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Jeotermal Enerji Semineri 

JEOTERMAL DOĞRUDAN ISITMA SİSTEMLERİNDE 
PLAKALI ISI DEĞİŞTİRGEÇLERİ 

 
 

A. Müjdat ŞAHAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Doğrudan kullanımlı jeotermal sistemlerde, kurulan tesisin çalışması ve başarılı olması, birçok 
ekipman ve donanım kullanılması ile mümkündür. Bu ekipman ve donanımlar, 
 

• Kuyu pompaları ( well pumps ) , 
• Boru donanımı ve tesisatı ( piping ) , 
• Yerel ısıtma elemanları ( space heating equipment ) , 
• Isı emme özelliğine sahip soğutma elemanları ( absorbtion refrigeration equipment ) , 
• Isı değiştirgeçleri ( heat exchangers ) olup, bu bildiride yalnızca ısı değiştirgeçleri 

incelenecektir. 
 
Diğer tüm elemanlar için de geçerli olmak kaydı ile, jeotermal uygulamalarda kullanılacak ısı 
değiştirgeçlerinin seçimindeki en büyük faktör, kaynak suyunun kimyasal yapısı ve sıcaklığıdır. Bunun 
yanında ısı değiştirgeçleri, sahip oldukları fiziksel yapıları ile de tercih edilebilir veya edilmezler. 
Jeotermal uygulamalarda en yaygın olarak tercih edilen ısı değiştirgeçleri, sahip oldukları kompakt 
yapı ve temizlenebilir özellikleri sebebi ile, contalı – plakalı tiplerdir. İkinci sırada tercih edilen eşanjör 
tip’i ise, benzer özellikleri sebebi ile, gövde-boru ve gövde-plaka tipi eşanjörlerdir. Bu bildiride, benzer 
projelerde en yaygın kullanıma sahip olmaları sebebi ile, contalı-plakalı eşanjörler incelenecektir.  
 
Contalı plakalı ısı değiştirgeçlerinin, jeotermal uygulamalarda yaygın olarak kullanılmalarını sağlayan 
özellikleri şunlardır ; 
 

• Yüksek ısıl performans gösterirler , 
• Üretim teknikleri açısından, korozyona dayanıklı malzemeler ile üretilebilirler , 
• Montaj ve yerleşimleri kolayca yapılabilir , özel bilgi ve teknik eleman gerektirmezler , 
• Değişen kapasitelere göre aynı gövde içinde ve gerektiği kadar büyütülebilirler , 
• Kapasitelerine göre en az yeri işgal ederek avantaj sağlarlar.  

 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Plakalı ısı değiştirgeçleri, contalı ( çerçeveli ) ve lehimli olmak üzere iki tiptir. Lehimli plakalı ısı 
değiştirgeçlerinin, özellikle lehim dikişleri korozyona karşı hassas olup, jeotermal uygulamalarda fazla 
tercih edilmezler ve çok sık kullanılmazlar. Bu bildiride plakalı ısı değiştirgeci olarak anılacak ve 
incelenecek ısı değiştirgeçleri, contalı-plakalı yada çerçeve-plaka olarak anılan ısı değiştirgeçleridir. 
Plakalı ısı değiştirgeçleri, şekil 1 ve 2 de de görüldüğü gibi; Contalanmış plaka demeti, destek-baskı 
çerçevesi, kılavuz ve sıkıştırma milleri, akışkan bağlantı ağızları ve ayaklar olmak üzere 5 temel 
parçadan oluşurlar. 
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     Lehimli       Contalı      
 
En önemli ve işlevsel parçanın contalanmış plakalar olduğu ortadadır. Diğer parçalar, işlevi 
gerçekleştirecek plaka demetinin bir arada tutulmasını, sızdırmazlık tesisini ve ısı değiştirgecinin 
tesisata bağlanmasını sağlarlar. Plakalı ısı değiştirgeçleri, contalanmış plakalar demetinin, alt ve üst 
taşıyıcı miller üzerinde merkezlenip, iki güçlü metal blok (ön ve arka çerçeve) arasında sıkıştırılıp 
sabitlenmesi ile elde edilirler. 
 

  
Şekil 1. Şekil 2. 

