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DOĞAL GAZIN YER ALTINDA DEPOLAMASININ MODELLEMES Đ VE 
ETK ĐLEYEN PARAMETRELER ĐN ĐNCELENMESĐ 

ÖZET 

Enerji ihtiyacını karşılayan kaynaklar incelendiğinde, fosil kökenli yakıtların bu 
kaynakların başında geldiği görülmektedir. Petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil kökenli 
enerji kaynakları toplam enerji ihtiyacının % 80'ninden fazlasını karşılamaktadır. 
Fosil kökenli kaynakların dörtte birinden fazlasını ise doğalgaz oluşturmaktadır. 
Günümüzde toplam enerji tüketiminin % 24'ünü karşılayan doğalgaz; stratejik değeri 
fazla olan önemli bir ekonomik kaynaktır. Yeryüzünde mevcut teknoloji ile ispat 
edilen toplam 180 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi bulunmaktadır. Yılda, bu 
doğalgazın yaklaşık olarak 3 trilyon m³ bir kısmı çıkarılıp tüketilmektedir. Tüketilen 
bu doğalgazın 750 milyar metreküplük bir kısmı ise çıkarıldığı ülke sınırlarının 
dışına iletilmektedir. Yeryüzündeki kanıtlanmış doğalgaz rezervleri ve tüketim 
trendlerini incelediğimizde, yaklaşık 60 yıl yetebilecek kadar doğalgaz miktarı 
olduğu öngörülmektedir. 

Hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve şehirleşme gibi nedenlerden dolayı Türkiye’de 
doğal gaza olan talep her sene artmaktadır. Talep edilen doğal gazın yaklaşık %50’si 
elektrik üretimi için kullanılmaktadır. 

Doğal gazın ısıtma amaçlı kullanımının artması, arz güvenliği ve de gelişen çevre 
bilinci gibi nedenlerden dolayı doğal gazın depolanması Türkiye için kaçınılmaz 
olmuştur. Türkiye için doğal gazın depolanmasının asıl amacı arz ve talep arasındaki 
olası dengesizlikleri gidermektir. Bunun yanında depolama, ana hatta meydana 
gelebilecek arızalara karşı arzın devamını sağlayacaktır. 

Talepte meydana gelen dalgalanmaları gidermek amacıyla depolama yer altında veya 
yer üstünde farklı şekillerde yapılabilir. En yaygın depolama yöntemleri boru 
hatlarında depolama, yüksek basınçlı tankalar da depolama, sıvılaştırılmış doğal gaz 
depolanması, yer altında açılan boşluklarda depolama, akifer depolama ve terk 
edilmiş petrol ve doğalgaz rezervuarlarında depolamadır. 

Doğal gaz depolamada en yaygın uygulama alanı terk edilmiş petrol ve doğal gaz 
rezervuarlarında depolamadır. 

Trakya bölgesinde bulunan Kuzey Marmara doğalgaz sahası depolama rezervuarına 
dönüştürülmüştür. Bu saha, civarda bulunan diğer sahalara göre daha yüksek 
geçirgenliğe sahip olmasından ve yüksek miktarlarda gaz kullanılan kentlere ve 
Türkiye’nin arzını sağlayan ana hatta olan yakınlığından dolayı seçilmiştir. 

Bu çalışmada depolama amaçlı kullanılmaya başlanan X doğalgaz sahası 
modellenmiştir. Modeldeki yaklaşım; belirli kuyu sayısı, rezervuar ve kuyu 
özellikleri için çalışma gazı kapasitesini en yüksek seviyede tutmaya yöneliktir. 
Hesaplamalarda ortalama basınca karşı yerinde gaz miktarı kullanılmıştır. Rezervuar 
içinde akış performansı US Bureau of Mines tarafından önerilen dağıtımlılık 
denklemiyle modellenmiştir. Denklemelerdeki rezervuar ve akışkan özelliklerini 
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veren C katsayısı ise düşey ve yatay kuyular için Satman (1997) tarafından verilen 
denklemler yardımıyla bulunmuştur. Çalışma gazı hacmini maksimize etmek için 
McVay ve Spivey tarafından önerilen optimizasyon yöntemi kullanılmıştır. 
 
Modelleme sonuçları farklı durumlar için bulundu ve aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

-Kuyu sayısının kabul edilen koşullarda depolama hacmine olan etkisinin 
tasarımda düşünülmesi gereken ana parametrelerden biri olduğu görülmüştür. 
Kuyu sayısının arttırılması depolama gazı hacmini ciddi şekilde 
değiştirmektedir. 

-Kuyu başı akış basıncının tasarımı belirleyici ana parametrelerden biri olduğu 
görülmüştür. Kuyu başı akış basıncının düşürülmesi belirli kuyu sayısında 
depolama gazı hacminde artışı sağlamıştır.  

-Depolama amaçlı kazılan kuyuların yatay olmasının depolama gazı hacmine 
önemli etkileri görülmüştür. 

-Mekanik zar faktörünün kuyu üretilebilirlğine ve depolama hacmine etkileri 
olduğu görülmüştür. Kuyu kirlenmesini engellemeye çalışmak üretilebilirliği 
ve depolama kapasitesini arttıracaktır. 

-Bu çalışmanın amacı bir depolama çalışmasının planlanmasıdır. Örneğin bu 
model kullanılarak verilen kuyu ve yüzey özellikleri için depo performansı 
tahmin edilebilmektedir. 
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MODELLING OF UDERGROUND STORAGE OF NATURAL GAS AND 
ANALYSIS OF AFFECTING PARAMETERS 

SUMMARY 

Fossil-based fuels are the dominant resource when resources to meet energy needs 
are examined. Fossil-based energy sources such as oil, coal, natural gas meet more 
than 80% of total energy needs. Natural gas composed more than a quarter of fossil-
based sources. Today, natural gas which meets 24% of the total energy consumption 
is an important economic resource with a high strategic value. Proven natural gas 
reserves of the earth is 180 trillion cubic meters with existing technology. Yearly, 
approximately 3 trillion cubic meters of natural gas is being produced and consumed. 
750 billion cubic meters of this natural gas consumption is being transmitted beyond 
the country borders. Considering the proven natural gas reserves of the earth and the 
consumption trends, it has been assumed that natural gas can meet the world’s needs 
for another approximately 60 years. 

Because of the rapid population growth, industrilization and urbanization, the 
demand for natural gas increases rapidly every year in Turkey. More than 50 % of 
the total demand for natural gas is being consumed for the power generation only. 

Increased use of natural gas for heating, and the growing environmental awareness as 
well as the security of supply creates an inevitable result which is the need for 
storage of natural gas in Turkey. The main purpose for the storage of natural gas in 
Turkey is to eliminate possible imbalances between supply and demand. In addition 
to this, storage will secure in the case of supply deficiencies that may occur in the 
main pipeline.  

There are various ways of natural gas storage either underground or on the ground 
facilities for the purpose of satisfying the variations in demand. The most common 
types of storage are in pipelines, in high pressure steel tanks, or in the form of 
liquefied natural gas, in man made caverns, in aquifers or in depleted oil or natural 
gas reservoirs. 

The most common practice of the storage is in depleted oil or gas reservoirs. 

The Northern Marmara natural gas field located in the Thrace region has been 
converted to a storage facility. This field was chosen due to the relatively high 
permeability of the field when compared with the other natural gas reservoirs in the 
area and the location, where the field is also located close to the industrial plants, 
major gas consuming cities as well as the main transmission line. 



 
xiv

In this study the X natural gas field is modelled as a storage pool. Our approach for 
modelling the gas field in storage purposes is to maximize the working gas capability 
of the field for a given number of wells in the reservoir as well as their properties. 
The reservoir performance was modelled by using material balance. The inflow 
performance of the reservoir is predicted by the deliverability equation given by the 
US Buruau of Mines. The C constant in the equation may be predicted by using the 
method proposed by Satman for vertical and horizontal wells. For maximizing the 
working gas capacity of the reservoir, the optimization method which is proposed by 
McVay and Spivey was used in the study. 

Results are presented for various cases and could be summarized as follows: 

-Increasing the number of wells significantly increase the working gas capacity. 

-Wellhead flowing pressure is one of the essential parameters for the design of 
underground storage facility. Considering a given number of wells, decrease 
in wellhead flowing pressure results in increase in the working gas capacity. 

-The number of horizontal wells required to obtain the desired strongly. 

-Selecting the wells which are drilled for the purpose of underground storage as 

horizontal affects working gas capacity significantly. 

-Mechanical skin factor affects the deliverability of the wells and the working gas 
capacity. Efforts to prevent the wellbore damage result in the increase of 
production and working gas capacity.  

-The purpose of this study is to plan and operate a gas storage facility. For 
instance, using this model with the given well and surface facilities, one can 
predict the performance of the storage facility. 
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1.  DOĞAL GAZ 

Gaz fazı maddenin üç halinden biridir. Bu fazdayken maddenin yoğunluğu çok 

düşük, akışkanlığı ise son derece yüksektir. Gaz fazındaki maddelerin belirli bir şekli 

ve hacmi yoktur. Katı bir madde ısıtıldığı zaman, katı halden sıvıya, sıvı halden de 

gaz haline geçer. Bu duruma faz değişikli ği denir. Sıvıyı meydana getiren tanecikler 

(atom veya moleküller) birbirlerini çeker. Sıvı ısıtıldığı zaman, tanecikler arasındaki 

çekim kuvveti yenilir ve tanecikler sıvı fazdan (ortamdan) ayrılarak gaz haline 

dönüşürler. Gazı meydana getiren tanecikler her yönde hareket edebilir ve 

bulundukları kabın hacmini alırlar. Gazlar birbiriyle her oranda karışabilir. Gazların 

birbiri ile oluşturdukları karışımlar homojendir.  

Doğal gaz içerisinde azot (N2), karbon dioksit (CO2), helyum (He) ve hidrojen sülfür 

(H2S) gibi istenmeyen bileşenler de içerebilen,  hidrokarbon gazlarının karışımıdır. 

Bu karışımdaki en yüksek oran metana aittir ve bu oran % 70-99 arasında değişebilir. 

Doğal gazın bileşimi çok geniş aralık içinde değişebilmektedir. Aynı formasyondan 

üretim yapan iki farklı kuyunun gaz bileşenleri farklı olabilmektedir. Bazı 

durumlarda düşen basıncın etkisiyle, doğal gazın içinde çözünmüş sıvıların 

yoğuşması sonucunda gazın bileşimi zamana bağlı değişim gösterebilmektedir. 

Çizelge 1,1’de genel olarak doğal gazın bileşenleri oranlarıyla birlikte verilmiştir. 

Bileşen oranlarına göre doğal gazın kalorifik değeri 900-1600 BTU/SCF, özgül 

ağırlığı ise havanın özgül ağırlığını 1 kabul edersek 0.58-0.79 aralığındadır (Guo ve 

Ghalambor, 2005). 

Doğal gaz üretildikten sonra satışa verilmeden önce işlenir. Bunun sebebi ihtiva 

ettiği istenmeyen bileşenlerinden arındırılmasıdır. Söz konusu işlem için seperatörler 

kullanılır. Đyi tasarlanmış bir seperatör sistemiyle katı partiküller, serbest sıvı fazlar 

(su ve hidrokarbon yoğuşukları), sıvı zerrecikleri, su buharı ve diğer istenmeyen 

gazlar doğal gazdan ayrıştırılmaktadır (Ikoku, 1992).  

Doğal gaz yer altında rezervuar denen, jeolojik olarak üstü geçirimsiz bir katmanla 

kaplı, gözenekli, geçirgen ortamda bulunur. Doğal gaz, jeoloji ve kimya 

mühendislerinin de hemfikir olduğu üzere, bitkisel ve hayvansal organik maddelerin, 
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deniz/göl tabanlarında çökel kayaç katmanlarının oluşumuyla birlikte çökelmesiyle 

oluşmaktadır. 

Çizelge 1.1:  Ortalama doğal gaz bileşenleri oran aralıkları (Lyons ve Plisga, 2005). 

Hidrokarbon% 

Metan70-98 

Etan1-10 

Propaneser miktar-5 

Bütaneser miktar-2 

Pentaneser miktar-1 

Hekzaneser miktar-0.5 

Heptaneser miktar-0.5 

Hidrokarbon olmayan 

Azoteser miktar-15 

Karbon dioksit eser miktar-5 

Hidrojen sülfüreser miktar-3 

Helyumeser miktar-5 

Organik maddelerin petrol ve doğal gaza nasıl dönüştüğü tam olarak bilinemese de, 

çökelme sürecince oluşan basınç, sıcaklık, ortamda bulunan hidrojenin etkileri 

yardımcı etkiler olarak düşünülmektedir. Sıkışmış organik maddeyi ihtiva eden 

kayaçta (kaynak kaya) oluşan hidrokarbon yoğunluğu ortamda bulunan sudan daha 

düşük olduğundan dolayı katmanlar boyunca yüzeye doğru yükselir. Yükselen gazın 

depolanması için gözenekli ve geçirgen rezerv kayacına ve gazın bu rezerv 

kayacından kaçmasını engelleyecek geçirimsiz bir örtü kayaca ihtiyaç vardır. 

Doğal gaz her ne kadar yaklaşık 150 yıldır ticari olarak kullanılıyor olsa da Đkinci 

Dünya Savaşı sonralarında önemli bir enerji kaynağı haline gelmiştir. Özellikle son 

30 yılda enerji talebinin artması, diğer fosil yakıtlara oranla daha temiz, kullanımı ve 

kontrolünün kolay olması ve gelişen teknolojiyle taşınmasının, iletiminin ve 

depolanmasının kolaylaşmasıyla dünya genelinde göreli olarak önemi gittikçe artan 

bir enerji kaynağı haline gelmiştir (Speight, 2007). 

Doğal gaz başlıca; elektrik enerjisi üretiminde, endüstride, iç mekan ısıtımında ve 

konutlarda kullanılmaktadır. Doğal gaza olan talep, kolay kullanımı ve çevreci bir 

yakıt olması sebebiyle gittikçe artmaktadır. Farklı fosil yakıtlarının emisyon 
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değerleri Çizelge 1.2’de verilmiştir. Son otuz yılda doğal gaza olan talep ve 

kullanımının artmasına rağmen, yeni sahaların bulunmasına yönelik çalışmalar ve 

üretim tekniklerindeki gelişmeler ispatlanmış doğalgaz rezerv miktarının artmasını 

sağlamıştır. 

Çizelge 1.2: Fosil yakıtları emisyon değerleri–lb/(108 Btu) enerji eldesi sonucu 
(Speight, 2007). 

Kirleticiler 
Doğal 
Gaz Petrol Kömür 

Karbon 
Dioksit 

117000 164000 208000 

Karbon 
Monoksit 

40 33 208 

Azot Oksit 92 448 457 

Sülfür 
Dioksit 

1 1122 2591 

Civa 0 0.007 0.016 

Çizelge 1.3’de görüldüğü üzere ispatlanmış doğal gaz rezervlerinin miktarı gittikçe 

artmaktadır. Çizelge 1.4’de ise günümüzde kabul görmüş rezervuar hesaplama 

tekniklerine göre ispatlanmış doğal gaz rezerv miktarlarının ülkelere göre dağılımı 

görülmektedir. Rusya ispatlanmış doğal gaz rezervlerinin %25.4 üne sahiptir, 

Rusya’yı %15.8’lik oranla Đran, %13.6 ile Katar takip etmektedir. 

Çizelge 1.3: Yıllara göre dünya geneli ispatlanmış doğal gaz rezervleri (EIA, 2009) 

Yıl 1977 1987 1997 2010 
Miktar, Trilyon 
sm3 71.35 107.52 144.76 187.15 

Çizelge 1.4: 2010 yılı ülkelere göre ispatlanmış doğal gaz rezervleri (EIA, 2009) 

Ülke Miktar, trilyon sm 3 

Rusya 47.57 
Đran 29.62 
Katar 25.46 
Türkmenistan 7.50 
Suudi Arabistan 7.45 
A.B.D 6.94 
Abu Dabi 5.64 
Nijerya 5.24 
Venezüella 4.98 
Cezayir 4.50 
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Doğal gaz kullanımı, artan endüstri, sanayileşme ve konut kullanımıyla birlikte 

artmaktadır. Çizelge 1.5’de önümüzdeki yıllarda dünya genelindeki doğalgaz 

kullanımındaki artışı tahminiyle ilgili bir projeksiyon yer almaktadır.  

Çizelge 1.5: Dünya doğal gaz tüketimi 2007-2035 (EIA, 2009) 

Yıl Miktar, trilyon sm3 
2007 3.06 
2015 3.54 
2020 3.85 
2025 4.11 
2030 4.25 
2035 4.42 

Doğal gaz kullanımına olan artışın devam etmesini de hesaba katarsak, sadece 

günümüzde ispatlanmış doğal gaz rezervlerinin yaklaşık olarak 45-50 yıllık ömürleri 

Bulunmaktadır. Ancak yeni saha keşifleri, gelişen teknolojiyle birlikte üretilebilir 

hale gelecek rezervlerin eklenmesi ve yeni üretim tekniklerinin üretimdeki paylarını 

arttırmasıyla, doğalgazın çok daha uzun bir süre önemli bir enerji kaynağı olacağı 

Şekil 1.1’de verilen Dünya enerji tüketimi projeksiyonundan öngörülebilmektedir. 

  

Şekil 1.1: Dünya enerji tüketimi  (EIA, 2009) 
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1.1 Doğal Gazın Tarihçesi 

Doğal gazın kullanımı ile ilgili olarak kilometre taşları aşağıda verilmektedir 

(Speight, 2007) 

1620 – Fransız misyonerlerin aktardığına üzere, şu anda New York eyaletinin 

bulunduğu yerde bulunan Erie gölünün sığ kısmında yer alan doğalgazı tutuşturmayı 

Amerikan Yerlileri başardılar. Bu alan aynı zamanda Amerikan doğalgaz 

endüstrisinin başladığı alandır. 

1803 – Frederick Winsor gaz lambası sisteminin patentini aldı. 

1812 – Đlk gaz şirketi Londra’da kuruldu. 

1815 – Samuel Clegg haneler için ölçüm sistemini 1815’te icat etti, bu sistem 

1840’larda yaygın olarak kullanılmaya başlandı. 

1816 – Đlk Amerikan gaz şirketi Baltimore’da kuruldu. 

