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ÖZET
Plakalı ısı değiştiriciler, çoğunlukla kimya, gıda ve ilaç endüstrisinde ısıtma ve
soğutma uygulamaları için kullanılmaktadır,

Bu çalışmada, chevron tip bir ısı değiştirici için termodinamiğin birinci yasa
(enerji) ve ikinci yasa (ekserji) analizleri teorik sayısal olarak değerlendirilmiş-
tir. Çalışma akışkanı olarak su-su çifti kullanılmıştır. Farklı sıcak su giriş sıcak-
lığı ve soğuk su kütlesel debileri için enerji verimi, tersinmezlik ve ekserji veri-
mi değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen veriler grafiklerle gösterilmiş ve değer-
lendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Chevron Isı Değiştirici, Enerji Analizi, Ekserji Analizi,
Tersinmezlik.

1. GİRİŞ
Isı değiştirici, bir akışkanın sahip olduğu ısıl enerjinin farklı sıcaklık-
taki başka bir akışkana, aktarılmasını sağlayan bir cihazdır [1]. Çift
borulu ve plakalı ısı değiştiriciler kimya ve gıda endüstrisinde yaygın
olarak kullanılan ısı değiştirici tipleridir. Plaka veya kıvrım tipli pla-
kalı ısı değiştiriciler günümüzde konvansiyonel eş merkezli ve çift
borulu ısı değiştiricilerin yerini almıştır. Plakalı bir ısı değiştirici, iki
akışkan arasında ısı transferi için metal plakalar kullanılan bir ısı
değiştirici tipidir. Plakalı ısı değiştiricinin konvansiyonel ısı değiştiri-
ciye göre en büyük avantajı, akışkanlar levha üzerine yayıldığından
dolayı çok daha büyük bir yüzey alanına sahip olmasıdır [2, 3].

Plakalı bir ısı değiştirici ince ve kıvrımlı levha serilerinden oluşmak-
tadır. Bu levhalar, ısı değiştirici uygulamalarına bağlı olarak contalı,
kaynaklı ve lehimli olabilir [4].

Bu çalışmada, karşıt akışlı chevron tip bir ısı değiştiricinin teorik ola-
rak birinci yasa (enerji) ve ikinci yasa (ekserji) analizleri yapılmıştır.

Abs tract: 
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Çalışma akışkanı olarak su-su çifti kullanılmıştır.
Farklı sıcak su giriş sıcaklığı ve soğuk su kütlesel
debileri için enerji verimi, tersinmezlik ve ekserji
verimi değerleri hesaplanmıştır. Hesap edilen değer-
ler grafik olarak gösterilmiş ve değerlendirilmiştir.

2. CHEVRON TİP ISI DEĞİŞTİRİCİ VE 
ÖZELLİKLERİ

Chevron tipi ısı değiştirici, plakalı ısı değiştiricinin
bir türüdür ve plakalar üzerindeki desenler, belirli bir
açı ile imal edilirler. Literatürde, bu açılar chevron
açısı olarak adlandırıldığı için bu tip ısı değiştiricile-
re chevron tip ısı değiştiricileri de denilmektedir.

Plakalı ısı değiştiriciler kaynaklı (lehimli) ve contalı
olarak iki gurupta incelenir. Contalı olanlar da kendi
arasında ayrılır; contalı plakalı, spiral plakalı ve
lamelli olmak üzere yaygın olarak üç farklı tipte üre-
tilirler [6].

Lehimli plakalı ısı değiştirici, standart contalı plaka-
lı ısı değiştirici gibi dalgalı bir örüntüye sahip plaka

demetinden meydana gelir. Çalışma prensipleri
genel olarak contalı plakalı ısı değiştiriciler ile aynı-
dır. Ancak burada contaların yerini bakır lehim mal-
zemesi almıştır. Ayrıca lehimli plakalı ısı değiştirici-
lerde, saplamalar ve baskı plakalar da mevcut değil-
dir. Paslanmaz çelik plakalar lehimleme amacı ile
kullanılan bakır film ile birlikte vakum altında yük-
sek sıcaklıkta fırınlanır. Sonuç olarak, contasız ve
son derece kompakt yapıda bir ısı değiştirici olur.

Teorik modelde kullanılan ısı değiştirici, 45° chev-
ron açısına sahip karşıt akışlı lehimli plakalı chevron
tip bir ısı değiştiricidir. Isı değiştiricinin şematik
görünüşü Şekil 1’de ve teknik özellikleri Tablo 1’de
verilmiştir.

