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Pompal› Hidrolik Enerji
Depolaman›n

Yeniden Do€uflu
Bu yaz›, IEEE Spectrum dergisinin 1.8 Mart. 2015 tarihli say›s›ndan al›nm›flt›r.
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Yenilenebilir enerji,
‹sviçre ve baz› baflka
ülkelerde pompal›
hidrolik depolama
tesislerinin yap›m›na
önayak oluyor.
Foto: AXPO Services
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Nükleer enerji
için kurulan
depolama tesisleri,
rüzgâr ve günefl
enerjisine uyacak
flekilde de€ifltiriliyor.

nerji flebekesi standartlar›
aç›s›ndan, hidrolik enerji
rezervuarlar›nda enerji depolamak için suyu yukar› pompalama fikri, bu “pompal› depolama” tesislerinin üzerine
kuruldu€u tepeler kadar eski.
Ama uzmanlar›n belirtti€ine
göre, süreklilik arzetmeyen günefl ve rüzgâr enerjisinin yükselifliyle birlikte bu teknoloji pek
yak›nda yeniden canlanabilir.
Bu yeniden do€uflun bafl›n› çekecek flekilde konumlanan Japonya, 26 GigaWatt güç depola-
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y›p boflaltma kapasitesi ile dünyan›n en fazla say›da pompal›
depolama tesisine sahip. Ayn›
zamanda teknoloji önderi konumundaki bu tesislerde bulunan 1990’larda gelifltirilmifl de€iflken-h›zl› pompalar, de€iflken enerji ak›fl›na ayak uydurmak için biçilmifl kaftan.
Ama Japonya bu iflte yaln›z de€il. Çin de pompal› depolama
kapasitesini 2008’den beri iki
kattan fazla artt›rd›. A.B.D. ve
Avrupa gibi olgun piyasalarda
da, yeni nesil süreksiz enerji
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kaynaklar›na geçifl sayesinde,
onlarca y›ld›r ilk defa pompal›
depolama tesisi yap›m›nda h›z
art›fl› yaflan›yor.
Gariptir ki, bafllang›çta pompal› depolama tesislerinin yap›m›na yol açan fley, nükleer enerjinin esneklikten yoksun olmas›yd›. Nükleer tesislerin dev
buhar türbinleri, tam güçte en
iyi rand›man veriyor. Pompal›
depolama, geceleyin (tüketimin
düflük oldu€u zaman diliminde) üretilen fazla enerjiyi geciktirerek ertesi günün talep
zirvesinin karfl›lanmas›na yard›mc› oluyor.
Japonya’daki elektrik idareleri,
tesislerin flebeke stabilizasyonuna destek olabilmesi için de€iflken-h›zl› pompalar kullanmay› tercih etmiflti. fiebekeyle
efl-zamanl› olarak sabit bir h›zla
dönen tek-h›zl› pompalar›n aksine, de€iflken-h›zl› pompalardaki asenkron motor-jeneratörler, tesisin yüklenme ve boflalma durumuna göre kendini
ayarlayarak güç arz› ve talebini
an›nda dengeleyebiliyor, böylece flebekenin AC frekans›n›
regüle ediyor.
De€iflken-h›zl› cihazlar›n ebad›
da, fiyat› da daha yüksek. Ama
gene de de€iflken-h›zl› cihazlar,
Japonya’da akaryak›tla çal›flan
jeneratörlerin h›zlan›p yavafllama ihtiyac›n› düflürdü€ü için,
yüksek fiyatla ithal edilen petrolün israf›na yol açan bu süreçten tasarruf sa€lad›.
Fukushima sonras› Japonya’s›nda bu marifetli depolama
tesislerine yeniden parlak bir
rol alma f›rsat› do€du. Bu tesisler, Mart 2011’deki nükleer erime ve ard›ndan ülkenin nükleer reaktörlerinin devre d›fl› kalmas›ndan beri kurulan 10 GigaWatt’› aflk›n günefl enerjisi ve

di€er yenilenebilir enerji kapasitesini çekip çevirebilir.
Kesintili enerji üretimindeki art›fl›n yaratt›€› kayg›lar, Ocak
ay›nda Japon hükümetini yenilenebilir enerji tesisleri için daha s›k› kurallar önermeye sevketti. Fakat yenilenebilir enerjilerin entegrasyonu konusunun
uluslar aras› uzmanlar›, Japon
enerji iflletmelerinin yenilenebilir güç üretiminde yaflanan arz
veya talep s›çramalar›n› so€urmak üzere pompal› hidrolik tesisleri tekrar devreye sokarak
yeni flebeke problemleriyle bafl
edebilece€ini söylüyor. Merkezi
Norveç’te bulunan bir risk yönetimi ve belgelendirme devi