1817 – Đlk gaz lambası, Baltimore’da Market ve Lemon sokaklarının birleştiği 

köşede, 7 Şubat tarihinde faaliyete geçti. Bu hamle Amerikan gaz endüstrisinin 

efektif olduğunun göstergesidir. 

1821 – Fredonia’da kuyubaşından üretilen gaz dünya tarihindeki bir ilk olarak 

kayıtlara geçti. Bu gaz evlerin aydınlatılması için kullanılıyordu. 

1826 – Dünyanın ilk gazla çalışan ocağı James Sharp tarafından üretilmesine rağmen 

bu ocak 1851 tarihine kadar Amerika’da evlerde kullanılabilen bir alet olamadı. 

1840 – Doğalgaz sanayi dalında ilk olarak Centerville yakınlarında deniz suyunu 

buharlaştırıp tuz üretmek için kullanıldı. 

1850 – Elliden fazla Amerikan şehri gazı yakıt olarak kullanmaya başladı. 

1859 – Đlk gazlı ve petrollü olarak tespit edilen kuyu, Edwin L. Drake tarafından 

Titusville yakınlarında kazıldı. Titusville’den kuyuya kadar olan 5.5 millik alana 

döşenen ve demirden yapılıp 2 inç genişliğinde olan hat sayesinde doğalgazın 

kullanım alanına kadar güvenle taşınabileceği kanıtlanmış oldu. 

1863 – Ölçümlerdeki standartlaşma, Amerikan Ölçüm Firmasının kuruluşundan 

sonra New York şehrinin 50 yıllık imtiyazını almasıyla başladı. 



 
6

1870 – Bloomfield’da yapılan 20 millik boru hattı, hattın yapıldığı malzeme olan 

odundan kaynaklanan kaçaklar yüzünden başarısız oldu. 

1870 – Aynı yılda T. S. Lacey tarafından icat edilen ön ödemeli sistem sayesinde 

Đngiltere’de gaz kullanımı yaygınlaştı ve halkın en fakir kısmına kadar ulaşma 

olanağına sahip oldu. 

1872 – Amerika’daki ilk uzak mesafeli boru hattı Pennsylvania’da tamamlandı. 

1880 – Edison’un icadı sayesinde gaz lambalarının yerini elektrikle çalışan lambalar 

almaya başladı. Aynı yıl gaz yakıtıyla çalışan sobalar satılmaya başlandı. 

1885 – Welsback, diğerlerine göre daha pratik bir gaz fitili üreterek aynı yıl patentini 

aldı. 

1891 – Zamanın en uzun boru hatlarından birisi döşendi. 120 mil uzunluğunda olan 

bu boru hattı doğalgazı kuyulardan kullanım merkezlerine taşıyordu. 

1899 – Đçten yanmalı motorun icat edilmesiyle doğalgazı daha uzak mesafelere 

taşıyabilecek kompresörlerin üretilmesi imkanı sağlanmış oldu.  

1900 – Doğalgaz 17 eyalette keşfedildi. Bu zamanda, kömür enerji ihtiyacının 

%60’ını karşılayarak ana enerji tedarikini oluşturuyordu. Geriye kalan %40’lık 

kesimin %35’ini odun, sadece %5’ini petrol ve doğalgaz oluşturuyordu. 1910’lara 

gelindiğinde odun enerji ihtiyacını karşılama niteliğini kaybederken, kömür enerji 

tedarikindeki rolünü 2. Dünya Savaşının sonuna kadar koruyacaktı. 

1904 – Doğalgaz ilk olarak Londra’da merkezi ısıtma ve büyük çaptaki suyun 

ısıtılması amacıyla kullanıldı. Ayrıca gazın evlerin ısıtılması için yakıt olarak 

kullanılmasıyla ilgili deneyler de Laclade Gaz tarafından yürütülüyordu. 

1907 – Teksas’daki ilk gaz kuyusundan gelir elde edilmeye başlandı. Edwin Brown, 

gazı çevre illere aktarmaya başladı ve yıl 1913’e geldiğinde Dallas ve Fort Worth 

dışındaki 21 kasabada daha dağıtım yapılıyordu. Brown Lone Star Gas şirketini 1909 

yılında kurmuştu. 

1908 – Gaz ölçümlerinin standardizasyonu Wisconsin’de BTU’nun kullanılmasıyla 

başladı. 

1911 – Paslanmaz çeliğin pas tutmaması özelliği ilk olarak Alman bilim adamı 

Monnartz tarafından ispatlandı. 
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1914 – Döküm demir borunun üretimi ilk olarak Lavaud’un Satrifüjlü 

Dökümhanesinde gerçekleştirildi. 

1915 – Tükenmiş gaz rezervleri ilk defa doğalgazı depolamak amacıyla kullanıldı. 

1917 – 100 haneyi kapsayan ilk büyük çaptaki doğalgazla çalışan merkezi ısı sistemi 

Baltimore’da kuruldu. 

1918 – American Gas Association daha önceden kurulmuş olan American Gas 

Institute ve National Commercial Gas Association kuruluşlarının yerini aldı. Bahsi 

geçen yılın sonunda Amerika’da 2.5 milyon civarında doğalgaz kullanıcısı vardı. 

1920 – Gaz hattında kullanılmak üzere ilk defa ek yerleri kaynaklanan çelik borular 

üretildi. 

1926 – Gazla çalışan buzdolapları gazla çalışan ev aletlerinin arasına katıldı. 

1931 – 1000 mil uzunluğunda ve 24 inç çapında olan doğalgaz hattı Teksas – Şikago 

arasına döşendi. 

1937 – Gazla çalışan iklimlendirme üniteleri Amerika’da satışa sunuldu. 

1938- Aynı yıl çıkarılan doğalgaz kanunuyla ülke sınırları içindeki doğalgaz boru 

hatları üzerinde federal yönetimin pay sahibi olması benimsendi. Bu kanunla boru 

hatları kurmak ve işletmek isteyen şirketlerin önü açıldı. 

1941 – Petrol endüstrisi doğal gaz ve petrol taşımacılığı için iki tür boru tipi 

tasarladı: Ham petrol taşımacılığı için 24 inç çapında ve rafine edilmiş petrol 

taşımacılığı için 20 inç çapında. 

1254 mil uzunluğunda ve Güney Illinois’ten Missisipi nehrini doğuya doğru takip 

ederek Phoenixville’e uzanan hatta 4 inç derinliğinde ve 3 inç genişliğinde kanal 

kazılarak bu kanala 2 inç genişliğinde bir boru hattı döşendi, bu hat New York City 

ve Philedelphia’ya kadar uzanıyordu. Çalışmanın ilk ayağı 1943 yılında tamamlandı 

ve bu hatta petrol sevkiyatı başladı. 

1943 – Doğalgaz ilk olarak Clevand’da yapılan çalışmalar esnasında sıvılaştırıldı. 

Takip eden yılda bu çalışmalar esnasında ortaya çıkan büyük bir patlama sonucu 

duran çalışmalar, doğalgazın transferi ve depolanması çalışmalarını da sekteye 

uğrattı. 
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1951 – Batı dünyasındaki ilk kömürden doğalgaz üretme girişimi Đngiltere’de 

bulunan bir kömür ocağındaki kömür katmanında gerçekleştirildi. Aynı yıl, bütün 

kıtayı baştan başa kat eden ve 1840 mil uzunluğunda olan hat, doğalgazı ve petrolü 

Los Angeles Körfezindeki büyük rezervlerden talebin bu bölgeye göre daha fazla 

olduğu New York City ve New Jersey bölgesine taşıyordu. Bahsi geçen hattaki 800 

psi’lık basınç 19 tane kompresör tarafından sağlanıyordu. 

1954 – LNG, endüstriyel çapta ilk defa Los Angeles’te üretildi. Üretilen LNG, 

Đngiltere’ye gemiyle nakledildi. 

1959 – Enerji arzındaki sıkıntıları önlemek amacıyla sanayide ve enerji üretiminde 

gaz kullanımı hakkında bir kanun çıkartıldı. Bu kanun doğalgazı, sanayide ve 

santrallerde kullanmayı yasaklıyordu. Bu kanunla erişilmek istenen amaç kıt olan 

enerji kaynaklarının korunmaya çalışılmasıydı. 

2002 – Amerika’da tüketilen 0.6 trilyon m3 gaz, ülkenin enerji ihtiyacının dörtte 

birine tekabül ediyordu. 

2003 – Doğalgaz Amerika’da en hızlı büyüyen enerji kaynağı cinsi oldu. 
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2.  TÜRK ĐYE’DE DOĞAL GAZ 

Türkiye’de doğalgazın varlığı 1970 yılında Kırklareli Kumrular bölgesinde tespit 

edilerek, 1976 yılında Pınarhisar Çimento Fabrikası’nda kullanılmaya başlandı. 1975 

yılında Mardin Çamurlu sahasında bulunan doğalgaz, 1982 yılında Mardin Çimento 

Fabrikası’na verildi. Kaynaklarda ki rezervlerin sınırlı olması tüketimin 

genişlemesini önledi. Doğalgazın sanayi ve şehir şebekelerinde kullanımı 

çalışmalarına, 84/8806 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 1984 yılında SSCB ile 

imzalanan doğalgaz sevkiyatı anlaşmasının ardından başlandı. Doğalgaz şehir içi 

evsel ve ticari olarak ilk kez 1988’de Ankara’da kullanıldı. 1992 yılında Đstanbul’da, 

Bursa’da, Eskişehir’de, Đzmit’te doğal gaz pazarı genişledi. Doğal gazın Türkiye’ye 

girmesinden itibaren Türkiye’de doğal gaz kullanımı Şekil 2.1de gösterildiği üzere 

sürekli olarak bir artış göstermiştir (PĐGM, 2009). 

 

Şekil 2.1: Türkiye’nin yıllara göre doğal gaz kullanımı (PĐGM, 2009). 

Türkiye’de 2007 yılında doğalgaz talebi geçmiş yıllarda olduğu gibi güçlü bir şekilde 

artış göstermiştir. Ulusal gaz tüketimi bir önceki yıla göre %18.5 artarak 36.2 milyar 

m3’e ulaşması beklenmesine rağmen 36.6 milyar m3 olmuştur. Sanayide gerçekleşen 

yüksek kapasite kullanım oranları ve yeni yatırımlar ve buna bağlı olarak artan 

elektrik talebi, sanayi ve elektrik santrallerinde tüketilen doğalgaz miktarlarını ciddi 

oranlarda artırmaya devam etmektedir. Ayrıca, doğalgaz iletim ve dağıtım ağlarının 

yaygınlaşmasıyla konut kesiminde de ciddi talep artışı meydana gelmiştir. Ancak 

2008 yılındaki krizle birlikte endüstrideki daralma, doğal gaz birim fiyatlarındaki 



 
10

artış, 2008 yılındaki artışın istenilen seviyede olmamasına neden olmuş, 2009 yılında 

doğal gaz kullanımı düşmüştür (TPAO, 2010). 

Türkiye'de tüketilen doğal gaz büyük oranda elektrik santrallerinde kullanılmaktadır. 

Şekil 2.2’de gösterildiği üzere bu oran 2009 yılı içerisinde % 53'dür. Türkiye toplam 

elektrik tüketiminin % 45'ini doğalgaz ile çalışan santrallerden elde etmekte iken, bu 

alanda dünya ortalaması %15 civarındadır (EIA, 2009).  

 

 

Şekil 2.2: 2009 Yılı doğal gaz kullanımı sektörel dağılımı (PĐGM, 2009) 

Şehirlerdeki doğalgaz dağıtım faaliyetleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

(EPDK) tarafından yapılan ihaleler ile özel işletmeler tarafından yapılmaktadır ve 

birkaç bölge hariç tüm dağıtım bölgelerinde ihaleler sonuçlanmıştır. Đstanbul, Ankara 

ve Đzmit şehirlerinde ise dağıtım faaliyetleri şehir belediyeleri tarafından 

yapılmaktadır. 

Ülkemizde doğalgaz kullanımındaki artış oranı AB ülkeleri ve dünya ortalamasının 

çok üzerindedir. BOTAŞ'ın doğalgaz ithal etmeye başladığı 1987'den bu yana 

doğalgaz kullanımı sürekli artış göstermiştir. Ancak, Türkiye'nin doğal gaz rezervleri 

ne yazık ki çok azdır. Kanıtlanmış toplam doğalgaz rezervimiz ülkemizin bir yıllık 

doğalgaz tüketimini karşılayabilecek miktarda bile değildir. 2009 yılı sonu itibariyle 

Türkiye doğal gaz kalan üretilebilir doğal gaz miktarı 6.2 milyar sm3 tür (PĐGM, 

2009).  
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Doğalgaz ihtiyacını karşılamak konusunda dışa bağımlı olan Türkiye bu ihtiyacının 

büyük bir kısmını boru hatları ile Rusya ve Đran'dan, geri kalan kısmını ise LNG 

olarak Cezayir ve Nijerya'dan karşılamaktadır. Çizelge 2.1’de görülebileceği gibi 

2006 yılında tükettiği doğalgazın 19.6 milyar m³ 'ünü Rusya’dan temin etmiştir. Bu 

da toplam tüketimin % 63'üne karşılık gelmektedir. Nijerya ve Cezayir'den ithal 

edilen LNG miktarı 5.3 milyar m³ 'dür. 

Çizelge-2.1 Yıllar itibari ile doğal gaz ve LNG alım miktarları (Satman, 2008) 

 

Rusya 
Fed. 
Boru 
Hattı 

Đran 

Rusya 
Fed. 
Mavi 
Akım 

Azerbaycan 
Nijerya 
LNG 

Cezayir 
LNG 

Spot 
LNG 

Toplam 

1987 433 - - - - - - 433 
1988 1136 - - - - - - 1136 
1989 2986 - - - - - - 2986 
1990 3246 - - - - - - 3246 
1991 4031 - - - - - - 4031 
1992 4430 - - - - - - 4430 
1993 4952 - - - - - - 4952 
1994 4957 - - - - 418 - 5375 
1995 5560 - - - - 1058 240 6859 
1996 5524 - - - - 2436 80 8041 
1997 6574 - - - - 3300 - 9874 
1998 6539 - - - - 3051 644 10233 
1999 8693 - - - 77 3256 332 12358 
2000 10079 - - - 780 3962 - 14821 
2001 10931 115 - - 1337 3985 - 16368 
2002 11603 669 - - 1274 4078 - 17624 
2003 11422 3520 1252 - 1126 3867 - 21188 
2004 11106 3558 3238 - 1034 3237 - 22174 
2005 12857 4322 4969 - 1030 3851 - 27028 
2006 12246 5691 7403 - 1110 4203 80 30741 
2007 13799 6158 9346 1279 1420 4277 170 36450 

 

Çizelge 2.2’de gösterildiği gibi Türkiye için doğal gazın ithalatının tüketim içindeki 

payı çok yüksektir. Đthalatın tüketim içindeki payı 2009 itibari ile %97.9 dur (PĐGM, 

2009). Bu durum arz güvenliğini sağlamanın zorluğunu göstermektedir. Arz 

güvenliğini sağlamak için doğal gaz alım kaynaklarımızı arttırmak ve çeşitlendirmek, 

kısa dönemli kesintilere karşı depolama tesisleri oluşturmak gerekmektedir.  
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Çizelge 2.2 : Yıllara göre Türkiye’deki doğal gaz üretim–tüketim oranları (PĐGM 

, 2009). 

 

 Toplam 
Kullanılan 

(milyar sm3) 

Üretilen 
(milyar sm3) 

Üretilenin 
Kullanıma 
Oranı (%) 

1990 3.46 0.20 5.7 
1991 4.25 0.20 4.7 
1992 4.64 0.20 4.3 
1993 5.15 0.20 3.8 
1994 5.44 0.20 3.6 
1995 7.02 0.17 2.4 
1996 8.21 0.20 2.4 
1997 9.80 0.25 2.6 
1998 10.37 0.57 5.5 
1999 12.52 0.74 5.9 
2000 14.84 0.65 4.4 
2001 15.94 0.31 2.0 
2002 17.59 0.37 2.1 
2003 21.18 0.57 2.7 
2004 22.46 0.68 3.0 
2005 27.39 0.91 3.3 
2006 31.18 0.91 2.9 
2007 36.59 0.91 2.5 
2008 36.65 1.02 2.8 
2009 35.06 0.71 2.0 

 

2007 yılındaki gerçekleşen önemli bir gelişme Hazar’da bulunan Şahdeniz 

bölgesinden çıkan doğalgazın Türkiye’ye ulaşması olmuştur. Bakü-Tiflis-Ceyhan 

Ham Petrol Boru Hattı’na paralel olarak inşa edilen, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz 

Boru Hattıyla Azeri gazı Türkiye’de kullanıma sunulmuştur. Azeri gazının 

ulaşmasıyla birlikte Türkiye arz kaynaklarını çeşitlendirerek arz güvenliğini artırmış 

ve aynı zaman daha ucuz olan bu gaz sayesinde ortalama doğalgaz maliyetini 

düşürmüştür. Azeri gazının Avrupa’ya ihracı için inşa edilen Türkiye-Yunanistan 

Doğalgaz Boru Hattı da bu yıl içinde işletmeye açılmış ve Türkiye üzerinden Avrupa 

pazarlarına doğalgaz nakli başlamıştır. Bu hattın ileride Đtalya’ya uzatılması 

planlanmaktadır.  

Arz güvenliğine ilişkin diğer bir gelişme de Kuzey Marmara’da Türkiye’nin ilk yer 

altı doğalgaz depolama tesisinin işletmeye alınmasıdır. Bu sayede Türkiye, arz 
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kaynaklarında olabilecek kısa süreli kesintilere karşı ulusal gaz arzının devamlılığını 

sağlayabilmektedir. 
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3.  DOĞAL GAZIN DEPOLANMASI 

Çevresel faktörler ve yanma kontrolünün kolaylığı sebebiyle doğal gaz dünya 

genelinde büyük bir enerji kaynağı haline gelmiştir. Her yıl artan taleple beraber 

doğal gaz sadece endüstride değil aynı zamanda konutlarda da kullanılmaya 

başlamıştır. Özellikle 1988’den itibaren SSCB den yapılan ithalatla doğal gaz 

tüketimi Türkiye de elektrik üretimi, endüstri ve konut kullanımında hızla artmıştır.  

