
 

 
 
 
 
 
 

SK-1 
JEOTERMAL KUYUSU AÇILMASI İŞİNE 

AİT KUYU PROGRAMI 
(EK-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 



 
SK-1 JEOTERMAL SONDAJ KUYU  DELGİ, MUHAFAZA BORUSU VE 

ÇİMENTOLAMA PROGRAMI 
 
 

1. Kademe Yüzey Muhafaza Borusu (0-50m Delgi) 
 

Kuyu hazırlıklarının tamamlanmasının ardından, 26" matkapla 50 metreye kadar 
ilerlenecek ve 20” muhafaza boruları kuyuya indirilip, boru arkası yüzeye kadar çimentolanacaktır. 

 
• Teknik şartnamede belirtilen çimentolama yöntemlerinden uygun olanı yapılacaktır. 
• Çimento karışımı, 1,80 gr/cm³ yoğunlukta tutulmaya çalışılacaktır. 
• Geciktirici, su kaybı önleyici, sürtünme azaltıcı gibi katkı maddeleri kuyu şartları göz önüne 

alınarak uygulanacaktır. 
• Çimento operasyonu sonunda, yüzeye çimento geldikten sonra anülüsteki çimento 

düzeyinin düşmesi göz önünde alınarak top job işlemi yapılacaktır. Anülüste çimento 
eksilmesi durumunda, 1” kaynaklı borular anülüsten inilerek seviye belirlenecek ve eksik 
çimento tabandan itibaren yükseltilerek tamamlanacaktır. 

• Yüzeye çimento gelince operasyon bitirilecektir. Top job öncesi kesinlikle kuyuya su girişi 
izin verilmeyecektir. Top job çimento işlemi katkısız olacaktır. 

• Çimentonun donması için min. 24 saat (Elekten gelen son andaki ve çimento ünitesinden 
alınan numunelere istinaden) beklenecektir. (Prizlenme durumuna göre zaman 
değiştirilebilir.) 

• Çimento miktarı anülüs hacminin % 100 fazlası olacaktır. 
Kuyu Delgi Çapı  : 26" 
Boru Dış çapı  : 20" 
Boru Cinsi   : ST-37 
Boru Dizisi Uzunluğu : 50 m (Formasyona göre değişiklik gösterebilir.) 
Boru Tipi   : Spiral Kaynaklı, Kaynak Ağızlı, TSE’li 
Boru Et Kalınlığı  : 9 mm 
Çimento Tipi   : API G sınıf çimento + yeterli oranda silika tozu 
Çimento Karışımı Yoğunluğu: 1,80 gr/cm³ 
Çimento Donmayı Bekleme : Min. 24 saat 

 
 İhtiyaç duyulan muhtemel malzemeler : (Tüm malzemeler birim fiyatlara dâhildir.) 
1- Yeteri kadar 13 3/8” centralizer (Merkezleyici) (Gerekli görülürse) 

 
 

2. Kademe Muhafaza Borusu (50m ~200m Delgi) 
 

171/2” matkapla 100-200 metreye kadar ilerlenip, 133/8” muhafaza boruları indirilip, boru 
arkası yüzeye kadar çimentolanacaktır. Boru indirme işlemlerine başlamadan önce kuyu taranacak 
ve kuyu şartları iyileştirildikten sonra 133/8” muhafaza boruları kuyuya indirilecektir. 

 
• Çimentolama işlemi stab-in (kuyu dibinden) yöntemle yapılacaktır. 
• FC ve FS arasında iki boy casing bulunmalıdır. 
• Boru anülüsünün sağlıklı olarak çimentolanması için ilerleme sırasındaki kaçaklar ve 

jeolojik formasyonların değerlendirilmesi sonunda karar verilecek oran kadar (%40-100) 
fazla çimento uygulanacaktır. 

• Çimento karışımının son iki metreküpü yavaş yavaş ötelenip tapa oturtma basıncı 



gözlenecektir. Operasyon bitirildikten sonra casing içerisinde basınç bırakılmayacaktır. 
Eğer tapa oturması görülmezse öteleme basılacak ve işlem bitirilecektir. 

• Geciktirici, su kaybı önleyici, sürtünme azaltıcı gibi katkı maddeleri kuyu şartları göz 
önüne alınarak uygulanacaktır. 

• Çimentonun donması için ortalama 48 saat (Elekten gelen son andaki ve çimento 
ünitesinden alınan numunelere istinaden) beklenecektir. (Prizlenme durumuna göre zaman 
değiştirilebilir.) 

• Kuyu başı yerli vana ve flanşlar kullanılarak kuyubaşı sistemi (EK-2) monte edilecektir. 
 

