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AÇIKLAMALAR 
ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL/MESLEK Proses Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI Isı Değiştiriciler 

MODÜLÜN TANIMI 

Borulu ısı değiştiricileri kullanabilme ve bunların kontrolünü 

yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Gazları Taşıma modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Borulu ısı değiştiricileri kullanmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında borulu ve 

plakalı ısı değiştiricileri kullanabileceksiniz. 

 

Amaçlar  

 

1. Borulu ısı değiştiricileri kullanabileceksiniz. 

2. Plakalı ısı değiştiricileri kullanabileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye, sınıf, laboratuvar, kütüphane, bilgi 

teknolojileri ortamı, işletme, ev vb. kendi kendine veya grupla 

çalışabileceğiniz tüm ortamlar 

Donanım: Büyük ekran televizyon, sınıf veya bölüm 

kitaplığı, VCD veya DVD, tepegöz, projeksiyon, bilgisayar 

ve donanımları, internet bağlantısı, öğretim materyalleri, 

bağlantı elemanları (boru, flanş), ısı değiştiricileri ve çevre 

donanımı, kontrol vanaları, açıkağız anahtar takımı, boru 

mengenesi, boru anahtarı, boru paftası, kurbağacık anahtarı, 

metre, kalem, su terazisi, kendir, sülyen teflon bant ve boru 

ek parçaları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 
Isı değiştiricileri, endüstrinin en önemli ısı tekniği cihazlarıdır. Buharlaştırıcı, 

yoğuşturucu, ısıtıcı, soğutucu vb. değişik adlar altında kimya ve petrokimya endüstrilerinin, 

termik santrallerinin, soğutma, ısıtma ve iklimlendirme tesislerinin hemen her kademesinde 

değişik tip ve kapasitelerde görülebilir.  

 

Isı değiştiricilerinin kullanılmasının esas amacı, ısı enerjisinden azami derecede 

faydalanılarak yakıt tasarrufu sağlamaktır.  Bir ısı değiştirici,  içinden geçen iki proses 

akışkanı arasında ısı transferini sağlayan bir ekipmandır.   Soğuk akışkan tarafından alınan 

ısı bu akışkanı ısıtmak için gereken yakıttan tasarrufu,  sıcak akışkandan alınan ısı da 

soğutma suyundan tasarrufu sağlar.  Proses akımları arasında ne kadar çok ısı alışverişi 

olursa yakıt tüketimi o kadar az olur ve soğutma suyu ihtiyacı azalır. 

 
Bu modülde Kimya Teknolojisi alanının Proses Teknisyenliği dalının önemli 

kısımlarından biri olan ısı değiştiricilerinin çalışma prensiplerini, çeşitlerini ve işletmeye 

nasıl alındıklarını öğreneceksiniz.  

  

GİRİŞ 
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3 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında borulu ısı değiştiricileri kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan işletmelerde kullanılan ısı değiştiriciler nelerdir? 

Araştırınız. 

 Borulu ısı değiştiricilerin kullanım üstünlükleri nelerdir? Araştırınız.  

 

1. BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİLER 

(EŞANJÖRLER) 
 

Mühendislik uygulamalarının en önemli ve en çok karşılaşılan işlemlerinden biri, 

farklı sıcaklıklardaki iki veya daha fazla akışkan arasındaki ısı değişimidir. Bu değişimin 

yapıldığı cihazlar, ısı değiştirici ve eşanjör olarak adlandırılmakta olup pratikte termik 

santrallerde, kimya endüstrilerinde, ısıtma, iklimlendirme, soğutma tesisatlarında, taşıtlarda,  

elektronik cihazlarda, alternatif enerji kaynaklarının kullanımında ısı depolanması vb. birçok 

yerde bulunabilmektedir.  

 

1.1. Isı  
 

Isı,  belirli sıcaklıktaki bir sistemin sınırlarından daha düşük sıcaklıktaki bir sisteme 

sıcaklık farkı nedeniyle transfer edilen enerjidir. Isı da iş gibi bir enerji transfer biçimidir. 

Isı ve iş hiçbir cisimde depo edilemez ancak sistem sınırlarında ve geçiş hâlinde iken 

belirlenebilir. 

 

Sıcaklık, bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. Bir sistemin 

ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. 

 

İki cisim birbirine temas ettirildiğinde sıcak olan soğumakta, soğuk olan ısınmakta ve 

belirli bir süre temas hâlinde kaldıklarında her ikisi de aynı sıcaklığa gelmektedir. Buradan 

yola çıkarak sıcaklık bir maddenin ısıl durumunu belirten ve ısı geçişine neden olan etken 

olarak tanımlanabilir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1cakl%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Enerji
http://tr.wikipedia.org/wiki/Molek%C3%BCl
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kinetik_enerji
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1.1.1. Isı Birimleri 
 

Isı birimi, SI birim sisteminde joule (jul)’dur. “J” sembolü ile gösterilir. 

 

1000 joule (J) = 1 kilojoule (kJ) 

 

 Ayrıca ısı hesaplarında yaygın olarak kalori (cal) ya da bunu 1000 katı olan kilokalori 

(kcal) birimi de kullanılmaktadır. 

 

1000 cal = 1 kcal 

 

1 cal, 1 gram suyun sıcaklığını 14,5 
o
C’den 15,5 

o
C’ye yükseltmek için gerekli olan ısı 

miktarıdır. 

 

 1 cal = 4,187 jul’dür. 

 

Isı birimi, iş birimi ile aynıdır. 

 

1.1.2. Isının Ölçülmesi 
 

Isı, “kalorimetre” veya “ısıölçer” adı verilen özel kaplarla ölçülür. Kalorimetre, 

çevresi ısı kaybını önlemeye yarayan yalıtkanla kaplanmış bir kaptır. Bu kabın içinde 

termometre, yakma düzeneği ve belli bir miktar su bulunur. Tepkimenin oluştuğu kap, su 

içine daldırılmıştır. Tepkime sırasında alınan ya da verilen ısı, suyun ve kabın sıcaklığının 

değişmesine neden olur. Sıcaklık değişiminden yararlanılarak tepkimedeki ısı değişimi 

hesaplanabilir. 

 

Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 ºC değiştirmek için alınması veya verilmesi 

gerekli ısı miktara öz ısı (ısınma ısı) denir. SI birim sisteminde bir maddenin öz ısısı, o 

maddenin 1 kg’lık kütlesinin sıcaklığını 1 
o
K artırmak için gerekli ısıdır. Öz ısı “c” ile 

gösterilir. 

 

Bir maddenin m gramının sıcaklığını 1 
o
C değiştirmek için gerekli ısı miktarına ısı 

sığası denir. Bir kalorimetrenin ısı sığası, kalorimetre sisteminin sıcaklığını 1 
o
C artırmak 

için verilmesi gereken ısı miktarıdır. 

 

Kütlesi m gram, öz ısısı c cal /g 
o
C olan bir maddenin sıcaklığını Δt 

o
C değiştirmek 

için verilmesi veya alınması gereken ısı aşağıdaki eşitlikle bulunur. 

 

Q = m.c. Δt  

 

Q: Alınan ya da verilen ısı miktarı  

m: Kütle  

c: Öz ısı  

Δt: Sıcaklık farkı (T2-T1)     (T1: İlk sıcaklık, T2: Son sıcaklık) 
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Farklı sıcaklıklarda iki madde karıştırıldığında sıcaklığı fazla olandan düşük olana 

sıcaklıkları eşit oluncaya kadar ısı geçişi meydana gelir. Her zaman Q verilen = Q alınan’dır. 

 

1.1.3. Isı İletim Şekilleri 
 

Isı bir enerji çeşididir. Diğer enerji çeşitleri gibi ısı da bir yerden diğer bir yere transfer 

edilebilir. Isı transferi genel olarak üç şekilde meydana gelir: 

 

 Kondüksiyon yolu ile 

 Konveksiyon yolu ile 

 Radyasyon yolu ile 

 

Şekil 1.1: Isı transfer şekilleri 

1.1.3.1. Kondüksiyon (Temas, İletkenlik) Yoluyla İletim 

 

Kondüksiyon ile ısı transferi, bir cismin sıcak bölgesindeki moleküllerin 

hareketlerinden doğan kinetik enerjisinin cismin soğuk bölgesindeki moleküllere iletilmesi 

yoluyla meydana gelir. 

 

Isı enerjisi, bir cismin içindeki parçacıkların veya moleküllerin hareket hâlinde 

olmasından meydana gelen enerjidir. Bir cisim ısıtıldığında ilâve edilen bu enerji, 

moleküllerin daha hızlı hareket etmesine sebep olur. Metal bir kaşık, sıcak bir fincan 

kahvenin içine konduğunda ısı, kahveden kaşığa transfer edilir. Bu ilave ısı enerjisi, 

kaşıktaki moleküllerin daha hızlı hareket etmesine ve kaşığın sapının ısınmasına neden olur. 

Bu, kaşığın sapına doğru bir ısı transferi olduğu anlamına gelir. 
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Bu çeşit ısı transferi, bir sıra hâlinde dizilmiş adamların su dolu bir kovayı yerlerinden 

ayrılmaksızın elden ele geçirerek kovayı sıranın bir ucundan diğerine iletmelerine benzer. Isı 

enerjisi de kaşık boyunca bu tarzda transfer edilir, moleküllerin hiçbiri kaşık boyunca 

hareket etmez. Ancak,  ısı enerjisi molekülden moleküle kaşığın sapına kadar gider. Bu çeşit 

ısı transferine kondüksiyon yoluyla iletim adı verilir. 

 

Aynı durum bir demir çubuğun ateşe tutulduğu zaman alevin içinde kalan kısmının 

ısınması sonucunda diğer ucunun da ısınması olayında da gözlemlenir. Çubuğun bir ucundan 

diğer ucuna ısının iletimi, iki uç arasında sıcaklık farkı olduğu müddetçe devam eder. 

Çubuğun iki ucu da aynı sıcaklığa eriştiğinde ısı iletimi durur. 

 

Şekil 1.2: Kondüksiyon yoluyla ısı transferi 

Bir iletken içerisinden ısı iletiminin hızını etkileyen faktörler şunlardır: 

 

 İletkenin cinsi (Bazı maddeler ısıyı diğerlerinden daha iyi iletir. Örneğin; bakır, 

demirden daha iyi bir ısı iletkenidir.) 

 

Şekil 1.3: Çelik plakada ısı geçişi 

 İletkenin kalınlığı (İletkenin kalınlığını büyütmek ısı iletim hızının azalmasına sebep 

olur.) 
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Şekil 1.4: Boyutları farklı çubukta ısı geçişi farklı olur. 

 İki iletken arasındaki sıcaklık farkı (Sıcaklık farkı ne kadar büyükse  ısı transfer 

hızı o derece büyüktür.) 