Evlerde ve binalarda mekan ısıtması için hatırı sayılır miktarda doğal gaz tüketimi 

yapılmakta ve sıcaklıktaki mevsimsel değişim sebebiyle doğal gaz talebi yazın 

azalarak kışın artarak dalgalanma göstermektedir. Şekil 3.1’de Türkiye’nin aylara 

göre gaz kullanım miktarları görülmektedir. Kendi gazını üreten ülkeler talebe göre 

ürettikleri gaz miktarını değiştirerek arz- talep dengesini sağlarlarken gaz ithal eden 

ülkelerde ise, özellikle boru hattından sabit debiyle akış varsa, bu talepteki değişim 

sorun yaratır. Bu soruna en mantıklı çözüm depolamadır. Yazın arz fazlası gaz, 

depolama birimlerinde saklanır ve kışın artan gaz talebini karşılamak için kullanılır 

(Türeyen, 2008; TPAO, 2010). 

 

Şekil 3.1: Türkiye 2007 yılı aylara göre doğal gaz kullanım miktarları (PĐGM, 2009) 
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Doğal gazın depolanmasıyla hem mevsimsel arz-talep dengesi sağlanmış olur, hem 

kısa süreli kullanımın zirve yaptığı anlarda arz güvenliği sağlanmış olur, hem de 

anlaşmalarla taahhüt edilen gaz talebi gerçekleşmiş olur. 

Tedbir amaçlı yapılan doğal gaz depolamaları aynı zamanda boru hatlarında 

oluşabilecek kazalara ve jeopolitik sebeplerle oluşabilecek durumlarda da kullanılır. 

En zor durumlarda kullanılacak olan depolanmış doğal gaz miktarına stratejik rezerv 

denir ve genellikle hükümetlerin kontrolündedir.  

Doğal gaz depolanması, 2005-06 kışının çok soğuk geçmesinden dolayı doğal gaz 

fiyatlarının yükselmesiyle, Avrupa enerji politikasının merkezinde yer almaktadır ve 

gittikçe önem kazanmaktadır. Çizelge 3.1’de 2007 yılı itibari ile başlıca doğal gaz 

pazarı olan ülkeler ve Türkiye’deki yıllık tüketim ve depolama kapasiteleri 

görülmektedir. Diğer gelişmiş doğal gaz pazarı ülkelere göre doğal gaz depolama 

kapasitesi az olan Birleşik Krallık 2005-06 kışında artan talebi karşılayabilmek için 

zor durumda kalmıştır (Creti, 2009).  

Çizelge 3.1: 2007 Yılı itibari ile başlıca doğal gaz pazarı olan ülkeler ve 
Türkiye’deki yıllık tüketim ve depolama kapasiteleri (PĐGM, 2009; 
Evans, 2009) 

Ülkeler 

Yıllık 
Tüketim 
(milyar 

m3) 

Depolama 
Kapasitesi 

(milyar 
m3) 

Depolama 
kapasitesi/ 

Yıllık 
tüketim 

(%) 
Birleşik 
Krallık 

102 4 4 

ABD 634 115 18 
Almanya 102 19 19 
Đtalya 81 13 16 
Fransa 46 11 24 
Türkiye 36 1.6 5 

3.1 Doğal Gaz Depolama Çeşitleri 

Doğal gaz, ekonomik koşullar ve depolama imkanları dahilinde yer altında ve/veya 

üstünde olmak üzere çeşitli yollarla depolanabilir. En yaygın doğal gaz depolama 

çeşitleri aşağıda sıralanmıştır. 

- Boru hatlarında depolama 

- Sıvılaştırılmış doğalgaz depolaması  
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- Yüksek basınçlı tanklarda depolama 

- Yeraltında açılan boşluklarda depolama 

- Akiferlerde depolama 

- Terk edilmiş petrol ya da gaz rezervuarlarında depolama. 

3.1.1 Yer üstünde depolama 

Bu başlıkta doğal gazın yer üstünde depolanma teknikleri incelenmiştir. 

3.1.1.1 Boru hatlarında depolama 

Boru hattında gaz depolama sistemleri genellikle talebin düştüğü dönemlerde az 

miktarda doğal gazı depolama ve kullanımın aniden yükseldiği dönemlerde kısa 

periyotlar için arz miktarını sağlayabilmek amacıyla geçici depolama tesisleri olarak 

kullanılır. Boru hattının çalışma prensibi bir uçtan basınçla vermek ve basıncın 

görece az olduğu diğer uca doğru hareket ederek, o uçtan çıkması şeklindedir. 

Borunun bir ucundan verilen gaz miktarı kontrollü olarak ayarlanabilir. Ancak 

kullanıma bağlı olan diğer uç kontrol altında değildir ve anlık olarak değişir. 

Kullanımın düştüğü durumlarda boru hattındaki basıncın şişmemesi ve boru hattının 

sağlamlığını koruması için de, boru hatlarında belli miktar gaz birikebilecek şekilde 

çap ve basınca dayanıklı et kalınlığı seçilmelidir. Bölgesel basınçlandırma 

istasyonları, boru hatlarını depolama amaçlı kullanabilmek için sistemdeki basıncı 

kayda değer bir biçimde yükselterek hattın içindeki gaz miktarını arttırır. Talep 

arttığında depolanmış olan bu gaz, basınç azaltıp gaz akışı sağlanarak kullanıma 

alınır. Boru hattının depolama kapasitesi sıkıştırılmış ve sıkıştırılmamış durumlarda 

boru hattındaki gaz miktarının farkı alınarak belirlenir. Özellikle şehir içi doğalgaz 

şebekesi boru hatları kullanıma oranla büyük çaplı borularla döşenir, böylece anlık 

kullanım artışlarında hat basıncı çok fazla etkilenmemiş olur. Bu tür depolama düşük 

kapasiteli olması nedeniyle sadece saatlik dalgalanmaları karşılayabilmektedir. 

Ancak mevsimsel değişimleri karşılayamadığından genel bir çözüm sağlamaz (Katz 

ve Tek, 1989; Satman, 2008). 
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3.1.1.2 Sıvılaştırılmı ş doğal gaz (LNG) depolanması 

Sıvılaştırılmış doğal gaz ilk başta boru hatlarının döşenemediği kıtalar arası 

mesafeler için tankerlerdeki küresel tanklar içinde taşınmıştır. Sıvılaştırılmış 

doğalgazın işlemleri için özel tesisler ve kurulumlar gerekir. Bu sıvılaştırılmış doğal 

gaz depolama tesisleri anlık dalgalanmaları dengelemek için kullanılır. Ancak özel 

depolama tanklarının yatırım masraflarının büyüklüğü ve doğal gazın sürekli olarak 

sıvılaştırılması ve gazlaştırılması işlemi sebebiyle kurulumu ve işletimi yer altı 

depolamasına göre pahalıdır. Sıvılaştırılmış doğal gaz sadece çift duvarlı ve duvarları 

arasında çok üst düzey yalıtım olan özel silindirik tanklarda depo edilebilir. Ancak ne 

kadar iyi yalıtılırsa yalıtılsın, tanklar sıvılaştırılmış doğal gazın sıcaklığını -161 C o 

sabit tutamaz. Sıvılaştırılmış doğal gaz, “boiling cryogen” adı verilen kaynama 

noktasındaki çok soğuk bir sıvı şeklinde depolanır. Doğal gaz yaklaşık olarak -161 

Co‘de sıvılaşmaktadır ve sıvılaştığında doğalgazın hacmi 1/600 oranında 

azalmaktadır. Sıvılaştırılmış doğalgaz depolanması talepteki mevsimsel 

dalgalanmaları karşılayabilecek düzeyde olmasına rağmen doğalgazın sıvılaştırma ve 

gazlaştırma işlemleri maliyeti yükselttiği için bu yöntem sadece daha ucuz depolama 

yöntemlerinin (gaz rezervuarlarında depolama gibi) uygun olmadığı durumlarda 

kullanılır (Satman, 2008). 

3.1.1.3 Yüksek basınçlı tanklarda depolama 

Yüksek basınçlı tanklarda depolama bir başka yerüstü depolama şeklidir. Burada 

depolama yüksek basınçlara dayanıklı tanklar içine gazın sıkıştırılması ile 

gerçekleştirilir. Fakat boru hatlarında olduğu gibi bu tür depolama da talepteki 

mevsimsel dalgalanmaları karşılayabilecek düzeyde değildir. Ayrıca kurulum ve 

işletim maliyetleri yer altı depolama tekniklerine göre çok yüksektir (Satman, 2008). 

3.1.2 Yeraltında açılan boşluklarda depolama 

Tuz, granit, şeyl gibi geçirgenliği olmayan kayalarda, açılan boşlukların kullanımı 

belli şartlar altında doğal gaz depolaması için de uygundur. Yer altında açılan 

boşluklarda depolamada gaz daha önceden açılmış boşluklarda (gerek gaz depolama 

amacıyla açılmış, gerekse çeşitli mineral ve madenleri üretmek amaçlı açılmış 

boşluklarda) depolanır. Đki tür boşluktan bahsetmek mümkündür. Bunlardan ilki 

çeşitli madenleri üretmek amacıyla geleneksel madencilik teknikleriyle açılmış olan 

galerilerdir. Diğeri ise “çözme” işlemiyle yer altından mineral üretimine dayalı 
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açılmış boşluklardır. Burada saf su yer altında buluna tuz formasyonuna basılarak, 

tuzun su içerisinde çözülmesi sağlanır ve oluşan tuzlu su yüzeye alınarak yer altında 

boşluk açılmış olur. Doğal gaz bu boşluklar içinde depolanabilmektedir (Ikoku, 

1992).  

3 çeşit insan tarafından açılan boşluklarda depolama tipi vardır: 

- Tuz oyukları 

- Geleneksel maden oyukları 

- Dönüştürülmüş madenler. 

3.1.2.1 Tuz oyuklarında depolama 

Tuz formasyonlarında çözelti madenciliği ile oluşturulmuş oyukların hidrokarbon 

depolama için kullanılması ilk olarak Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’da 

kullanılmış olup sonradan dünya geneline yayılmıştır. Tuz oyuklarının başarısı artan 

sayı ve boyutları ile kanıtlanmıştır. 

Çözelti madenciliği ile oyuklar oluşturulurken 3 faktöre dikkat edilmelidir (Türeyen, 

2000): 

-Uygun derinlikte yeterli tuz kalınlığı 

-Çözme işlemi için yeterli tatlı su kaynağı 

-Üretilen tuzlu suyun imhasına uygunluk. 

Tuz yataklarında oyuk oluşturma işlemi tatlı suyun enjeksiyonu ve neredeyse 

doymuş tuzlu suyun üretilmesiyle bir oyuk yaratılmasını içerir. Bu prosedür, ilk 

başlarda tuz veya diğer mineralleri üretmek için kullanılmıştır. Bu sebeple oyuklar 

büyük miktarda hidrokarbon sıvılarının depolanmasında kullanılana kadar oyukların 

şekline, kararlılığına ve basıncına önem verilmemiştir. Tuz oyukları, oyuk şeklini ve 

boyutunu istendiği gibi ayarlamak için genellikle iki çimentolanmamış, askıya 

alınmış koruma borulu bir kuyu aracılığı ile yapılır. Bu dizayn oyuktan içeri ve dışarı 

sıvı akışını sağlamak için iki anülüs ve bir koruma borusu hattı sağlar. Tatlı suyun 

oyuğun tavanını çözmemesi için (oyuğun yukarı doğru büyümemesi için) bir 

hidrokarbon akışkan basılarak tampon bölge oluşturulur. Đstenilen şekilde tuz 

oyukları oluşturmak için iki farklı çözündürme tekniği kullanılır. Doğrudan ve 

tersten çözündürme, sırasıyla Şekil 3.2 ve 3.3’de görülmektedir. 
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Şekil 3.2: Doğrudan çözündürme işlemi 

Doğrudan çözündürmede, askıdaki koruma borusundan tatlı su basılır ve askıdaki iki 

koruma borusu anülüsünden tuzlu su yukarı alınır. Bu yöntemle oyuğun alt kısmında 

çözünme sağlanır ve bu yöntem genellikle çözündürme işleminin ilk aşamalarında 

kullanılır. Tersten çözündürmede ise, askıdaki iki koruma borusu anülüsünden tatlı 

su basılarak, en iç, askıdaki koruma borusu içinden tuzlu su üretimi yapılır. Bu 

işlemle oyuğun üst kısımlarında daha çok çözünme sağlanır ve oyuğun üst kısımları 

genişletilmiş olunur. Bu iki çeşit çözdürme işleminin kombinasyonlarıyla istenilen 

şekilde oyuklar oluşturulabilir. 
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Şekil 3.3: Tersten çözündürme işlemi 

Tuz birikiminin homojen olduğu durumlarda istenilen şeklide bir tuz oyuğu 

oluşturmak kolay olmasına rağmen heterojenliğe bağlı olarak operasyon zorlaşabilir. 

Birçok tuz birikimi oluşan şeklin düzensiz olmasına neden olan çözünmeyen 

anhidritler veya yüksek çözünebilirlikli potasyum hidratlar içerir. 

Çözelti madenciliği için tuz birikimlerinin istenen oyuğun oluşturulmasına olanak 

sağlayacak en, boy ve yükseklik ve basınçta olmaları gerekir. Formasyonun basınç 

geçirimsizliği istenen oyuğun oluşturulmasında önemli bir etkendir. Oluşturulan tuz 
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oyuğunun basınç gradyeni 1 psi/ft’e kadar çıkarılabilecek olsa da, hidrolik 

çatlatmanın önüne geçebilmek için genellikle 0.8 psi/ft’da tutulur. 

Tuz oyukları maksimum ve minimum olmak üzere iki basınç sınırı arasında çalışır. 

Maksimum sınır basınç gradyeni ile belirlenir ve genellikle çatlatma basıncı gradyeni 

kullanılır. Alt limite yastık gazı basıncı denir ve istenilen değerde üretimi 

sağlayabilecek minimum basınçtır. Yastık gazı miktarı oyuğun yatırım maliyeti 

açısından önemlidir. Enjekte edilen yastık gazı tuz oyuğunun depo olarak kullanıldığı 

ömrü boyunca asla geri alınmaz. 

Tuz oyuklarında depolama genel olarak yüksek enjektebilite ve üretilebilirlik 

sağladıklarından dolayı anlık talep artışlarını dengelemede kullanılırlar.  Kapasite 

olarak sınırlı ve maliyet oranı bakımından da diğer yer altı tekniklerine göre pahalı 

olduğundan depo olarak ilk düşünülen alternatif değillerdir (Evans ve Chadwick, 

2009). 

3.1.2.2 Geleneksel maden oyuklarında depolama 

Yeterli tuz yatağı veya tatlı suyun ya da çevresel olarak kabul edilebilir tuzlu su imha 

olanağının mümkün olmamasından dolayı çözelti madenciliğinin pratik olmadığı 

durumlarda kullanılır. Bu oyuklar standart madencilik teknikleri kullanılarak açılır. 

Oyuklara ya düşey şaftlarla ya da eğimli rampalarla ulaşılır. Bu tercih, yapılacak 

oyuğun derinliğine veya sahanın coğrafyasına göre değişir. Oyuklar delme veya 

patlatma yöntemleriyle oluşturulur ve oluşan kayalar düşey şaftlar veya eğimli 

rampalarla dışarı çıkartılır. Oluşan oyuklar jeolojik şartlara göre ya büyük galeriler 

halinde ya da küçük odacıklar halinde olabilir.  

Oyukların maliyetini etkileyen dört ana faktör vardır: 

-Sahanın coğrafyası, 

* Taş yatağının derinliği, 

* Yer altı suyu düzeyinin derinliği, 

* Su kontrolü maliyeti, 

* Delme ve patlatma maliyeti, 

* Zemin desteği maliyeti, 

-Çıkartılan kayaların imhası, 
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* Çöp olarak atılması, 

* Mıcır ve ya kırma taş olarak satmak, 

-Yerel iş gücü maliyeti, 

-Vasıflı işçi temini. 

3.1.2.3 Dönüştürülmü ş madenlerde depolama 

Var olan mineral üretim boşluklarının depolamaya dönüştürülmesi, yeni yer altı 

depolama boşlukları inşasına alternatiftir. Mevcut tesisler basit eklemelerle yer altı 

depolarına dönüştürülebilirler. Özellikle tuzlu su üretilen, çözelti madenciliğiyle 

üretilmiş oyuklar neredeyse hiç değişime ihtiyaç duymadan kullanılabilir. Fakat 

geleneksel madenlerde daha önceden basınç dayanımı için pek çalışma yapılmadığı 

için görece olarak daha çok çalışma gerektirir. Kullanıma açılan birçok örneğinde 

yüzeyden tespit edilecek ölçüde gaz kaçağı sorunu yaşandığı için tesislerin kullanımı 

durdurulmuştur (Evans ve Chadwick, 2009). 

3.1.2.4 Akiferlerde depolama 

Akiferler geçirimsiz bir tabaka ile kapanlanmış su içeren formasyonlardır. Doğal gaz 

bu formasyonlar içinde de depolanabilmektedir. Gaz, depolama amacıyla enjekte 

edildiğinde formasyon içinde hava kabarcığı oluşturur. Akiferlerde yer altı gaz 

depolaması sadece tükenmiş bir petrol veya gaz rezervuarı bulunmadığında veya 

uygun olmadığında kullanılır, çünkü bu işlem göreceli olarak daha zor ve 

maliyetlidir. Đşlem ve mühendislik uygulamaları su itimli gaz üreten rezervuarlara 

benzer. Akiferlerde doğalgaz depolanmasının en doğal avantajı akiferin kendi 

basıncından kaynaklanmaktadır. Akifer basıncı yastık gazı miktarının düşürülmesine 

olanak sağlamaktadır. Bunun yanında akiferlerde depolamanın en büyük dezavantajı 

ise kayacın kuvvetli su ıslatımlı olmasından dolayı gazın su tarafından 

kapanlanmasıdır. 

Akiferde gaz depolamanın ilk şartı, akiferin yapısının üst ve alt formasyonlara gaz 

sızmasını engelleyecek yapıda olmasıdır. Bunun dışında kayacın gaz basıldığında 

suyun uygun bir basınç ve oranda ötelenmesini sağlayacak bir geçirgenliği ve 

gözenekliliği olması gerekir. Uygun bir akifer yapısı Şekil-3.4 deki çizimde 

görülmektedir. 
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Şekil 3.4: Tipik akifer yapısı (Satman, 2008) 

Depo amaçlı kullanılacak bir akiferin derinliği de önemlidir. Ekonomik şartlar, kayda 

değer miktarda gazın depolanması ve akışını sağlayacak kadar yüksek sıvı basıncına 

izin verecek derinlikler gerektirir. Akiferin kalınlığı da taşmayı önlemek için akiferin 

hacminin yeterli olması açısından önemlidir. 