“Pompal› depolama
Japonya’n›n yenilenebilir
enerjisindeki geçici
durumlar›n önemli
bir k›sm›n›n üstesinden
gelebilir. ”
Per Christer Lund,
Singapur Temiz Teknoloji Merkezi

olan DNV GL’nin iflletti€i Singapur Temiz Teknoloji Merkezi’nin bafl dan›flman› Per Christer Lund, “Pompal› depolama
Japonya’n›n yenilenebilir enerjisindeki geçici durumlar›n
önemli bir k›sm›n›n üstesinden
gelebilir,” diyor.
Lund, Japonya’n›n dikey entegre olmufl enerji iflletmelerinin
nükleer santralleri bu y›l yeniden devreye sokmay› ümid etti€ini ve görünüfle göre pompal›
hidrolik tesisleri de bu nükleer
santralleri desteklemek gibi ge-

leneksel ve k›s›tl› bir role uygun gördü€ünü belirtiyor. Ama
Lund’un tahminine göre, Japonya 2020 itibariyle rekabetçi
enerji piyasalar›na kayd›€›nda
(ve dolay›s›yla üretim ile iletim-da€›t›m konular›n› ay›rmak
durumunda kald›€›nda), pompal› depolama tesislerini daha
esnek bir flekilde kullanmaya
yönelecek.
Ancak
Çin,
Avrupa
ve
A.B.D.’deki rekabetçi piyasalardan edinilen tecrübe, bunlar›n
pompal› hidrolik depolaman›n
yayg›n kullan›m› konusunda
yeni zorluklar da yaratabilece€ini gösteriyor. Yeni tesisler bataryalardan çok daha ucuz olabilir (Citibank’›n Ocak 2015’teki
raporuna göre kiloWatt-saat bafl›na %95 daha ucuz). Ama rekabetçi piyasalar›n ço€u, geliflmifl pompal› depolama tesislerinin sa€lad›€› frekans regülasyonu gibi flebeke hizmetlerine
flimdilik ücret ödemiyor. Pekin’deki Tsinghua Üniversitesi’nde enerji sistemleri uzman›
olan Ning Zhang’›n belirtti€ine
göre, piyasan›n flebeke hizmetleri için ödeme yapm›yor olmas›, Çin’in pompal› depolamada
de€iflken-h›zl› donan›mdan bugüne kadar neden kaç›nd›€›n›
aç›kl›yor.
Rekabetçi piyasalar tats›z sürprizler de yaratabilir. Avrupa’da beklenen kârda oluflabilecek bir sapma, ‹sviçre’de yap›lmakta olan türden büyük ve
yeni pompal› depolama tesisleri için tehtid oluflturuyor. Bunlar›n destekçileri, tesisleri enerji fiyatlar› düflükken doldurup
piyasa fiyatlar› t›rmand›€›nda
satmay› planl›yorlar. Fakat günefl enerjisine dayal› üretimdeki art›fl, talep zirvelerini düzleyip toptan enerji fiyatlar›ndaki
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günlük dalgalanmalar› azalt›yor.
SMUD’un (Sacramento Municipal Utility District Sacramento (Kaliforniya) Belediye ‹flletmesi Bölgesi) enerji üretimi müdürü Scott Flake’in aç›klad›€›na göre, sera gaz› yönetmelikleri eninde sonunda depolamay› zorunlu k›lacak. SMUD’un
planlad›€› 700 milyon US $’l›k pompal› depolama
tesisi, federal hükümetin düzenleyicilerinin 20
y›ll›k aradan sonra ilk defa geçen sene onaylad›€›
iki tesisten biri.
Flake; SMUD’un de€iflken-h›zl› 400 MW’l›k tesisinin flu anda do€al gazla çal›flan santrallerin yerine
getirmekte oldu€u flebeke regülasyonu görevini
üstlenerek, iflletmenin Kaliforniya’n›n Karbon Sal›n›m› Üst S›n›r› ve Ticareti Program› kapsam›ndaki
sera gaz› k›s›tlamalar›na uymas›na yard›mc› olaca€›n› belirterek flöyle diyor: “Pompal› hidrolik depolamay›, karbonsuz bir ortamda flebeke yönetim
hizmetleri sa€laman›n bir yolu olarak görüyoruz.”
Bu arada, merkezi Paris’te bulunan donan›m tedarikçisi Alstom Power Systems, pompal› depolaman›n yeniden do€uflu için düflük riskli bir seçe-

nek haz›rlamakta: Sabit h›zla çal›flan depolama
tesislerini uyarl›yor. Bu, daha büyük ve daha a€›r
olan de€iflken-h›zl› cihazlar› mevcut yeralt› mahzenlerine s›€d›rman›n bir yolunu bulmak anlam›na geliyor. 2012’de Avrupa Komisyonu, Alstom’ün bafl›n› çekti€i bir konsorsiyumun böylesi
bir uygulaman›n Fransa’daki 36 y›ll›k bir tesiste
mümkün oldu€unu kan›tlamas› için 13 milyon
€’luk (15 milyon $) ödül koydu. Projenin 2017 sonuna yetiflmesi gerekiyor. &
EO