 

                                   a) 40 
0
C     140 

0
C                    b) 35 

0
C    185 

0
C 

Şekil 1. 5: Sıcaklık farkı küçük ve büyük kaplar arasında ısı geçişi 

1.1.3.2. Konveksiyon (Isının Kütle Hareketi) Yoluyla İletim 

 

Bir sıvı veya gazın bir kısmının diğer kısımlarıyla karışması sonucu ısının akışkanın 

bir kısmından diğer kısmına transfer edilmesine “konveksiyon” denir. Şekilde bir kalorifer 

radyatörü tarafından ısıtılan bir oda görülmektedir. Radyatör ile temasta olan hava,  ısı 

kondüksiyon yoluyla iletilmektedir. Radyatöre temas eden hava ısındıkça genleşir ve odanın 

diğer kısımlarındaki havaya nazaran daha hafif hâle gelir. 

 

Şekil 1.6: Konveksiyonla ısı iletiminin şematik gösterimi 

Isınan hava daha hafif olduğu için yükselir. Odanın alçak kısımlarındaki hava 

yükselen havanın yerini alarak radyatörle temas eder, ısınarak genleşir ve daha hafif hâle 

gelerek yükselir. Bu olay zincirleme olarak tekrarlanır ve odanın içinde hava akımı meydana 

gelir. Hava odanın içinde dolaşırken kazandığı ısıyı da beraberinde taşır. Sıcak ve soğuk 

hava kütleleri odanın içinde karşılaştığında ısı sıcak hava kütlesinden soğuk hava kütlesine 

transfer edilir. Sıcak hava kütlesinden soğuk havaya olan bu ısı transferi konveksiyon yolu 

ile olan bir transferdir. 
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Şekil 1.7: Oda içinde ısınan havanın hareketi 

Konveksiyon yolu ile ısı transfer hızını etkileyen faktörler şunlardır: 

 Akışkanın akış hızı  

 Isınmış madde ile soğuk madde arasındaki sıcaklık farkı 

 

1.1.3.3. Radyasyon (Işıma) Yoluyla İletim 

 

Bir ışık kaynağından yansıma seklinde olan ısı transferi radyasyon adını alır.  

 

Radyasyon ile transfer olan ısı enerjisi ışık gibi dalgalar hâlinde yayılır. Aralarındaki 

fark; ışığı görmemiz, ısıyı ise hissetmemizdir. Bir elektrik sobası çalışırken çıkan kırmızı 

parlaklığı görebilirsiniz, yayılan ısıyı da hissedebilirsiniz.  Gördüğünüz kırmızı parlaklığın 

nedeni, ışık dalgalarının gözler tarafından algılanmasıdır. Hissettiğiniz sıcaklığın sebebi ise 

ısı dalgaları tarafından derinize iletilen ısı enerjisinin algılanmasıdır. Sıcak bir kütleden 

soğuk bir kütleye ısı dalgalarının yayılması ile olan ısı transferine radyasyon denir. Dünya ile 

evren arasında boşluk olduğu hâlde güneşten dünyaya kadar ısı ve ışık enerjisi ışıma yoluyla 

gelir. 

 

Resim 1.1: Radyasyonla ısı transferi 

Radyasyon yolu ile ısı transfer hızını etkileyen faktörler şunlardır: 

 Isı kaynağının sıcaklığı 

 Isı kaynağı ve ısıyı alan cisim arasındaki mesafe 

 Absorbe eden yüzeyin cinsi 

 Isıyı alan cismin yüzey alanı 
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1.2. Isı Değiştiricinin Tanımı 
 

Farklı sıcaklıkta ve birbirinden katı bir cidar ile ayrılan iki akışkan arasındaki ısı 

geçişini gerçekleştirmek için kullanılan cihazlar ısı değiştiricisi olarak adlandırılır ve hacim 

ısıtmasında, iklimlendirme tesislerinde, termik santrallerde, atık ısının geri kazanılmasında 

ve kimyasal işlemlerde yaygın olarak kullanılır. Isı değiştiricilerin amacı, ısı enerjisinden 

azami derecede faydalanarak yakıt tasarrufu sağlamaktır. 

 

1.3. Isı Değiştirici Çeşitleri 
 

Isı değiştiricileri genelde ısı değişim şekline, farklı akışkan sayısına, ısı geçiş şekline, 

akış düzenlenmesine, akışkanların faz değişimlerine veya konstrüksiyon (tasarım) 

özelliklerine göre çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. 

 

Şekil 1.8: Isı değiştirici çeşitlerinden plakalı ısı değiştiricisi 
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Resim 1.2: Isı değiştirici çeşitlerinden borulu ısı değiştirici 

1.3.1. Isı Değişim Şekline Göre Sınıflama  
 

Isı değiştiriciler, ısı değişim şekline göre iki sınıfta incelenir. 

 

1.3.1.1. Akışkanların Doğrudan Temasta Olduğu Isı Değiştiricileri  

 

Bu tip ısı değiştiricileri içinde farklı sıcaklıklardaki akışkanlar veya bir akışkan ile katı 

maddeler birbirleriyle doğrudan doğruya karıştırılır veya temasa geçirilir. Endüstriyel 

işlemler sonucu ortaya çıkan ısının atılması için pratikte çok kullanılan soğutma kuleleri bu 

tip ısı değiştiricilerine iyi bir örnektir. 

 

1.3.1.2. Akışkanlar Arası Doğrudan Temasın Olmadığı Isı Değiştiricileri  

 

Bu tiplerde ısı önce sıcak akışkandan iki akışkanı ayıran bir yüzeye veya bir kütleye 

geçer. Daha sonra bu ısı, bu yüzeyden veya kütleden soğuk akışkana iletilir. Yüzeyli, dolgu 

maddeli ve akışkan yataklı olmak üzere üç grupta incelenebilir.  

 

1.3.2. Farklı Akışkan Sayısına Göre Sınıflama 
 

Isı değiştiricileri iki, üç ve çok akışkanlı olarak sınıflandırılabilir. Çoğunlukla ısı 

değiştiricileri iki akışkanlıdır. Üç akışkanlı ısı değiştiricileri kriyojenide geniş uygulama 

alanı bulduğu gibi hava ayırma sistemleri, saflaştırma, hidrojenin sıvılaştırılması, amonyak 

sentezi gibi kimyasal ve proses endüstrilerinde de kullanılır. Üç ve çok bileşenli ısı 

değiştiricilerinin tasarımı oldukça karmaşıktır. 

 

1.3.3. Isı Geçiş Mekanizmasına Göre Sınıflama 
 

Bu sınıflandırma, ısı değişimindeki akışkanların hangi fazda olduğuna göre yapılır. 

Akışkanlar tek fazda (sıvı veya gaz) olabildiği gibi çift fazda da (kaynamakta) olabilir. 

 

1.3.3.1. İki Tarafta Tek Fazlı Akış  

 

Pratikte rastlanan ısı değiştiricilerin büyük bir bölümünde her iki akışkan, ısı 

değiştiricisine girdikleri fazda terk eder. Bu ısı değiştiricilerinin iki tarafındaki ısı taşınımı 

zorlanmış (bir pompa veya vantilatör ile tahrik edilmiş) veya doğal olabilir. Otomobil 

radyatörleri, salon ısıtıcıları, buhar kazanları ekonomizerleri ve hava ısıtıcıları, kompresör iç 

soğutucuları, rejeneratörler, yapı soğutucuları örnek olarak verilebilir. 

 

1.3.3.2. Bir Tarafta Tek Fazlı, Diğer Tarafta Çift Taraflı Akış   

 

Bu ısı değiştiricilerinin tek taraflarında zorlanmış veya tek fazlı akış varken diğer 

tarafta kaynamakta veya yoğuşmakta olan iki fazlı akış vardır. Örnek olarak termik 

santrallerin yoğuşturucuları, soğutma sistemlerinin yoğuşturucusu veya buharlaştırıcısı ile 

buhar kazanları sayılabilir.  
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1.3.3.3. İki Tarafta Çift Fazlı Akış 

 

Bir taraflarında buharlaşma diğer taraflarında yoğuşma işlemi olan ısı 

değiştiricileridir. Hidrokarbonların distilasyonunda yüksek basınçlı buhar kullanılarak alçak 

basınçlı buhar elde edilmesi için kullanılır.  

 

1.3.3.4. Taşınımla ve Işınımla Beraber Isı Geçişi  

 

Özellikle bir tarafında yüksek sıcaklıkta gaz olan ısı değiştiricilerinde taşınımla ve 

ışınımla ısı geçişi bir arada görülür. Yüksek sıcaklıkta dolgu maddeli rejeneratörler, fosil 

yakacak yakan ısıtıcılar, buhar kazanları ve bunların kızdırıcıları ile piroliz ocakları bu tip ısı 

değiştiricilerine örnektir.   

 

1.3.4. Akıma Göre Sınıflama 
 

Isı değiştiricilerinde akışkanın değişik şekillerde düzenlenmesi ortalama logaritmik 

sıcaklık farkına, etkenliğe ve ısıl gerilmelere çok etki eder. Akış şekline göre sınıflandırma 

tek geçişli ve çok geçişli olarak iki ana grupta toplanabilir.  

 

1.3.4.1. Tek Geçişli Isı Değiştiricileri 

 

İki akışkanın ısı değiştirici içinde birbirine göre sadece bir kere karşılaştığı tiplerdir. 

Paralel, ters ve çapraz akımlı olmak üzere üç grupta incelenebilir.  

 

 
 

 Paralel Akımlı Isı Değiştiricileri  

 

Bu düzenlemede ısı değiştirici içindeki ısıtıcı akışkan ile ısıtılacak akışkan, 

değiştiricinin aynı ucundan girip birbirlerine paralel olarak akar ve değiştiricinin diğer 

ucundan çıkar. Bu tür ısı değiştiricilerde küçük çaplı bir boru ile bunun dışında aynı eksenli 

ikinci bir boru vardır. Birinci akışkan içteki boru içinden akarken ikinci akışkan iki boru 

arasındaki dairesel halkadan akar. Pratikte içte küçük çaplı çok sayıda boru, dışta ise bu 

boruları içine alabilecek gövde adı verilen büyük çaplı bir silindirden oluşur. 

 

   

Şekil 1.9: Paralel akımlı borulu ısı değiştirici 
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 Bu tip ısı değiştiricilerde, ısı değiştirici boyunca akışkan sıcaklığının değişimi tek 

boyutludur. Isı değiştiricinin ısı geçişi olan cidar sıcaklığı fazla değişmediğinden ısıl 

gerilmelerinin istenmediği yerlerde tercih edilir. 

 

 Ters Akımlı Isı Değiştiricileri 

 

Bu tipte akışkanlar ısı değiştirici içinde birbirine göre eksenel olarak paralel fakat ters 

yönde akar. Ters akımlı ısı değiştiricilerinde, değiştiricideki ortalama sıcaklık farkı ve 

etkenlik diğer bütün akış düzenlemelerine göre daha büyüktür. Bu üstünlüğünden dolayı bu 

tip ısı değiştiricileri pratikte tercih edilir. Isı geçişi olan malzeme sıcaklığının ısı değiştirici 

boyunca fazla değişmesi, bunun sonucu ısıl gerilmelerin artması ve imalattaki konstrüksiyon 

güçlükleri sebebiyle bu düzenleme bazen tercih edilmeyebilir. 

    

Şekil 1.10: Ters akımlı borulu ısı değiştirici 

 Çapraz Akımlı Isı Değiştiricileri 

 

 Bu düzenlemede ısı değiştirici içindeki akışkanlar birbirlerine dik olarak akar. 

