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ÖZET 
 
Ülkemizde jeotermal kaynaklar üzerinde kurulmakta olan seraların hemen tamamı ithal edilmektedir. 
Bu seralar kazan kullanılarak ısıtılacak şekilde tasarlanmıştır. Kazan kullanılarak yapılan ısıtma ve 
jeotermal kaynaklı ısıtmanın önemli farkları vardır. Kazanlarda giriş sıcaklığı değiştirilebilir, jeotermal 
kaynaklarda bu pek olası değildir. Minimum miktarda jeotermal akışkan kullanmak için, çıkış 
sıcaklığını mümkün olduğunca düşürmek gerekir. Bu nedenle seraların çoğunda kurulduktan sonra 
ısınma problemleri çıkmaktadır. Bu çalışmada jeotermal kaynaklar kullanılarak yapılan ısıtmalar için 
temel tasarım kriterleri ve yukarıda belirtilen sorunu yaşayan bir serada uygulanan çözüm yöntemi 
tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sera, jeotermal enerji. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Almost all of the greenhouses founded on the geothermal resources in our country are imported. 
These greenhouses are designed to use boilers as heating system. There are significant differences 
between heating by means of boilers and geothermal energy. The input heats of the boilers may be 
changed whereas this is not possible in case of geothermal resources. In order to use minimum 
amounts of geothermal liquid, the output heat should be decreased as much as possible. Therefore, 
there arise heating problems in most of the greenhouses after they are founded. This study suggests 
the principal design criteria for heating by means of geothermal resources and the solutions applied in 
a greenhouse experiencing the problem given above. 
 
Key Words: Greenhauses, geothermal energy. 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Seralar açıkta bitki yetiştirmeye izin vermeyen dönemlerde ve bölgelerde kültür bitkilerinin ekonomik 
olarak yetiştirilmesine olanak sağlayan, içinde bitkilerin yetişmesi için uygun çevre koşullarını sağlayan 
yapılardır.  Her dönem taze ve kaliteli sebze-meyve sunması, birim alandan yüksek verim alınması, 
istihdam yaratması, yapımı ve üretim esnasında diğer sanayi kollarının gelişmesine katkıda bulunduğu 
için seracılık en önemli tarımsal faaliyetlerden biridir ve teknolojiden gün gittikçe daha çok 
yararlanmakta ve verimini arttırmaktadır. 
 
Ülkemizde ilk seracılık faaliyetleri 1940’lı yıllarda Antalya’da başlamıştır, günümüzde 30178,6 hektara 
ulaşmıştır. Yetiştirilen ürünlerin %96’sını sebze türleri %3’ünü kesme çiçek ve süs bitkileri %1’ini de 
meyveler oluşturmaktadır. 
 
Ancak ürün kalitesi ve verim istenilen düzeyde değildir çünkü ısıtma giderlerinin yüksekliği nedeniyle 
sera üreticilerimizin büyük bir çoğunluğu sonbahar ve ilkbahar yetiştiriciliğine yönelmişler, ısıtmayı 
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sadece bitkilerini dondan korumak amacıyla düzensiz ısıtma yapma yoluna gitmişlerdir. Bu da düşük 
verim ve kalitenin yanında, hormon kullanımı ve aşırı ilaç kullanımı gibi sorunlara sebep olmuştur. 
 
Ülkemizde seralar büyük ölçüde Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yoğunlaşmıştır, bununla birlikte 
Marmara ve Karadeniz bölgesinde de seracılık yapılmaktadır. İller bazında da Antalya (%51), Mersin 
(%29.8) ve Muğla (%6.5) en çok sera alanlarına sahip illerdir [1]. Toplam jeotermal kaynaklı sera alanı 
1400 dönüme yaklaşmıştır [2].  Bunda bu bölgelerin yumuşak iklime sahip olmaları belirleyicidir çünkü 
bir seranın giderlerinin %40-80lik bölümünü ısıtma giderleri oluşturur. Ancak Türkiyedeki seraların 
hemen hepsi dışarıdan ithal olup kazan destekli çalışmaktadırlar. Ancak uygun bir tasarımla jeotermal 
kaynaklarımız pik yükler haricinde sera ısıtmaya yetecek düzeydedir. Bu makalede kazan 
giderlerinden kurtulmuş yeterli ısıtma sağlayabilen yerli jeotermal seraların teşviki hedeflenmiştir. 
 
