Sondaj programları ve kuyu tasarımı (%15)



Sondaj programları ve kuyu tasarımları ile 
önemli gereksinimler
• Çamur loglaması ve kablolu 

loglama 
• Kuyu tamamlama testi. 

• Kuyularda enjektivite ve/veya kısa 
deşarj testi

• Besleme zonu lokasyonu ve sayısal 
tahminler 

• Başarıyı tahmin edebilmek için 
deşarj testi. Artezyen akışı ile 
ulaşılamadıysa havayla 
canlandırma ve/veya kuyu içi 
pompalar kullanımı ile sonuca 
varılabilir.



Kuyu testi işlemleri şartları

• Her uygulama rezervuar sıcaklığı ve kuyu tipleri ile ilgili olarak bir kuyu 
testi programı içermelidir.
• Kuyuların artezyen olması durumunda ya da kuyudaki akışı gazlar 

sağlıyorsa, havayla kaldırma ya da pompalama gerekmeyebilir. 

• Sıcaklığın yaklaşık olarak 200°C’nin üzerinde olduğu yerlerde “flaşlama” 
kuyudan deşarjı sağlayabilir.

• Derin dar çaplı kuyular durumunda akış testi mümkün olmayabilir. 

• Derin dar çaplı kuyular sadece sıcaklık tahmini için kazılmışsa, akış 
testi gerekli değildir.



Kuyu tamamlanınca loglama

Kuyu tamamlanınca, bir loglama programı ve yorumlama ile kullanılan 
alet bilgisi içeren ayrıntılı bir kuyu loglaması planı gerekir. Aşağıdaki 
bilgiler gerekir: 

• Önerilen program (logların zamanlaması, loglanacak kuyu kesiti, 
gereken personel ve uzmanlık)

• Gereken ölçümler (sıcaklık, basınca karşı derinlik)

• Kullanılan aletler (loglama birimi, kaygan hat ya da kablo, loglama 
cihazları, vb.)  

• Yorum (besleme zonu derinliği ve rezervuar sıcaklığı ve ilksel sıcaklık 
ilk tahminleri dahil) 



Kuyu tamamlama testi - 1

Kuyu tamamlama testinin ana 
sonuçları (sondaj sonunda):

• Rezervuar sıcaklığı ve başlangıç 
basıncının ilk göstergeleri ile 
besleme bölgesi bilgileri, 

Bu, kuyunun bir hata olup olmadığı 
ya da başarının tahmini için son akış 
testinin nasıl yapılacağına dair ön 
gösterge sağlar.



Kuyu tamamlama testi - 2

• Sondajdan sonra kısa vadeli adım 
hızı testi gerekir. 

• Enjeksiyon testi genellikle sadece 
yüksek sıcaklıklı kuyularda yapılır. 

• Havayla kaldırma düşük sıcaklıklı 
kuyularda daha yaygındır.

• Test için ön plan aşağıdakileri 
kapsamalıdır:
• Önerilen program: 
• Adımların sayısı ve uzunluğu
• Basınç kurtarma (enjeksiyonun 

reddi/kaybı)
• Gerekli  personel ve uzmanlık.



Kuyu Tamamlama Testi - 3

Gereken yorum, verinin elverdiği kadarıyla: 

• Kuyu enjektivitesi/verimi

• İletkenlik, geçirgenlik kalınlığı ve kabuk (geçici basınç analizinden) 

• Besleme zonu derinliği ve bunların göreceli katkısı

• Formasyon sıcaklığı tahminleri (özellikle besleme zonu derinliğinde)

Bu aşamanın ana sonuçları başarının tahmini için erken belirtiler 
sağlayacaktır. 



Isınma aşaması

• Özellikle yüksek sıcaklıklı kuyularda sondajdan sonra bir özgül ısınma 
aşaması gereklidir. 
• Isınma için referans uzunluk yaklaşık iki aydır, fakat bazı durumlarda, 

özelikle pompa ya da hava ile kaldırma kullanıldığı zaman daha kısa 
dönemler de kabul edilebilir.* 

• Tercih edilen ısınma sıcaklığı log sayısı, aralarında artan süre ile 
dörttür. 
• Kısa vadeli (birkaç saat) sürekli kuyu içi kayıt log sayısını azaltabilir.