Yapılan konstrüksiyona göre kanatlar veya şaşırtma levhaları yardımıyla akışkanlar 

değiştirici içinde ilerlerken kendi kendileri karşılaşabilir veya karşılaşmayabilir. Akışkan 

değiştirici içinde, borular içinde akıyorsa ve bitişik kanal içindeki akışkan ile karışmıyorsa 

bu akışkana karışmayan adı verilir. Tersi durumda ise karışan akışkan adı verilir. 

 

Bu ısı değiştiricilerin ısı etkenliği; paralel akımlılardan daha iyi, ters akımlılardan 

kötüdür. İmalat kolaylığı bakımından kompakt ısı değiştiricilerin büyük çoğunluğu çapraz 

akımlı olarak üretilir. 

 

 

Şekil 1.11: Çapraz akımlı borulu ısı değiştirici 
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1.3.4.2. Çok Geçişli Isı Değiştiricileri 

 

Isı değiştiricisi içinde değişik şekillerde seri hâlde düzenlenerek çok geçişli tipler elde 

edilebilir. Çok geçişli ısı değiştiricilerinin en büyük üstünlüğü ısı değiştiricisi etkenliğini 

artırmaktır. Çok geçişli ısı değiştiricileri kanatlı yüzeylerde, gövde-boru tiplerinde ve levhalı 

tiplerde değişik düzenlemelerde imal edilebilir. 

 

 Çapraz-Ters ve Çapraz-Paralel Akımlı Isı Değiştiricileri 

 

Çapraz ters genellikle kanatlı yüzeyli ısı değiştiricilerinde tercih edilir. İki veya daha 

fazla sayıda çapraz geçiş arka arkaya ters akışlı olarak seri hâlde bağlanır. Isı değiştiricisi 

etkenliği, her bir geçişteki akışkanların karışıp karışmadığına ve geçiş sayısına bağlıdır. 

Yüksek sıcaklıklardaki uygulamalarda sıcaklığın fazla olduğu geçişlerde sıcağa dayanıklı 

pahalı malzeme, diğer yerlerde ise ucuz malzeme kullanılarak imalat masrafları azaltılabilir. 

Çapraz paralel, bir önceki düzenlemeye çok benzer, sadece akışkanların birbirlerine göre 

genel akışı paraleldir. Geçiş sayısı artırılarak sistemin etkenliği tek geçişli paralel akışlı ısı 

değiştiricisi etkenliğine yaklaştırılabilir. 

 

Şekil 1.12: Çapraz akımlı çok geçişli ısı değiştiriciler 

 

 Çok Geçişli Gövde Borulu Isı Değiştiricileri  

 

Bu düzenleme, gövde borulu ısı değiştiricilerinde en çok kullanılan tiptir. Sistemde 

borular bir uçlarından tespit edildiğinden ısıl gerilmeler çok azdır. Gövde tarafındaki akışkan 

karıştığından herhangi bir kesitteki gövde akışkanının sıcaklığı sabittir. Bu yüzden, boru 

içindeki akışkanın yönü değişse de ısı değiştiricisi etkenliği aynı kalır. 

 

 n Adet Paralel Levha Geçişli Isı Değiştiricileri 

 

Levha tipi ısı değiştiricilerinde, levhaların çeşitli şekilde düzenlenmesi ile çok geçişli 

akımlar elde edilebilir. Levha tipi ısı değiştiricilerinde conta yeri değiştirilerek bu 

düzenlemeler kolayca elde edilebilir. 
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Şekil 1.13: Levhalı kanatlı ısı değiştiriciler 

1.3.5. Konstrüksiyon Geometrisine Göre Sınıflama 
 

Konstrüksiyon (tasarım) geometrisine göre ısı değiştiricileri;  

 Borulu, 

 Plakalı,   

 Kompakt olmak üzere genel olarak üç alt başlık altında sınıflandırılabilir. 

 

Borulu ısı değiştiricileri; çift borulu, gövde boru tipi, spiral borulu olarak, plakalı ısı 

değiştiricileri; contalı-plakalı, spiral plakalı ve lamelli olarak, kompakt ısı değiştiricileri de 

plakalı-kanatlı, kanatlı-borulu olarak çeşitlendirilir. Daha büyük konstrüksiyon tipleri; tüplü, 

düzlemli ve uzatılmış yüzeyli ısı değiştiricileridir.  

 

1.4. Borulu Isı Değiştiriciler (Eşanjörler) 
 

Bu tip ısı değiştiricilerinde genelde dairesel kesitli borular kullanılır. Dairesel kesitli 

borular diğer geometrik şekilli olanlara nazaran yüksek basınçlara dayanıklı olduklarından 

bu tip ısı değiştiriciler yüksek basınçlarda kullanılır. Borulu ısı değiştiricileri esas olarak 

borulardan yapılır. Boru demetleri bakır veya çelik borulardan oluşur.  Bir akışkan borunun 

içerisinden akarken diğer akışkan borunun dışından akar. Boru çapı, boru sayısı, boru 

uzunluğu, boru adımı ve boru düzenlemesi değiştirilebilir. Bu nedenle borulu ısı 

değiştiricilerin dizaynlarında oldukça esneklik vardır.  

 

Kızgın sudan veya buhardan yararlanarak ısıtma için gerekli 90/70 ºC sıcaklıkta suyun 

elde edilmesinde genellikle borulu eşanjörler kullanılır. Borulu eşanjörler, gövde borulu, 

düz borulu ve spiral borulu olmak üzere üç sınıfta incelenebilir. 
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Şekil 1.14: Basit bir eşanjör tipi 

 

Resim 1.3: Borulu ısı değiştiricilerinde boru (tüp) demeti ve aynası 

1.4.1. Gövde Borulu Isı Değiştiricileri 
 

Proses endüstrisinde en yaygın olarak kullanılan ısı değiştirici tipidir. Kullanılan tüm 

ısı değiştiricilerinin % 60’ı gövde borulu ısı değiştiricidir. Gövde borulu ısı değiştirici, boru 

ekseni gövdenin eksenine paralel olacak şekilde büyük silindirik gövde içine yerleştirilen 

birbirine paralel yuvarlak borulardan yapılır.  

 

Akışkanlardan birisi boruların içinden diğer akışkan ise gövde tarafında borulara 

paralel veya çapraz olarak akar. Temel elemanları; borular (veya boru demeti), gövde, iki 

baştaki kafalar, boruların tespit edildiği ön ve arka ayna ile gövde içindeki akışı yönlendiren 

ve borulara destek olabilen şaşırtma levhaları ve destek çubuklarıdır.  

Isıl görev, basınç düşümü, basınç seviyesi, kirlenme, imalat yöntemi ve maliyeti, 

korozyon ve temizleme problemlerine bağlı olarak çeşitli gövde tarafı ve boru tarafı akış 

düzenlemeleri kullanılır. 
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Şekil 1.15: Gövde borulu ısı değiştirici 

               

Resim 1.4: Gövde boru tip ısı değiştirici 

 

Şekil 1.16: Tek gövde tek boru geçişli eşanjör 
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Şekil 1.17: Borulu eşanjörde tüpler ve gövdede akış yönleri 

 

Şekil 1.18: Gövde borulu ısı değiştirici kesiti 

 Özellikleri 
 

 Maksimum basınç: Gövde tarafında 350 bar (mutlak), boru tarafında 1400 bar 

(mutlak). 

 Sıcaklık aralığı: (-200 
0
C) ile (600 

0
C) arasında değişir. Özel malzemeler ile bu 

sıcaklık aralığı genişleyebilir.  

 Tek bir ünite için tipik yüzey alanı 10-1000 m
2 
arasında değişir.

 
 

 Maksimum etkinlik: e = 0,9 (Çok geçişli ünitelerde etkinlik daha küçüktür.). 

Etkinlik, akışkandaki sıcaklık yükselmesinin teorik olarak mümkün olan 

maksimum sıcaklık yükselmesine oranı olarak tanımlanır.  

 Minimum D T=5 K 

 Mümkün olduğu zaman karbon çeliğinden yapılır. 
 

 Avantajları 
 

 Hemen hemen tüm uygulamalar için kullanılabilir (örneğin petrol rafinerileri, 

termik santraller, kimya endüstrisi vs.) 

 Son derece esnek ve sağlam dizayna sahiptir. 
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 Temizleme için demonte edilebilecek, sökülebilecek şekilde dizayn edilebilir. 

 Bakımı ve tamiri kolaydır. 

 Piyasadan çok kolay bir şekilde bulunabilir. Bu ısı değiştiricilerini sağlayan 

firma sayısı oldukça fazladır. 

 Çoklu üniteleri yapmak kolaydır. 

 Birçok metal ile imal edilebildiğinden akışkan sınırlaması çok azdır. 

 

 Dezavantajları 

 

 Yüksek plan alanı gerektirir. Bunun yanında demeti sökebilmek için ekstra 

alana gereksinim vardır. 

 16 bar basınç ve 200 
0
C sıcaklığın altındaki koşullarda plakalı ısı değiştiricileri 

daha ucuz olabilir.  

 Aşağıda serpantinli (U borulu) eşanjör  ve kısımları görülmektedir. 

  

 

Şekil 1.19: Serpantinli (U Borulu) eşanjör kesit resmi 

 

Resim 1.5: U borulu eşanjöre ait tüp demeti 
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1.4.2. Düz (Çift) Borulu Isı Değiştiricileri 
 

Düz (çift) borulu ısı değiştiricileri en basit ısı değiştirici tipidir. Bir borunun daha 

büyük çaplı bir boru içerisine eş merkezli olarak yerleştirilmesi ile elde edilir. Akışkanlardan 

biri içteki borudan akarken diğeri dışarıdaki borudan akar. Bu ısı değiştiriciler, istenen 

basınç düşümü ve sıcaklık farkı gereksinimlerini karşılamak için çeşitli seri ve paralel 

konfigürasyonlar şeklinde düzenlenebilir. İçteki boru tek veya çok borulu olabilir. Halkadaki 

ısı taşınım katsayısı düşükse eksenel kanatçıklara sahip iç boru (veya borular) kullanılabilir. 

 

Şekil 1.20: Düz (çift) borulu ısı değiştirici prensip şeması 

 

Resim 1. 6: Düz (çift) borulu ısı değiştiriciler 

 

Şekil 1.21: Düz borulu eşanjör ve kısımları 
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 Özellikleri 
 

 Maksimum basınç: Gövde tarafında 350 bar (mutlak), boru tarafında 

1400 bar (mutlak) 

 Sıcaklık aralığı: (-200 
0
C) ile (600 

0
C) arasında değişir. Özel malzemeler 

ile bu sıcaklık aralığı genişleyebilir.  

 Tek bir ünite için tipik yüzey alanı 0,25-200 m
2
 arasında değişir.  

 Maksimum etkinlik: e =0,9 

 Minimum D T=5K 

 Genellikle çoklu üniteler kullanılır. 

 Mümkün olduğu zaman karbon çeliğinden yapılır. 

 Esas kullanım alanı, küçük ısı transfer alanlarının (50 m
2
ye kadar) 

gerektiği proses akışkanlarının duyulur ısıtılması ve soğutulması içindir. 