 
1.2. Jeotermal Seracılık 
 
Seraların ısı kaybının betonarme yapılara göre özellikle geceleri çok yüksek olması, güneş enerjisinin 
kullanımının sınırlı olmasına ve fosil yakıtlı ısıtma sistemlerinin işletme maliyetlerinin çok yüksek 
boyutlara ulaşmasına dolayısıyla da ürün fiyatlarının çok yüksek olmasına sebep olur. Bu da seracılığı 
ilkbahar ve sonbahar yetiştiriciliğine yöneltir. 
 

 
Şekil 1. Ülkemizde Jeotermal Kaynakların Dağılımı [2]. 

 
 
Jeotermal enerji düşük sıcaklıklı kaynağın da sera ısıtmasında kullanılabilir olduğu göz önüne 
alındığında sera ısıtmasında kullanılmaya çok uygundur, bu sebeple seracılık için çok önemli ve 
ekonomik bir kaynaktır; Nitekim jeotermal enerjinin en çok kullanıldığı yerlerden biri de seralardır. Şekil 
1’i incelediğimizde Ege Bölgesi’nin jeotermal kaynak açısından en zengin, Akdeniz Bölgesi’nin ise en 
fakir bölge olduğu görülmektedir. Bu açıdan seracılık için Ege Bölgesi değerlendirilebilirse daha iyi 
imkanlara sahiptir nitekim bu özelliğinden dolayı Ege Bölgesi Seracılığı gelişmesini jeotermal enerji ve 
teknolojiyi de kullanarak sürdürmektedir. 
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2. SERALAR 
 
 
2.1. Sera Türleri 
 
2.1.1. Örtülerine göre sınıflandırma 
 

• Cam örtülü sera, 
• Naylon örtülü sera, 
• Fiberglas ve benzeri rijit plastiklerle örtülü sera, 
• Bunların ikisinin veya üçünün kombinasyonu 

kullanılan malzemelerdir. 
 
Cam seraların ışık geçirgenliği çok iyi olmasına rağmen ısı kaybının yüksek olması, pahalılığı ve 
ağırlığı sebebiyle daha güçlü kafese ihtiyaç duyması kullanılabilirliğini sınırlar, yine de ışığa çok 
hassas bitkilerin yetiştirildiği seralarda kullanımı gerekli olabilir. Bu tip seralarda çatı cam ile kaplanır, 
yan yüzeyler hafiflik ve ekonomiklik açısından fiberglasla kaplanır. Isı kaybını azaltmak için çift camlı 
kaplamalar mevcut olmasına rağmen ekonomik nedenlerden ve çift camın ısı geçirgenliğini 
azaltmasından dolayı pratik değillerdir. 
 
Naylon filmli seraların ısı kaybı azdır, bu seralarda çift katlı naylon film arasına hava basılarak yalıtımı 
önemli ölçüde arttırılır. Ancak ışık geçirgenliğinin cam seralara göre az olması kullanımını sınırlar. 
Fiberglas ve benzeri malzemelerin ise hafiflik avantajı olmasına karşın ışık geçirgenliği cama göre 
daha düşüktür. Genelde seraların yanal duvarlarında kullanılırlar. Kafesler çoğunlukla galvenizli demir, 
çelik veya alüminyum çubuklardan, temel ise metal kolonun altında tüm kuvveti toprağa ileten beton 
kolonlardan oluşur. 
 