Akiferlerde depolamanın en büyük avantajlarından birisi akiferin kendi basıncıdır. 

Çoğunlukla akifer basıncı gerekli olan yastık gazı basıncını karşılar ve gerekli olan 

yastık gazı kapasitesini düşürür. Fakat bu avantaj gazın kılcal sıkışması nedeniyle 

kaybolur. Islatan ve ıslatmayan fazların beraber bulunduğu durumlarda gözenekli 

ortamın küçük gözeneklerinde genellikle ıslatan faz yer alırken büyük gözeneklerde 

ıslatmayan faz yer alır. Akiferler genellikle kuvvetli su ıslatımlı olduklarından 

depolanmış gazın belli bir oranı kılcal kapanlanmadan dolayı geri üretilemez.  

Gaz akifere basıldığında kılcal kuvvetler sebebiyle bütün suyu öteleyemez. Đlk etapta 

damarlar halinde büyük gözeneklere doğru hareket eder. Basma işlemi devam ettikçe 

bu damarların boyutu ve sayısı artar ve en sonunda gaz kabarcığı oluşur. Yüksek 
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miktarda gaz basıldıktan sonra bile kayaç hala gözenek boşluğunun %15 ile %30 

arasında su ihtiva eder. Ancak basılan ve yeniden üretilen gaz çevrimi sayısı arttıkça, 

kuyu civarındaki su buharlaşır. Böylece kayaç kurudukça gaz kapasitesi artar ve 

kılcal kapanlanma derecesi azaldığı için kılcal geçirgenliği artar. Bu da enjeksyon ve 

üretim yapan kuyuların verimini arttırır. 

 

Şekil 3.5: Akifer için materyal balans grafiği (Satman, 2008) 

Materyal balans grafikleri, yer altı depolama işlemlerinde gözenekli ortamın içeriğini 

takip etmek için en sık kullanılan yöntemlerdir. Sabit hacimli gözenekli ortamlarda 

eğer içeri ve dışarı su akışı yoksa yıllık depolama döngüsü boyunca içerik alt ve üst 

basınç noktaları arasında düz bir çizgide hareket eder. Basınc takip edilerek 

depolanan veya üretilen gaz miktarı belirlenebilir. Ancak akifer depolamada üretim 

sırasında rezervuara su girişi, enjeksiyon sırasında da su çıkışı olur. Bu durumda 

içerik düz bir çizgide hareket etmez. Enjeksiyon sırasında yukarı kıvrılan, üretim 

sırasında aşağı kıvrılan eliptik bir döngü oluşturur. Bu durum Şekil 3.5’de 

gösterilmektedir. 
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3.1.2.5 Tükenmiş petrol ve doğal gaz rezervuarlarında depolama 

Mevsimsel talep farklılıklarını karşılayabilmek için büyük hacimlerde doğal gazın 

depolanabilmesine imkan tanıyan bir depolama şeklidir. Bu sebeple en çok kullanılan 

ve imkanlar dahilinde ilgilenilen, öncelikle oluşturulmaya çalışan sistemlerdir. Doğal 

gaz yer altında geçirgen ve boşluklu yapıdaki rezerv kayacındaki birbirine bağlantılı 

ufak boşluklar içinde milyarlarca metreküp miktarlarda depolanabilir 

Doğal gaz rezervuarları depolama için en uygun adaylardır çünkü bir gaz rezervuarı 

uzun bir süre boyunca içinde gaz bulundurmuştur ve tekrar bulundurabilir. Gaz 

rezervleri arasından da kuru gaz rezervleri, geri üretim sırasında tek fazlı akışı 

sağlayacakları için öncelikli adaylardır. 

Yer altı doğalgaz depolaması, mekan ısıtması için kullanılabilecek büyük miktarda 

gazı ekonomik şekilde depolamaya ve talebin az olduğu mevsimlerde boru hatlarında 

oluşabilecek birikmelere bağlı basınç artışlarını engellemeye yetecek kadar gaz 

depolamaya imkan sağlayabilir. Akiferler ve rezervuarlar geçirgen ortamlar 

olduğundan dolayı, enjeksiyon ve geri üretim aşamalarında görece düşük ve sınırlı 

debilerde çalışırlar. Bundan dolayı ani değişimlerden ziyade mevsimsel değişimlerde 

dengeleyici olarak kullanılırlar. 

3.3 Dünya’da Yer Altı Doğal Gaz Depolamasının Tarihçesi, Gelişimi ve 

Uygulamaları 

Kayıtlara geçmiş ilk başarılı yer altı doğalgaz depolama girişimi 1915 de Welland 

Country, Ontario, Kanada’ da gerçekleştirilmi ştir. Kanada Ulusal Yakıt ve Gaz 

Şirketi kısmen tükenmiş bir doğal gaz rezervuarına, bazı kuyuları uygun hale 

getirerek gaz enjekte etmiş ve bir sonraki kış sezonunda talebin zirve yaptığı 

günlerde yeniden üretmeyi başarmıştır (Knepper ve Cuthbert, 1997).  

Bu başarılı uygulamanın etkisiyle Iroquois Gaz Company benzer bir uygulamayı 

Zoar bölgesinde (Güney Buffalo, New York) denemiştir. Zoar depolama tesisi 

dünyada en uzun süre işletilen yer altı doğal gaz depolama tesisi olarak tarihe 

geçmiştir. Bir sonraki depolama tesisleri sırasıyla 1919 da Kentucky, 1920 

Pennsylvania’ da kurulmuştur. 1920 ile 1930 yılları arasında ek olarak 6 tane daha 

depolama tesis kurulmuştur. 1930’larda bu 9 işletmenin toplam depolama kapasitesi 

18 milyar sm3 civarına ulaşmıştır (Knepper ve Cuthbert, 1997). 
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Öncül girişimlerin başarılı olmasından sonra farklı şirketler, gaz piyasasındaki 

mevsimsel arz-talep dengesini sağlayabilmek için ana gaz hatlarına yakın yer altı 

depolama tesisleri kurmuşlardır.  

Doğal gaz depolama tesislerinin artmasıyla, petrolle beraber üretilen ancak özellikle 

yaz aylarında talep olmadığı için yakılan doğal gazın, yazın depolanıp kışın yeniden 

üretilmesiyle ekonomiye katılması da sağlanmıştır.  

Tükenmiş doğalgaz rezervlerinde depolama hızlı bir şekilde gelişirken, 1946’da su 

akiferlerinde depolamaya yönelik çalışmalar başlamıştır. Doe Run sahası, Kentucky,  

ilk su akiferinde depolama yapılan ilk bölgedir (Knepper ve Cuthbert, 1997). 

1950’lerde tuz oyukları sadece LPG depolamak için kullanılıyordu. 1960’da 

Southeastern Michigan Gas Co. tuz oyuklarında doğal gaz depolanmasına öncü 

olmuştur. Günümüzde tuz oyuklarında depolama sağladığı avantajlarla kullanılan 

sistemlerdir. Doğal gazın dışında etilen, amonyak, kalsiyum klorür çözeltileri ve ham 

petrol de tuz oyuklarında depolanabilmektedir (Katz ve Tek, 1989). Çizelge 3.2 de 

verildiği üzere özellikle doğal gaz rezervleri bu tür uygulamalar için tercih 

edilmektedir.  

Doğal gaz depolama tesisleri genel olarak pazar hacminin fazla olduğu, arzı sağlayan 

ana boru hatlarına yakın bölgelere kurulur. Bunun sebebi gerekli müdahaleleri daha 

hızlı yapmak ve gerekli ek boru hattı mesafesini düşürmektir. Boru hatlarının 

olabildiğince optimum seviyede tutulması hem kurulum hem de işletme maliyetlerini 

hesaba katarak mümkün olur. Şekil 3.6 ve 3.7 sırasıyla Amerika’daki Pazar 

hareketliğini ve mevcut depolama tesislerini göstermektedir. 
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Çizelge 3.2: 2007 yılı itibari ile başlıca doğal gaz pazarı olan ülkelerdeki yer altı 
doğal gaz depolama tesisleri çeşitleri, sayısı, depolama kapasiteleri 
oranı (EIA, 2010; Evans ve Chadwick, 2009). 

Ülkeler 

Tükenmiş 
Rezervuarlar 

Tuz Oyukları Akiferler Toplam  

Ülkedeki 
işletme 
sayısı 
(adet) 

Ülkedeki 
toplam 

depolama 
hacmine 
oranı (%) 

Ülkedeki 
işletme 
sayısı 
(adet) 

Ülkedeki 
toplam 

depolama 
hacmine 
oranı (%) 

Ülkedeki 
işletme 
sayısı 
(adet) 

Ülkedeki 
toplam 

depolama 
hacmine 
oranı (%) 

Adet 
Oran 
(%) 

Birleşik 
Krallık 

2 89 2 11 0 0 4 100 

ABD 324 81 34 8 43 10 401 100 
Fransa 0 0 3 8 12 92 15 100 
Đtalya 10 100 0 0 0 0 10 100 

Almanya 14 58 20 33 8 9 42 100 
Hollanda 4 100 0 0 0 0 4 100 

 

 

Şekil 3.6: ABD doğal gaz depolama tesisleri (EIA, 2010) 
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Şekil 3.7: ABD ithalat, ihracat ve iç piyasa doğal gaz hareketleri (EIA, 2010) 
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3.3 Türkiye’de Doğal Gaz Depolama 

1988’de Rusya Federasyonu’ndan doğal gaz alınımın başlamasıyla birlikte doğal gaz 

kullanımı Türkiye’de hızlı bir şekilde artmıştır ve artmaya da devam etmektedir. 

Ancak doğal gaz tüketimindeki bu artış neredeyse tamamen dışa bağımlı bir halde 

gelişmiştir.  

Türkiye’de başlıca doğalgaz depolama teknikleriyle ilgili gelişmeler şöyledir: 

- LNG depolama tesisleri 

- Tuz oyuklarında depolama 

- Doğalgaz rezervuarlarında depolama 

3.3.1 Türkiye’de LNG depolama tesisleri 

BOTAŞ’a ait olan Marmara Ereğlisi ve özel teşebbüs tarafından Aliağa'da kurulan 

Ege Gaz LNG Terminalleri mevcuttur. Ege Gaz LNG Tesisi 280 bin metreküp LNG 

depolama kapasitesine (yaklaşık 0.17 milyar sm3) sahiptir. Tesisin iletim hattına 

yıllık gaz gönderme kapasitesi 6 milyar sm3 seviyesindedir. Söz konusu tesis 

EPDK'dan 2003 yılında 30 yıl süreli depolama lisansı almıştır. Marmara Ereğlisi 

LNG Tesisi ise 255 bin sm3 LNG depolama kapasitesine (yaklaşık 0.16 milyar sm3) 

sahiptir. Tesisin gaz gönderme kapasitesi yıllık 5.2 milyar sm3 düzeyindedir 

(TEPAV, 2009). 

3.3.2 Türkiye’de tuz oyuklarında depolama 

Depolama tesislerinin yetersizliği günlük ve mevsimsel talep dalgalanmalarının 

bertaraf edilmesi ve arz güvenliği konularında sıkıntı yaratmaktadır. Bu nedenle Tuz 

Gölü Yeraltı Depolama Projesi BOTAŞ tarafından gündeme alınmıştır, Dünya 

Bankasından kredi desteği sağlanmış ve mühendislik çalışmaları tamamlanmıştır. 

Tesisin depolama kapasitesi 1 milyar sm3/yıl olarak öngörülmektedir. Söz konusu 

proje ile özellikle Orta Anadolu Bölgesinin tavan çekişlerinin karşılanması ve 

önümüzdeki yıllarda ortaya çıkması olası arz açığı durumlarında çözüm getirilmesi 

hedeflenmektedir (TEPAV, 2009). 
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3.3.3 Türkiye’de doğal gaz rezervuarlarında depolama 

Doğal gazın yaygın olarak kullanıldığı bütün ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de 

doğal gaz talebi mevsimlere göre değişmekte, kış aylarındaki talep yaz aylarındaki 

talebin iki katına kadar çıkabilmektedir. Bu nedenle, yaz aylarında talep fazlası gazın 

saklanabileceği, kış aylarında da saklanan bu gazın artan talebi karşılamak için 

kullanıma sunulabileceği gaz depolarına uzun süredir ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer 

taraftan, 18.04.2001 tarih ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, doğal gaz ithal 

eden şirketlerden ithal ettikleri doğalgazın %10’unu yurtiçinde depolama konusunda, 

depolama şirketleriyle anlaşma yapması şartını aramaktadır. Ayrıca, doğal gazın 

toptan satışını yapacak olan şirketlerin de gerekli depolama önlemlerini almaları 

zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda, ülkemizin biri denizde, diğeri karada olmak üzere 

toplam 1.6 milyar sm3 kapasiteli ilk yeraltı doğal gaz depolama projesi olan Silivri 

Doğal Gaz Depolama Projesi çalışmaları TPAO tarafından 1998 yılında başlatılmış, 

tesiste 13 Nisan 2007 tarihinde depolanan gazın geri üretimi gerçekleştirilmi ştir 

(TPAO, 2010).  

Ancak, ülkemiz doğal gaz talebinin artması ve dışa bağımlılığın getirebileceği 

risklerin önlenebilmesi için depolama kapasitesinin arttırılmasına ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu nedenle mevcut tesislerin depolama ve geri üretim kapasitelerinin 

2014 yılının sonuna kadar üç aşamada arttırma yönünde gerekli çalışmalara TPAO 

tarafından başlanmıştır (TPAO, 2010). 
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4.  TÜKENNM ĐŞ GAZ SAHALARININ DEPOYA DÖNÜ ŞTÜRÜLMES Đ 

Tükenmiş gaz sahalarının depo amaçlı kullanılmasında, sahanın normal üretim 

süresinde kullanılandan farklı sistemler ve donanımlar kullanılır. Bunlar sahanın 

yapısal özelliklerine ve projeden beklentilere göre, ekonomik koşullar göz önüne 

alınarak ayrıntılı bir projelendirme sürecinden geçilerek karara bağlanır. 

4.1 Yer Altı Doğal gaz Depolama Tesisinin Bileşenleri 

Depolama tesisleri genel olarak aşağıda sırlanan bileşenlerden oluşur: 

Yer altı rezervuarı 

Enjeksiyon ve geri üretim kuyuları  

Gözlem kuyuları 

Toplama sistemleri 

Basınçlandırma sistemleri 

Ölçüm sistemleri 

Dehidrasyon üniteleri 

Ana boru hattına bağlantı hatları. 

4.1.1 Yer altı rezervuarları 

Her bir rezervuar kendine özel özellikleri olan jeolojik oluşumlardır. Gözenekli ve 

geçirgen bir ortamdır. Gaz bu gözeneklerde bulunmaktadır. Geçirgenlik ise bu gazın 

ortamda bir noktadan bir noktaya olan hareketini sağlar. Genelde bu gözenekli 

geçirgen ortamı örten ve gazın düşey yüzeye doğru ve eğer bükülmeler varsa yatay 

hareketini engelleyen geçirimsiz bir katman vardır. Bu geçirimsiz katmana örtü 

kayaç denir. Bazı durumlarda yatay hareket geçirimsiz faylarla da sağlanmış olabilir. 

Gözenekli ortamın tabanı geçirimsiz bir katmanla ya da su ile izole durumda 

bulunabilir.  
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Gözeneklilik birim rezervuar kayacında depolanabilecek maksimum gaz miktarını 

kontrol eden en önemli etkendir. Gözeneklilik rezervuarda her noktada aynı değildir. 

Geçirgenlik, gözenekli bir ortamdaki belirli bir basınç düşümüne karşılık ortamda 

akışkanın akabilme kabiliyetidir. Kayacın geçirgenliğinin fazla olması belirli bir 

miktardaki basınç düşümüne karşılık daha fazla akışkanın akmasını sağlar. 

Geçirgenlikte kuyu boyunca değişkenlik gösterebilir. 

Basınç rezervuar içinde her zaman aynı olmayabilir. Mesela kuyuda bir üretim varsa 

basıncın en düşük olduğu ver kuyu içindir. Tam tersi olarak enjeksiyon anında da en 

yüksek basınç kuyu içinde olacaktır. Bir sahada üretim durdurulduğunda rezervuar 

içerisinde basıncın dengelenmesi çok uzun bir süre alabilir.  

Yer atlı rezervuarları iki genel sınıfa ayrılabilirler: hacimsel rezervuarlar ve su itimli 

rezervuarlar. Hacimsel rezervuarların bütün yüzeyleri geçirimsiz kayaçlarla çevrilidir 

ve basınç tankları gibi davranış gösterir. Jeolojik özellikler rezervuarın hacmini ve 

şeklini sabit tutar. 

Su itimli rezervuarların üst ve yan yüzeyleri geçirimsiz kayaçlarla ancak tabanları su 

ile yalıtılmıştır. Bu tür rezervuarları suya ters şekilde batırılmış kova gibi hayal 

edebiliriz. Bu durumdaki bir kovaya gaz enjekte etmeye başlarsak gaz suyu aşağıya 

doğru iterek içeride bir hacmi kaplamaya başlar. Suyun ötelenmesi mekanizması iki 

şekilde olabilir. Birincisinde rezervuarda suyun gideceği bir yer yoktur ve gaz 

basıncı arttıkça suyun sıkıştırılabilirli ği çok az olduğu için suyun ötelenmesi ile çok 

fazla hacim elde edilemez. Đkinci durumda ise suyun gidebileceği başka rezervuarlar 

veya yapılar varsa artan gaz basıncıyla gaz suyu oralara öteleyebilir ve görece daha 

fazla hacim depolanabilir.  

Su itimli bir rezervuarda gaz üretimi yapıldıkça rezervuar basıncındaki düşüş suyun 

yavaş yavaş rezervuarı doldurmasını sağlayabilir. Kuyu tüketildiğinde rezervuar 

tamamen suyla dolmuş durumda olabilir. Eğer bu saha depoya dönüştürülecekse 

genelde ilaveten daha geniş çaplı kuyular kazılır. Böylece üretim ve enjeksiyon 

debileri arttırılabilir. Đdeal olarak böyle bir sahada gaz depolanmaya başlandığında 

gaz suyu öteleyerek sürekli seviye olarak aşağıya inen bir su-gaz ara yüzü oluşur. 