 

 Avantajları 

 

 Isıl kapasiteyi ve ısı geçiş yüzey alanını artırmak için seri hâlde 

montajları yapılabilir.  

 Karşıt akış elde etmek kolaydır. 

 Yüksek basınçlara dayanabilir. 

 Standart modüler konstrüksiyona sahiptir. 

 Bakımı ve tamiri kolaydır. 

 Temizlenmesi kolay olduğundan özellikle kirletici akışkanlar için 

uygundur.  

 Piyasada kolay şekilde bulunabilir. 

 Birçok metal ile imal edilebildiğinden akışkan sınırlaması çok azdır.  
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 Dezavantajları 

 Özellikle küçük kapasiteler için uygundur. 

 Yüksek ısıl kapasiteler (1 MW’den daha fazla) için pahalıdır. 

 

1.4.3. Spiral Borulu Isı Değiştiricileri 
 

Bir depo içine yerleştirilen spiral şeklinde sarılmış bir veya daha fazla borulardan 

oluşmaktadır. Isı transfer katsayısı, spiral bir boruda düz bir borudakinden daha yüksek 

olduğundan spiral sarım kullanılır. Bu ısı değiştiricileri genellikle havuz ve depolardaki 

akışkanların sıcaklık kontrolünde kullanılır. Helisel bir şekilde yapılabilen serpantinin adımı, 

sarım çapı ve alanı uygun bir şekilde seçilebilir. Küçük serpantinlerin depo içinde desteğe 

ihtiyacı olmamasına rağmen büyük serpantinlerin desteklenmesi gerekir. 

 

Şekil 1.22: Serpantinli (spiral borulu) eşanjör kesit resmi 

Bu tip ısı değiştiricilerde spiral boru dış yüzeyi ve depo içi kolaylıkla 

temizlenebilirken boru iç yüzeyi kolayca temizlenemez. Bu tip ısı değiştiricilerin depo 

tarafındaki debi ve akışkan hızları küçük olması nedeniyle ısıl kapasite debileri küçüktür. 

              

Resim 1.7: Spiral borulu ısı değiştirici tipleri 

 Özellikleri 

 Temizleme hemen hemen imkânsız olduğundan temiz akışkanlar için 

uygundur. 

 Soğutma sistemlerinde kullanılan kondanserler ve eş eksenli evaporatörler 

olarak dizayn edilir. 
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 Avantajları 

 

 Basit ve ucuz bir şekilde elde edilebilir. 

 Isıl genleşmenin oluşturduğu gerilme problemleri yoktur. 

 Spiral borunun dış yüzeyi ve depo kolaylıkla mekanik olarak 

temizlenebilir. 

 

 Dezavantajları 

 

 Spiral borunun iç yüzeyi mekanik olarak kolay bir şekilde temizlenemez. 

1.5. Borulu Isı Değiştirici Donanımı  
 

Borulu ısı değiştiricilerin mekanik donanımını meydana getiren parçalar aşağıda 

açıklanmıştır. 

 

Şekil 1.23: Serpantin borulu ısı değiştirici 

1.5.1. Sürgülü (Şiber) Vana 
 

Akışkanın içinde yön değiştirmeden aktığı ve bir sürgü vasıtasıyla akışın kesilebildiği 

vana türüdür. Akışkanın her iki yönde de akabildiği, neden olduğu basınç kaybı az olan bir 

vanadır. Bu nedenle ısıtma tesisatlarında çok kullanılır. TS 3147’ye uygun üretilir. 3" kadar 

olanlar standart ve pirinç malzemeden yapılır. Daha büyükleri ise döküm veya flanşlı üretilir. 

Sıvı, gaz ve buhar için kullanılır. TS 516 ve TS 457 özelliklerini taşır. 
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Resim 1.8: Sürgülü (şiber) vana tipleri 

1.5.2. Termostatik Vana 
 

Bu vanalar, merkezi ısıtma sistemlerinde boyler, eşanjör ve sıvı yakıt tanklarında 

kullanılır. Görevi, üzerine bağlandıkları cihaz içerisindeki sıvının sıcaklığını kontrol etmek 

ve bu sıcaklığın istenen değeri aşmamasını sağlayarak ısıtıcı akışkanın yolunu açmak veya 

kapatmaktır. 

 

Resim 1.9: Termostatik vana çeşitleri ve iç görünüm kesiti 

1.5.3. Elektromanyetik Vana (Selonoid Valf) 
 

Elektrik akımının meydana getirdiği manyetik etki ile çalışabilen bu vanaların geçiş 

deliğini açıp kapayan kumanda çubuğu etrafına elektrik telleri sarılır. Termostatlar tarafından 

bu vanalara elektrik akımı verildiğinde vana çubuğunun etrafında meydana gelen manyetik 

çekme kuvveti ile termostat çubuğu yukarı kaldıracağından vananın bağlı bulunduğu 

borudan sıvı geçer. Termostatın bağlı bulunduğu cihazdaki sıvının ısısı yükselince bu sefer 

yine termostat etkisiyle cereyan kesilip çubuk üzerindeki manyetik etki de kalkınca subap 

yerine oturur. Bu durumda borunun geçiş yolu kapanmış olur. Bu vanaların bağlantılarından 

önce mutlaka pislik tutucu konmalıdır. 
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Resim 1.10: Elektromanyetik vana tipi 

1.5.4. Otomatik Havalandırıcı 
 

Su ile çalışan tüm ısıtma sistemlerinde tesisat içindeki havayı boşaltmaya yarayan 

açma-kapama elemanıdır. Otomatik ve elle kumandalı olur. Belli kullanım yerleri, ısıtma 

sistemi hattının en yüksek noktaları ve radyatör peteklerinin üst kısmıdır.  

 

Resim 1.11: Otomatik hava tahliye cihazı (pürjör)            Resim 1.12: Emniyet subabı 

1.5.5. Termometre 
 

Sıcaklık, termometre ile ölçülür. Bunların hemen hepsi cıva, alkol gibi maddelerin 

hacimlerinin ısı ile genleşmesinden yararlanılarak yapılmıştır.  
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Şekil 1.24: Celsius (°C) ve Fahrenheit (°F) ölçeklerinin karşılaştırılması 

1.5.6. Yan Geçit (By-pass) 
 

By-pass (baypas), pompalı ısıtma tesisatlarında pompanın bulunduğu kollektör 

grubuna bağlanır. By-pass, pompanın arıza yapması durumunda üzerinde bulunan vanası 

açılarak tesisatın tabii çalışması için kullanılır. Üzerinde bir vana bulunan boru parçasından 

meydana gelen by-passa, aynı zamanda yan geçit adı da verilir. By-pass hemen pompa 

bağlantısının paraleline monte edilir. Montajında mümkün olduğunca dönüşlerden kaçınılır.  

 

Şekil 1.25: Kolektör by-pass bağlantı şeması 

1.5.7. Pompa 
 

Pompanın görevi, tesisatta çalışmayı randımanlı hâle getirmektir. Pompaların 

kapasiteleri sistemin toplam ısı yükü tarafından belirlenir. Kapasitenin birimi, litre/sn.dir. 

 

Devridaim veya dolaşım pompası, sistemdeki suyun hareketini hızlandırmak için 

kullanılır. Islak ve kuru rotorlu olarak iki tipte imal edilir. 
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 Islak Rotorlu Pompa 

Şekil 1.26: Islak rotorlu pompa kesit şeması           Resim 1.13: Islak rotorlu pompa 

 

Islak rotorlu pompaların elektrik motorları suyla iç içedir. Rotor su içinde döner. Bu 

pompalar genellikle 90–70 ºC‘lik kalorifer tesisatlarında kullanılır. En çok kullanılan pompa 

çeşididir. İkiz (çift) motorlu da yapılır. İkiz motorla devir yükseltilerek verimleri arttırılır. 

 

 Kuru Rotorlu Pompa 

 

Şekil 1.27: Kuru rotorlu pompa kesiti görünümü 

Kuru rotorlu pompalar, 100ºC üstünde çalışan ısıtma tesisatlarında kullanılır. Islak 

rotorluya göre daha sesli çalışır. Bu pompaların elektrik motoruyla pompa kısmı ayrı ayrıdır. 

Elektrik motorunun çalıştırdığı bir mille pompa, fanı döndürür. Fan suya cebri hareket verir. 

Kuru rotorlu pompalar, bağlantılarında köşe oluşturur. Çalışırken titreşimin fazla olmasından 

dolayı sağlam bir zemine monte edilmesi gerekir. 



 

27 

 

1.5.8. Manometre 
 

İşletme denince bitmiş olan bir tesisat aklımıza gelir. Bu sistemin işletme basıncının 

kontrol edilmesi gerekmektedir. İşletme basıncı, normal basıncın üzerine çıktığında 

kullanılan malzemeler arıza yapabilir. Normalde sıcak sulu işletmelerde işletme basıncının 4 

bar olması düşünülmüştür. İşletme basıncı 4 bar olduğunda 12-14 katlı binalar için yeterli 

olacaktır. Sistem elemanları normal olarak 40 mss statik basınca dayanıklıdır. 50-60 

metreden yüksek yapılarda ara tesisat katları oluşturmak gibi önlemler almak gerekir. 

 

Resim 1.14: Manometre 

1.5.9. Yaylı Emniyet Vanası 
 

Su, buhar, gaz, basınçlı hava ile nötr akışkanlarda kullanılabilir. Asit ve bazik 

akışkanlar için özel alaşımlı üretim yapılabilir. 

 

Şekil 1.28: Yaylı emniyet ventili kesit şeması  Resim 1.15: Yaylı emniyet ventili 

1.6. Borulu Eşanjör İçin Gerekli Ortam Koşulları ve Çalışma 

Şartları 
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Borulu eşanjör için gerekli ortam koşulları ve çalışma şartları faktörleri aşağıda 

açıklanmıştır. 

 

1.6.1. Isı Değiştiricilerinde Kirlenme 
 

Kirlenme bir eşanjörün parçaları üzerinde değişik tür birikintilerin oluşması anlamına 

gelen bir terimdir. Eşanjördeki kirlenme, verimlilik kaybına neden olur Bu durum kendini 

daima eşanjördeki sıcaklık ve basınçlardaki değişmeyle kendini gösterir. Sonuç olarak ısı 

transfer hızı azalır.  

 

Kirliliğe neden olan faktörler aşağıda açıklanmıştır: 

 Boru cidarına yapışan parçacıklar: Kirliliğe neden olan parçacıklar boru 

cidarına yapıştıkça kirlenme, boru duvarlarının kalınlığını etkin bir şekilde 

arttırır. Boru duvarları kirlendikçe boru duvarı içinden geçen ısı daha uzun yol 

alır. Ayrıca eşanjör içinden akan sıvı akımları azalır. 

 Sıvı geçişini kısıtlayan kirlilikler: Böyle bir durumda ısı değiştirici 

basıncındaki düşüş artar. Isı transferinin daha az etkin olduğunu sıcaklık 

gösterir. Eşanjöre sıcak giren sıvının çıkış sıcaklığı olması gerekenden daha 

düşük olur. 