 
2.1.2. Geometrilerine göre sınıflandırma 
 
Seralar kafeslerine göre (Şekil 2): 

• Tekil sera 
• Blok sera 
• Bitişik sera 

 
 
 
 
 
 
 
                   (a)                                                          (b)                                                                        (c)  

 
Şekil 2.  (a) Tekil Sera, (b) Blok Sera,  (c) Bitişik Sera. 

 
2.1.3. Çatı şekillerine göre sınıflandırma 
 

• Beşik (veya M) Çatılı, 
• Yuvarlak Çatılı, 
• Basit Çatılı 

 
Şeklinde sınıflandırılabilir. Beşik çatılı seralar üçgen şekillidir, güneye bakan tarafın daha uzun kenarlı 
olması verimi arttırır. Yuvarlak çatılı seralar aynı kaplama için gün ışığından en verimli yararlanan 
seralardır, basit çatı ise bitişik serada bulunur ve çatının güneye bakması tercih edilir. Genelde çatının 
simetri ekseninin her iki tarafında kapaklar bulunur, bunlar havalandırma yapılmasını ve nem 
kontrolünü sağlar (Şekil 3). 
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Şekil 3. Seralarda Havalandırma ve Nem Kontrolü. 
 
Bu sınıflandırmaların haricinde seraları sıcaklığına göre, büyüklüğüne göre ve yararlanma şekillerine 
göre de sınıflandırmak mümkündür. 
 
 
2.2. Sıcaklığın Seracılıktaki Önemi 
 
Seracılıkta yeterli verim ve kalite ancak yetiştiriciliği yapılan bitkinin istediği çevre koşullarının homojen 
olarak sağlanması ile mümkündür. Bu çevre koşullarından en önemlisi de sıcaklıktır. Seralarda 
yetiştirilen bitkiler genelde yazlık bitkiler olduğu için sıcaklık istekleri yüksektir, minimum sıcaklık 
istekleri 10°C civarındadır. 
 
 
Tablo 1. Seralarda Yetiştirilen Bazı Sebze ve Kesme Çiçeklerin Optimal Sıcaklık İstekleri [3]. 
 
Sebze Gündüz (°C) Gece (°C) Kesme Çiçek Gündüz (°C) Gece (°C) 
Domates 
Patlıcan 
Biber 
Hıyar 
Kavun 
Fasulye 

19-24 
25-30 
21-27 
22-24 
20-25 
22-26 

14-18 
18-19 
15-19 
16-18 
16-18 
12-16 

 
Karanfil 
Lilium 
Gladiol 
Krizantem 
Gerbera 
Gül 

12-15 
18-20 
16-20 
18-21 
20-22 
21-23 

7-10 
13-15 
10-12 
12-13 
10-12 
15-16 

 
Çevre koşullarını oluşturan diğer unsurların da uygun olması koşulu ve yetiştirilen bitki için izin 
verilecek en yüksek sıcaklığı aşmamak kaydıyla, sera içi sıcaklık derecesinde her 10°C’lik artışın bitki 
gelişimini 2 kat artırdığı belirlenmiştir [3]. Belli bir değerin üzerindeki sıcaklık da bitkiler için zararlıdır 
çünkü sıcaklık arttıkça havanın nem tutma kapasitesi artar, bu da bitkilerde terlemeyi azaltır, sıvı 
ortam sebebiyle mantar (fungal) hastalıklara sebep olur ve polen tozu dağılımını zorlaştırır. Dolayısıyla 
sıcaklık kontrolüyle aslında nem kontrolü de yapılmış olur. 
 
 
2.3. Hesap Yöntemi 
 
Seralarda ısı kaybı; geçirgenlik kaybı ve havalandırma kaçaklarından olan olmak üzere iki şekilde 
gerçekleşir. 
 

a) Geçirgenlik kaybı hesabı için yerel yıllık iklim verileri alınır ve en düşük dış sıcaklık belirlenir, iç 
sıcaklık ise yetiştirilecek bitki türüne göre bilinmektedir. 
Her malzeme için yaklaşık bir ısıl geçirgenlik (U) değeri vardır. Bu değer iç ve dış ortam 
taşınım katsayılarının ve malzemenin iletkenlik katsayısının bir bileşimidir. Dış taraftaki rüzgar 
hızı değişimi bu değerde oynamaya sebep olsa da alınan yaklaşık bir U değeri tasarım için 
genelde yeterlidir. Bu değerler cam için 6,25 W/m2K, fiberglas için 5,68 W/m2K,  polikarbonat 
için 3,60 W/m2K ve polietilen için 6,53W/m2K’tir. 