 
 
Genel özellikleri : 
 
Contalı plakalı ısı değiştirgeçleri gövde boru tipi ısı değiştirgeçleri ile karşılaştırıldıklarında, contalı 
plakalı ısı değiştirgeçlerinin nispeten daha düşük çalışma sıcaklığı ve basıncına sahip oldukları 
görülür. Birçok üretici firmanın standart ürünleri için tercih ettiği üst çalışma limitleri, 200 °C sıcaklık ve 
20 bar çalışma basıncıdır. Bu sınır, yaygın kullanılan plaka ve conta malzemelerinin sorunsuz çalışma 
dayanımı açısından özellikle tanımlanmıştır. Plaka, conta çeşitleri, üretildikleri malzemeler, dayanım - 
çalışma sınırları ve kullanıldıkları yerler bildiri devamında detaylı incelenecektir. 
 
Değişik imalatçıların çok farklı ölçülerde ve yüzey şekillerinde ürettikleri plakaların her biri, genellikle 
0.01 ile 2.50 m² arasında bir ısı transfer yüzeyine sahiptirler. Bu yoğun yapıları sayesinde, tek gövde 
altında 2.000 m² ısı transfer yüzeyi elde edilmesi mümkün olur. Küçük boyutlu ve az ısı transfer 
yüzeyine sahip plakalar ile üretilen ısı değiştirgeçleri ise, düşük su debileri ve kapasiteleri ile, bağımsız 
ev tipi veya küçük boyutlu ticari uygulamalar için mükemmel çözümler üretilmesini sağlarlar. Keza, 
büyük boyutlu ve ısı transfer yüzeyli ısı değiştirgeçleri ile merkezi uygulamalar için mükemmel 
çözümler bulunması mümkündür.  
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Contalı plakalı tek gövdeli bir ısı değiştirgeci içinden, sahip olduğu boyut ve fiziksel özelliklerine bağlı 
olarak, 1m³/h ile 1500 m³/h arasında su dolaştırılması mümkündür. Bu akışkan debilerini taşıyacak 
bağlantı çapları ½ inç ile 15 inç arasında değişmektedir. 
 
Plakalar ve yüzeyleri  
 
Kalıpla şekillendirme tekniği ile üretilen plakaların üzerinde, değişik boyut ve şekilde kanallar 
oluşturulur. Akışkanların dolaşmasını sağlayan bu kanallar, aynı zamanda, ısı transfer yüzeylerinin de 
oluşmasını sağlarlar. Plakanın ve kanalların boyutu, şekli, sıklığı ve derinliği, hem plakanın sahip 
olduğu ısı transfer yüzeyi, hem de ısıl verimliliği üzerinde önemli bir etki oluşturur. Plakaların her iki 
yüzeyinde oluşturulan kanallar, contaların yönlendirmesi sayesinde, birinci ve ikinci devre akışkanların 
dolaşma devrelerini oluştururlar. Plaka yüzeyleri Şekil 3’te görüldüğü gibi çok değişik şekillerde olabilir. 
Ancak plakalar, yüzey şekilleri ve boyutları ne olursa olsun şu temel unsurları mutlaka taşırlar; 
 
• Askı mili merkezleme delikleri, 
• Plaka askısı, 
• A yüzü contası, 
• B yüzü contası, 
• Plaka yüzeyi su kanalları, 
• Akışkan giriş – çıkış ağızları, 
• Akışkan yönlendirme kanalları, akış düzenleyicileri. 

 
Şekil 3. 

 

Contalar 
 
Plaka yüzeylerinde dolaşan akışkanların birbirine karışmamasını ve ısı transferinin gerçekleşmesini 
sağlayan, plakadan sonraki en önemli unsurdur. Tabloda görüldüğü gibi, çalışma sıcaklığı ve akışkan 
kimyasal yapısına bağlı olarak değişik hammaddelerden üretilebilirler. En yaygın kullanılan conta 
malzemeleri için önerilen çalışma basıncı, sıcaklığı ve ortalama çalışma ömürleri 1 ve 2 numaralı 
grafiklerde gösterilmiştir. Grafik 2’de gösterilen conta çalışma ömrü 3 bar çalışma basıncı için 
verilmektedir. 
 

Hammadde Yaygın kullanılan adı Çalışma üst sınırı 
Styrene – Butadiene Buna – S 85 °C 

Neoprene Neoprene NBR 120 °C 
Acrylonitrile – Butadiene Buna – N 135 °C 

Ethylene / Propylene EPDM prx 150 °C 
Fluorocarbon Viton 200 °C 

Resin – Cured butyl Resin – Cured butyl 200 °C 
Compressed asbestos Compressed asbestos 260 °C 
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Grafiklerin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, pratik uygulamalarda en yaygın kullanılan conta 
malzemeleri; NBR , EPDM ve VITON dur. Jeotermal uygulamalarda en iyi sonuç VITON ile alınmakta 
olup, çalışma sıcaklık aralığı – 20 °C ~ 200 °C dir. İkinci uygun malzeme ise biraz daha pahalı olmakla 
birlikte EPDM dir. Hypalon, teflon – encapsuleted , PTFE ve birçok değişik hammaddeler 