 Çökme: Çökelme artık ve kirliliklerin birikmesi anlamına gelir.  

 Eşanjör malzemesinin sıvı ile etkileşiminden meydana gelen korozyon 

ürünleri 

 Soğutma suyunda büyüyen yosun, koklaşma ve tuz birikintileri  
 

Yukarıdaki açıklanan kirliliklerin hepsi ısı transfer hızını azaltır. 

 

Resim 1.16: Borulu ısı değiştiricilerde kirlenme 
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1.6.1.1. Isı Değiştiricilerinde Birikinti 

 

Birikinti, ısı transferi ve akışkanın akışına karşı direnci artıran ısı transfer yüzeyindeki 

istenmeyen tortulardır. Birikinti; yatırım, enerji, bakım ve arıza maliyetlerinde 

küçümsenemeyecek kadar ekstra maliyet oluşturmaktadır. Sık sık temizlenmesinden 

kaçınılmak isteniliyorsa eşanjörler tasarlanırken birikinti koşulları dikkate alınmak 

zorundadır. Servis esnasında birikintiyi en aza indirecek uygun çalışma koşullarında 

çalışılmalıdır.  

 

Resim 1.17: Eşanjörde tüp içi ve dışındaki birikintiler 

 

1.6.1.2. Kirlenme Eğilimleri 

 

Kirlenme, sıvıların içinde bulunabilen katı cisimler ve kireçlenme ısı değiştirici 

seçiminde dikkate alınması gereken önemli faktördür. Bir akışkanın belirli bir yüzey tipine 

göre kirlenme karakteristiğine etki eden faktörler şunlardır: 

 Akışkanın hızı: Isı değiştirici kanal sistemindeki en düşük hız, en önemli etkendir. 

 Akışkan hızının kayma kuvveti, türbülans ve laminer tabaka kalınlığına etkisi 

 Yüzey civarında kalma süresi 

 Kanallardaki hız veya akım dağılımı: Tüm kanal bölümlerinde iyi bir hız veya akım 

dağılımı olmalıdır. Birden fazla kanal var ise çeşitli kanallar arasındaki akım 

dağılımının da iyi olması gerekir.  

 

Diğer tip ısı değiştiricilerinin kirlenme faktörleri gövde borulu ısı değiştiricilerine göre 

daha azdır. Kirli bir görevin gereklerinin en iyi karşılandığı ısı değiştirici tipi, spiral plakalı 

ısı değiştiricisidir. Plakalı ısı değiştiricileri ve lamelli ısı değiştiricileri de kanallarda ve kanal 

aralarında iyi bir akım dağılımı olduğundan ve akımın tümünün türbülanslı olmasından 

dolayı kirli görevlere iyi uyum sağlar. Süspansiyon hâlinde elyaf içeren sıvılar için genellikle 

spiral plakalı ısı değiştiricileri en uygun ısı değiştirici tipidir. 
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1.6.1.3. Muayene, Temizleme, Tamir ve İlave 

 

Proses akımlarının karakteristikleri, temizleme (mekanik veya kimyasal) ve ünitenin 

tümünün veya bir kısmının periyodik değiştirilmesi için gereksinimleri karşılayacak şekilde 

dikkatlice incelenmelidir. Gövde borulu ısı değiştiricisindeki boru demeti, temizleme veya 

değiştirilme için sökülecek ise yeterli yer hacmi mevcut olmalı ve gerekli cihazların ısı 

değiştiricisine girişi ve çıkışı göz önüne alınmalıdır. Proses koşullarının değişimleri olasıysa 

modifikasyon kolaylığı ayrıca önemli faktör olabilir.  

 

Göz önüne alınması gereken diğer bir faktör, arıza sonucu akışkanların birbirine 

karışması ve/veya sızıntı yapmasıdır. Çok zehirleyici ve tutuşabilir akışkanlar için arıza çok 

fazla önemli olabilir ve bu, ısı değiştirici tipini seçmeye karar verirken genellikle önemli 

faktör olabilir. Lamelli ve spiral ısı değiştiriciler akışkanların birbirine karışma olasılığını 

minimize eder. Zehirli akışkanların kullanılacağı yerlerde, dış bağlantılara özel dikkat 

gösterilmelidir çünkü bu bağlantıların yüksek bütünlük sağlaması gerekir. 

 

 Temizleme 

 

 Kirlilikleri ortadan kaldırmak için kullanılan yöntem, kirliliğin ne tür olduğuna 

bağlıdır. Kirlenme problemi bir süre için savsaklanırsa daha sonra kesme, 

kazıma gibi mekanik temizleme gerekebilir. Mekanik temizleme gerektiğinde 

eşanjör durdurulur. Kısmen veya tamamen parçalarına ayrılarak genellikle 

basınçlı su ile temizlenir. 

 

 Şekilde görüldüğü gibi temizlemek için suyun yüksek basınç altında borular 

dışına ve içine püskürtülmesi gerekmektedir. Suyun kuvveti kirlilikleri gevşetir 

ve sonra sürükleyip götürür. 

 

Şekil 1.29: Basınçlı su ile temizlik 

 
 Bazı kirlilikler ise eşanjörü durmaksızın uzaklaştırabilir. Bu şekilde yapılan 

temizlemeye açık hat bakımı denir. Bu tip bakımda eşanjöre kimyasal bir 

madde, boru veya gövde tarafından akan sıvıya ilave edilir.  
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 Sızıntıların Testi 
 

 Operatörün eşanjör içine sızıntıdan şüphelendiği bir durumda ön testler eşanjörü 

parçalarına ayırmaksızın yapılabilir.  

 

 Eşanjörde farklı fiziksel özelliklere sahip iki sıvı varsa (su ve yağ gibi) 

genellikle sızıntıların hangisine ait olduğunu söylemek kolaydır. Sızıntıyı test 

etmek için en kolay yol, alçak basınçlı sıvıdan bir numune alıp buna bakmaktır. 

Sıvılar benzerse bir kimyasal test yapılmalıdır. Görünüş ve kimyasal testler bir 

sızıntı göstermezse daha ileri test uygulaması gerekmektedir. Basınç altında su 

kullanmayı gerektiren bu testlere “hidrostatik” testler denir. Bu testler için 

eşanjör durdurulur.  

 

 Boru tarafının testinde gövde tarafı boşaltılır ve bir boşaltma noktası (boşaltma 

vanası veya sökülmüş bir nozul) açık bırakılır. Boru tarafı sıvısının basınç 

altında boru demetini dolduran su ile yer değiştirmesi sağlanır. Boru veya boru 

uçlarında sızıntı varsa boru demeti içindeki basınçlı su, sızıntı noktasından 

gövde içine fışkıracaktır. Bu durumda su gövdede toplanarak çıkış noktasına 

gider ve akar. Bu da operatör tarafından izlenebilir. 

 

 Aynı test eşanjörün gövde tarafına da uygulanabilir. Böyle bir durumda ısı 

değiştiricinin boru tarafı sıvısı boşaltılır ve boru tarafı çıkış noktası açık 

bırakılır. Şekil 1.30’daki gibi gövde su ile doldurulur. Sıvının boru tarafı çıkış 

noktasından (boru aynası) dışarı çıkması boru demetinde bir sızıntı olduğunu 

gösterir. Ön test, bir sızıntının varlığını gösterirse sızıntı kaynağını bulmak 

amacıyla daha ileri testler için eşanjör kısmen parçalarına ayrılır. 

 

Şekil 1.30: Sızdırmazlık testi 
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Resim 1.18: Boru demetinde meydana gelen sızıntının görünümü 

 

 Şekilde yüzer başlığı kısmen dışarı alınmış bir eşanjörü inceleme yöntemi 

gösterilmektedir. Gövde kapağı kaldırılmış ve boru demeti basınç altında su ile 

doldurulmuştur. Bu durumda sızıntının yüzer başlık contasında veya yüzer 

başlıktaki boru uçlarında olup olmadığı gözlenebilir. Sızıntı eşanjörün dip 

kısmında, boru çeperinde veya sabit başlıktaki boru uçlarında yer alıyorsa 

gövdede akışkan gözlenir. Operatör, boru demeti ve sabit başlık görülmediği 

için bu çeşit sızıntıların kaynağını tespit edemeyecektir. 

 

Şekil 1.31: Sızıntı kontrolünde eşanjörü inceleme yöntemi 

 

 Böyle bir durumda şekildeki gibi oluk kapağı kaldırılır ve boru tarafı akışkanı 

boşaltılır. Gövde basınç altında su ile doldurulur. Akışkan, sızıntının olduğu 

yerden borulara girerek toplanır ve boru uçlarından dışarıya çıkar. Boru aynası 

gözlemlenerek hangi borunun sızdırdığı anlaşılabilir. Test sırasında basıncın 

hiçbir zaman test basıncını aşmamasına dikkat edilmelidir. 
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Şekil 1.32: Sızıntı kontrolünde eşanjörü gözlemleme 

 

Resim 1.19: Boru demetinde sızıntı kontrolü 

1.6.1.4. Akışkanların Kirlenme Eğilimleri 

 

Burada esas önemli olan akışkan ve konstrüksiyon malzemeleri arasındaki uyumdur. 

Akışkanların korozyon karakteristikleri özellikle önemliyse grafit, cam veya teflon gibi 

korozyon direnci yüksek ısı değiştiricilerini tercih etmek düşünülmelidir. Bu ısı 

değiştiricilerin basınç, sıcaklık ve kapasite sınırlamaları olduğu için yüksek korozyon 

karakteristikleri nedeniyle bu ısı değiştiricileri seçerken bu sınırlamalara dikkat etmek 

gereklidir. Örneğin, contalı plakalı ısı değiştiricilerinde akışkanla uyum sağlayacak conta 

malzemesi bulmak mümkün olmayabilir. Uygun plaka ve conta malzemeleri var ise ayrıca 

contalı-plakalı tip ısı değiştiricilerini kullanmak da düşünülebilir. 
 

Seçilen ısı değiştiricisinin konstrüksiyon malzemeleri, akışkanlarla aşırı korozyon 

oluşturmamalıdır. Kirlenmeye olan eğilim oldukça dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve 

ısı değiştiricisi kirlenmeyi dikkate alarak gerekli süre çalışabilecek kapasitede olacak şekilde 

seçilmelidir. Isı değiştiricisi, akışkan basınç ve sıcaklık farkları (ısıl gerilmeler) nedeniyle 

oluşacak gerilmelere dayanacak şekilde dizayn ve imal edilme kapasitesinde olmalıdır. 
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Resim 1.20: Plakalı ısı değiştiricisinde kireçlenme ve korozyon 

1.6.2. Korozyonun Önlenmesi 
 

Borularda düşük sıcaklık bölgesindeki korozyon, ısı değiştiricilerinin dizayn ve 

çalışmasında göz önüne alınması gereken en önemli konudur. Bu konuda en önemlisi, 

çalışma sınırları içerisinde ısı değiştiricilerinin hiçbir noktasında boru sıcaklığının çiğ 

noktası sıcaklığının altına düşmeyeceği bir tasarım gerçekleştirmektir. Cihaz içinde herhangi 

bir noktada boru sıcaklığı yaklaşık olarak o noktada borunun her iki tarafındaki ısı geçiş 

katsayıları aynı mertebelerdedir. Ters akımlı ısı değiştiricilerde hava giriş-gaz çıkış 

noktalarında en düşük sıcaklıktadır. Örneğin, akışkan giriş sıcaklığı 40C ve çıkış sıcaklığı 

160 değerinde ise boru cidar sıcaklığı 100 C olur. Normalinde boru cidar sıcaklığını yanma 

ürünlerinin yoğuşma sıcaklığının en fazla 27 C üzerine kadar düşürmek mümkündür. 