• Bu formasyon sıcaklığı tahmini için kullanılacaktır (Homer çizalgesi)

* Değişken kuyu koşulları ve hem lojistik hem de zaman ile ilgili kısıtlar nedeniyle genel bir ısıtma süresi 
belirtilmesi mümkün değildir.



Jeotermal kuyular için akış ya da çıktı testi – 1*

• Yüksek sıcaklığa sahip kuyularda kuyular kuyu içindeki kaynamadan 
kaynaklanan spontane deşarj ile test edilir.

• Düşük-orta sıcaklığa sahip kuyular eğer artezyen yeterli değilse kuyu 
içi pompası ile (tercihen) ya da havayla kaldırma ile test edilir. 

• Kuyu tamamlanınca, bir loglama programı ve yorumlama ile kullanılan 
alet bilgisi içeren ayrıntılı bir kuyu loglaması planı gerekir 

* Ayrıntılar için Faydalanıcının El Kitabınn 6. Bölümüne bakınız.



Jeotermal kuyular için akış ya da çıktı testi - 2
Muhtemel bir test programı örneği aşağıdaki gibidir:

• Kullanılacak akış yönteminin başlatılması

• Alkış ve entalpinin ölçülmesi için kullanılacak yöntem 
• Su-akışı ve rezervuar entalpisi (sıvı baskın reservuar)

• Dudak-basıncı (Russel James) ve su-akışı (yüksek sıcaklık)

• Sıvı ve buhar akış hızının TFT ölçümleri (seçmeli)

• İzleme (parametreler,  mod, sıklık, vb).

• Test uzunluğu ve değişken açıklığı ihtiyacı (adımlar)

• Loglar, özelikle sıcaklık ve basınç

• Zaman ile kuyu içi ölçümleri (basınç ve sıcaklık)

• Akış testinden sonra kuyu içi basınç kurtarımı

• Akışkan içindeki gaz içeriği ve bileşenleri

• Gerekli  personel ve uzmanlık. 



Akış ya da çıktı testi - 3

Yorum: 
• Su-akışı, buhar-akışı ve akışkan entalpisi
• Verimlilik endeksi,örneğin rezervuar basıncı içindeki her birim değişimi için 

toplam akış
• Üretim özellikleri (akış hızı basit çizelgesine karşı basınç, kuyubaşı basıncı ya 

da kuyu içi basıncı, her ikisi de olabilir).
• Toplam akış hızı ve entalpi olarak çıktı kapasitesi ya da verilen kuyu başı 

basıncında buhar-akışı ve su-akışı
• İletkenlik (geçirgenlik-kalınlık) ve kabuk
• Formasyon sıcaklığı ve besleme zonu yerlerinde ileri aşama iyileştirme
• Uzun vadeli basınç ve sıcaklık tepkisi üzerine belirtiler



Akış ya da çıktı testi

• Jeotermal kuyularda akış testi için kilit bir unsur testin uzunluğudur. 

• İdeal olarak, bir test duraylı akış-şartlarına ulaşacak kadar uzun olmalıdır 
(kuyu başı basıncı, akış hızı ve entalpi), bu süre genelde bir kaç hafta sürer 
ya da 2-3 aya kadar uzayabilir. 

• Tam duraylı şartlara ulaşmak gerçekçi olmayabilir, böylece yarı-duraylılık 
uzun vadeli tahminler için kullanılabilir. 

• Eğer yerel şartlar ve/veya yerel uygulamalar testin duraylı ya da yarı-duraylı 
olacağı uzunluğa izin vermiyorsa, kısa vadeli bir test yapılabilir. Bu, eğer test 
kısa vadeli test sırasında duraylı ya da yarı-duraylı şartlara ulaşmamışsa,
başarı ya da başarısızlık kararı bir uzun vadeli akış testinin yapılacağı yeteri 
kadar uzun test zamanı şartlarına ulaşılıncaya kadar ertelenmelidir. 



Teşekkürler!