 

 ile de üretilen contaların fonksiyonu yandaki fotoğrafta 
görülmektedir. Plaka yüzeyini yalayıp gelen sıcak akışkan 
(kırmızı), plakanın arka yüzeyinden gelen soğuk (mavi) akışkanla 
karışmadan, yönlendikleri giriş çıkış ağızlarından geçerek plakayı 
terk etmektedirler. Contalar genellikle, conta kanallarına boşluksuz 
yerleşecek şekilde imal edilir ve kullanılırlar. Bununla beraber 
yapıştırılarak kullanılmaları da mümkündür. 

 
 

 

 

 
Grafik 1  Grafik 2 

 
Çerçeveler 
 
Büyük çoğunlukta karbon çeliğinden üretilirler. Epoxy veya benzeri boyama ve kaplama teknikleri ile 
paslanmaya karşı korunurlar. AISI 304 ve AISI 316 malzeme ile üretilmeleri veya AISI kaplanmaları da 
mümkündür. Jeotermal uygulamalarda genellikle AISI 316 malzeme tercih edilir. 
 
Ön ve arkada birer adet bulunan çerçeveler üç temel fonksiyona sahiptir. Bunlar ; Plaka demetinin bir 
arada tutulması, plakalar arasında sızdırmazlığın sağlanması (gerdirme saplamaları yardımı ile) ve 
tesisata bağlama ağızlarının taşınmasıdır. 
 
 
Bağlantılar  
 

     
Flanşlı Cıvatalı Pasolu Superlock Kelepçeli 

 

Karbon çeliği üzeri galvaniz kaplama, AISI , moblen, kauçuk gibi malzemelerden değişik bağlantı 
tekniklerine göre üretilirler. Bağlantı ağızları da çerçeve plakasına genellikle kaynak teknikleri ve 
pasolama ile birleştirilir. 
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İŞLEVİ VE AKIŞKANLARIN DOLAŞIMI 
 
Plakanın iki yüzünde, iki farklı sıcaklıkta iki ayrı akışkanı dolaştırıp, ısının sıcaktan soğuğa ve aradaki 
plaka yardımı ile aktarılması esasına göre çalışırlar. Akışkanların hareketleri birbirlerine göre parelel 
veya zıt olabilir. Plaka yüzeyleri, akışkanların daha fazla yüzeyde karşılaşmalarını sağlamak üzere 
şekillendirilmiştir. Bu yüzden akışkanlar dar ve girift kılcal kanallar içinde dolaşmak zorundadır. Bu 
karmaşık ve kılcal kanallar sebebi ile akış genellikle türbülanslıdır. Türbülanslı veya karışık akım elde 
edilmesi sayesinde verimlilikte daha yüksek olmaktadır. Şekil 4’de plakalar arasındaki dolaşım 
şematik olarak gösterilmiştir. 1 numaralı plakanın görünen yüzeyine yayılan sıcak su plakayı ısıtırken,  

 
Şekil 4. 

2 numaralı plakadan gelen nispeten soğuk su, 1 
numaralı plakanın arka yüzeyi ile temas ederek, 
plakadaki ısıyı emmekte ve ısınmaktadır. Bir plaka 
için ifade edilen bu işlem, ısı değiştirgecinin sahip 
olduğu plakalar boyunca devam eder. Su akış 
yönleri, her iki tarafta da aşağı veya yukarı yada 
bir tarafta aşağı diğer tarafta yukarı olabilir. Zıt 
veya paralel akım olarak tanımlanan bu kavram 
ısı değiştirgecinin ısıl verimliliği ile yakından 
ilgilidir. Plaka yüzeylerinde oluşturulan su dolaşım 
kanallarının yatay, düşey veya açılı üretilmeleri 
sayesinde, su akımları paralel ve zıt akıma 
ilaveten karışık akım ile desteklenerek ısıl 
verimlilik en üst seviyeye ulaştırılabilir. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
  __________________________________________________________________________________________  192 _______

 

                                          
                                                                                                   
 
 

 