             O halde geçirgenlik kaybından kaynaklanan ısıtma ihtiyacı (W):  
 

                                                                    Qgeçirgenlik= Σ (U.A. ΔT)                                                       (1) 
             
             Denklemi ile hesaplanır. Burada U Isıl geçirgenlik katsayısı (W/m2K), A alan (m2), ΔT sıcaklık   
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             farkı (K)’ dir. 
b) Hava kaybından kaynaklanan kayıpları Qinf(W) ise 
 

                                                      Qinf=0,373*a*V* ΔT                                                             (2) 
               
               Denklemiyle tahmin edilebilir. Burada; 
             a: Hava değişim katsayısı (W/m3K) 
             V: Sera hacmi (m3) 
 
Toplam ısıtma ihtiyacı (Qtoplam) bu iki ısı kaybının toplanmasıyla oluşur: 
                                                                       
                                                                 Qtoplam=Qgeçirgenlik+Qinf                                                                                             (3) 

 
Bu ısıtma kapasitesinin sağlanması için eşanjörün yeterli kapasitede olması gerekir, eşanjör 
seçildikten sonra denklem 4’e göre belirlenen sera devresi sıcaklık farkına (ΔT) bağlı olarak uygun 
debi seçimiyle ısıtma kapasitesi ayarlanır. 
 
 
                                                                       Q’=m’ cp ΔT                                                                    (4) 
 
Denklem 4’de Q’ eşanjörün ısıtma kapasitesi (W), m’ sirkülasyon debisi kg/s, Cp suyun özgül ısısı 
(W/kg.K)  Debiyi hassas olarak ayarlamak için sistemde frekans kontrollü pompalar kullanılmalıdır. 
Sıcaklık farkı belirlendikten sonra hattaki ortalama sıcaklığa göre ısıtma ekipmanı boyutu (düz boru ve 
serpantin için uzunluk) seçilir. Yaygın olarak kullanılan düz borulu sistemler için “uzunluk ve boruda içi 
ve ortam sıcaklığı arasındaki ortalama fark” başına düşen ısıtma kapasitesine göre toplam boru 
uzunluğu belirlenir. 
 
 
 
3. SERA ISITMA SİSTEMLERİ 
 
Sistem seçiminde esas kriter jeotermal enerjinin verimli kullanımı veya ekonomiklikten çok, yetiştirinin 
tercihidir. Başka bir ifadeyle yetiştirilecek ürün açısından verim esas kriterdir. Ancak burada kaynak 
sıcaklığı seçimde büyük rol oynar.  Sera jeotermal ısıtma sistemleri temel olarak 4 tanedir: 
 
a) Kanatçıklı boru (serpantin) sistemleri, 
b)   i   Fanlı serpantin (fan coil) sistemleri, 
      ii  Standart ısıtma üniteleri, 
      iii Düşük sıcaklı ısıtma üniteleri, 
c) Topraktan ısıtmalı sistemler, 
d) Düz borularla (doğal taşınımla) ısıtma sistemleri. 
 
Sera ısıtma sistemlerinde genelde jeotermal akışkan doğrudan kullanılmaz eşanjör vasıtasıyla 
jeotermal ve temiz su döngüsü birbirinden ayrılır. 
Bunun nedeni çelik borulu sistemlelerde korozyon ve çökelme, topraktan ısıtmalı ve düz borulu ısıtma 
sistemleride ise (doğal taşınım olduğu için) hassas sıcaklık kontrolünün sağlanması ve çökelmenin 
önüne geçilmesidir. 
 
