
EŞANJÖR NEDİR? ISITMA YÜZEY HESABI NASIL YAPILIR? 

Isı değiştirgeçleri ısının bir ortamdan diğerine aktarılmasında kullanılırlar. Geniş 

anlamda ele alındığında uygulama alanı çok yaygındır. Ancak ısıtmada, sadece 

bölgesel ısıtma sistemlerindeki kızgın sudan ve buhardan sıcak su eldesin de 

kullanılan ısı değiştirgeçleri ele alınacaktır. 

90 ºC veya daha düşük sıcaklıktaki suyun primer devrede kullanıldığı eşanjörler 

plaka tipli olmalıdır. Daha az yer kaplar ve daha ekonomiktir. Eşanjör kullanılan 

tesislerde suyun kireci mutlaka alınmalıdır. Plaka tipi eşanjörler genelde borulu tiplere 

tercih edilmelidir. 

Kızgın sudan 90/ 70 ºC sıcak su üretiminde genelde boru demetlieşanjörler kullanılır. 

Bu eşanjörler üç ana bölümden oluşur. Bu bölümler; 

1- Boru demetli, genellikle bakır veya çelik sorular kullanır. 

2- Dış kabuk, genellikle çelik saçtan üretilir. 

3- Su giriş, çıkış bölmeleri ve bazı tiplerde dış su geçişini yönlendiren perdeler. 

Borulu eşanjörler düz borulu ve U borulu olmak üzere iki temel tiptedir. İyi bir ısı 

geçişi sağlanabilmesi için su akışlarının ters yönlü olması istenir. U borulu eşanjörler 

daha ucuz tip olmakla beraber, temizlenebilme imkanları kısıtlıdır ve boru değişimi 

zordur. 

Son yıllarda ısıtma tesisatlarında plakalı eşanjör kullanımı da giderek 

yaygınlaşmaktadır. Plakalı tip eşanjörlerin ısı geçiş performansları kusursuzdur. 

Pahalı olmaları bir dezavantaj oluşturmakla birlikte fiyat farkı üretim tekniklerindeki 

gelişmelere bağlı olarak azalmaktadır. 

Eşanjörlerin kontrolü iki veya üç yollu vanalarla yapılabilir. İki yollu motorlu vana 

kullanımı proje ve uygulamadaki kritik devre oluşumuna neden olacak hataları 

kısmen kapatabilir. Ancak iki yollu vana kullanıldığında tüm devredeki vahaların 

kapatma riskinde oluşacak basınç artmasına önlem, ana devre üzerinde alınmalıdır. 

Otomatik by – pass vanası veya emniyet ventili ile by – pass sağlanmalıdır. 

Eşanjörlerin ön tarafında en az kendi uzunluğu kadar boşluk bırakılmalıdır. 
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Isı Geçişi: 

Bir eşanjörde kızgın sudan sıcak suya geçen ısı miktarı, 

Q = K . F. Δt 

ifadesi ile verilir. Burada, K toplam ısı geçiş katsayısı olup, kızgın sudan sıcak suya 

ısı geçişinde, 

K = 930. V. 0,85 (1 + 0,014 Tw) [W/ m2 K] 

olarak alınabilir. Her iki ifadedeki semboller: 

F = Isı geçiş alanı (boruların toplam dış alanı) (m2) 

Δt = Kızgın su ile sıcak su arasındaki ortalama aritmetik sıcaklık farkı (ºC). 

V = Boru içindeki su hızı (m/ s) 

Tw= Ortalama su sıcaklığı (ºC) 

şeklindedir. 

Örnek : 130/ 110 ºC kızgın su ile 90/ 70 ºC sıcak su üretecek ısı değiştirgeci, Q = 

100 kw olarak istenmektedir. Boru içindeki su akış hızı 0,3 m/ s olduğunda göre 

gerekli eşanjör ısıtma yüzey miktarının bulunması. 

Ortalama kızgın su sıcaklığı = (130 + 110)/ 2 = 120 ºC 

Ortalama sıcak su sıcaklığı = (90 + 70)/ 2 = 80 ºC 

K = 930 . 0,30. 0,85. [1 + 0,014 . (120 +80)/ 2 ] = 570 w/ m²K 

Gerekli yüzey buna göre, 

F = 100/ [0,570 . (120 – 80) ] = 4,40 m  bulunur. 

 

 