Jeotermal Enerji Semineri 

VERİMLİLİK VE SEÇİM KRİTERLERİ 
 
Plakalı ısı değiştirgeçleri, sahip oldukları küçük fiziksel yapıya karşılık, gösterdikleri üstün verimlilikleri 
ile ön plana çıkarlar. Gövde boru tipi ısı değiştirgeçlerine oranla, 3 ile 4 kat daha yüksek verimliliğe 
sahiptirler. Gövde boru tipi ısı değiştirgeçlerine nazaran % 40 a varan oranlarda daha ucuza tesis 
edilebilirler. Isı transfer katsayıları, değişik üreticilerin geliştirdiği kanat boyut ve yüzey şekillerine göre, 
3000 ile 6000 Kcal / h x m² x °C arasında değişmektedir. Sahip oldukları bu yüksek ısıl verimlilik 
sayesinde çok düşük sıcaklıklı jeotermal kaynakların dahi değerlendirilmesini sağlarlar. 
 
Bu ısıl verimliliğin beraberinde bir olumsuzluk yarattığı da unutulmamalıdır. Isıl verimliliği arttıran girift 
plaka yüzeylerinin aynı zamanda bir basınç tuzağı olduğu malumdur. Contalı plakalı ısı 
değiştirgeçlerinin seçiminde, verimlilik ve basınç kaybı dengesi mutlaka araştırılmalı ve doğru 
kurulmalıdır. Yüksek verimlilik aranırken yaratılan basınç kayıplarının göz ardı edilmesi, ısı 
değiştiricinin seçiminde yapılmış bir hata olarak kalmayıp, tüm sistemin çökmesine bile sebep olabilir. 
Contalı plakalı ısı değiştirgeçleri düşük kirlilik faktörleri ile, alternatiflerine ve özellikle gövde boru tipi 
ısı değiştirgeçlerine karşı da avantajlıdırlar. Pürüzsüz yüzeyleri sayesinde kirlenme riskleri düşük, 
tamamen sökülebilir yapıları sayesinde ise temizlenip tekrar toparlanarak işletmeye alma olanakları 
yüksektir. Contalı plakalı ısı değiştirgeçlerinde kirlenme riskini azaltan sebepler yalnızca pürüzsüz 
plaka yüzeyleri ve sökülüp temizlenebilir olmaları değildir. Yapıları gereği türbülanslı akımla, dar 
kanalları sebebi ile yüksek hız ve nispeten yüksek basınçla çalışmaları ve aşınmaya izin vermeyen 
malzemeler ile ( yüksek yüzey kaliteli ) üretilmeleri de önemli etkenlerdir. 
 
 
 
MALİYET 
 
Bireysel jeotermal uygulamaların çoğunda en büyük maliyet girdisi plakalı ısı değiştirgeçlerinin 
kendisidir. Jeotermal uygulama projelerinde ve ısı değiştirgeci seçimlerinde bu konu mutlaka 
değerlendirilmeli ve ısı değiştirgeci maliyetinin mekanik tesisat maliyeti içindeki oranı araştırılmalıdır. 
Isı değiştirgeci fiyatı, plaka ve çerçevelerin üretildiği malzeme cinsi ile doğrudan ilişkilidir. Jeotermal 
uygulamanın ekonomikliği, o uygulamaya yönelik en uygun ve en ucuz plaka ve çerçeve 
malzemelerinin seçilmesi ile başlar. Yandaki grafik, değişik üreticilerden alınan fiyat ve Isı transfer 
yüzeyleri değerlendirilerek düzenlenmiş olup, ısı değiştirgeci seçimlerinde ön karar verme aşamasında 
kullanılabilir. Grafik , Buna-N conta ve AISI 316 malzeme cinsi için 1996 rakamlarına göre 
düzenlenmiştir. 
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UYGULAMA ve ÖRNEKLERİ 
 
Bir jeotermal ısıtma sistemi temel tesisatı şekil 5 te görüldüğü gibidir. Jeotermal kaynak suları büyük 
çoğunlukla, çıkarıldıkları yerin jeolojik yapısına ve dokusuna paralel olarak bünyelerinde mineral 
eriyikleri, partiküller taşırlar ve aşındırıcıdırlar. Kullanımları, özel malzemelerden üretilmiş ekipmanlar 
ve boru donanımı ile mümkün olur. Bu sebeple de direk tesisata gönderilerek kullanılmazlar. Kaynak 
suyu ile şartlandırılmış kapalı devre dolaşım suyu bir ısı değiştirgecinde ısıtılarak tesisata – kullanıma 
gönderilir. Isı değiştirgecinden dönen kaynak suyu ise tekrar kaynağa enjekte edilerek, ekonomi 
sağlanmaya ve kaynak ömrünün uzatılmasına çalışılır. 
 

