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Hidroelektrik Enerji

"Hidroelektrik Enerji, Sudan Gelen Kinetik Enerjinin Elektrik Enerjisine

Dönüştürülmesiyle Üretilir. Bu Gücü Kullanmak İçin, Bu Yenilenebilir

Emisyonsuz, Yerel KaynaktanMaksimum Güç Elde Etmek İçin Muazzam

Hidroelektrik Altyapıları İnşa Edilir.” 

(Kaynak: Iberdrola.com)



Potansiyel Kaynaklar (I)

Akışın yönlendirilmesi: 

Bu yöntemle su, akıntıdan suyu
hidroelektrik santraline taşıyan bir
boru hattına yönlendirilir. O
andaki akımın boyutuna büyük
bağlı olarak oldukça değişken
miktarlarda enerji üretilir.

(Kaynak: https://www.uihere.com/free-photos/search?q=hydroelectric+Power+Station)



Potansiyel Kaynaklar (II)

Akıntının kesilmesi: 

Bir baraj inşa edilerek nehrin
akışı kesintiye uğrar, 
dolayısıyla seviyesi yükselir
ve akışın hızı yavaşlar. 
Derenin dar kısımları
kullanılmaktadır.



Hidroelektrik altyapılar
Hidroelektrik santraller

Elektrik Enerjisi Depolanamaz > Gerekli Gücün Öngörülmesi

Santrallerin Ürettikleri Enerji Miktarını Uyarlamaları Gerekiyor > 
Esneklik



Tipik bir hidroelektrik santralinin 3 bölümü vardır:

- Elektriğin Üretildiği Bir Elektrik Santrali,

- Su Akışını Kontrol Etmek İçin Açılıp Kapanabilen Bir Baraj,

- Suyun Depolandığı Bir Rezervuar.

Hidroelektrik Santraller

(Kaynak: pixabay.com)



Hidroelektrik santraller

Bir Hidroelektrik Santrali Nasıl Çalışır?



Hidroelektrik santraller

Hidroelektrik Santral Türleri

- Dış santraller
- Yeraltı santralleri
- Kuyudaki santraller



Su Çarkları

Su çarkları MÖ 1. yüzyılda icat edildi >> devrim niteliğindeki icat.Rolleri, yel
değirmenlerine benzer şekilde su gücünü farklı güç biçimlerine dönüştürmekti. 
Bu kullanımlar, un öğütmekten veya yünün öğütülmesinden maden
cevherlerinin dövülmesine kadar olabilir. Su çarklar farklı şekillerde olabilir:

• Yatay

• Dikey

(Kaynak: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pitchback_water_wheel_schematic.svg)



Yüksek Hızlı Ticari Türbinler

19. yüzyılın sonunda Lester Pelton, su çarklarında değişiklikler yaptı ve su türbinlerinin 

gelişimini başlattı. Bir türbin, bir jeneratöre aktarıldıktan sonra elektrik gücüne dönüşen 

bir dönme hareketi üretmek için suyun kinetik enerjisini kullanan elementtir.Türbinler 

iki farklı kategoriye ayrılabilir: etki veya reaksiyon türbinleri.

• Etki türbinleri: Dönmek için sadece suyun akış hızını kullanırlar. Bu, yalnızca türbin 

yüksekliğinin kullanılması anlamına gelir.

• Reaksiyon türbinleri: Sadece türbinin yüksekliğini kullanmakla kalmaz, aynı 

zamanda türbinden tahliye borusuna olan yükseklik farkından da yararlanırlar.



Yük ve akış

Hidroelektrik, baştan aşağı iner ve akar. Güç miktarı ve dolayısıyla

üretebileceğiniz enerji, yük ve akışla orantılıdır:

• Yük, hidro girişi ile hidro deşarj noktası arasındaki su seviyelerindeki
değişimdir.

• Akış, belirli bir süre içinde bir noktadan geçen, fit küp veya saniyede
metreküp (m3 / sn) olarak ifade edilen su hacmidir.



Enerjiyi Depolamak

Pompalı depolama hidroelektrik, bir tür hidroelektrik enerji depolamasıdır. Su 
bir türbin içinden aşağı doğru hareket ederken güç (deşarj) üretebilen farklı
yüksekliklerde iki su rezervuarının bir konfigürasyonudur; bu, üst rezervuara su
pompalarken (yeniden doldurma) gücü çeker.

Hidroelektrik pompalama 
teknolojisi, günümüzde 
enerjinin büyük ölçekte 
depolanmasını sağlayan en 
verimli sistemdir.



Santral Verimliliği

Hidroelektrik sistemin olabildiğince verimli olması için aşağıdaki faktörleri

hesaba katmamız gerekir:

• Suyun girişi, çıkışı ve iletiminin verimli olması ve çok az kinetik enerji kaybı
olması.

• Türbinin verimli olması.

• Elektrik jeneratörünün verimli olması.

• Santralden enerjinin tüketileceği yere geçişin optimize edilmesi.



