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Haz›r Enerji

Termal enerji santralleri, fo-

sil bir yak›t› yakarak enerji

üreten, bunu yaparken de

çevreyi ve atmosferi kirleten,

global ›s›nmay› körükleyen

düzenekler. Oysa Dünyam›-

z›n kendi atefliyle ›s›nmak

dururken, baflka atefllere ne

gerek var? Gerçekten de yer-

yüzünden, gezegenimizin er-

gimifl demirden merkezi

do¤rultusunda bir kuyu kaz-

d›¤›n›zda ne kadar derine

inerseniz s›cakl›k o kadar

art›yor. Asl›nda öyle ›s›nmak

için ne fazla derine gitmeniz

gerekli, ne de fazla para har-

caman›z. Houston’daki

(ABD) Power Tube adl› flir-

ket, 600 evin tüm elektrik

gereksinimini kolay yoldan

karfl›layacak bir düzenek

öneriyor. 

Buluflçu Doyle W. Brewing-

ton’ a göre bunun için 70cm

çap›nda, 30 metre boyunda

bir boruyu, s›cakl›¤› yüzey-

den 1000 C daha yüksek

olan bir derinli¤e kadar in-

dirmek yeterli. Tek bir tüple

1 megawatt güç elde edilebi-

lecek.  Bu "Derinlik Enerji-

si" tüplerinin indirilmesi ge-

reken derinli¤i belirleyense,

bölgenin jeolojik özelli¤i.

Volkanik bölgelerde yüzeye

yak›n yerlefltirilebilirken,

baflka yerlerde birkaç yüz

metre derine kadar gömül-

meleri gerekebilecek. Bre-

wington, halen 1 megawatt

güç üretecek bir prototip

üzerinde çal›flmalar›n› sür-

dürüyor. Düzenekte uçucu

bir hidrokarbon, bir

jeneratör üzerindeki türbin

kanatlar›n› çevirerek elekt-

rik üretimini sa¤l›yor. 
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Enerji

Alexander Gorlov, 40 y›l önce

M›s›r’daki ünlü Assuan Baraj›’n›n

inflas›nda dan›flman olarak görev

yapm›fl bir Rus mühendis. Ama flimdi

barajlara düflman. Nedeni, bunlar›n

insanlar› yerlerinden etmesi

(Assuan’da 90.000 kifli göç etmek

zorunda kalm›fl) çevreye ve arkeolojik

kal›nt›lara onar›lamayacak zararlar

vermesi. fiimdi ABD’nin Boston

Kentindeki Northeastern

Üniversitesi’nde mühendislik

profesörlü¤ü yapan Gorlov, barajlara

gerek olmadan sudan enerji elde

edilmesine yarayan teknolojiler

üzerinde çal›fl›yor. Gorlov Helical

Turbine ad›n› verdi¤i sarmal türbini

de derelerden ve med-cezir

kanallar›ndan kolay yoldan enerji

elde etmek için gelifltirmifl. Sarmal

türbin, derede akan suyun kinetik

enerjisini, %35 verimle elektrik

enerjisine çevirebiliyor. S›radan

türbinlerle sa¤lanabilen verimse

yüzde 20 düzeyinde. Gorlov

Türbinleriyle oluflturulan 5

kilowatt’l›k bir sistemle 14 odal› bir

motelin enerji gereksinimi

karfl›lanm›fl. 

ABD’nin enerji gereksiniminin

%10’unu hidroelektrik santrallerince

karfl›land›¤›n›, hidroelektrik

potansiyelin %90’›n›n ise üzerinde

baraj kurulamayacak su yollar›nda

bulundu¤unu vurgulayan Gorlov, bu

potansiyelin ancak sarmal türbin ve

benzerlerince karfl›lanabilece¤ini

söylüyor. 
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Enerjik Gökdelen

K›rsal alanlarda rüzgâr türbinleri

dünyada al›fl›ld›k bir manzara haline

gelmeye bafllad›. Yaln›zca ABD’de

bunlardan 13.000 tane

bulunuyor ve ülkenin

toplam enerji

gereksinmesinin

%1’ini karfl›l›yor.

Avrupal› mimar ve

mühendislerin

oluflturdu¤u bir

konsorsiyumun

planlar›

benimsenirse,

pervaneler

kentlerde de

dönmeye

bafllayacak. ‹ngiliz,

Alman ve Hollanda

firmalar›ndan

oluflan BDSP adl›

konsorsiyum,

Avrupa Birli¤i’nin

mali deste¤iyle

enerji

gereksinmesinin

önemli bir k›sm›n›

rüzgârdan

sa¤layacak bir bina projesi haz›rlam›fl

bile. Bir ifl merkezi olarak tasarlanm›fl

binan›n ikiz kulelerine, rüzgâr› içeri

çekmeleri için bumerang biçimi

verilmifl. Pervane kanatlar› 7 m olan

prototip bir türbinle yap›lan deneyler,

düz bir araziye kurulu bir rüzgâr

türbinine oranla iki kat güç

üretilebildi¤ini

göstermifl.

Tasar›mdaki üç

türbinin birlikte

binan›n enerji

gereksinmesinin en

az yüzde 20’sini

karfl›layabilece¤i,

bu oran›n çok daha

yukar› da

ç›kabilece¤i öne

sürülüyor. Sorun,

tasar›m›n düzenli

ve güçlü rüzgâr

alan bir yer

gerektirmesi ve

aerodinamik yap›s›

nedeniyle binan›n

inflaat›n›n görece

güç olmas›. 
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Derede Baraj
Kurulmaz, Ama...