 
 
                                                                                                                              ısıtılacak alan 
                                                                                                                              ısıtma sistemi 
 
 
 
 
 
                                                                                                      pompa 
 
 
           Kuyu                                                                Şekil 5. 
 
Jeotermal tesisatta en önemli unsurlar, su veya buharın sıcaklığı, kalitesi ve basıncıdır. Tesisatta 
kullanılacak tüm donamım ve ısı değiştirgeçleri bu faktörler göz önünde tutularak seçilmelidir. Isı 
değiştirgeçleri açısından, sıcak suyun jeotermal kuyudan veya su ısıtma sisteminden alınması 
arasında teknik açıdan herhangi bir farklılık yoktur ve eşanjör yapılarında bir değişiklik gerektirmez.  
 
Aşağıda, bir su ısıtıcısında hazırlanan sıcak su ile kullanım suyu ısıtılmasına yönelik tasarlanmış 
tesisat şeması görülmektedir. Isı aktarımını plakalı ısı değiştirgecinin sağladığı bu tesisatta, sıcak su 
kazanı yerine jeotermal bir kaynağın kullanılması mümkündür. Ancak sıcak su Jeotermal kaynaktan 
alınıyor ise, plakalı ısı değiştirgeci ve birinci devre elemanları, jeotermal kaynak kriterleri dikkate 
alınarak seçilmelidir. 

 
1. Kazan. 
2. Ana genleşme tankı. 
3. İnbisat deposu. 
4. Ana emniyet valfi. 
5. Basınç sivici. 
6. Termostat. 
7. Kesme vanası 

8. Plakalı ısı değiştirici. 
9. İkinci devre pompası. 
10. Kullanım suyu pompası. 
11. Depo suyu sıcaklık ayar trm. 
12. Sıcak su depolama tankı. 
13. Elektronik karıştırıcı. 

14. Sıcaklık hissedici. 
15. Sıcak su kullanımı. 
16.  Programlama saati. 
17. Cek valf. 
18. Birinci devre pompası. 
19. Depo emniyet valfi 
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Kullanım veya ısınma suyu temini jeotermal yada farklı bir kaynaktan seçilse dahi, kullanım suyu 
temini için bir proje geliştirilmeden önce şu soruların cevapları aranmalıdır ;  
 
• Tesisattan beslenecek konut veya tesiste kaç adet banyo veya su harcama kaynağı vardır ? 
• Banyolar ne kadar sıklık ile kullanılır, duşlumu yoksa küvetlimidir ? 
• Banyolardan kaç kişi yararlanacak ? 
• Aynı anda kaç banyo ve ne kadar süre ile kullanılacak ? 
• O sıcaklıktaki o kadar suyu hazırlamak için ne kadar süre gerekli ? 
• Banyoların hiç kullanılmadığı dönem var mı, süresi nedir ? 
 
Bu sorulardan hiçbirisi tesisatı, tesisat kapasitesini ve elemanlarını tek başına belirlemeye yetmez. 
Fakat tüm soruların doğru cevapların bulunması da çoğu zaman mümkün değildir. Ancak sonuç olarak 
belirlenecek en önemli eleman ısı kaynağı yani kazan ve sıcak suyun depolama miktarıdır. Çünkü tüm 
tesisat ve tesisat elemanları bu büyüklüklere göre tanımlanacak ve uygulanacaktır. Belirsizliklerin fazla 
olduğu uygulamalarda yapılabilecek en doğru hareket, kullanım amacına yönelik bir senaryo 
geliştirilmesidir. Bu bir örnek üzerinde şu şekilde ifade edilebilir. 
 
 
 
 
Örnek senaryo : 
 
Bir futbol sahasının duşlarına sıcak su sağlamak üzere bir tesisat kurulacaktır. Bu tesisatın kazan ve 
deposu, aynı anda kaç kişi tarafından ve ne kadar süre ile kullanılıyor cevabına göre seçilir ise, aşırı 
büyük bir kazan ve sıcak su deposu hesaplanacağı ortadadır. Hesaplamalar, normal bir futbol 
maçının, devre arası da dahil, 105 dakika süreceği dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu örnek için 
kapasite tespit kriterleri, yani yukarıda tanımlanan o soruların cevapları şöyledir. 
 