Ev Yapımı Bir Su Türbini (I)

Ev yapımı bir su türbini yapmak için aşağıdaki malzemelere ihtiyacımız
olacaktır:

• Eski bir bisiklet
• Bisiklet tekerleği
• Zincir
• Pedal
• Araba jeneratörü
• Plastik kaplama (kaşık veya bardak)



Ev Yapımı Bir Su Türbini (II)

Şu adımlar takip edilir:

1. Ön tekerleği bisikletten çıkarın.
2. Zinciri bisikletin pedallarından çıkarın.
3. Araba jeneratörünü veya alternatörü pedalların alt tarafına kaynaklayın veya

monte edin, böylece zincir alternatör kasnağının etrafına sarıldığında ortalanır
4. Bisikletin koltuğunu tamamen yukarı kaldırın.
5. Birkaç düzine plastik topu ikiye bölün.
6. Küçük plastik bardakları ya da kapları, aralarında yaklaşık iki inç aralıklarla ve

hepsi aynı yönde olacak şekilde bisikletin arka tekerleğine vidalayın.
7. Bisikleti bir dereye veya hareket eden su kaynağına ters çevirin, böylece koltuk

suda olacaktır. Bardaklar, çarkı itecek şekilde su akımına bakmalıdır.

Su akımı yeterince güçlüyse, çark dönmeye devam edecek ve birkaç amperde 12 volt 
elektrik üretecektir. Alternatörü, aküleri kıyıda şarj etmek veya ekipmanı çalıştırmak için 
bağlayın. 



Dezavantajları

Avantajları

● Göç modellerini değiştirir ve balık popülasyonlarına zarar verir.
● Nehir yaşam alanlarına zararlı olan suda düşük çözünmüş oksijen

seviyelerine neden olur.
● Bu devasa santrallerin, elektrik hatlarının vb. İnşası sırasında meydana

gelen kirlilik.
● Hidroelektrik santralleri inşa etmek genel olarak pahalıdır
● Elektrik üretimi ve enerji fiyatları, mevcut su miktarı ile doğrudan

ilişkilidir.
● Sınırlı rezervuarlar.

• Kar ve yağışla yenilenen temiz bir yakıt kaynağıdır.
• Büyük miktarda elektrik sağlayabilir
• Barajlar ayrıca somon gibi balıkların yukarı doğru yüzerek

yumurtlamasını da engeller.
• Hidroelektrik enerjinin çevresel etkileri azaltılabilir ve diğer

fosil yakıtlar ve nükleer enerjiye kıyasla düşük kalabilir.



Nehirlerin doğal ekolojisini bozmak

Ormanlara ve biyolojik çeşitliliğe zarar vermek

Yüksek miktarda sera gazı salami

Gıda sistemlerini ve tarımı bozmak

Kötüleşen su kalitesiİnsan maliyetleri

Hidroelektrik Enerji Kullanmanın Çevresel Etkileri



Maliyetler ile güç ve küçük bir hidroelektrik planının başı arasındaki
ilişkiyi tanımlamak için bir formül vardır (Ogayar ve Vidal, 2009):

COST (per kW) = αP1-βHβ1

Küçük Ölçekli Hidroelektrik Enerji
Sistemlerinin Maliyeti

P, türbinlerin kW 

cinsinden gücüdür;

H, metre cinsinden

başlıktır

α bir sabittir; 

veβ ve β1 sırasıyla güç ve 

başlık için katsayılardır.

1. Uygun fiyatlı enerji: Uygun bir sahanın bulunduğu küçük hidroelektrik, genellikle çok uygun maliyetli bir

elektrik enerjisi üretim seçeneğidir.

2. Kırsal kalkınma: Küçük hidroelektrik, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki uzak topluluklar için kırsal

alan elektrifikasyonu için maliyet açısından rekabetçi bir seçenek olabilir ve dizel yakıtlı üretimin önemli

bir bölümünü ortadan kaldırabilir.

3. Ucuz malzeme: Santral, mekanik ve elektrikli ekipmanların çoğunu içerir ve geleneksel yapı

malzemelerinden yapılmıştır, ancak bazı durumlarda bu yer altında olabilir.

4. Tasarruf edin: Küçük hidroelektrik santralleri için iddialı yenilemeler öngörülebilir



Şuan Niagara, New York Eyaletindeki en büyük elektrik üreticisidir ve aynı anda 24 
milyon 100 watt'lık ampulü yakmaya yetecek kadar güç üretir. New York Power 
Authority'ye göre, bu düşük maliyetli elektrik eyalet sakinlerini ve işyerlerini yılda yüz
milyonlarca dolar tasarruf ettiriyor.

Robert Moses Niagara Enerji Santrali
https://www.nypa.gov/power/generation/niagara-power-project

Santralde 13 türbin bulunmaktadır. 2,6 milyon
kilovata kadar temiz elektrik sağlayan 740 milyon
galon su kapasiteli bir yükleme havuzunu
paylaşmaktadır.

Şu anda batı New York bölgesinde 27.200'den fazla işin korunmasına yardımcı oluyor.NYPA, batı New 
York'taki turizm endüstrisi üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Power Vista, Niagara fabrikasının
ziyaretçi merkezidir ve 50 yıldan fazla bir süredir ABD ve dünyanın her yerinden turistler için mutlaka
görülmesi gereken bir yer olarak kabul edilmektedir. 2013 yılında 7 milyonuncu ziyaretçisini
ağırlamıştır.

(Kaynak: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Robert_moses_niagara_power_plant_01.jpg)

https://www.nypa.gov/power/generation/niagara-power-project
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