 

Isı değiştiricilerinde korozyon çeşitli önlemlerle azaltılabilir veya tamamen ortadan 

kaldırılabilir. Bu önlemlerin dışında ters akım yerine paralel akım kullanılmasıdır. Böylece 

girişte soğuk hava en sıcak gazlarla karışacak, boru cidar sıcaklıkları yükselecektir. Ancak 

gazla hava arasındaki ortalama sıcaklık farkı düşecektir. 

 

Bir başka önlem ise boru sıcaklıklarından alınan uyarı ile çalışan by-pass damperleri 

kullanmaktır. Bu durumda da kapasite kaybı sadece düşük yüklerde söz konusu olacaktır. 

Düşük yüklerde by-pass damperleri havanın bir kısmını by-pass ederek boru cidar sıcaklığını 

gaz sıcaklıklarına yaklaştırır. 

 

Korozyonu azaltmanın bir diğer yolu ise korozyona dayanıklı malzeme kullanmaktır. 

Özel çelik veya alüminyum kullanılarak gaz sıcaklıklarını daha fazla düşürmek mümkün 

olabilir. Ancak bu durumda yatırım maliyeti artmaktadır. Bazı uygulamalarda ise ısı 

değiştiricinin son kısımları cam borulardan imal edilmektedir. 

 

Isı değiştiricisinin ömrünü arttırmak yönünden korozyon önlenemiyorsa kalın 

malzeme kullanmak başka bir çözüm olarak düşünülebilir. Bunun yanı sıra akışkanın 

içerisine korozyonu önleyici ancak akışkanı ve prosesi olumsuz yönde etkilemeyecek 

kimyasallar enjekte edilebilir.  

 

Elde edilecek ısı geri kazanımı ile yapılacak yatırım arasındaki denge yukarıda söz 

konusu edilen alternatiflerin seçiminde tek ölçüt olmaktadır. 
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1.7. Borulu Isı Değiştiricinin (Eşanjörün) İşletmeye Alınması 
 

Devreye alma işleminde önce soğutma suyu açılır. Daha sonra sıcak akışkan devresi 

yavaş yavaş açılarak çalışma sıcaklığına ulaşılır. Devreden çıkarma sırasında ise önce sıcak 

akışkan kesilir. Bu şekilde eşanjör zamanla soğur. Daha sonra soğutma suyu devresi 

kapatılır. Eşanjör sıvı ile dolu iken vanalar kesinlikle kapatılmamalıdır. Isınan sıvıda 

meydana gelecek genişleme eşanjörün patlayıp hasarlanmasına sebep olabilir. Vanalar 

kapatılmadan önce eşanjör boşaltılmalıdır. Dış sıcaklık çok düşükse eşanjörün tüplerinde 

kalan su donabilir. Donan su genişler ve tüpleri patlatabilir.  Bu sebeple hava sıcaklığı sıfırın 

altında ise çalışmayan eşanjördeki suyun boşaltılması gerekir. 

 

Tüplerdeki su, gövde tarafındaki hidrokarbonun hızlı buharlaşması neticesinde de 

donabilir. Gövde tarafındaki hafif hidrokarbonların basıncı aniden düşürülmez. Aksi takdirde 

süratle buharlaşan hidrokarbon dışardan büyük miktarda ısı alarak önemli sıcaklık 

düşmelerine ve neticede don olaylarına sebep olabilir. 

 

Eşanjörün gövde ve tüp demeti farklı malzemelerden imal edilmiş olabilir. Bu yüzden 

sıcaklığa karşı farklı tepki verebilir. Bir ısınma hâlinde iki malzemenin genişleme ve uzama 

hızları farklı farklı olabilir. Bu yüzden ani bir sıcaklık değişimi etkisi ile bağlantılarda büyük 

zorlanmalar ve kopmalar ile karşılaşılabilir. Sıcak bir eşanjöre soğuk akışkan asla aniden 

verilmemelidir. Aynı şekilde soğuk bir eşanjöre sıcak akışkan yavaş yavaş sevk edilmelidir. 

Devreden çıkarma ve devreye alma sırasında sıcaklık değişikliklerinin çok yavaş olması 

gerekir. 

 

Hava ile hidrokarbonların karışması yanıcı ve patlayıcı bileşimlerin meydana 

gelmesine sebep olabilir. Bu bakımdan oldukça tehlikelidir. Bir eşanjöre sıvı veya gaz 

hidrokarbon vermeden önce içerdeki havanın veya sıvının  inert bir gaz veya buharla atılması 

gerekir. Bunun için buhar kullanılıyorsa bu işleme “stim-out” denir. Bu işlem devreden 

çıkarmadan sonra da yapılmalıdır. 

 

Her eşanjör üzerine konan plakada yazılı basınç ve sıcaklıkta çalışacak şekilde 

tasarlanmıştır ve bu çalışma aralıklarına dikkat edilmelidir. Eşanjör ayarlanan basınç ve 

sıcaklıktan farklı değerlerde çalıştırıldığı zaman boru ve gövdede hasar meydana gelme 

ihtimali artar. 
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Şekil 1.33: Borulu ısı değiştirici (eşanjör) sistem bağlantı şeması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Borulu ısı değiştiricileri kullanma işlemini yapınız.  

Kullanılan araç ve gereçler: Bağlantı elemanları, ısı değiştiricileri, kontrol vanaları 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Isı değiştiricinin fiziksel kontrolünü 

yapınız. 

 

 Önlüğünüzü giyerek çalışma ortamını 

hazırlayınız. 

 Isı değiştiricisinde bir sızıntı olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Isı değiştirici bağlantılarının fiziksel 

kontrolünü yapınız. 

 Bağlantıların düzgün yapılıp yapılmadığını, 

bağlantılarda bir kaçak olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Çevre donanımının fiziksel 

kontrolünü yapınız. 

 Çevre donanımı bağlantılarını kontrol ediniz, 

bağlantılarda bir problem olup olmadığını 

araştırınız. 

 Kontrol vanalarını kullanarak 

çalıştırınız. 

 Vanalarda bir problem olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Vana ölçülerinin sisteme uyumlu olmasına 

dikkat ediniz. 

 Çıkış değerlerini kontrol ediniz. 

 Akış, sıcaklık ve basınç değerlerinin 

değişimini dikkatle takip ediniz. 

 Takip ettiğiniz değişkenleri dikkatle not 

ediniz. 

 Anormal değerler veren değişkenler olması 

durumunda sistemi acil durdurunuz. 

 Çalıştığınız malzemeleri 

temizleyiniz. 

 Kullandığınız malzemeleri dikkatlice 

temizleyiniz. 

 Yaptığınız uygulama ile ilgili rapor 

yazınız. 

 İşlem sırasında aldığınız notlardan 

faydalanınız. 

 Raporu  işlem sırasına göre yazınız. 

 Raporlarınızı kuralına uygun ve okunaklı 

yazmaya özen gösteriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Isı değiştiricinin fiziksel kontrolünü yaptınız mı?   

2. Isı değiştirici bağlantılarının fiziksel kontrolünü yaptınız mı?   

3. Çevre donanımının fiziksel kontrolünü yaptınız mı?   

4. Kontrol vanalarını kullanarak çalıştırdınız mı?   

5. Çıkış değerlerini kontrol ettiniz mi?   

6. Çalıştığınız malzemeleri temizlediniz mi?   

7. Yaptığınız uygulama ile ilgili rapor yazdınız mı?   

 
DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 
1. Aşağıdakilerden hangisi ısı transfer yollarındandır? 

 

A) Kondüksiyon yolu ile 

B) Konveksiyon yolu ile 

C) Radyasyon yolu ile 

D) Hepsi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kondüksiyon yolu ile ısı transfer hızını etkileyen 

faktörlerden değildir? 

 

A) İletkenin cinsi    

B) İletkenin kalınlığı 
C) Akışkanın akış hızı  

D) İki iletken arasındaki sıcaklık farkı 
 

3. Eşanjörler genel olarak aşağıdakilerden hangisi için kullanılır? 

 

A) Kütle transferi için    

B) Isı transferi için 

C) Destilasyon için    

C) Evaporasyon için 

 

4. Görevi, üzerine bağlandıkları cihaz içerisindeki sıvının sıcaklığını kontrol etmek olan 

vana aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)Termostatik vana     

B) Elektromanyetik vana   

C) Şiber vana  

D) Pnömatik vana 

 

5. Sistemin işletme basıncını kontrol etmek için kullanılan alete ne ad verilir? 

 

A) Pompa     

B) Termometre  

C)  Manometre    

D)  Otomatik havalandırıcı  

 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Isı da iş gibi bir ……………. ……………….  biçimidir.     

 

7. ………………………  sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Molek%C3%BCl
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kinetik_enerji
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8. Akışkanın akış hızı, …………………….. yolu ile ısı transfer hızını etkileyen faktör-

lerdendir.  

 
9. Akışkanların doğrudan temasta olduğu ısı değiştiricilerine örnek olarak 

……………….  ………………….. verilebilir.  

 

10. Isı, ……………………. adı verilen özel kaplarla ölçülür.  

 
11. Basınç altında su kullanılmayı gerektiren testlere …………… testler denir.  

 
DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 

Gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak plakalı ısı değiştiricileri 

kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Sanayide kimyasal madde üretim veya ayrıştırma tesislerinde açığa çıkan ısı 

enerjisinin nasıl değerlendirildiğini araştırınız.    

 Plakalı ısı değiştiricilerin kullanım alanlarını ve üstünlüklerini araştırınız. 

 

2. PLAKALI ISI DEĞİŞTİRİCİLER 
 

Maliyet ve verimlilik konusunda sürekli devam etmekte olan çalışmalar geleneksel 

borulu ısı değiştiricilerinin yanı sıra pek çok değişik tipte ısı değiştiricisinin de 

geliştirilmesine yol açmıştır. Ancak bu farklı ısı değiştirici tiplerinin arasında en çok 

yaygınlık kazananı ve en başarılı olanı plakalı ısı değiştiriciler olmuştur. Günümüzde plakalı 

ısı değiştiriciler, süt ve gıda sanayinden kimyasal sanayiye kadar hemen her sanayi kolunda 

ısıtma ve soğutma bölümlerinde kullanılmaktadır. 

 

Plakalı ısı değiştiriciler, farklı sıcaklıklara sahip türdeş veya farklı akışkan cinslerinin 

plakalar arasında birbirine karışmadan dolaşarak ısı alışverişi yapabilen ekipmanlardır. 

 

Plakalar üzerindeki özel balıksırtı tasarım sayesinde akış esnasında akışkanın hızı, 

sürekli olarak değişir. Bu nedenle elde edilen çalkantı ve yüksek türbülans sayesinde daha 

küçük hacim ile gereken ısıyı transfer eder. 