• Sıcak suyun hazırlanması için 105 dakika süre var ! 
• “Y” dakikalık bir süre içinde “X” litrelik su tüketimi gerçekleşecek ! 
• İki takım asil ve yedek oyuncuları, hakemler ve belki antrenörler toplam 33 kişi duş alacak ! 
• Kişi başına duş alma süresi ortalama 8 dakika sürecek ! 
• Su kullanımı 9 lt/dakxkişi debi ile gerçekleşecek ! 
• Toplam duş sayısı 12 adet, kazan besleme suyu 10 °C , duş kullanım suyu sıcaklığı 40 °C ! 
• 8 er dakikalık ve 12 er kişilik guruplar halinde 3 tur sıcak su kullanım süresi ! 
 
Yukarıdaki cevaplar değerlendirildiğinde kullanım sayısı 12 + 12 + 9 kişi, süresi ise 8 + 8 + 8 dakika 
olarak tespit edilir. Her kullanım arasında 10 dakikalık yer değiştirmelerin olacağı varsayılır ve bu süre 
eksilen sıcak suyun tekrar hazırlanması için kullanılır. Bu tespitlere göre duşların kullanımı süresince 
tüketilen gerçek su miktarı ; 
 
• 33 kişi x 8 dk/kişi x 9 lt/dkxkişi = 2376 lt / 24 dk dır. Duşların kullanımı sırasında ve iki duş 

arasındaki 10 dakikalık değişim süreçlerinde kazanın sıcak su üretmeye devam edeceği 
belirtilmişti. Bu sebeple son kullanım periyodu kapasite hesaplarına alınmayabilir ve daha 
ekonomik bir tesisat dizaynı sağlanabilir. Eğer 10 dakikalık ısıtma süresi son period ihtiyacını 
karşılıyor ise bu düşünce dikkate alınmalıdır. 

 
 
Bu tesisat için 27000 Kcal/h lik standart bir kazan ve plakalı ısı değiştirgeci seçildiği varsayılır ise,  
 
• Su debisi , 30 °C su sıcaklık farkı için , 27000 / 30 = 900 lt/h olacaktır. 
 
Şimdi bu kapasite ve debinin yukarıdaki ihtiyacı sağlayıp sağlamadığı şöyle kontrol edilebilir ; 
 
• Duşların kullanıldığı 24 dakika boyunca ( 900 / 60 ) x 24 = 360 lt sıcak su , 



 
  __________________________________________________________________________________________  195 _______

 

                                          
                                                                                                   
 
 

 

Jeotermal Enerji Semineri 

• Kullanım aralarındaki 20 dakikada boyunca ( 900 / 60 ) x 20 = 300 lt sıcak su hazırlanacaktır. 
• Toplam 360 + 300 = 660 lt su kullanım sırasında üretileceğine göre, kullanıma hazır su rezervi, 
• 2376 – 660 = 1716 lt olmalıdır. 
 
Diğer bir ifade ile 27000 Kcal/h lik bu tesisat, maç başlamadan yaklaşık 15 dakika önce başlayıp duş 
alma süreci sonuna kadar çalıştırıldığı taktirde, 40 °C sıcaklıkta depolanacak 1716 lt lik rezervi ile 
yeterli olmaktadır. Depolanacak suyun 40 °C yerine 60 °C de biriktirilmesi, hem kazan çalışma süresini 
kısaltacak, hem de rezerv tankı hacmini ve rezerv miktarını azaltacaktır. 
 
1200 lt hacim ve 60 °C sıcaklığa sahip bir rezerv yapılması düşünülür ise, bu suyun 10 °C den 60 °C 
ye ısıtılması için Q = 1200 x ( 60 – 10 ) = 60000 Kcal ye ihtiyaç duyulacaktır. 27000 Kcal/h ısıtma 
kapasitesindeki kazan ile bu ısıtma 60000 / 27000 = 2.2 saatte yani 133 dakikada gerçekleştirilebilir. 
Maç süresinin, devre arası dahil 105 dakika ve duş alma süresinin 24 dakika olduğu hatırlanır ise, 
ısıtma için kullanılabilecek sürenin 129 dakika olduğu kolayca hesaplanabilir. Bu sürenin ihtiyaç 
duyulan süreye çok yakın olması seçimin doğruluğunun kanıtıdır. 
 
Bu senaryoda tanımlanan 27000 Kcal/h lik sıcak su kazanı yerine aynı kapasite ve debide bir 
jeotermal kaynağın kullanılması da mümkündür. Tabii ki tüm elemanların kaynak suyu özelliklerine 
göre seçilmiş olması gerekecektir. Ayrıca, kaynak debi ve kapasitesine müdahele edilmesi pek 
mümkün olmadığı için, hesaplamalar da yukarıdaki gibi olmayacaktır. Kaynak kapasitesinden yola 
çıkılacak, o kapasite ile kaç kişi için kullanım suyu üretilebileceği araştırılacaktır.  
 