 
3.1. Serpantin Sistemleri 
 
Serpantin genellikle çelik boru üzerine çelik veya aluminyum kanatçıkların yuvarlak ve dikdörtgen 
şekilde eklenmesi ile yapılır.  
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Şekil 4. Çelik Boru Üzerine Yuvarlak Şekilde Eklenmiş Kanatçıklı Bir Serpantin. 
 
Serpantin boyu hesaplaması için firma kataloğundaki belli sıcaklıktaki su girişinde birim uzunluk için 
verilen kapasite farklı sıcaklık girişi için düzeltme faktörüyle çarpılır, buradan kapasiteye göre uzunluk 
bulunur. Doğal taşınımlı serpantin sistemleri düşük sıcaklıklarda çok büyük uzunlukta döşemeye 
ihtiyaç duydukları için sera ısıtmasına kullanımı pratik değildir; buna ek olarak cebri havalandırmanın 
gerektiği yerlerde iyi verim sağlamazlar. Ancak bakım masrafları oldukça düşüktür ve fan 
kullanmamalarından dolayı elektrik tasarrufu sağlarlar [4]. 
 
 
3.2. Zorlanmış Taşınımlı Serpantin Üniteleri 
 
Bu sistemlerde - özellikle bakır boru kullananlarda- korozyon çok önemli bir tehlike olduğu için 
jeotermal su doğrudan kullanılmamalıdır. Sıcaklık kontrolü fan hızıyla ayarlanabilir. Bu sistemler hazır 
kasetler içinde olabileceği gibi kasasız da serada kurulabilirler; çok yüksek ısıtma ihtiyaçlarını 
karşılayabilirler ve ani sıcaklık düşüşlerine kolay cevap verebilirler.  
 
 
3.3. Topraktan ısıtmalı sistemler 
 
Toprak altına yerleştirilen borular önce toprağı ordan da havayı ısıtır. En yaygın boru malzemesi 
sıcaklığa dayanımı (80oC’ye kadar) ve elastikliğiyle polibütilen borulardır; PVC borular ise rijittirler ve 
sıcaklığa polibütilen kadar dayanıklı değildirler (Şekil 5). Bu sistemler homojen ısıtma sağlamasına 
rağmen ısı ihtiyacının tamamını karşılayamaz, sadece temel ısıtmayı karşılamalıdır; çünkü kaynak 
yeterli sıcaklıkta olsa bile toprağın fazla ısınması bitkilere zarar verebilir. Tepe yüklerde ikincil bir ısıtıcı 
devreye girmelidir. Tasarımda izlenecek yol şu şekilde olmalıdır: 
 
i)  Seranın ısıl yükünün bulunması, 
ii) Buna göre gerekli taban sıcaklığının hesaplanması, 
iii)Boru çapları, derinliği ve aralıkların hesaplanması. 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. Topraktan Isıtmalı 2 Sistemden Örnek. 
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İçinde insan bulunan seralarda önerilen en yüksek toprak sıcaklığı 30oC’dir. Bitkiler biraz daha yüksek 
sıcaklıklara dayanabilirler [4]. Bu sistemin uygulanmasında dikkat edilecek önemli noktalardan biri 
hesaplarda boru uzunluğu çok uzun çıkarsa basınç kayıplarının azaltılması olmalıdır; bunun için 
tesisat paralel hatlara bölünerek basınç kayıpları dengelenir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken durum 
ise ısıtmanın homojen sağlanabilmesidir. Bunun için hesaplanan boru içi sıcaklık düşümü yaklaşık 
olarak 8oC’den fazlaysa aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi çift sıralı döşeme yapılması ısı akışını sera 
boyunca daha homojen yapacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     (a)                                   (b) 