 

Bunlarda esas ısı geçişinin olduğu yüzeyler, genelde ince metal plakalardan 

(levhalardan) yapılır. Bu metal yüzeyler düz veya dalgalı biçimde olabilir. Borulu tip ısı 

değiştiricilerde olduğu gibi yüksek basınç ve sıcaklıklara dayanımları azdır Plakalar 

alüminyum, zirkonyum, titanyum, nikel veya paslanmaz çelikten yapılmış olabilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 2.1: Plakalı ısı değiştiricisinin şematik yapısı 

 

Şekil 2.2: Plakalar üzerindeki balıksırtı tasarım 

2.1. Çeşitleri 
 

Plakalı ısı değiştiriciler, kaynaklı (lehimli) ve contalı olmak üzere iki grupta incelenir. 

Contalı olanlar da kendi arasında gruplara ayrılır: contalı plakalı, spiral plakalı ve lamelli. 

 

2.1.1. Kaynaklı (Lehimli) Tip Plakalı Isı Değiştiriciler  
 

Klasik tip contalı plakalı ısı değiştiricilerin daha düşük maliyetli bir alternatifi de 

lehimli plakalı ısı değiştiricileridir. Bu tip ünitelerin getirdiği bir başka avantaj da daha 

yüksek sıcaklıklar ve çalışma basınçlarında görev yapabilme kabiliyetleridir. Çalışma 

prensipleri genel olarak contalı plakalı ısı değiştiriciler ile aynıdır. Ancak burada contaların 

yerini bakır lehim malzemesi almıştır. Paslanmaz çelik plakalar, lehimleme amacı ile 

kullanılan bakır film ile birlikte vakum altında yüksek sıcaklıkta fırınlanır. Elde edilen sonuç 

contasız ve son derece kompakt yapıda bir ısı değiştirici olur. 
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Resim 2.1: Kaynaklı ısı değiştirici (eşanjör) paketleri 

Lehimli ısı değiştiricilerin avantajları şunlardır: 

 Düşük maliyet: Standart boyutlarda seri olarak üretilmeleri ve yüksek ısı transfer 

katsayıları sebebi ile düşük maliyetli bir alternatif oluşturur. 

 Yüksek sıcaklık ve basınçlarda çalışabilme: Contaların mevcut olmaması sebebi 

ile bu tür ısı eşanjörleri -180 / +200 °C aralığındaki sıcaklıklarda ve 30 bar’a kadar 

çalışma basınçlarında kullanılabilir.  

 Düşük çalışma ağırlığı: Ağırlığı çok düşük olduğu için çoğu zaman hiçbir ilave 

desteğe ihtiyaç duymadan hat üzerine monte edilebilir. 

 Yakın sıcaklık yaşamı ve yüksek ısı transfer verimi: Plakalar içerisinde elde 

edilen yüksek türbülans nedeni ile çok kısa sürelerde rejime girebilir ve çalıştığı 

sistemin verimini artırır. 

 

2.1.2. Contalı Tip Plakalı Isı Değiştiriciler  
 

Plakalı ısı değiştiricide conta sistemi sayesinde iki akışkanın karışması mümkün 

değildir. 

Kapasite artırmak gerekirse contalı tiplerde plaka eklenerek artırılabilir. 

                                                     

Şekil 2.3: Plakalı eşanjörde conta sistemi               Şekil 2.4: Plakalı eşanjörde kapasite artırımı 
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 Çalışma prensibi: Plakalı ısı değiştiricilerin ana elemanı dalgalı bir yüzeye sahip 

metal plakalardır. Her bir plakanın üzerinde akışkan giriş/çıkış nozulları ve ayrıca 

sızdırmazlığı sağlayan bir conta bulunmaktadır. Kullanılan conta sistemi nedeni ile 

her iki akışkan da birbirleri ile karışmadan farklı kanallar arasından akar. Bu sırada 

arzu edilen ısı transferi elde edilir. Conta yardımı ile akışkanların birbirine karışması 

önlenmiştir. Sızdırmazlık ise gövde üzerinde bulunan ve plaka paketini sıkıştıran 

saplamalar vasıtası ile sağlanır. Bu sebeple bu saplamaların sökülmesi sureti ile tüm 

ısı transfer yüzeylerine bakım ve temizlik amacı ile kolayca ulaşmak mümkündür. 

 

Şekil 2.5: Contalı tip plakalı ısı değiştiriciler 

 Avantajları 

 Akışkanların birbirine karışma riskini önleyen conta 

 Yüksek verim, düşük maliyet 

 Düşük ağırlık ve montaj hacmi 

 Bakım kolaylığı ve kapasite artırımına olanak sağlanabilmesi 

 

 

Resim 2.2: Plakalı contalı eşanjör 
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Paslanmaz çelik plakalar ile ömürleri 20–30 sene gibi uzun olacaktır. Açmak ve 

temizlemek gerektiğindeyse kolayca sökülebilir. Kireçlenmeyi önlemek için sisteme su 

yumuşatma cihazlarının bağlanması uygun olur. Değişik tipte akışkan kanal tasarımı, 

istenilen basınç düşümünü ve ısı transfer kapasitesini olumlu yönde etkileyecektir. 

 

Resim 2.3: Plakalı eşanjörde akışkan kanalları 

2.1.3. Özel Tip Plakalı Isı Değiştiriciler 
Özel tip plakalı ısı değiştiriciler hakkında geniş bilgi aşağıda verilmiştir. 

 

2.1.3.1. Geniş Aralıklı Plakalı Isı Değiştirici 

 

Geniş aralıklı plakalı içerisinde elyaf veya yüksek yoğunlukla katı madde içeren 

akışkanlar için geliştirilmiştir. Normal plakalı ısı eşanjörlerinin tıkanma problemi 

yaşayabilecekleri bu tür uygulamalarda sorunsuz çalışabilir. Bu tür plakalarda hem kanal 

genişliği arttırılmıştır. Plakaların birbirleri ile temas ettikleri nokta sıfıra indirilmiştir. 

 

 Kullanım Alanları  

 Tekstil endüstrisi boyahane atık suyundan ısı geri kazanımı 

 Kâğıt/selüloz endüstrinde proses akışkanlarının ısıtılması ve soğutulması 

 Şeker endüstrisinde proses akışkanlarının ısıtılması 

 Gıda sanayisinde viskoz sıvılarının ısıtılması ve soğutulması 

 

2.1.3.2. Yarı Kaynaklı Plakalı Isı Değiştirici 

 

Lazer kaynağı ile birleştirilen iki ısı değiştirici plakasından meydana gelen kasetlerden 

oluşur. Bu sayede akışkanların birinin dolaştığı kanallarda contalar ortadan kaldırılırken 

diğer taraf ise normal bir plakalı ısı değiştirici plakası gibi contalıdır ve sökülüp bakımı 

yapılabilir. Kaynaklı olan tarafta akışkanın temas ettiği tek conta giriş ve çıkış portlarında 

bulunan ve genellikle uygulamaya göre özel malzemeden imal edilmiş o-ringlerdir. 

 

 Kullanım Alanları 

 Soğutma sayesinde NH3  (amonyak ) evaporatörü ve kondenseri olarak 

yaygın olarak kullanılır. 

 Conta malzemelerine karşı agresif akışkanların ısıtılması ve soğutulması 

 Sülfürik asit üretiminde asidin soğutulması 
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2.1.3.3. Çift Cidarlı Plakalı Isı Değiştirici 

 

Her bir ısı değiştirici üst üste yerleştirilmiş iki plakadan oluşmaktadır. Bu sayede 

herhangi bir sebep ile plakalardan birinin delinmesi veya çatlaması durumunda diğer 

akışkanla bir karışma olmamakta, sızıntı eşanjörün dışına doğru olmaktadır. Ayrıca herhangi 

bir sızıntı olup olmadığı, oluyor ise sızıntının hangi plakadan kaynaklandığı eşanjörün 

dışından bakılarak tespit edilebilir. 

 

 Kullanım Alanları 

 İlaç sanayisinde distile su ısıtılması ve soğutulması 

 Trafo yağı soğutma 

 Su ile karşılaştığında patlama veya diğer riskleri içeren akışkanların 

ısıtılması ve soğutulması 

 

 

 

Şekil 2.6: Plakalı eşanjör bağlantı şeması 
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2.2. Plakalı Eşanjör İçin Gerekli Ortam Koşulları ve Çalışma 

Şartları 
 

Plaka ısı değiştiricinin çalıştığı ortamla ilgili bazı özellik ve şartları maddeler hâlinde 

aşağıda verilmiştir: 

 

 Standart plaka eşanjörler “kapalı” ve “donmaya karşı korunmuş” mekânlarda 

kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

 Açık alanlarda montaj gerektiğinde veya montaj yapılacak yerde atmosferik 

nem oranı %70’in üzerinde ise plaka eşanjör için özel tasarım ve emniyet 

tedbirleri uygulanmalıdır. 

 Başka türlü belirtilmemiş ise standart plaka eşanjörler düz zemin üzerine dikey 

konumda yerleştirilmeli ve bu şekilde çalışmalıdır. 

 Ortam sıcaklığının plaka eşanjör için belirlenen maksimum işletme sıcaklığını 

aşmamasına dikkat edilmelidir. 

 Plaka eşanjörün contaları dış mekanik etkilerden ve çevresel gaz ve asitlerin 

agresif/zararlı etkilerinden uzak olmalıdır. 

 Ozon, elastomer contaların erken sertleşmesine ve özelliğini kaybetmesine 

sebep olur. Güneş ışığı ve ultraviyole ışık da uzun sürede aynı etkiyi yapar. Bu 

nedenle plaka eşanjörün monte edileceği yere karar verirken ozon yayan 

cihazlardan ve direkt güneş ışığından mümkün olduğunca uzak kalmasına özen 

gösterilmelidir. 

 Plaka eşanjör açık alana (dışarıda) monte edilecek ise buzlanma, nem ve direkt 

güneş ışığı gibi çevresel etkilerden korunmalıdır. 

 Montaj sonrası, sıkıştırma cıvataları paslanma riskine karşı gresle 

kaplanmalıdır. 

 Özellikle kategori–1 grubuna giren akışkanların (tehlikeli maddeler) kullanıldığı 

eşanjörlerin bulunduğu yerlerde iş yeri emniyet ve yangın talimatlarına 

tamamıyla uyulması gereklidir. 

 Herhangi bir sızıntı işletme şartları açısından tehlike arz ediyorsa plaka eşanjör 

etrafına/altına sıçrama ve sızıntıya karşı koruma yapılması tavsiye edilir. 

 

Bu cihazların büyüklüğü, ısıtılacak ortamın büyüklüğüne ve gerekli kapasiteye uygun 

seçilir. Plakalı ısı değiştirici enstrümentasyon donanımı olarak aşağıdaki şekildeki gibi bir 

bağlantı incelenebilir. 
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Şekil 2.7: Plakalı eşanjör tesisat bağlantı şeması 

2.3. Plakalı Isı Değiştiricinin (Eşanjörün) İşletmeye Alınması 
 

Öncelikle işletme verilerinin, ısı değiştiricisinin isim plakasının üzerindeki değerleri 

aşmadığından ve tüm saplamaların gereken şekilde sıkılmış olduklarından emin olmak için 

eşanjör kontrol edilir. 