Ancak bazı durumlarda yoğunluk farkından dolayı gaz suyun içerisinde yükselerek 

rezervuarın üst kısımlarında birikmeye başlar ve hatta buraların yalıtımı yoksa veya 

başka yapısal sebeplerle basılan gaz başka formasyonlara giderek tamamen 
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kaybolabilir. Böyle rezervuarlarda depolamaya başlandığı zaman gaz düşük bir 

debiyle ve gözlem kuyularından eş zamanlı olarak su-gaz ara yüzeyi seviyesi takip 

edilerek enjekte edilmelidir. 

4.1.2 Kuyular 

Kuyular rezervuarlardan yüzeye bağlantı kurarlar, içlerinden gazı üretiriz veya 

enjeksiyon yaparız. Ekonomik olduğundan dolayı genel olarak depolama tesislerinde 

hem üretim hem de enjeksiyon yapabildiğimiz kuyu tasarımları kullanılır. Mevsimsel 

ihtiyaçlara bağlı olarak hem enjeksiyon hem de üretim için kullanılırlar. Özel 

durumlar için tesiste sadece üretim ve sadece enjeksiyon için olan kuyularda 

kullanılabilir. Enjeksiyon-geri üretim kuyuları standart üretim kuyularına göre daha 

geniş çaplı kazılırlar. Bunun amacı depolama ve enjeksiyonda verimliliği 

arttırmaktır. 

Gözlem kuyuları rezervuar içindeki suyun hareketini gözlemlemek için kullanılırlar. 

Gözlem kuyuları yapısal olarak basılan gazın kaçma olasılığı olan bölgelere gazın 

enjekte edildiği yöne gelecek şekilde kazılırlar. Genellikle küçük çaplıdırlar. Bazı 

durumlarda istenilen enjeksiyon ve/veya geri üretim değerlerinin gözlemlenmediği 

kuyular gözlem kuyusu olarak kullanılabilirler. Kuyuların performansını belirlemek 

amacıyla Rawlins ve Schellhardt (1936) tarafından Denklem 4.1’de verilen ilişki 

kullanılabilmektedir. 

2 2( )n
whs whfq C p p= −  (4.1) 

q = Geri üretim debisi 

pwhs =Kuyu başı kapama basıncı 

pwhf  = Kuyu başı akış basıncı 

C = Testlerle belirlenen rezervuara ait katsayı 

n = Testlerle belirlenen rezervuara ait katsayı 

Bu denklemde kullanılacak kuyu başı kapama basıncının ölçülmesi için basıncın 

gözlemlenmesi ve sabitlendiğinden emin olduğumuz ve gerekli düzeltmelerle 

rezervuar basıncı temsil edecek basıncı kullanmalıyız.  
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C ve n katsayıları da sadece kuyuda kullanılan üretim dizisinin özelliklerini 

belirtmez. Bu katsayılar kuyudaki dizinin özellikleriyle birlikte kuyu cidarındaki 

belli bir alandaki rezervuar kayacını özelliklerini sergiler. Yani farklı rezervuarlara 

özdeş iki kuyu kazılsa, test sonuçları farklılık gösterir. 

Bu katsayıları bulmak için kullanılan standart prosedür, sahadaki bütün kuyuların 

kapatılması ve kuyu başı kapama basınçlarının sabitlenmesini bekleyerek başlar. 

Sabitlemenin beklenmesi çok önemlidir. Çünkü rezervuardaki basınç profili düzgün 

olmayabilir. Basınç sabitledikten sonra sırasıyla farklı akış debilerinde akış testi 

başlar ve ilk akış en küçük debili olacak şekilde test programı tasarlanır. Akış 

testinde kuyu başı basıncı sabitlendiği değer ve debi ölçülerek kaydedilir. Daha sonra 

sırasıyla programdaki diğer akışlar için aynı prosedür tekrarlanır. Hesaplamalar 

yapılırken kuyu başı kapama basınçları aynı kabul edilir. Daha sonra gerekli 

hesaplama prosedürü takip edilerek katsayılar hesaplanır. Belirlenen bu katsayılar 

kuyu cidarında ve/veya üretim dizisinde fiziki bir değişiklik olana kadar doğru kabul 

edilirler. Oluşabilecek değişiklikler gözenekliliği, geçirgenliği ve akışı 

etkileyebileceğinden bu katsayıları değiştirebilir. 

Depolama tesislerinde kuyu adedini belirlemek için kuyularda üretilebilirlik 

testlerinin yanı sıra enjektebilite testleride yapılır. Bu durumda denklem şu şekilde 

kullanılır. 

2 2( )n
whf whsq C p p= −  (4.2) 

Bu testlerden elde edilecek sonuçlar kazılacak kuyuların sayısı ve yerlerini 

belirlemede kullanılır. Elde edilecek verilerle yeni kazılacak kuyuların özellikleri 

tahmin edilmeye çalışılır.  

Rezervuarın şekline göre kazılacak gözlem kuyuların sayısı belirlenmelidir. Basılan 

gazın rezervuardan muhtemel kaçış noktalarına gözlem kuyularını kazmak, gaz 

kaçaklarını erken fark etmemizi sağlayacak stratejik bir yaklaşım olacaktır. 

Kuyu yüzey ekipmanında su ayırıcıları kullanılması gerekmektedir. Su ayırıcıları, 

üretilecek tuzlu suyun toplama sistemlerine gitmeden gazdan ayrıştırılması açısından 

önemlidir. 
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4.1.3 Toplama sistemleri 

Toplama sistemleri kuyularla merkez işlem noktasını bağlar. Toplama sistemleri 

normal üretimde kullanılan sistemlere çok yakın özellikler gösterir ancak daha büyük 

çaplı kuyulardan olacak üretim değerlerine yetebilmesi için daha büyük kapasiteli 

sistemler kullanır. Boru hattında akışı belirleyen denklem aşağıda verilmiştir: 

( )2 2 5
1 2

0.001368
p p D

q
GTLf

 
 
 
 

−
=   (4.3) 

q = Debi, MMScf/D 

p1 = Upstream basıncı, psia 

p2 = Downstream basıncı, psia 

D= Boru iç çapı, inç 

T= Gaz sıcaklığı, oRankine 

L= Boru hattı uzunluğu, mil 

G= Gaz özgül ağırlığı 

f= Fanning sürtünme katsayısı 

Bu denklemde boru hattı boyunca ciddi kot farkları olmadığı, ortam sıcaklığının 60 
oF ve basıncın 14.73 psia olduğu kabul edilir. Sürtünme katsayısının eldesinde 

Colebrook-White korelasyonunun veya Moody diyagarmının kullanılması önerilir. 

Kuyulardan çekilen boru hatlarının ana, daha büyük çaplı bir hattına bağlanması ve 

tesise bu şekilde ulaşımın sağlanması genel olarak kullanılan çözüm yoludur. Bir 

diğer yol ise her kuyudan merkez istasyona ayrı ayrı boru hatlarının çekilmesidir, bu 

daha masraflı olduğu için çok tercih edilmez.  

Her bir kuyudaki debiyi ölçen sistemler kurulması önem taşımaktadır. Eğer belli 

kuyulardaki akış miktarı çok artarsa kuyu cidarına sebep olabileceği zararları 

engellemek için debi kısıtlaması koyan mekanizmalarda bağlanabilir. 

Kuyunun üretim periyodu boyunca hiç sıvı üretmediğinin bilindiği durumlar dışında, 

kuyu yüzey ekipmanına etkili sıvı ayrıştırıcıları koyulması büyük önem taşır. 

Rezervuardan gelen suyun içerdiği tuz boru hattında aşınmalara sebep olacağı gibi, 

merkez istasyonda bulunan dehidrasyon sistemlerinde kullanılan glikolün 
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değiştirlmesini gerektireceği şekilde ekstra maliyet artışlarına sebep olacağından 

ayrıştırıcılarla boru hatlarına verilmeden önce suyun ayrıştırılması önem 

taşımaktadır. 

4.1.4 Kompresörler 

Kompresör sistemleri genel olarak kuyulara yakın merkezi yerle inşa edilirler. 

Kompresörler hem enjeksiyon sürecinde basınçlandırmada hem de geri üretimde 

kullanılabilir. Kompresörler daha ziyade enjeksiyonda kullanılırlar çünkü rezervuarın 

basıncı boru hattındaki basınçtan daha yüksektir. Üretimi arttırmak için geri üretim 

periyodunda da kullanılabilirler. Yüzeye yakın ve basıncın çok düşük olduğu, hat 

basıncının enjeksiyon için yeterli olduğu bazı depo amaçlı kullanılan rezervuarlarda 

kompresörler sadece geri üretim içinde kullanılabilir.  

Genel olarak enjeksiyon periyodundaki ihtiyaçları karşılayacak şekilde kompresör 

seçimi veya tasarımı yapılmalıdır. Enjeksiyonun ilk dönemlerinde basınçlandırma 

göreceli olarak düşük değerlerdeyken, enjeksiyon periyodunun sonlarına doğru 

rezervuar basıncı artacağından enjeksiyon basıncıda yüksek değerlere çıkarılmak 

durumundadır. Bu ihtiyaçları santrifüj pompalar sağlayamayacağından yaygın olarak 

pistonlu pompalar kullanılmaktadır. 

Pistonlu bir pompa için gerekli beygir gücünü hesaplamak için kullanılan genel 

formül verilmiştir: 

1
2

1 1
1

1
1

k
kpk

HP qt z
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 −

 
    
    

    
 

= −
−

    (4.4) 

HP = Teorik beygir gücü, hp 

q = Debi, MMscf/D 

p1 = Emme basıncı, psia 

p2 = Basma basıncı, psia 

 = Emme sıcaklığı, oRankine 

= Emme durumundaki sıkıştırılabilirlik 

k = Gazın öz ısısının oranı 
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Yukarda verilen denkleme teorik beygir gücünü gerçek beygir gücüne çevirmek için 

değişik eklemeler yapılabilir.  

Kompresörler genel olarak en yüksek enjeksiyon kapasitelerinde ihtiyaçları 

karşılayacak şekilde tasarlanırlar. Pistonlu pompalarla çalışılırken bilinmelidir ki 

pompaların beygir gücü verileri pompalar, yeniyken, temizken ve ideal koşullarda 

çalışırken geçerlidir. Bu sebeple bir düzeltme uygulanmalıdır. Düzeltme faktörünü 

için elde bir veri ve ölçün yoksa 0.95 almak uygun olacaktır. Maksimum gücü bu 

katsayı ile çarpmak daha doğru bir maksimum güç değeri verecektir. 

Kompresör tasarlanırken kullanılacak ihtiyaç koşulları iyi belirlenmeli ve tasarımı 

yapılırken bunlar göz önüne alınmalıdır. Örneğin bir kompresörün hem enjeksiyon 

hem de geri üretim için kullanılacağı durumlarda kompresör mühendisleri bu duruma 

uygun silindir çapları seçerler. Sonuçlar ideal değerlerde olamasa da kullanılabilir 

tasarımlar yapılır. 

4.1.5 Merkez ölçüm noktaları 

Kesin bir ölçüm rezervuar içeriğinin kontrolü ve takibi açısından çok önemlidir. 

Enjeksiyon ve geri üretim akış sistemlerindeki farklılıklar her iki durumda aynı 

ölçüm sistemini kullanmak yerine her ikisi içinde ayrı ölçüm sistemlerinin 

kurulmasını gerektirir. Sistemler tasarlanırken en üst enjeksiyon ve geri üretim 

senaryoları göz önüne alınmalıdır. Ölçümlerde oluşabilecek hataların kaynaklarından 

en büyüğü pistonlu pompalardaki atım sinyallerinin sebep olacağı hatalardır. Yeterli 

düzeyde, iyi tasarlanmış atım kontrol ekipmanlarıyla ölçümlerde standart ölçüm 

yöntemleriyle olduğundan daha doğru sonuçlar elde edilir.  

4.1.6 Merkezi ayrıştırma noktaları 

Hem enjeksiyonda hem de geri üretimde ayrıştırma kullanılmalıdır. Boru 

hatlarındaki pas demir çapağı gibi katı parçaların rezervuara basılıp zarar vermesini 

önlemek enjeksiyon öncesi ayrıştırmayı gerekli kılar. Ayrıca geri üretimle 

gelebilecek kumu engellemek içinde bu aşamada ayrıştırma kullanmak 

gerekmektedir. Her iki ayrışmada kompresöre girişlerden önce olmalıdır, böylece 

kompresörler korunmuş olur. 
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Geri üretim ayrıştırıcıları katı parçaları tutmak için olduğu kadar rezervuardan 

gelebilecek sıvıları ayrıştıracak şekilde tasarlanmalıdır. Gelecek muhtemel tuzlu su 

sisteme dahil olmadan kuyu başına en yakın noktada ayrıştırılmalıdır.  

Yaz döneminde sıcak havada kuru olarak rezervuara basılan gaz, rezervuarda suyla 

temas edince suya doygun hale gelir ve kışın yüzey sıcaklığın düşük olduğu 

dönemlerde üretilirken beraberinde ihtiva ettiği bu suyu da getirir. Bu soğuk hava da 

boru hatlarından geçen gazdaki su yoğuşmaya başlar. Bu yoğuşmuş olan su eğer boru 

hatlarının geçtiği arazi engebeli değilse merkez noktadaki ayrıştırıcıya kadar taşınır 

ve burada ayrıştırılır. Ancak engebeli bir arazi söz konusuysa, iki tepe arasındaki 

vadiden geçerken su taşınmayabilir ve boru hattı içinde vadi tabanında birikmeye 

başlayabilir. Bu birikme iki vadi arasındaki basınç farkının suyu hareket ettirebilecek 

kadar çok açılmasına kadar devam eder ve bir anda büyük miktarda su boru hattında 

hareket etmeye başlar ve ayrıştırıcının kapasitesinin üzerinde bir değerde olursa 

ayrışmadan büyük miktarda su dehidrasyon sistemine girmiş olur. Böyle ihtimallerin 

olduğu durumlarda merkez ayrıştırma sisteminden önce slug-catcherlar konulmalıdır. 

4.1.7 Merkezi dehidrasyon noktaları 

Doğal gaz deposu olarak kullanılan rezervuar her zaman bir miktar su içerir ve akifer 

bulunduruyor olabilir. Kuru gaz rezervuara enjekte edildiğinde rezervuarda bulunan 

su gazda çözülür. Geri üretilen gaz boru hattına basılacak kalitede olmaz ve 

kurutulması gerekir.  

Uygulamada bütün depolama tesislerinin dehidrasyon sistemleri glikollüdür. Glikol 

dehidrasyon sistemleri ekonomik, performanslı ve slug halinde su gelmediği takdirde 

düzgün şekilde çalışırlar. Slug gelişinin olduğu durumlarda dehidrasyon sistemini 

otomatik olarak kapatan mekanizmalar tesislerde güvenlik amaçlı kullanılabilir. Slug 

gelmesi durumunda sistem iş göremez hale gelir ve gaz kurutulmadan kompresörlere 

oradan da boru hattına verilmiş olunur bu da soğuk havalarda suyun hidratlaşarak 

boru hattının tamamen tıkanmasına neden olabilir. Bu durumun önüne geçmek için 

slug gelişi durumunda glikol tamamen kurutulana kadar beklenilmelidir. Bu yaklaşık 

10-12 saat sürer. 

Dehidrasyon sisteminin periyodik bakımları aksatmadan yapılmalı ve glikol içinde 

çözünmüş madde (özellikle sodyum klorür) miktarı kontrol edilmelidir. Bir diğer 

önemli nokta glikolün geri dönüşüm sisteminin kontrolleridir. Geri dönüşüm 
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sisteminin üretici firmanın belirttiği sıcaklık değerlerinde olmasına dikkat 

edilmelidir. Sıcaklığın üretici firmanın belirttiğinden düşük olması boru hatlarına 

standart dışı gaz verilmesine ve boru hatlarında hidrata bağlı sorunların yaşanmasına 

neden olur. 

4.1.8 Bağlantı hatları 

Depolama tesisinin merkezinden ana boru hattına olan bağlantı hatlarıdır. Đstenilen 

özellikleri sağlayacak uygun çap ve uzunlukta olurlar. 

4.2 Tasarımı Etkileyen Faktörler 

Bir gaz rezervuarının depoya çevrilmesindeki en önemli tasarım faktörü doğal gazın 

kaçışını engelleyecek güvenlik önlemleridir. Bu nedenle tasarım aşamasında 

rezervuar kayacı, kapanımı sağlayın geçirimsiz üst tabaka ve kuyular gözden 

geçirilerek doğal gazın kaçmaması için uygun hale getirilirler. 

Tasarımı etkileyen önemli faktörlerden bir diğeri ise gerekli miktarda doğal gazın 

iletiminin temin edilmesidir. Rezervuar yılın en soğuk dönemlerinde en yüksek talebi 

karşılayabilecek kapasitede üretim yapabilmelidir. Unutulmamalıdır ki bir gaz 

rezervuarı depo amaçlı kullanıldığında yerinde gaz miktarının yüzde ellisi ya da daha 

fazlasını üç-dört aylık dönemlerde üretebilmelidir. Bu nedenle depoya 

dönüştürülmüş gaz rezervuarlarında üretim dönemine göre çok daha fazla sayıda 

kuyuya gereksinim vardır. 

4.2.1 Depolama içeriğinin sınıflandırılması 

Depolama içeriği iki parçadan oluşur: 

-En yüksek gaz miktarı 

-Yastık gazı miktarı. 

En yüksek ve yastık gazı hakkında bilgi vermeden önce kuru gaz rezervuarları için 

kütle denge denkleminin uygulamalarıyla ilgili özet vermek doğru olacaktır. 

Rezervin geleceğiyle ilgili tahminler yapmak konusunda kütle denge denklemleri 

geniş bir kullanım alnına sahiptir. Kütle denge denklemleri belirli bir hacme, belli bir 

zaman aralığında gerçekleşen girdi ve ya çıktının gözlemlenmesine dayanır. 