Kuyu Çapı : 171/2” 
Boru Dış çapı : 133/8” 
Boru Cinsi : K-55 veya J-55 Casing, API 5CT 
Boru Dizisi Uzunluğu (Takriben)  : 100-200 m (Formasyona göre değişiklik gösterebilir.) 
Boru Son Ağırlığı : 36 lb/ft 
Boru Et Kalınlığı : 9 mm 
Boru Bağlantı Tipi : Manşonlu 
Boru Diş Tipi : BTC 
Boru Teknik Özelliği : Sıcak Haddelenmiş Yekpare Manşonlu Çelik Boru 
Çimento Tipi : API G sınıf çimento + yeterli oranda silika tozu 
Çimento yoğunluğu : 1,80 gr/cm³ 
Çimento Donmayı Bekleme : 48 saat 

 
 İhtiyaç duyulan muhtemel malzemeler : (Tüm malzemeler birim fiyatlara dâhildir.) 
1- 1 adet 171/2”  float shoe (Tapa) 
2- 1 adet 171/2”float collar (Tapa) 
3- Yeteri kadar 171/2”centralizer (Merkezleyici) 
 
Astar Boru (Liner) (200m-1.000m Arası) 

 

Kuyu 133/8” muhafaza boru dizisi içerisinden kuyu muhtemel derinliği olan takriben 1000 
m derinliğe kadar 121/2” çapındaki matkapla delinecektir. Boru indirme işlemlerine başlamadan 
önce, 121/2” kuyu, 133/8”boru tabanından kuyu tabanına kadar, tek tek tij bağlanarak taranacak olup 
tarama sırasında kuyu şartları iyileştirilecek ve 95/8" delikli üretim boru dizisi, kuyu tabanından 
başlayarak 20 m’lik kısmı üretim borusu içinde kalacak şekilde kuyu tabanına bırakılıp set 
edilecektir. 

Gerek görüldüğü hallerde kuyu open-hole (açık, teçhizsiz) bırakılabilir. 
 

Kuyu Çapı : 121/2” 
Liner Çapı : 95/8” 
Boru Cinsi : K-55 veya J-55 Casing (Filtreli ve kapalı boru) 
Boru Dizisi Uzunluğu (Takriben)  : 820 m 
Boru Son Ağırlığı  : 26 lb/ft 
Boru Et Kalınlığı : 8 mm 
Boru Bağlantı Tipi : Manşonlu 
Boru Diş Tipi : BTC 

 
 İhtiyaç Duyulan Muhtemel Boru Malzemeleri : (Tüm malzemeler birim fiyatlara dâhildir.) 

 

1- Liner Bırakma Başlığı 
Stabilizasyon ve Sapma 

 



• Stabilizasyon sistemi (BHA) ve stabilizer gerekliliği kuyu şartlarına göre değiştirilecektir. 
• Muhafaza boruları indirildikten sonra stabilizasyona önem verilecek ve her matkap 

değişiminde ve gereken durumlarda eğim ölçüsü alınarak kuyu eğimi yönelimi izlenecektir. 
Kuyudaki sapma miktarları işin teknik şartnamesinde belirtildiği oranların dışına 
çıkmayacaktır. 

• Matkaba yakın olan stabilizerlerin 1/8" ve matkaba uzak olan stabilizerlerin 1/4" den daha 
fazla aşınmalarına müsaade edilmeyecektir. Daha fazla aşınanlar varsa değiştirilecektir. 

• Yukarıda belirtilen matkap ve stabilizasyon sistemi için gerekli olan tüm malzemeler 
Yüklenici tarafından temin edilecek ve çalışma boyunca sahada hazır duracaktır. 

 
 Stabilizasyon için ihtiyaç duyulan muhtemel malzemeler: 
(Tüm malzemeler birim fiyatlara dâhildir.) 

 
26” kuyu için  : 1 ad. 26"  stabilizer ve yeteri kadar DC ve HWDC” 

171/2” kuyu için : 1 ad. 171/2 " stabilizer ve yeteri kadar DC ve HWDC 

12¼” kuyu için : 2 ad. 12¼" stabilizer ve yeteri kadar DC ve HWDC 

 
 Geçilmesi Muhtemel Olan Formasyonlar 

 
İnterval (m) Litoloji 

0-30  Alüvyon 

100-200 Kil ve altere andezit birimleri 

200-1000 Andezit birimleri 

 
 

Kuyu 
Delgi 
Çapı 
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Boru Çapı 
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Boru 
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Borusu 

Et 
Kalınlığı/ 
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Ağırlığı 

   K.B. 
Çelik 
Kalit

esi 

    Manşon 
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Çimento 
Yüksekliği 
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20” 
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50 
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kaynaklı 9 
mm et 

kalınlığında 

ST-37 Kaynaklı 
 

Yüzeye 
Kadar 

171/2" 
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(Muhafaza 
Borusu) 

100-
200 36 lb/ft 

K-55 veya 
J-55 

Casing 
Manşonlu 

BTC 
Yüzeye 

Kadar 

12 1/2" 
95/8” (Liner 

Filtreli-
kapalı) 

820 26 lb/ft 
K-55 veya 

J-55 
Casing 

Manşonlu 
BTC - 
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