Şekil 6. Tek (a) ve Çift (b) Sıralı Döşeme 
 
 
3.4. Düz Borulu Sistemler 
 
Bu sistemlerde küçük çaplardaki polibütilen (ve benzeri metal olmayan borular) veya yaygın olarak 
kullanılan çelik borular yerden belli yüksekliklere küçük kümeler halide konumlandırılırlar (Şekil 7). Bu 
konumlandırma mümkün olduğunca yere yakın olmalıdır. Sıcaklık kontrolü ve yukarıda belirtilen diğer 
nedenlerden ötürü ara eşanjör kullanılmalıdır. Eşanjöre ek olarak sıcaklık kontrolü birçok noktada 
bulunan vanalar vasıtasıyla da yapılır. Doğal taşınım, toplam boru uzunluğunu yüksek tutacağından 
soğuk iklimlerde kullanımı ilk yatırım ve pompa işletmesi açısından ekonomik olmaz ancak uygun iklim 
koşullarında hassas sıcaklık kontrolüyle çok uygun ve yaygın bir alternatiftir. Tasarım algoritması şu 
şekildedir [4]: 
 
1)Elverişli jeotermal akışkan debisinin belirlenmesi 
2)Isı kayıplarının hesaplanması, sağlanacak su debisinde sıcaklık düşümünün ve tesisattaki ortalama 
su sıcaklığının saptanması, 
3)Ortalama su sıcaklığında 1m boru uzunluğunun verebileceği ısı miktarının hesaplanması, 
4)Isı ihtiyacının sağlanması için gerekli boru uzunluğunun bulunması. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7. Ege Bölgesinde Düz Boruyla Isıtma Yapan Bir Seranın Yapım Aşamasından 2 Kesit. 
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Şekil 8. Tichelman Metodu. 
 
3.4.1. Tichelman Metodu 
 
Isınmanın homojen olması bir sera için çok önemlidir. Bunun için de hidrolik denge sağlanmalıdır. 
Isıtma borularını Tichelman Metodu’na göre döşemek hidrolik dengeyi sağlar çünkü her bir ısıtma 
elemanının  (U parçası) dönüş hattını en kısa yoldan döşemek yerine besleme ile ilerleyen yönde 
paralel döşemek her elemanın boru uzunluğunu sabit tutar ve bu da eşit kayba sebep olur. Bu sayede 
her ısıtma elemanından eşit akışkan debisi geçer (Şekil 8) 
 
 
3.5 Isı Değiştiriciler 
 
2 Temel görevi vardır: 

 
• Agresif ve çökelmeye sebep olan jeotermal akışkanı temiz su hattından ayırmak, 
• Sıcaklık kontrolünü sağlamak. 

 
Sıcaklık kontrolünü sağlamak için ısıtma borusu içindeki sıcaklık kontrol edilmelidir. Bu da en kolay 
eşanjöre giren jeotermal akışkan debisiyle oynanarak sağlanır. 
 
Jeotermal uygulamalarda yaygın olarak plakalı tip eşanjörler kullanılmaktadır bunun sebebi kompakt 
yapısıyla birim hacimdeki kapasitesinin yüksek olması ve plakaların sökülerek bakımının kolay 
yapılmasıdır. Böylece ısıl kapasiteyi zamanla düşüren kabuklaşma etkisi ortadan kalkar.  
 
Ancak plakalı eşanjörlerin yüksek sıcaklık ve basınca dayanımı borulu eşanjörün dayanımından azdır, 
bu yüzden yüksek basınçlı ve sıcaklıklı uygulamalarda gövde-boru tipi ısı değiştirici kullanılması 
gerekir. 
 
Eşanjör malzemesi olarak korozyona dirençleriyle genelde jeotermal suyun kimyasal özelliğine göre 
titanyum veya paslanmaz çelik plakalar kullanılır, bazı durumlarda paslanmaz çelik korozyona 
uğrayabilir. 

Besleme hattı 

Dönüş hattı 
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Şekil 9. Plakalı Eşanjör. 