Denklem 4.5 herhangi bir akifer desteği olmayan kuru gaz rezervuarları için kütle 

denge denklemini vermektedir. 
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Burada p ortalama rezervuar basıncını, pi ilk rezervuar basıncını, z ortalama 

rezervuar basıncındaki gaz sapma faktörünü, zi ilk rezervuar basıncındaki gaz sapma 

faktörünü, Gp üretilen gaz miktarını Gi ise rezervuar ilk gaz miktarını göstermektedir. 

Aşağıdaki varsayımlar Denklem 4.5’in türetilmesinde kullanılmıştır. 

-Rezervuar sabit hacimli bir tank modeli olarak ele alınır (rezervuara su girişi 

olmadığı kabul edilir ve basınçla birlikte gözeneklilik ve su hacmindeki 

değişiklikler ihmal edilir). 

-Rezervuardaki basınç dağılımı homojendir.  

Denklem 4.5’e göre, p/z değerleri y-ekseninde ve Gp değerleri x-ekseninde olacak 

şekilde bir p/z – Gp grafiği çizilirse Şekil 4.1’de görüldüğü gibi bir düz çizgi elde 

edilir. Rezervuarın erken dönemlerinde eldeki noktalar yerleştirilir ve grafik çizilerek 

y=0 (p/z=0) noktasına ekstrapole edilir. Ekstrapole ettiğimiz çizginin x-eksenini 

kestiği nokta yerinde gaz miktarını verir (GIP). Rezervuarı depoya 

dönüştürdüğümüzde, enjeksyon ve geri üretim süreçlerinde çizgi üzerinde ileri ve 

geri hareket etmiş oluruz (Türeyen, 2000). 

Doğal gaz rezervuarları, üzerlerindeki tabaka basınç gradyeni yaklaşık 1 psi/ft iken, 

0.2 – 0.52 psi/ft basınç gradyenleri arasında keşfedilir (Katz ve Tek, 1989). 

Aralarındaki fark, rezervuardaki basıncın keşif edildiği basıncın üzerinde basınç 

değerlerine çıkılmasına imkân verir bu da rezervuarın keşif edildiğinde ihtiva ettiği 

gazdan daha fazlasını depolayabileceğimiz sonucunu doğurur. Keşif basıncı ve 

sonradan arttırılmış basınç değerleri arasındaki basınç “fark basıncı” olarak bilinir ve 

Şekil 4.2 deki halde hesaplamayı kolaylaştıracak şekilde p/z –G grafiğine 

dökülebilir. Bu grafikte verilen bir ortalama rezervuar basıncı değerinde, rezervde 

yerinde gaz miktarı görülebilir.  
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Şekil 4.1: Kuru gaz rezervuarları için tipik basınç-üretim grafiği 

Üst işletme basıncını sağlayacak gaz miktarı kuyulara ve rezervuar kayacının 

özelliklerine bağlıdır. Genel olarak üst işletme basıncı basınç gradyenine göre 

çatlatma basıncına yakın tutulur (Türeyen, 2000). Kuyuların ve kayaçların fiziksel ve 

mekanik özelliklerinin belirlenmesinden sonra rezervuarın üst basıncı (rezervuarın 

maksimum depo doluluğu halindeki ortalama basıncı) belirlenebilir. Tasarımın amacı 

kayaç özelliğine bir hayli bağlı olan en yüksek depolama basıncını maksimize 

etmektir. Bu sebepten örtü kayaç inceyse veya üst tabaka basıncı yeterli değilse keşif 

basıncı en yüksek depo basıncı olarak kullanılır. 

Đşletilen gaz hacmi ise ihtiyaç duyulduğunda yeniden üretilmek üzere rezerve enjekte 

edilen gaz miktarıdır. Maksimum depolama kapasitesi ile yastık gazı kapasitesi 

arasındaki fark işletilen gaz miktarıdır. Her yeniden üretim periyodu sonunda tekrar 

enjekte edilerek döngüsel olarak sürekli değişir. 
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Şekil 4.2: Alt ve üst işletme kapasitesi ile kütle denge grafiği Türeyen (2000) 

Yastık gazı kapasitesi ise belirli bir debiyi sağlayabilmek için rezervuar içinde 

bırakılması gereken gaz miktarıdır. Yastık gazı seçiminde gazı piyasaya pompalamak 

için gerekli beygir gücü gereksinimleri, üretim problemleri ve ekonomi dikkate 

alınır. Yastık gazı miktarını fazla tutmak geri üretim debisini arttırıp pompa 

maliyetlerini düşürürken, işletilen gaz hacminin azalmasına sebep olur. Yastık gazını 

az tutmak ise işletilen gaz miktarını arttırırken, pompa maliyetlerini de arttırır ve 

üretim debisinin düşmesine sebep olur. 

Yastık gazını kurtarılabilen ve kurtarılamayan olmak üzere ikiye kısma ayrılır. 

Depolama tesisi, rezervuar ve kuyuların özellikleri dikkate alınarak, piyasanın gaz 

talebini her durumda sağlayacak şekilde tasarımı yapılmıştır. Yastık gazının 

üretilmesi, gerekli olduğu şartlarda istenilen üretim debilerine ulaşılmasını engeller. 

Bu sebeple depolama sisteminden yastık gazını almak ekonomik değildir. 
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Yastık gazının bir kısmının geri üretilebilmesi ise rezervuar koşulları ve kurulmuş 

pompa istasyonu kapasitesinden dolayı fiziksel olarak mümkün değildir. Özellikle su 

itimli ve akifer tipi yer altı rezeruar depolamalarında kılcal kapanlanmadan dolayı 

yastık gazının bir kısmı tamamen hareketsiz hale gelir. Bu sebeple terk etme 

çındanından daha yüksek seviyelerde bile bu gazı üretmek karlı olmayan maliyetlere 

neden olur.  

4.2.2 Gaz sahasının depolamaya dönüştürülmesi 

Bir doğal gaz üretim sahasını depolama tesisine dönüştürme projesi geliştirilirken 

aşağıda sıralan adımlar takip edilmelidir: 

-Öncelikle jeolojik ve mühendislik bilgileri toplanmalıdır 

-Kuyuların fiziksel durumları değerlendirilmelidir 

-Rezervuarın çalışma içeriği belirlenmelidir 

-Gerekli kuyu adedi belirlenmelidir 

-Gaz sıkıştırma, işleme ve sahadaki boru hatları değerlendirilmelidir. 

Buna ilaveten yukarda belirtilen adımlar takip edilirken aşağıdaki bilgiler 

toplanmalıdır: 

-Jeolojik bilgi 

-Rezervuar keşif basıncı 

-Rezervuar basıncına karşı üretim 

-Gaz kompozisyonunun belirlemesi 

-Kazılmış kuyuları yerleri, derinlikleri ve karot analizleri 

-Kuyudan alınan loglar 

-Rezervuar bileşenleri, izopak haritaları 

-Su itim derecesi 

-Kuyu akış kapasiteleri 

-Kuyuların mekanik durumu 

-Komşu rezervuarları gösteren haritalar. 

Bir doğal gaz rezervuarını depoya dönüştürürken yapılması gereken ilk iş eski 

kuyuların korozyon durumlarını ve muhtemel kaçak noktalarını araştırmaktır. 

Depolama operasyonlarına başlamadan önce kuyuların mekanik olarak sağlamlıkları 

tespit edilmelidir. Üretim bölgelerindeki zayıf bölgelere ya “squeeze” çimentolama 

uygulanarak güçlendirilir ya da sağlamlıklarını arttırmak için liner (silindir gömlek) 
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yerleştirilebilir. Örtü kayaçta olabilecek kaçakları belirleyebilmek için karot 

analizleri, kuyu logları, yapılmış çeşitli test sonuçları değerlendirilmelidir (Knepper 

ve Cuthbert, 1997; Türeyen, 2000). 

Kuyuların ve örtü kayacın fiziksel ve mekanik şartlarını saptandıktan sonra, 

rezervuarın üst çalışma basıncı (rezervuar depolama amaçlı en yüksek kapasiteye 

ulaştığı dönemdeki ortalama basıncı) belirlenir. Burada asıl amaç, örtü kayacın 

durumuna göre olabilecek en yüksek üst çalışma basıncını belirlemektir. Örtü 

kayacın kalınlığı ve ya üst tabaka basıncı istenilen değerlerde değilse rezervuar keşif 

basıncı üst işletme basıncı olarak sınır kabul edilir. 

Yastık gazı miktarı tayininde gazın pazara pompalanması için gerekli beygir gücü 

hesapları, üretim problemleri ve ekonomik koşullar düşünülerek belirlenir. Eğer 

rezervuara ait basınç-üretim verileri (p/z - üretim grafiği) mevcutsa üst çalışma 

basıncı ve yastık gazı basıncı verileri grafikte konularak çalışma gazı miktarı 

kolaylıkla belirlenir. 

4.3 Doğal Gaz Deposu olarak kullanılan Rezervuarın Performansının 

Optimizasyonu 

4.3.1 Rezervuar modelinin oluşturulması 

Öncelikle rezervuarın modellenmesi gerekmektedir. Literatürde yer altı depolama 

rezervuar modelleme üzerine çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Yaygın olarak 

kullanılan modeller, gözenekli ortamda akışkan akışını açıklayan kısmı diferansiyel 

denklemler içeren nümerik çözümlemelere dayanmaktadır. Söz konusu modeller en 

iyi, kuyular arası etkileşimlerde ve rezervuarın heterojenitesini (eğer yeterli veri 

bulunmaktaysa) modellemekte çalışmaktadır.  Rezervuar verisinin olmaması 

durumunda, en iyi yaklaşım, kütle dengesinden derlenmiş analitik denklemler 

üzerine kurulmuş modeller kullanmaktır. Bu modeller, gözenekli ortamda akışkan 

akışını ve kuyu testlerinden alınmış üretkenlik ilişkilerini tarif etmektedir. 

Modellemede en önemli noktalardan biri yaptığımız modeli rezervuarın önceki 

üretim ve basınç değerlerine göre kalibrasyonunu yapmak ve modelden rezervuarın 

ilk üretim performansı değerlerini elde etmektir. Bir başka deyişle model sahanın 

üretim verilerine tarihsel çakıştırma yapmaktadır. Tarihsel çakıştırması 
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gerçekleştirilmi ş rezervuar modeli rezervuarın depoya dönüştürülmesinin 

tasarımında kullanılabilir. 

Bu çalışmada, verilen kuyu sayıları ve saha özellikleri için maksimum çalışma gazı 

kapasitesi hesabı yapılmaktadır. Bu amaçla (McVay ve Spivey, 1994) tarafından 

önerilen yöntem kullanılmaktadır. Aşağıdaki bölümde bu yöntemin detayları 

verilmektedir. 

4.3.2 Sabit bir konfigürasyonda çalışma gazı miktarını azami seviyeye 

Çıkarmak 

Optimizasyon işleminin bir parçası olarak, eldeki rezervuar verileri ve kuyu 

konfigürasyonu için, sabitlenmiş enjeksiyon ve üretim basınç sınırları arasında 

maksimum çalışma gazı kapasitesini belirlemek çoğu durum için gerekli olmaktadır. 

Bu durum fizibilite ve kapsamın belirlenmesi durumlarında da gerekli 

olabilmektedir. Sabitlenmiş basınç sınırları; üretim için en düşük kuyu başı akış 

basıncı, enjeksiyon için de sabitlenmiş en yüksek kuyu cidarı basıncı olarak alınır. 

Bu basınç sınırlarını kompresör ve çatlatma basınç gradyeni belirlemektedir. 

Bu uygulamayı yapabilmek için aşağıdaki varsayımların izlenmesi gerekmektedir: 

-Rezervuarın yeterli yüksek geçirgenliğe sahip olması yarı kararlı akış veya sınır 

etkileri altındaki akışların göreli olarak enjeksiyon ve akış zamanından daha kısa 

olmasına bağlıdır. Bu varsayımın geçerli olmadığı durumlarda kullandığımız 

yöntem rezervuarın gerçek performansından daha düşük değerler verir. 

-Basıncın rezervuar boyunca aynıymış gibi davrandığı kabul edilir. 

-Arz programlaması, zaman dilimi içerisindeki sabit debili üretim periyotlarının 

kesiti olarak gösterilebilir. Her bir periyottaki debi  

1)Sabit olabilir; 

2)Rezervuarın periyodun sonunda verebileceği en yüksek seviyede olabilir; 

3)Başka bir periyottaki bir veya birden çok kesitteki gibi olabilir. 

-Enjeksiyon sabit debide kabul edilir.  

Bu yöntemin bazı avantajları vardır: 

-Mühendise ampirik denklemleri kullanmak yerine simülasyon kullanma imkanı 

verir. Simülasyon mühendise kazılmamış kuyularda bile en uygun rezervuar 

tanımına göre üretilebilirlik tahmini yapma imkanı verir. 
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-Mühendise simülasyonu baştan çalıştırmadan, arz çizelgeleri arasındaki taban 

noktasından tavan noktasına kadar olan bütün noktalardaki değişimleri görme 

şansı verir. 

-Đstenilen basınç değerlerinde, deneme yanılma yöntemlerine gereksinim bırakmadan 

yastık gazını ve çalışma gazını en uygun seviyede tutarak en doğru şekilde 

hesaplanmasını sağlar. 

4.3.2.1 Tavsiye edilen prosedür 

Bu bölümde uygulanan yöntem için tavsiye edilen prosedür sunulmaktadır. Bu 

prosedürde arz talep çizelgesinin tek,  taban kullanım miktarının sabit olduğu 

varsayılmaktadır.  

Modelin hazırlanması 

1.Đstenilen kuyu sayısıyla rezervuar modeli hazırlanır.  

2.Yerinde gaz miktarına karşılık ortalama rezervuar basıncı grafiği hazırlanır. 

Üretim Performans Eğrisinin Hazırlanması 

3.Đstenilen maksimum enjeksiyon basıncından biraz daha yüksek olan sabit ilk 

basınçla başlayarak, minimum sabit kuyu başı basıncında model hazırlanır.  

Bu bize istenilen minimum kuyu başı akış basıncına karşılık üretim için üretim 

performans eğrisi verir. Maksimum çalışma kapasitesindeki bir rezervuar için sabit 

üretim periyodu sonundaki ortalama rezervuar basıncı ve üretim debisi bu eğri 

üzerindeki bir noktaya düşer.  

4.Üretim periyodunun başındaki ortalama basınca karşı üretim periyodu 

sonundaki ortalama basınç grafiği hazırlanır. Üretim performans eğrisi için 

her nokta şu şekilde hazırlanır, 

a.Ortalama rezervuar basıncından üretim periyodunun sonundaki yerinde gaz 

belirlenir. 

b.Üretim debisi üretim periyodundaki gün sayısıyla çarpılır. Elde edilen sayı, 

4a ‘da elde edilen yerinde gaz miktarıyla toplanır. Bu, üretilen son 

gündeki debiyi elde etmek için üretim başında gerekli olan gaz miktarını 

verir.  

c.Üretim başındaki yerinde gazdan ortalama basınç elde edilir.  
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d.Üretimin başındaki ortalama basınç, üretim sonundaki ortalama basıncın bir 

fonksiyonu olarak çizilir.  

Enjeksiyon performans eğrisi elde etmek 

5. Đstenilen minimum üretim basıncından biraz düşük olan uniform bir ilk basınç 

model alınarak, sabit maksimum kuyu dibi basıncıyla enjekte edilir. Bu, bize 

istenilen maksimum kuyu dibi enjeksiyon basıncı için enjeksiyon performans 

eğrisi verir. Maksimum çalışma kapasitesindeki bir rezervuar için enjeksiyon 

periyodunun sonundaki ortalama rezervuar basıncı ve enjeksiyon debisi bu 

eğride herhangi bir noktaya karşılık gelir.  

6. Üretim periyodunun başındaki ortalama basınç vs. üretim periyodu sonundaki 

ortalama basınç grafiği hazırlanır. Enjeksiyon performans eğrisi üzerindeki 

her nokta için,  

a.Ortalama rezervuar basıncından enjeksiyon periyodunun sonundaki yerinde 

gaz belirlenir. 

b.Enjeksiyon debisi enjeksiyon periyodundaki gün sayısıyla çarpılır. Elde 

edilen sayı, 6a ‘da elde edilen yerinde gaz miktarından çıkartılır. Bu, 

enjeksiyonun son gündeki debiyi elde etmek için enjeksiyon başında 

gerekli olan gaz miktarını verir.  

c.Enjeksiyon başındaki yerinde gazdan ortalama basınç elde edilir.  

d.Enjeksiyonun başındaki ortalama basınç, enjeksiyon sonundaki ortalama 

basıncın bir fonksiyonu olarak çizilir. 

Yastık gazı ihtiyacı ve çalışma gazı kapasitesini belirlemek 

7.Đki eğrinin kesiştiği x- ve y-koordinatları, bahsi geçen koşullarla 

sınırlandırılmış maksimum çalışma kapasitesindeki maksimum ve minimum 

ortalama rezervuar basıncını verir.  

8.Minimum ortalama rezervuar basıncı ve maksimum ortalama rezervuar 

basıncından elde edilen maksimum yerinde gazdan yastık gazı ihtiyacı 

hesaplanır.  
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9.Çalışma gazı miktarını toplam çalışılan gün sayısına bölerek üretim debisi, 

çalışma gazı miktarını enjeksiyon gününe bölerek de enjeksiyon debisi 

hesaplanır.  

10. 3 ve 5 numaralarda verilmiş debi ve basınç ilişkileri göz önüne alınarak 

sonuçlar kontrol edilir. 

4.3.3 Depo tasarımında optimum gaz depolama miktarının belirlenmesi 

Burada tartışılan problem,  yukarıda tartışılanın tersidir, rezervuarın özelliklerini 

belirlemek ve tesis tanımlaması ve çalışma gazı tanımlaması ve en yüksek gaz 

performansını belirlemek  yerine;  performans ihtiyaçlarını belirlemek ve ihtiyaçları 

karşılayan rezervuar ve tesis için optimum konfigürasyonu belirlemek esastır. Daha 

detaylı bakmak gerekirse, problem şöyle açıklanabilir: Üretim ve enjeksiyon 

çizelgesi verildiğinde; kuyuların, yastık gazının ve minimum maliyetteki çizelgenin 

elde edilmesi için gerekli sıkıştırma gücü belirlenir. Depolama tasarımı 

çalışmalarında fizibiliteden sonra genellikle bu sorunla karşılaşılır. 