 
 
 
SEÇİM KRİTERLERİ ve HESAPLARI  
 
Tüm ısı değiştirgeçlerinin olduğu gibi, plakalı ısı değiştirgeçlerinin de seçim esası, gerekli ısı transfer 
yüzeyinin hesaplanması ilkesine dayanır ve şu bilgilere ihtiyaç duyulur : 
 
• Kapasitesi 27000 Kcal/h, 
• Her iki devredeki su debisi 2700 lt/h , su basınç kaybı max. 2.5 mSS 
• Birinci devre su sıcaklık farkı 10 °C , 80 °C giriş – 70 °C çıkış. 
• İkinci devre su giriş sıcaklığı 59 °C, 
• İkinci devre su çıkış sıcaklığı 69 °C 
 
Logaritmik sıcaklık farkı hesaplandığında 11.0 °C bulunur. Isıtma yüzeyi hesabı için tek bilinmeyen ısı 
iletim katsayısı kalmıştır. Plakalı ısı değiştirgeçleri için bu katsayının 3000 ile 6000 arasında 
değişebileceği belirtilmişti. Bu örnek için ortalama bir değer yani 4500 Kcal/hxm²x°C alındığında, 
gerekli ısıtma yüzeyi ; 
 
F = 27000 / ( 11.0 x 4500 ) = 0.55 m² hesaplanmaktadır. Bu ısı transfer yüzeyi için ;  
 
• 0.01 m²/adet ısı transfer yüzeyine sahip 55 kanatlı , 
• 0.05 m²/adet ısı transfer yüzeyine sahip 11 kanatlı veya diğer birçok alternatiflerden herhangi bir 

ısı değiştirgeci seçilebilir ( Şekil 6 ). Bu noktadan sonraki kararlar, seçilen ısı değiştirgecinin daha 
küçük, daha hafif, daha az basınç kayıplı, daha ekonomik vs. olması kriterleri ile şekillenir. Bazı 
plaka boyutları ve sahip oldukları ısı transfer yüzeyleri aşağıdaki tabloda ( Şekil 6 ) görülmektedir.  
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0.041 m² 0.100 m² 

  
0.125 m² 0.250 m² 

  
0.300 m² 0.650 m² 

Şekil 6 
 
 
MONTAJ VE İŞLETME 
 
Plakalı ısı değiştirgeçlerinin taşınması, montajı ve işletmeye alınmasında bazı üretici firma 
tavsiyelerine uyulması gerekir :  
 

 
 

• Taşıma askıları gerdirme çubuklarının çerçevelere en yakın noktalarına bağlanmalıdır. 
Plakalardan veya çubukların ortalarından bağlanması deformasyon ve eğrilmelere yol açacağı 
için, sızdırmazlık güvenilirliği bozulacak veya ortadan kalkacaktır.  

• Bağlantı ağızlarının eşanjör ağırlığını taşıyamayacağı unutulmamalı ve asla bağlantı ağızlarından 
tutarak taşınmamalıdır.  
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• Konulacakları yerin seçimi sırasında, sökme–takma işlemleri için anahtar dönmesine ve 
kullanılmasına imkan verecek boşlukların bırakılmasına dikkat edilmelidir. Duvar veya benzeri 
engeller ile arasında yeterli mesafe bırakılmalıdır.  

• Giriş–çıkış ağızlarının tesisata bağlanması sırasında, bağlantı ağızlarının çerçeveye bağlantı 
tekniği nasıl olursa olsun, bağlantılar mutlaka kontra tutarak sıkıştırılmalıdırlar.  

 
İlk çalıştırma veya temizlik sonrası işletmeye alma anında şu önerilere uyulması gereklidir ; 
 
• Gerdirme millerinin uzunluklarının eşit veya farklılığın üreticinin önerdiği toleransları aşmadığı, 
• İki çerçeve arasındaki mesafenin her tarafta eşit olduğu veya üreticinin verdiği toleranslar içinde 

kaldığı kontrol edilmelidir. 
• İlk su doldurumu anında giriş ve çıkış vanaları eş zamanlı olarak ve çok yavaş açılmalıdır. Suyun 

doldurduğu yerdeki havanın boşalmasına olanak tanınmalı, aşırı basınç yükselmelerine izin 
verilmemelidir. 

• İşletme basıncına, her iki devrenin de su dolduğuna emin olduktan sonra ve kademeli olarak 
geçilmelidir.  