 
Hesap yöntemi şu şekildedir: 
 
Eşanjörden transfer edilecek ısı, eşanjörün 2 tarafındaki akışkandan biri için:            
 
                                              Q=(m . cp . ΔT)Primer =(m. cp . ΔT)Sekonder                                                                              (5) 
 
denklemiyle hesaplandıktan sonra  
                                                              Q = U x A x ΔTm                                                                                                            (6) 
Şeklinde ifade edilen eşanjör ısı transferi denkleminde yerine yazılır. Burada; 
 
U   : Eşanör toplam ısı geçiş katsayısı [W/m2K] 
A   : Eşanjör toplam yüzey alanı 
T1  : Sıcak akışkan giriş sıcaklığı,K 
T2  : Sıcak akışkan çıkış sıcaklığı,K 
T3  : Soğuk akışkan çıkış sıcaklığı,K 
T4  : Soğuk akışkan giriş sıcaklığı,K 
ΔTm: Logaritmik ortalama sıcaklık farkı (K)olup (LMTD) hesabı aşağıdaki gibidir: 
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                                                                                                                                                                                                       (7)                      
 
Burada devamlı çizgi primer devreyi (jeotermal su devresi), kesikli çizgi sekonder devreyi (sera 
devresi) göstermektedir. Isı geçiş katsayısının (U) bulunması için plaka duvarı direnci ve plakanın her 
2 tarafındaki akışkanların dirençleri bilinmelidir. Toplam ısı geçiş katsayısı toplam dirençle ters 
orantılıdır. 
 
                                                      Rplaka    = s / k                                                                                 
                                                          Rsoğuk   = 1 / hsoğuk                                                                                                                 (8) 
                                                     Rsıcak    = 1 / hsıcak                                                                                                                  
Burada  s: Plaka kalınlığı                           (m)   
             k: Plaka ısı iletim katsayısı            (W/mK) 
             h: Akışkanın ısı taşınım katsayısı  (W/m2K)    
 
                                                        Rtoplam=Rplaka+Rsıcak+Rsoğuk                                                             (9) 
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                                                                U= 1 / Rtoplam             (W/m2K)                                              (10) 
 
Plakanın ısı iletim katsayıları titanyum için 19 W / moK , paslanmaz çelik için 14 W / moK alınabilir. Bu 
değerler bakırın ısı iletim katsayısıyla kıyaslandığında (384 W / moK) oldukça düşüktür [4], ancak 
bakırın özellikle jeotermal kaynaklarda bulunan sülfür bileşiklerine olan dayanıksızlığı bakırın eşanjör 
plakası veya boru olarak kullanılması engellemektedir. 
 
Plakanın 2 yüzeyinden geçen suyun ısı taşınım katsayısı sıcaklık, hız, akışkan türü gibi parametrelere 
bağlı olarak değişir. Ancak akan su için yaklaşık olarak 1000-20000 W/m2K arasında hıza göre tahmin 
edilebilir. 
 
Eşanjör sıcaklık farkı hesaplandıktan sonra alan denklemden çekilerek bu alana göre plaka sayısı 
belirlenir. Eşanjör seçerken fazla sayıda plakanın neden olduğu basınç kaybıyla eşanjör ısıl verimi 
arasında bir optimizasyon yapılmalıdır. Bunun yanında plakalardaki kabuklaşma ısıl verimi ve basınç 
kaybını arttırdığından belli aralıklarla plakalar sökülüp temizliği yapılmalıdır. 
 
 
4. ÖRNEK PROJE 
 
Örnek proje Manisa’nın Salihli İlçesi’ nde kurulu olup toplam 137491m2 üretim alanına sahip 4 eşit 
seradan oluşmaktadır. 
 
Ağırlıklı olarak domates yetiştirilen serada ısıtma kazan destekli jeotermal enerji ile yapılmakta ve 
ısıtıcı olarak toplam 181,5km düz çelik boru kullanılmaktadır.  
 
Sistemin mevcut haliyle eşanjör 85oC’ lik jeotermal suyu 65oC ‘ye düşürmekte, ancak bu sıcaklık farkı 
ısıtma ihtiyacını karşılamayıp kazan bulunmasını gerektirmektedir. 
 