Bu bölümde, sadece üretim sırasında sıkıştırma yapıldığı varsayılacak ve boru hattı 

basıncın enjeksiyon sırasında sıkıştırma ihtiyacı yaratmayacak kadar yüksek olduğu 

varsayılacaktır.  Ayrıca, üretim yapan ve enjeksiyon yapılan tüm kuyuların eş 

zamanlı olduğu varsayılacaktır. Aşağıda bahsi geçen prosedürler, varsayımlar etkin 

olmadığında kolayca geliştirilebilir. Bu yöntem, zahiri kararlı akış varsayımına gerek 

duymaz çünkü; rezervuar simülasyon modeli kullanılmaktadır ve transient akış 

hesaba katılmaktadır.  

4.3.3.1 Tavsiye edilen prosedür 

Tasarım kriteri ve varsayımları belirlemek 

Đlk görev tasarımın optimize edilmesi ve optimizasyonda kullanılacak varsayımlar 

ve/veya kısıtlamalar için kriter belirlemektir.  

Performans gereksinimleri 

Performans gereksinimleri genellikle,  çalışma gazı ve en yüksek debi gereksinimleri 

cinsinden belirtilir. Çalışma gaz gereksinimi, yıllık döngüsel hacmi içerir. Bu da, 

sabit geri üretim-enjeksiyon debisi ve değişken üretim-enjeksiyon debileri çizelgesi 

ile elde edilmektedir. En yüksek debi ihtiyacı, bir veya daha fazla yüksek üretim 
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çizelgesi içindeki performans gereksinimleri belirli büyüklük, zaman ve süre  için 

belirlenmiştir. Çalışma gazı ve yüksek debi ihtiyaçları, geri üretim ve enjeksiyon 

periyotları için üretim ve enjeksiyon debisine karşılık zaman grafiğine indirgenir.  

Çalışma limitleri 

Depolama rezervuar tasarımının optimizasyonunu etkileyecek belli çalışma limitleri 

olabilir. En genel çalışma limiti maksimum rezervuar basınç kısıtlamasıdır. 

Maksimum rezervuar basıncı bazen orijinal rezervuar basıncına veya güvenli bir 

şekilde elde edilebiliyorsa orijinal rezervuar basıncının üstünde belli bir basınç 

farkıyla belirlenir. 

Optimizasyon değişkenleri 

En önemli değişkenler, optimizasyon işlemi süresince belirlenen değişkenler; 

kuyuların sayısı ve yerleri, sıkıştırma gücü ve yastık gazıdır. Belirli durumlarda kuyu 

canlandırma derecesi gibi diğer değişkenler de optimize edilebilir.  

Optimizasyon katsayısı 

Son olarak optimizasyon katsayısı belirlenmelidir. Bu, başlangıç maliyeti veya 

depolama operasyonunun hali hazırdaki net değeri gibi ekonomik bir katsayıdır. 

Temel değişkenlerin maliyetini birleştiren ekonomik bir model gereklidir. Bu 

maliyetler; fiyat/yeni kuyu, fiyat/sıkıştırma gücü ve fiyat/Mscf yastık gazı olarak 

sınıflandırılır. 

Rezervuar modeli geliştirmek  

Sıradaki aşama kuyu yerleri ve sayısı, sıkıştırma gücü ve yastık gazı hacmini tahmin 

etmemize olanak sağlayan rezervuar modeli geliştirmektir. 

Optimum yeni kuyu lokasyonları belirlemek 

Genellikle optimum depolama saha tasarımı yeni kuyuların kazılmasını gerektirir. 

Đdeal olarak bu yeni kuyuların lokasyonları; yeni kuyu sayısı, sıkıştırma ve yastık 

gazı ile eş zamanlı olarak optimize edilmelidir. Yine de en uygun kuyu 

lokasyonlarının belirlenmesini problemin daha başa çıkılır olabilmesi açısından 

ayırmaktayız.  

Yeni kuyuların nerede kazılacağı her zaman çok açık değildir; en uygun kuyu 

lokasyonları; geçirgenlik-kalınlık çarpımı, hidrokarbon ihtiva eden boşluk hacmi ve 
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yakındaki kuyulara olan uzaklık fonksiyonuna göre belirlenir. Bu aynı zamanda geri 

üretim ve enjeksiyon çizelgesinin bir fonksiyonudur. En uygun kuyu lokasyonlarının 

belirlenmesi için ilk önce yeni bir kuyuya göre değişen depolama performansının 

oranını belirlenir. Mesela, aynı sıkıştırma gücüyle yeni kuyu ilave edilmesiyle yastık 

gazı hacmindeki düşüşü belirleyebiliriz. Birden fazla önlem mümkünken, tasarım 

optimizasyonunda kullanılacak aynı depolama çizelgesi ve çalışma koşulunu 

kullanmak gereklidir. 

Sonrasında, alanı eş aralıklarla çizilmiş kazılmamış kuyuların yerleri ve her 

lokasyonda ilave kuyuların depolama performansları belirlenir. Đlk en uygun kuyu 

lokasyonu en büyük ilave depolama performansı sonucuna göre belirlenir. Bu işlem 

kazılacak n sayıda yeni kuyu lokasyonu belirlemek için defalarca tekrarlanır. 

Böylece rezervuar simülatörüyle bağlantılı olan ve sıralı listeyi otomatik olarak veren 

kod geliştirilir.  

Bu prosedür tam olarak kesin değildir, çünkü 1’den n ’e kadar sıralı lokasyonları 

belirlemek yerine yapılması gereken optimum n lokasyonlarını eş zamanlı 

belirlenmektir. Bu yöntem tez çalışması için uygun görülmüştür, fakat aşağıdaki 

maddeler pratikte uygulanabilir değildir. 

-Kazılmamış kuyu lokasyonları için rezervuar tanımlaması sınırlıdır 

-Rezervuar tanımlaması her kazılan kuyunun verilerinin eklenmesiyle 

güncellenmelidir.  

-Optimizasyon belirli bir depolama çizelgesine göre belirlenmiştir ki bu pratikte 

uygulanabilir değildir. 

Optimal kuyu dibi lokasyonları belirlendikten sonra yüzey lokasyonları da gözden 

geçirilmelidir. Eğer yüzey lokasyonları, yeryüzü şekillerinden dolayı erişilemezse 

kuyular maliyeti yüksek olan yönlü sondajla kazılabilir veya kuyu lokasyonları 

değiştirilmesi gerekebilir. 

Kuyular, sıkıştırma ve yastık gazının optimum kombinasyonunu belirlemek 

Bu kombinasyonu belirlemek için rezervuar modeli kullanılarak (bu model sıkıştırma 

gücü, yastık gazı ve kuyu sayısını kapsar) bir seri projeksiyon yapılır. Ardından 

optimizasyon değişkenini minimize eden kombinasyon (genellikle başlangıçtaki 

geliştirme maliyeti) belirlenir. Prosedür şu şekilde uygulanır: 
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-Minimum sıkışma giriş basıncı seçilir. 

-Önceden tanımlı basınç kısıtlamalarına sadık kalarak üretim/ enjeksiyon 

çizelgesini elde etmek için gerekli minimum kuyu sayısını belirlemek için 

iterasyon yapılır. Buradan aynı zamanda yastık gazı miktarı ve minimum 

kuyu sayısı için gerekli maksimum güç elde edilebilir. 

-Artan kuyu sayıları için projeksiyon yapılır. Her kuyu sayısındaki artış için 

gerekli minimum yastık gazı ve maksimum sıkıştırma gücü ihtiyacı belirlenir. 

Düşük basınçta ve tekrarlayan depolama çevrimini içeren tek bir simülasyon 

ile minimum yastık gazı miktarı belirlenir. Başlangıçta ulaşılması gereken 

üretim çizelgesi için basınç çok düşüktür. Fakat enjeksiyon üretimi aştığı 

zaman, çizelgedeki kritik noktadaki minimum basınç kısıtlamasına ulaşan 

çalışma basıncına neden olan minimum değerde sabitlenene kadar yastık gazı 

hacmi artar. 

-Minimum sıkıştırma giriş basınç değerleri için üstte sıralı olan üç prosedür 

tekrar edilir. 

-Her projeksiyon için geliştirme maliyetini ve minimum maliyetle sonuçlanan 

kombinasyon belirlenir ve çizilir. 

Bahsi geçen prosedür kesin minimum maliyeti vermeyebilir; sadece test edilen 

kombinasyonların en düşük maliyetini verir. Burada çözülen problem aslında 

kısıtlanan optimizasyon problemidir. Kesin minimum maliyeti bulmak için bu 

probleme uygulanan daha gelişmiş uygulamalar vardır. 

4.4 Depo Türleri 

Doğal gaz depolama tesisleri genel olarak iki farklı sınıfa ayrılırlar: temel depolar ve 

tüketimin zirve yaptığı durumlarda kullanılanlar. Ancak bu iki ana gruba orta 

kapasiteli diyebileceğimiz üçüncü bir grubu da dahil edilebilir. 

Temel depolar: Çalışma gazının belirlenen üretilebilirlik değerlerinde 80 günden 

fazla geri üretim yapılabilen depolardır. 

Orta kapasiteli depolar: Çalışma gazının belirlenen üretilebilirlik değerlerinde 30 ile 

80 gün arasında geri üretim yapılabilen depolardır. 

Kullanımın zirve yaptığında kullanılan depolar: Çalışma gazının belirlenen 

üretilebilirlik değerlerinde 5 ile 30 gün arasında üretim yapılabilen depolardır. 
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 Temel depolar kış aylarının başlamasıyla beraber geri üretime başlarlar ve mevsim 

sonuna kadar ihtiyacı karşılarlar. Tasarım olarak görece yüksek kapasitelidirler ancak 

üretilebilirlik değerleri düşüktür. Geri üretime ilk başlayan ve mevsim sonuna kadar 

kullanılan depolama tesislerdir. 

Tüketimin zirve yaptığı durumlar için tasarlanan tesisler göreceli olarak daha küçük 

kapasitede olmalarına rağmen üretilebilirlik değerleri daha yüksektir. Depolama 

kapasitelerinin düşük olmasında dolayı ihtiyaç durumunda en son devreye alınan ve 

ihtiyaç ortadan kalktığında ilk devreden çıkartılan tesislerdir. Ana hattın talebi 

karşılayamadığı ve diğer depoların da yeterli gelmediği kış mevsiminin en soğuk 

günlerinde kullanılırlar. Ayrıca bu tarz işletmeler çok kısa sürede enjeksiyon veya 

geri üretime çevrilebilirler. Böylece kullanım sonrasında kısa sürede tekrar 

enjeksiyon yapılarak geri üretimde kullanılabilir hale getirilebilirler. Ancak temel 

depolarda enjeksiyondan geri üretime, geri üretimden enjeksiyona geçiş günler alan 

hazırlık süreçleri gerektirebilir. 

Depoların ilk kullanılmaya başlandığı dönemlerde klasik işletme mantığı yaz boyu 

depolama, kışın da geri üretime alma şeklindeydi. Ancak kışın tüketimin düştüğü 

havanın görece sıcak geçtiği günlerde talep fazlası gazı bu günler içinde depolamak 

ve kısa sürede tekrar üretime vermenin ekonomik getirileri olduğu anlaşıldı. Tabi ki 

bu düşük kapasiteli yüksek üretilebilirlik değerlerine sahip depolar için uygundur. 

4.5 Depolama Tesislerinin Uygun Hale Getirilmesi 

Depolama rezervuarları oluşum doğaları gereği barındırdıkları ve değiştirilemeyen 

bazı özellikleri vardır. Bunlar tasarım sırasında değiştirilemezler. Ancak tesisin 

istenilen şartlara uygun hale getirilmelerini sağlayacak bir takım tasarım çeşitlilikleri 

düşünülebilir. Bir rezervuar yapısal özellikleri gereği, geleneksel metotlarla depoya 

dönüştürüldüğü takdirde istenilen üretilebilirlik değerlerini karşılayamayacak kadar 

düşük geçirgenliğe sahip olabilir. Böyle bir rezervuarın üretilebilrili ğini arttırmak 

için bazı önlemler alınabilir; örneğin daha fazla kuyu kazılabilir, rezervuar hacminin 

büyük kısmı yastık gazı hacmi olarak ayrılabilir yada geri üretimde kompresör 

kullanılması planlanarak daha düşük kuyu başı akış basınçlarına göre bir tasarım 

düşünülebilir. Normal üretim periyodunda optimum olmayabilecek bu önlemler 

sahanın depoya dönüştürülmesi aşamasında uygun hale gelebilir. 
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5.  YÖNTEMLER 

Her bir rezervuar için istenilen özellikleri sağlayacak ekonomik olasılıklar farklılık 

gösterir. Bazı durumlarda mevcut doğal kısıtlamalar ekonomik olan çözümleri çok 

azaltabilir.  

Bir rezervuar seçildiği zaman kapasitesi ve maksimum rezervuar basıncı sabittir. 

Tasarım aşamasında bizim oynayabileceğimiz değişkenler: açılacak kuyu sayısı ve 

çapları, kuyu başı basınçları, bırakılacak yastık gazı hacminin çalışma gazı hacmine 

oranı. Diğer çok önemli olmayan değişkenler ise: toplama sistemlerinin ölçüleri ve 

döşenecek boru hatlarının çapları gibi özelliklerdir. 

Yastık gazı hacminden sonra en önemli yatırım maliyeti kompresör kurulumlarıdır. 

Literatürde yer altı depolama rezervuar modelleme üzerine çeşitli çalışmalar 

bulunmaktadır. Yaygın olarak kullanılan modeller, gözenekli ortama akışkan 

akılışını açıklayan kısmı diferansiyel denklemler içeren nümerik çözümlemelere 

dayanmaktadır. Söz konusu modeller en iyi, kuyular arası etkileşimlerde ve 

rezervuarın heterojenitesini (eğer yeterli veri bulunmaktaysa) modellemekte 

çalışmaktadır.  Rezervuar verisinin olmaması durumunda, en iyi yaklaşım, kütle 

dengesinden derlenmiş analitik denklemler üzerine kurulmuş modeller kullanmaktır. 

Bu modeller, gözenekli ortamda akışkan akışını ve kuyu testlerinden alınmış 

üretkenlik ilişkilerini tarif etmektedir. Modelleme çalışmasına başlamadan önce, 

modelin kuyu içi akış performansı ilişkileri ve kuyu performans ilişkileri hakkında 

detaylı bilgi vermek önemlidir. 

5.1 Modelleme Çalışmalarında Kullanılan Yatay ve Düşey Kuyuların Akı ş 

Performansı Đlişkileri 

Kuyu içine akış performansı ilişkileri rezervuardaki akışkan akışını temsil 

etmektedir. Kuyu içi akış performansı ilişkileri; kütlenin, momentumun ya da 

enerjinin korunumundan türetilen temel diferansiyel denklemlerden elde 
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edilmektedir. Yarı kararlı akışı temsil etmekte olan düşey gaz kuyularındaki (düşük 

basınçtaki) kuyu içi akış performansı ilişkileri, Denklem 5.1’de gösterilmektedir. 

( )2 20.703

ln 0.75

wf

e
m

w

kh p p
q

r
T z S Dq

r
µ

  
   

  

−
=

− + +
         (5.1) 

Burada k (md) rezervuar geçirgenliğini, h (ft) rezervuar kalınlığını,  (psi) rezervuar 

ortalama basıncını, pwf (psi) kuyu dibi akış basıncını, re (ft) drenaj alanı yarı çapını, rw 

(ft) kuyu yarı çapını, sm mekanik zar faktörünü ve q (scf/D) akış debisini 

vermektedir.  

Thomas ve diğerleri(1998)’in çalışması, yarı kararlı akış için yatay gaz kuyularındaki  

kuyu içi akış performansı ilişkilerini aşağıdaki gibi vermiştir. 

xe

w z

2 2
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'
mCA

k hr
r k L

0.703kh(p p )
q

(ln 0.75 S C (S Dq)T z Sµ

−

   
          

−=
− + + − + +

     (5.2) 

D (D/scf) sabiti, yatay kuyular için non-Darcy akış terimi aşağıdaki şekilde elde 

edilmektedir. 

18
22.222 a

p w

k L
D E

L r
γ β

µ
−=    (5.3) 

Burada,  

10 1.22.6 aE kβ −=   (5.4) 

D sabiti, düşey kuyular için benzer şekilde yazılabilir (Satman, 1997) 

18
22.222 a

p w

k h
D E

h r
γ β

µ
−=    (5.5) 

D sabiti, debiye bağlı zar faktörü olarak bilinmektedir. Tüm kuyu içi akış 

performansı ilişkilerinde D sabiti debi ile çarpılmaktadır. Böylece düşük akış oranları 

için etki göz ardı edilebilir olurken, yüksek akış oranları için D sabiti kuyuyla orantılı 

olarak artmaktadır. D sabiti hesabındaki ka değeri kuyu cidarındaki geçirgenliği ifade 

etmektedir. Sm değeri,kuyu cidarı tahribatını temsil eden mekanik zar faktörüdür. 

Mekanik zar faktörünün yatay ve düşey kuyular için, kuyuya akış ili şkileri 
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üzerindeki etkisi Joshi ve Thomas tarafından önerilmiş denklemler baz alınmıştır. S 

değeri yatay kuyu için, eşdeğer negatif zar faktörünü 5.6 ‘nolu denklemle 

açıklanmaktadır (Joshi, 1991) 

'ln w

w

r
S

r
 
  
 

= −     (5.6) 

Burada, 

'
4w
Lr =     (5.7) 

SCA değeri, şekil bazlı faktörü temsil etmektedir. Bu çalışmada kullanılan tüm yatay 

kuyular için, basit hesaplanması sebebiyle, drenaj alanı kare şeklinde varsayılmıştır. 

Farklı yatay kuyu uzunlukları için kare alanlı drenaj alanlarına ait SCA değerleri 

Çizelge 5.1 de verilmiştir. 

Çizelge 5.1: Kare şeklindeki drenaj alanı için SCA değerleri (Joshi, 1991) 

 L/(2Xe) 
LD 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
1 3.772 4.439 4.557 4.819 5.25 
2 2.321 2.732 2.927 3.141 3.354 
3 1.983 2.24 2.437 2.626 2.832 
5 1.724 1.891 1.948 2.125 2.356 
10 1.536 1.644 1.703 1.851 2.061 
20 1.452 1.526 1.598 1.733 1.93 
50 1.42 1.471 1.546 1.672 1.863 
100 1.412 1.458 1.533 1.656 1.845 

Çizelge 5.1’deki LD değerleri 5.8’da verilmiş denklemle hesaplanmıştır. 