• Vanaların ani ve büyük oranlı açılması sonucu ortaya çıkabilecek su darbelerinin yaratacağı çekiç 
etkisine karşı dikkatli olunmalıdır. 

• Tesisatta olması muhtemel vibrasyonların eşanjöre geçmesi mutlaka önlenmelidir. 
 
Eğer ısı değiştirgeci temizledikten sonra tekrar toplanıyor ise ; 
 
• Tüm contalar çok iyi temizlenmeli, üzerlerinde pislik veya parçacıklar olmamalıdır. 
• Contalarda yırtık, kopuk, ezilme, delik ve deformasyon bulunmamalıdır. 
• Contalar plaka yüzeyine çalışma akımına uygun olarak ve doğru yerleştirmelidir. 
• Plakaların dizimi ve akış yönlendirme kanalları, genel akım sistemine uygun olmalıdır. 
• Gerdirme çubuklarının boyları eşit, pasoları aynı diş ve hatasız olmalıdır. 
• Çerçevelerde deformasyon, eğrilme veya hiçbir darbe izi – çukurluk olmamalıdır. 
• Gerdirme cıvatalarının sıkıştırılması anında, ısı değiştiricinin sahip olduğu gerdirme mili sayısına 

göre, mutlaka aşağıda grafik gösterimde verilen sıkıştırma sırasına uyulmalıdır. 
 

  
Şekil 7 Şekil 8 

 

Plakaların sökülerek temizlenmesi hakkında ; 
 
• Plakalar tel fırça veya çizilme ve aşınmaya yol açacak malzemeler ile temizlenmemeli, 
• Her plaka tek tek ve ayrı ayrı temizlenmeli , 
• Contalar çizilmeden, aşındırılmadan ve parça kopmalarına yol açmadan temizlenmeli , 
• Temizlik işleminden sonra plaka ve contalar basınçlı şehir suyu ile yıkanmalıdır.  
 
Bazı kirlenme çeşitleri için önerilen temizleme sıvıları şunlardır : 
 
• Pullanmalar ve yağ kalıntıları : % 4 nitrik asit eriyiği ile ve en çok 60 °C de, 
• Çamur tortuları ve sümüksü oluşumlar : % 8 nitrik asit eriyiği ile ve en çok 60 °C sıcaklıkta, 
• Metal oksitleri : % 4 nitrik asit eriyiği ile ve en çok 60 °C sıcaklıkta,  
• Organik oluşumlar : % 2 kostik soda eriyiği ile en çok 40 °C sıcaklıkta. 
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Plakaların yerinde temizlenmesi hakkında ; 
 
Plakaların montajlı oldukları tesisat üzerinde şekil 8 de görüldüğü gibi bir düzenek ile temizlenmeleri 
de mümkündür. Yerinde temizliğin ( CIP = Cleaning In Place ) uygulanabilmesi, ısı değiştirgecinin ilk  
montajı sırasında gerekli önlemlerin alınması ile 
mümkündür. Bunlar, temizleme sıvısı giriş – çıkış 
bağlantıları ve tesisat ile bağlantıyı kesme vanalarıdır. 
Vanaların hepsi kapatıldıktan sonra alt bağlantı tapası 
açılarak, ısı değiştirgeci içindeki su tamamen boşaltılır. Isı 
değiştirgecinin her iki devresi, ayrı ayrı CIP ünitesi ile 
irtibatlandırılıp temizleme sıvısı dolaştırılır. Kullanılacak 
temizleme sıvısı genellikle deterjanlı sulardır. Ancak kirlilik 
cinsine ve kullanılan pompanın özelliklerine göre önceki 
sayfada belirtilen akışkanlar da kullanılabilir. İyi bir temizlik 
elde edilebilmesi için, yüksek basınçlı santrifüj pompa 
kullanılıp, temizlik sıvısının aşağıdan yukarıya doğru 
dolaştırılması tavsiye edilir. Temizlik işleminden sonra her 
iki devrenin şehir suyu ile tekrar yıkanması unutulmamalıdır. 
Isı değiştirgeci, her iki devresindeki temizleme akışkanları 
ve durulama suları boşaltıldıktan sonra, ilk işletmeye alma   
bölümünde dikkat çekilen noktalara uyularak çalıştırılır. 
 
DEĞİŞİK TESİSAT ÖRNEKLERİ 

 
Aynı kazan ile kullanım suyu hazırlanması ve konut ısıtılması tesisatı 

 
Yüzme havuzu ısıtılması 
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Değişik uygulamalar için hızlı malzeme seçim tablosu 
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