Kazanı sistemden çıkartıp sadece jeotermal enerji ile ısıtma yapılması amaçlanmaktadır. Buna göre 
jeotermal su 85oC’den 53 oC düzeyine indirilip daha fazla enerji alınması gerekmektedir. 
 
Çözüm eşanjöre plaka ekleyerek kapasitesini artırmak ve optimum debi-ΔT kombinasyonu 
oluşturmaktır.   
 
Bunun için Q’=m’ c ΔTsu gir-çık ve Q’=U A ΔTboru-ortam denklem kombinasyonunu kullanarak debi, ΔTsu 
giriş-çıkış ve Alan değişkenleri arasında optimum bir değer bulma yoluna gidilmiştir. 
 
Bu parametrelerin hassas kontrolü için frekans kontrollü pompa eklenme ve bunun kontrolünün 
sağlanması çalışmasına geçilmiştir. 
 
 
SONUÇ 
 
Günümüz modern dünyasında her mevsim sağlıklı sebze-meyve edinme isteği seracılığı en önemli 
tarımsal etkinliklerden biri haline getirmiş, burada yetişen ürünlerin kaliteli ve sağlıklı olması günümüz 
standartlarında çok önemli bir hale gelmiştir. 
 
Bitkilerin belirli bir sıcaklığa ihtiyaç duyması, ısıtma sisteminin kalitesindeki bir aksaklığın doğrudan 
ürün kalitesini etkilemesine sebep olduğu için seracılıkta ısıtma hayati derecede önemlidir. 
Ancak geleneksel yollarla ısıtma çevreye zarar vermektedir ve çok pahalıdır. Isıtmanın sera 
giderlerinin önemli bir kısmını oluşturduğu gözüne alındığında bu durum ürün fiyatlarına 
yansımaktadır. Bu sebeple alternatif enerjiye olan ihtiyaç büyük bir hızla artmaktadır. 
 
Jeotermal enerji sera ısıtması için çok elverişlidir ve uygun bir sistem tasarımıyla seralar kurulum 
yüksek olsa da geleneksel ısıtma sistemlerinden çok daha ekonomik ve homojen ısıtılabilir. 
Bunun için şu yaklaşım benimsenmelidir: 
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• Jeotermal devre için yüksek bir sıcaklık düşümü belirlenmelidir, bu durum sera devresi için de 
esneklik sağlar. 

• Bu sıcaklık düşümüne göre enerji dengesinden jeotermal su debisi belirlenmeli (kuyudan 
çekilebilecek debi bunu sınırlıyorsa başta belirlenen sıcaklık düşümü küçültülebilinir). 

• Gerekli enerjiyi çekecek eşanjör plaka sayısı belirlenmeli, 
• Mümkün olduğunca büyük bir sekonder devre sıcaklık düşümü belirlenmelidir. Yüksek sıcaklık 

farkı debiyi düşüreceği için pompa maliyetlerini de düşürür. 
• Belirlenen sekonder devre sıcaklık düşümüne ve ısıtma kapasitesine göre bir debi belirlenmeli, 
• Her iki devrede de debileri hassas kontrol edebilmek için frekans kontrollü pompa 

kullanılmalıdır. 
• Sera devresindeki ortalama sıcaklıkla sera sıcaklığı farkına göre yeterli kapasitede ısıtıcı 

seçilmelidir. Isıtıcı olarak kolay montajıyla ve ekonomikliğiyle yaygın olarak düz borular 
kullanılmaktadır. Borular hidrolik dengenin sağlanması için Tichelman Metodu’na göre 
döşenmelidir. 

 
Makalede tartışıldığı gibi dikkatli bir tasarımla pik yüklenme durumları hariç çoğu durumda sadece 
jeotermal enerji ile ısıtılabilen seralar yapılabilmektedir ve bu yerli kaynaklarla yapılabilecek bu 
tasarımların ithal edilen kazan destekli seralara göre ne kadar avantajlı konumda olduğu 
görülmektedir. 
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