2
v

D
h

kLL
h k

 
 
 

=    (5.8) 

L/(2Xe) oranı kuyu cidarı penetrasyonunu temsil etmektedir ve drenaj alanı kenar 

uzunluğu oranı, yatay kuyu uzunluğu oranına paraleldir. C’ değeri, şekil faktörünün 

çevrim sabitidir ve yatay kuyular için bu sabit 1.386 ’dır. 
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6.  TARTI ŞMALAR VE HESAPLAMALAR 

Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi yer altı doğalgaz deposunun 

performansını etkileyen çeşitli parametreler vardır. En etkili olan parametreler ise 

enjeksiyon ve geri üretim kuyularının sayısı, kuyuların kuyu başı akış basınçlarıdır. 

Kuyu sayısının artması genellikle çalışma gazı kapasitesini arttırır ancak yeni kuyu 

kazma maliyetini de arttırır. Bir rezervuarda belirli bir konfigürasyon için gerekli 

optimum kuyu sayısı vardır. Kuyu başı akış basınçları tasarımı etkileyen en önemli 

faktörlerden biridir. Kuyu başı basınçları kompresörler için gerekli beygir gücünü 

hesaplamalarında kullanılan ana belirleyici etkendir. Düşük kuyu başı basıncı 

çalışma gazı miktarını arttırırken gerekli beygir gücü miktarını arttırmaktadır. 

Gerekli kuyu sayısını ve kuyu başı akış basınçlarını belirlemek için özel bir 

optimizasyon çalışması yapılmaktadır. Yer altı doğal gaz depolamasa sahasının 

tasarımındaki bu optimizasyon ekonomik hesaplamalara dayanmaktadır. Bunlar 

kurulum ve işletme maliyetleridir. 

Yer altı doğal gaz depolama sahası tasarımında asıl amaç belirli rezervuar ve yüzey 

tesisi özelliklerine göre çalışma gazı hacmini ekonominin etkisini göz önünde 

bulundurarak en süt seviyeye çıkarmaktır. Sabitlenmesi gereken parametrelerden bir 

tanesi uygun kuyu sayısını kuyu başı basıncını ve gerekli yastık gazı miktarını 

seçmektir ve her bir parametrenin diğer parametrelerle nasıl değiştiğini belirlemeye 

dayanır. Bu adımlar sabit parametreleri değiştirerek tekrarlanır. Devamında, 

ekonomik etkileri göz önüne alınarak yer altı depolama rezervuarının performansını 

belirleyen uygun parametreler hesaplanır. Bunu daha iyi anlaşılması için ileride bir 

örnek verilmiştir. 

Farklı üretim / enjeksiyon periyotları ve 20 - 70 bar aralığında değişen kuyu başı akış 

basınçları için gerekli kuyu sayısı, çalışma gazı ve yastık gazı kapasitelerinin 

miktarlarını belirlendikten sonra tayin edilir. Öncelikle sahanın çalışma gazı 

kapasitesi hesaplanır. Çalışma gazı kapasitesi basitçe üst işletme basıncındaki 

depolanmış gaz miktarı ile yastık gazı miktarının farkının alınmasıyla bulunur. 
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Sahanın üst işletme gaz kapasitesi rezervuarının çatlatma basınç gradyen baz alınarak 

hesaplanır (0.65 psi/ft). X gaz sahasının üst işletme kapasitesi 5.1 milyar sm3 olarak 

alınmıştır. Sahanın yastık gazı kapasitesi, 290 ile 1015 psi kuyu başı akış basıncı, 

2056-2065 psi üst işletme basıncı ve 2.441 – 7” kuyu çapı arasındaki değerler için 

ayrı ayrı ve her defasında tek bir değişkenin etkisi gözlenerek hesaplanmıştır. Ayrıca 

tüm bu parametrelerin etkileri düşey ve yatay kuyular için ayrı ayrı incelenmiştir. 

X gaz sahasının yastık gazı gereksinimi herhangi geri üretim – enjeksiyon debisi için 

kuyu başı akış basınç değerlerinin düşürülmesi ile azaltılabilir. Fakat eğer kuyu başı 

basıncı azaltılır ise satış hattına gazı istenilen basınç değerinde gönderebilmek için  

gerekli olan kompresör beygir gücü gereksinimi artacaktır. 

Genel olarak sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 

1. Kuyu başı basıncı düşürüldüğünde aynı kuyu sayısında yastık gazı basıncı artarken 

çalışma gazı basıncı artar. 

2. Enejksiyon – geri üretim kuyu sayısının artmasıyla çalışma gazı miktarı 

artmaktadır. 

6.1 X gaz Sahasının Depoya Dönüştürülmesi Modellemesinde Kullanılan 

Matematiksel Modelin Đzahı 

Bu çalışmada rezervuarın kuyu içine akış performansını belirlemek için US Bureu Of 

Mines tarafından aşağıda verilen denklem kullanılmıştır (Eurogas, 1998). 

( )2 2
n

wfq C p p= −  (6.1) 

C= sabitlenmiş üretilebilirlik eğrisinin pozisyonunu tanımlayan performans katsayısı 

n= sabitlenmiş üretilebilirlik eğrisinin eğimini tanımlayan katsayıdır. 

n ve C katsayılarını bulmak için öncelikle debi değerleri atanır. Denklem 5.1 

kullanılarak verilen debi (q) değerlerine göre hesap edilen kuyu dibi akış basınçları 

(pwf) hesaplanır. 

Örnek olarak Bölüm 6.2 de verilen temel durum için 1-2-3-4 MMscf/D debi 

değerlerine karşılık Denklem 5.1 kullanılarak pwf değerleri hesaplanır. Hesaplanan 

pwf değerleri kullanılarak Çizelge 6.1 ve Şekil 6.1 oluşturulmuştur. Elde edilen 
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grafiğin eğimi n parametresini verir. Bulunan n değeri Denklem 6.1’de yerine 

konulursa C katsayısı bulunmuş olunur. 

 

Şekil 6.1: LOG(q) ‘ya karşılık LOG( -pwf
2) 

Çizelge 6.1: X Doğal Gaz için örnek hesaplama sonuçları 

q (MMscf/D) pwf (psia) ( -pwf
2) LOG( -pwf

2) LOG(q) ( -pwf
2)n 

1.00 2065.68 9598.40 3.98 3.00 9296.10 

2.00 2063.35 19231.41 4.28 3.30 18580.61 

3.00 2061.00 28894.76 4.46 3.48 27877.30 

4.00 2058.65 38584.18 4.59 3.60 37187.99 

      

 2068.00     

n 0.99651     

 

Çizelge 6.1 kullanılarak Şekil 6.1 oluşturulmuştur. Buradan n değeri 0.99651 olarak 

hesaplanmıştır. Buradan elde edilen n değeri denklem 6.1’de yerine konulursa C 

katsayısı 1.08 10-4 MMSCF/day/psi2n olarak bulunur.  

Bu çalışmada her bir koşul için yukarıdaki prosedür tekrar edilmiş ve bulunan n ve C 

katsayıları, diğer verilerle birlikte McVay ve Spivey’nin optimizasyon prosedürü 

kullanılarak istenen koşullardaki çalışma gazı kapasiteleri hesaplanmıştır.  
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6.2 X Gaz Sahası Özellikleri 

Üzerinde çalışılan X gaz sahasının özellikleri, gaz kompozisyonu ve temel durum 

olarak belirlenen parametreler ve değerleri çizelge 6.2’de verilmiştir.  

Çizelge 6.2: X Sahası Rezervuar Özelikleri ve Temel Durum Kabulleri 

Rezervuar Đlk Basıncı 2068 psia 
Çatlatma Basıncı Gradyeni 0.65 psi/ft 

Yerinde Gaz Miktarı 5.1 × 109 sm3  

Rezervuar Sıcaklığı 610 R 
Kuyu Başı Sıcaklığı 520 R 

Rezervuar Alanı 6.25 km2 

Kuyu Başı Akış Basıncı 290 psia (20 bar) 
Üretim Dizisi Đç Çapı 0.375 ft 

Yatay Geçirgenlik 50 md 
Düşey Geçirgenlik 35 md 

Kalınlık 60 m 
Perfore Kalınlığı 60 m 

Kuyu Sayısı 10 
Rezervuar Derinliği 3937 ft 

Gözeneklilik 15% 
Mekanik Zar faktörü 0 
Geri Üretim Periyotu 120 gün 
Enjeksiyon Periyotu 120 gün 

C1 0.9285 

C2 0.0247 

C3 0.0096 

i-C4 0.0029 

n-C4 0.0023 

i-C5 0.001 

n-C5 0.0011 

N2 0.0223 

CO2 0.0076 

H2S 0 

Çizelge 6.2’de belirtilen parametreler ve rezervuar özellikleri ve gaz bileşimi 

kullanılarak yapılan modelleme kullanıldığında, belirlenen düşey kuyu temel durum 

için çalışma gazı miktarı 1.85×109 sm3, yatay kuyu temel durumu için 2.12×109 sm3 

olarak hesaplanmıştır. Yatay kuyu kıyaslamaları için temel durumda yatay uzunluk 

300 m olarak alınmıştır. 
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6.3 Modelleme Çalışmasının Sonuçları 

Bu modelleme çalışmasında kuyu sayısının, kuyu başı akış basıncının, üretim dizisi 

iç çapının ve mekanik zar faktörünün üzerinde çalışılan rezervuar için çalışma 

basıncını nasıl etkilediği incelenmiştir. Đlaveten, bu parametrelerin yatay kuyular 

üzerindeki etkileri de incelenmiştir. 

Öncelikle temel bir durum belirlenmiştir ve bu temel durumdaki çalışma gazı miktarı 

belirlenmiştir ardından her durumda bir parametre değiştirilerek o parametrenin 

çalışma gazı miktarı üzerindeki etkileri incelenmiştir.   

Çalışmada sırasıyla kuyu başı akış basıncının, kuyu sayısının, kuyu üretim dizisi iç 

çapının, mekanik zar faktörünün ve son durumda da kuyuların yatay olmasının 

çalışma gazı kapasitesini nasıl etkilediği ayrı ayrı incelenmiştir. 

Tüm rezervuarın homojen, kuyu sağma alanlarının eşit, kuyu özelliklerinin aynı 

olduğu varsayılmıştır. 

6.3.1 Düşey kuyularda kuyu başı akış basıncındaki değişikliklerin çalı şma gazı 

hacmine etkisi 

Öncelikle teorik olarak depolama kapasitesini en çok etkileyeceği ön görülen 

parametrelerden biri olan kuyu başı akış basıncı incelenmiştir. Çizelge 6.2’deki 

değerler kullanılarak, 20 - 50 – 70 bar ’lık kuyu başı akış basınçları kullanılarak 

hazırlanan modelleme yazılımında sonuçlar hesaplanmıştır. Sonuçlar Şekil 6.2 de 

verilmiştir. 

Yapılan hesaplamalardan da görüldüğü üzere kuyu başı akış basıncının depolama 

kapasitesi üzerinde çok ciddi etkileri vardır. Kuyu başı akış basıncı azaldıkça çalışma 

gazı hacmi artar. Fakat unutulmamalıdır ki, ana iletim hattının basıncının altında 

kullanılacak basınçlar kompresör maliyetlerini beraberinde getirecektir. 
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     Şekil 6.2: Düşey kuyularda çalışma gazı miktarının kuyu başı basıncı ile değişimi 

6.3.2 Düşey kuyularda kuyu sayısının çalışma gazı hacmine etkisi 

Bu bölümde diğer tüm parametreler sabit tutularak farklı kuyu sayılarına göre 

çalışma gazı miktarının değişimi incelenmiştir. 5 – 10 – 15 kuyu sayılarına göre 

elde edilen sonuçlar Şekil 6.3’de verilmiştir. 

 

 Şekil 6.3: Düşey kuyularda çalışma gazı miktarının kuyu sayısı ile değişimi 

Sonuçlardan görüldüğü üzere kuyu sayısı depolama kapasitesi üzerinde çok 

etkilidir. Kuyu sayısının artması kuyulara düşen sağma alanını azaltır ve 
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depolama kapasitesi artar. Ancak unutulmamalıdır ki sondaj maliyetlerinin 

yüksek olması tasarım aşamasında dikkat edilmesini gerektirir.  

6.3.3 Düşey kuyularda mekanik zar faktörünün çalışma gazı hacmine etkisi 

Kuyu cidarındaki zar faktörünün depolama kapasitesine etkisi bu başlıkta 

incelenmiştir. Sırasıyla -2 – 0 – 5 – 10 değerlerindeki mekanik skin faktörlerine 

göre elde edilen çalışma gazı miktarları Şekil 6.4 de verilmiştir. 

Mekanik zar faktörünün kuyu üretilebilirlğine ve depolama hacmine etkileri 

olduğu görülmüştür. Kuyu kirlenmesini engellemeye çalışmak üretilebilirliği ve 

depolama kapasitesini arttıracaktır. 

 

 Şekil 6.4: Düşey kuyularda çalışma gazı miktarının mekanik zar faktörü ile 
değişimi 

6.3.4 Kuyuların yatay olmasının çalışma gazı hacmine etkisi 

Temel durumdaki rezervuar özellikleri ve diğer parametreler sabit tutularak 

kuyuların yatay uzanımlı olmalarının çalışma gazı üzerine etkileri incelenmiştir. 

Sırasıyla 100 - 200 – 300 – 400 metre yatay uzanımlı kuyuların olması 

durumunda depolama kapasiteleri Şekil 6.5 de görülmektedir. 
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     Şekil 6.5: Çalışma gazı miktarının yatay kuyu uzunluğu ile değişimi 

Kuyuların yatay uzanımının artması rezervuarla kuyunun akışa açık olan temas 

yüzeyinin artmasını sağlar. Bu durum üretilebilirliği arttırır ve çalışma gazı 

kapasitesinde artışa neden olur. 

6.3.5 Yatay kuyularda kuyu başı akış basıncının çalışma gazı hacmine etkisi 

Yatay kuyularda da kuyu başı akış basıncının çalışma gazı hacmine etkisi düşey 

kuyulardaki etkisiyle aynı olduğu görülmüştür. Kuyu başı basıncının artması 

çalışma gazı hacminde ciddi düşüşlere neden olduğu Şekil 6.6’da görülmektedir. 

 

Şekil 6.6: Yatay kuyularda çalışma gazı miktarının kuyu başı akış basıncıyla 
değişimi 
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6.3.6 Yatay kuyularda kuyu sayısının çalışma gazı hacmine etkisi 

Yatay kuyu sayısındaki artışın çalışma gazı üzerine etkileri hesaplanmış ve Şekil 

6.7 de gösterilmiştir. Düşey kuyularda olduğu gibi kuyu sayının artması çalışma 

gazı miktarında kayda değer artış oluşturduğu görülmüştür 

  

Şekil 6.7: Yatay kuyularda çalışma gazı miktarının kuyu başı akış basıncıyla 
değişimi 

 

 

Şekil 6.8: Yatay kuyularda çalışma gazı miktarının mekanik zar faktörüyle değişimi 
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6.3.7 Yatay kuyularda mekanik zar faktörünün çalışma gazı hacmine etkisi 

Yatay kuyular üzerinde çeşitli mekanik zar faktörleriyle çalışma gazı 

hesaplamaları yapılmış ve Şekil 6.8 de görülen değerler elde edilmiştir. Mekanik 

zar faktörünün çalışma gazı üzerinde etkisi olmakla beraber etkisinin kuyu sayısı, 

kuyu başı akış basıncı kadar fazla olmadığı görülmüştür. 
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7.  SONUÇLAR 

Bu çalışmada kuyu özelliklerinin yer altı deposu olarak kullanılan rezervuarın 

çalışma gazı hacmine etkileri incelenmiştir. Geliştirilen modelde US Bureau of 

Mines’ın ampirik üretilebilirlik denklemi ve hem yatay hem düşey kuyular için 

Thomas ve diğerlerinin geliştirdiği teorik kuyu içine akış özellikleri kullanılmıştır. 

Çalışma gazı optimizasyonu için ise McVay ve Spivey’in tavsiye ettiği prosedür 

kullanılmıştır. Bu çalışmada, yakın zamanda yer altı deposu olarak işletilmeye 

başlanmış olan X gaz sahasının özellikleri kullanılmıştır. Hem yatay hem de düşey 

kuyular için değişkenler incelenmiş ve değişimlerin benzer karakteristikte olduğu 

görülmüştür.  

-Tüm kuyu özellikleri aynı kabul edilerek farklı kuyu sayılarında elde edilecek 

depolama gazı hacimleri hesaplanmıştır ve kuyu sayısının kabul edilen 

koşullarda depolama hacmine olan etkisinin tasarımda düşünülmesi gereken 

ana parametrelerden biri olduğu görülmüştür. Kuyu sayısının arttırılması 

depolama gazı hacmini ciddi şekilde değiştirmektedir. 

-Kuyu başı akış basıncının depolama sahasının tasarımını sınırlandıran ana 

parametrelerden biri olduğu ve depolama hacmine kayda değer etkileri 

olduğu görülmüştür. Kuyu başı akış basıncının düşürülmesi belirli kuyu 

sayısında depolama gazı hacminde artışı sağlamıştır.  

-Depolama amaçlı kazılan kuyuların yatay olmasının depolama gazı hacmine 

önemli etkileri vardır. Đstenilen depolama kapasitesinin elde edilmesi için 

kazılacak kuyuların yatay olması, düşey olmasına oranla kuyu sayısını 

azaltacaktır. 

-Mekanik zar faktörünün kuyu üretilebilirliğine ve depolama hacmine etkileri 

olduğu görülmüştür. Kuyu kirlenmesini engellemeye çalışmak üretilebilirliği 

ve depolama kapasitesini arttıracaktır. 

-Bu çalışmada tartışılan modelin ana uygulaması gaz depolama planının ve 

operasyonunun projelendirilmesidir. Örneğin bu modeli kullanarak ele alınan 
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rezervuarın üretilebilirliği tahmin edilebilir ve kuyu şartlarına bağlı olarak 

performansı değerlendirilebilir. Kuyu ve kuyu içi şartlarına göre verilen 

yüzey tesisi konfigürasyonuna göre çalışma gazı hacmi öngörülebilir.  
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