 

 Pompalar 
 

Isı değiştiricisini besleyen pompalar, balans vanaları ile beraber kullanılmalıdır. 

Pompaların ısı değiştiricisinin nominal basıncından daha yüksek bir basınç üretebilecek 

güçte olmaları hâlinde emniyet ventili ile beraber kullanılması gereklidir. Pompalar hava 

emmemelidir. 
 

 Çalıştırma 
 

Basınç şokunun önlenmesi için pompalar, vanalar kapalı iken devreye sokulmalıdır. 

Tüm vanalar mümkün olduğunca aynı anda açılmalıdır. Daha sonra akış oranı işletme 

sıcaklığına erişilene kadar yavaş yavaş artırılır. Darbelemeden kaçınılması gerekli olup aksi 

taktirde lastik contalar yerlerinden kayabilir ve sızıntıya yol açabilir. 
 

 Havalandırma 
 

Çok geçişli ısı değiştiricilerinde ilk çalıştırılmadan hemen sonra ısı değiştiricisinin 

havası alınmalıdır. İçeride kalan hava, hava kilitlenmesine ve plakaların aşırı derecede 

kızgınlaşmasına yol açabilir. Bunun sonucunda ısı aktarma kapasitesi azalır ve aşınma riski 

artar. 
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Aşağıda plakalı ve borulu ısı değiştiricilerin sahip oldukları özellikler kıyaslanmıştır. 

 

Plakalı Eşanjör Borulu Eşanjör 

 Plakalı eşanjörlerde ısı aktarımı 

ortalama 3 ila 5 kat daha fazladır. 

 Verimi plakalı eşanjörlere göre daha 

düşüktür. 

 Sıcaklık paylaşımı 1 °C'lik seviyede 

bile çalışabilmektedir. 

 Sıcaklık paylaşımı 5-10 °C’lik 

seviyededir. 

 Yer ihtiyacına gerek duymaksızın 

bakım yapılabilir. 

 Kullanılan boruyu çıkarmak için 

fazladan yere ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Bakım ve onarım aşamasında sadece 

saplamaların sökülmesi ve arka baskı 

plakasının destek kolonuna doğru 

itilmesi yeterlidir. Bu nedenle plakalı 

eşanjörlerin onarım ve bakımı çok 

kolaydır. 

 Boru demetinin sökülmesi, dışarı 

alınması ve onarılması oldukça zor ve 

zahmetlidir. 

 Plakalı eşanjörler yüksek türbülansın 

etkisinde olduğundan kirlenme 

oldukça azdır. 

 Kirlenme hızı borulu eşanjörde 3-10 

kat daha fazladır. 

 Plakalı eşanjörlerde akışkanların conta 

dizaynı sebebi ile birbirine karışması 

imkânsızdır. 

 Conta dizaynının yetersizliği sebebiyle 

akışkanlar kaynak ve borulardan 

karışabilir. 

 Plakalı eşanjörlerde, kapasitenin 

yükseltilmesi gerektiğinde plaka 

eklenimi yapılabilir. 

 Borulu eşanjörlerde boru eklenimi 

mümkün olmadığından kapasite 

artırımı yapılamaz. 

 Isı kaybı olmadığından plakalı 

eşanjörlerde izalosyona ihtiyaç 

kalmaz. 

 Yüksek seviyede ısı kaybı olmasından 

dolayı mutlaka izolasyon yapılması 

gerekmektedir. 

Tablo 2.1: Plakalı ve borulu eşanjörlerin karşılaştırılması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Plakalı ısı değiştiricileri kullanma işlemini yapınız. 

Kullanılan araç ve gereçler: Bağlantı elemanları, ısı değiştiricileri, kontrol vanaları 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Isı değiştiricinin fiziksel kontrolünü 

yapınız. 

 

 Önlüğünüzü giyerek çalışma ortamını 

hazırlayınız. 

 Isı değiştiricisinde bir sızıntı olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Isı değiştirici bağlantılarının fiziksel 

kontrolünü yapınız. 

 Bağlantıların düzgün yapılıp yapılmadığını, 

bir kaçak olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Çevre donanımının fiziksel 

kontrolünü yapınız. 

 Çevre donanımı bağlantılarını kontrol ediniz, 

bir problem olup olmadığını araştırınız. 

 Kontrol vanalarını kullanarak 

çalıştırınız. 

 Vanalarda bir problem olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Vana ölçülerinin sisteme uyumlu olmasına 

dikkat ediniz. 

 Çıkış değerlerini kontrol ediniz. 

 Akış, sıcaklık ve basınç değerlerinin 

değişimini dikkatle takip ediniz. 

 Takip ettiğiniz değişkenleri dikkatle not 

ediniz. 

 Anormal değerler veren değişkenler olması 

durumunda sistemi acil durdurunuz. 

 Çalıştığınız malzemeleri 

temizleyiniz. 

 Kullandığınız malzemeleri dikkatlice 

temizleyiniz. 

 Yaptığınız uygulama ile ilgili rapor 

yazınız. 

 İşlem sırasında aldığınız notlardan 

faydalanınız. 

 Raporu işlem sırasına göre yazınız. 

 Raporlarınızı kuralına uygun ve okunaklı 

yazmaya özen gösteriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Isı değiştiricinin fiziksel kontrolünü yaptınız mı?   

2. Isı değiştirici bağlantılarının fiziksel kontrolünü yaptınız 

mı? 

  

3. Çevre donanımının fiziksel kontrolünü yaptınız mı?   

4. Kontrol vanalarını kullanarak çalıştırdınız mı?   

5. Çıkış değerlerini kontrol ettiniz mi?   

6. Çalıştığınız malzemeleri temizlediniz mi?   

7. Yaptığınız uygulama ile ilgili rapor yazdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Plakalı ısı değiştiricilerin ana elemanı dalgalı bir yüzeye sahip ……………….. 

……………..dır .  

 

2. Plakalı ısı değiştiriciler, ………………….. ve ……………….. olarak iki grupta 

incelenir.   

 

3. ………………… …………………. daha yüksek sıcaklıklar ve çalışma 

basınçlarında görev yapabilme kabiliyetlerine sahiptir.  

 

4. …………. ……………… ……………… ısı değiştiriciler içerisinde elyaf veya 

yüksek yoğunlukla katı madde içeren akışkanlar için geliştirilmiştir.  

 

5. Sülfürik asit üretiminde asidin soğutulması işleminde ………………….. 

……………….. ısı değiştirici kullanılır.  

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Eşanjörlerde ısı transferi genel olarak hangi yollarla olur? 

 

A) Kondüksiyon, konveksiyon   

B) Fraksiyon, kristalizasyon  

C) Ekstraksiyon, destilasyon   

D) Hiçbiri 

 

2. Isı akışının yönü ne şekilde olur? 

 

A) Soğuktan sıcağa doğru    

B) Sıcaktan soğuğa doğru    

C) Soğuktan soğuğa doğru  

D) Sıcaktan sıcağa doğru 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi boru içinde akışkan hareketinin şeklidir? 

 

A) Paralel akış     

B) Zıt akış     

C) Çapraz akış  

D) Türbülanslı akış 

 

4. Akışkanın (sıvının) içinden yön değiştirmeden dümdüz aktığı ve bir sürgü 

vasıtasıyla akışın kesilebildiği vana türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Termostatik vana 

B) Servo-motorlu vana 

C) Sürgülü (şiber) vana 

D) Pnömatik vana 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi radyasyon yolu ile ısı transfer hızını etkileyen 

faktörlerdendir? 

A) Isı kaynağının sıcaklığı 

B) Isı kaynağı ve ısıyı alan cisim arasındaki mesafe 

C) Absorbe eden yüzeyin cinsi 

D) Hepsi 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi konstrüksiyon geometrisine göre sınıflandırılmış ısı 

değiştiricilerinden değildir? 

A) Borulu 

B) Sürgülü 

C) Plakalı   

D) Kompakt  

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. Proses endüstrisinde en yaygın olarak kullanılan ısı değiştirici tipi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Tek serpantinli ısı değiştiriciler 

B) Gövde borulu ısı değiştiriciler  

C) Çift serpantinli ısı değiştiriciler  

D) Gömlekli ısı değiştiriciler 

 

8. Aşağıdaki ısı değiştiricilerden hangisi borulu ısı değiştiricilerdendir? 

A) Gövde borulu  

B) Plaka borulu 

C) Isıtma borulu 

D) Su borulu 

 

9. Su ile çalışan tüm ısıtma sistemlerinde tesisat içindeki havayı boşaltmaya yarayan 

otomatik ve elle kumandalısı da bulunan açma-kapama elemanına ne ad verilir? 

 

A) Otomatik havalandırıcı   

B) Pnömatik vana                       

C) Selonoid (elektromanyetik) vana  

D) Radyatör vanası 

 

10. Geniş aralıklı plakalı ısı değiştiriler aşağıdaki kullanım alanlarından hangisi veya 

hangilerinde yaygın olarak kullanılır?  

 

I. Tekstil endüstrisi boyahane atık suyundan ısı geri kazanımı 

II. Şeker endüstrisinde proses akışkanlarının ısıtılması 

III. Gıda sanayisinde viskoz sıvılarının ısıtılması ve soğutulması 

 

A) I ve II  

B) B) II ve III   

C) C) I ve III   

D) D) I, II ve III 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

11. (   ) Bir ışık kaynağından yansıma seklinde olan ısı transferi konveksiyon adını 

alır.  

 

12. (   ) Tek geçişli ısı değiştiriciler; paralel, ters ve çapraz akımlı olmak üzere üç 

grupta incelenebilir.  

 

13. (   ) Isı değiştiricilerinde korozyon,  ters akım yerine paralel akım kullanılarak 

azaltılabilir veya tamamen ortadan kaldırılabilir.  

 

14. (   ) Su ile karşılaştığında patlama veya diğer riskleri içeren akışkanların ısıtılması 

ve soğutulması işleminde çift cidarlı plakalı ısı değiştirici kullanılır.  
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15. (   ) Plaka eşanjör açık alana (dışarıda) monte edilecek ise çevresel faktörlerin bir 

etkisi yoktur.  

 

DEĞERLENDİRME 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

1. D 

2. C 

3. B 

4. A 

5. C 

6. Enerji transfer 

7. Sıcaklık 

8. Konveksiyon 

9. Soğutma kuleleri 

10. Kalorimetre 

11 Hidrostatik 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

1. Metal plakalar 

2. Kaynaklı, contalı 

3. 

Kaynaklı tip 

plakalı ısı 

değiştiriciler 

4. 
Geniş aralıklı 

plakalı 

5. 
Yarı kaynaklı 

plakalı 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

1. A 

2. B 

3. D 

4. C 

5. D 

6. B 

7. B 

8. A 

9. A 

10. Doğru 

11. YanlışŞ 

12. Doğru 
13. Doğru 
14. Doğru 
15. Yanlış 

CEVAP ANAHTARLARI 
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