3. TERMODİNAMİK ANALİZ
Chevron tip ısı değiştiricinin, teorik termodinamik
analizinde aşağıdaki kabuller yapılmıştır.

a. Isı değiştirici kararlı hal koşullarında çalışmakta
ve kararlı akış koşulları geçerlidir.

Şekil 1. Teorik Analizde Kullanılan Karşıt Akışlı Lehimli Plakalı Chevron Tip Isı Değiştirici
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b. Isı değiştiriciden çevreye olan ısı kayıpları ihmal
edilmiştir.

c. Isı değiştiricide ısı üretimi yoktur.
d. Ölü hal koşulları T0 = 20 °C ve P0 = 1 atm olarak

kabul edilmiştir.
e. Akışkan ve yüzeydeki eksenel ısı iletimi ihmal

edilmiştir.
f. Plakaların ısı direnci chevron tip plakalı ısı değiş-

tirici boyunca sabittir.
g. Chevron tip plakalı ısı değiştiricide faz değişimi

yoktur.
h. Sıcak ve soğuk akışkan için termodinamik özel-

likler ortalama akışkan sıcaklığında değerlendiril-
miştir.

3.1. Birinci Yasa (Enerji) Analizi
Temiz yüzeyli karşıt akışlı bir ısı değiştiricideki ısı
transfer hızı aşağıdaki eşitlik ile tanımlanır [5, 7, 8]:

(1)

(1) eşitliğinde U (W/m2.K) toplam ısı transfer katsa-
yıdır ve eşitlik 2’den hesaplanır. A (m2) toplam etkin
alan, ∆Tln,CF (°C) ortalama logaritmik sıcaklık farkı-
dır ve eşitlik 3 ile hesaplanır.

(2)

(2) eşitliğinde hc (W/m2.K) ve hh (W/m2.K) sırasıyla
soğuk ve sıcak akışkan için ısı transfer taşınım kat-
sayısı, t (mm) plaka kalınlığı ve k (W/m.K) plaka
malzemesinin ısı iletim katsayısıdır.

(3)

(2) eşitliğinde ∆T1 (°C) giren sıcak akışkan ve çıkan
soğuk akışkan arasındaki sıcaklık farkı (∆T1 = Th,in –
Tc,out) ve ∆T2 (°C) çıkan sıcak akışkan ve giren soğuk
akışkan arasındaki sıcaklık farkıdır (∆T2 = Th,out –
Tc,in) [1,9].

(2) eşitliğinde, sıcak ve soğuk akışkan için ısı taşı-
nım katsayıları sırasıyla eşitlik (4) ve (5)’den hesap-
lanabilir.

(4)

(5)

(4) ve (5) eşitliğinde, Nuh ve Nuc, Re ve Pr sayısının
fonksiyonudur ve chevron tip bir ısı değiştirici için
aşağıdaki eşitlikten hesaplanır.

(6)

(6) eşitliğinde µb = µw olarak kabul edilebilir. Eş.
(6)’da Ch ve n sabitleri Reynolds (Re) sayısının fonk-
siyonudur ve farklı Re sayıları için Tablo 2’de tanım-
lanmıştır [1].

Tablo 2. Chevron Tipi Isı Değiştirici İçin Re Sayısına 
Bağlı Ch ve n Sabit Değerleri

Tablo 1. Teorik Analizde Kullanılan Chevron Tip Isı Değiştiricinin Teknik Özellikleri
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Reynold sayısı (Re) sıcak ve soğuk akışkan için hid-
rolik çapa bağlı olarak eşitlik (7)’den hesaplanabilir
[1].

(7)

(4), (5) ve (7) eşitliğinde Dh (m) hidrolik çap Eşitlik
(8)’den hesaplanır. (7) eşitliğinde G (kg/m2s) alan
başına kütlesel debidir ve (9) eşitliği ile ifade edilir.

(8)

(9)

(8) ve (9) eşitliğinde b (m) ortalama akış kanal boş-
luğudur ve eşitlik (10) ile hesaplanır. (8) eşitliğinde
φ yüzey genişleme faktörüdür ve gerçek etkin alanı-
nın proje alanına oranıdır ve eşitlik (11) ile ifade edi-
lir. (9) eşitliğinde ṁ (kg/s) kanal başına kütlesel debi,
Lw (m) efektif kanal genişliği, Ncp geçiş başına kanal
sayısıdır ve eşitlik (12) ile hesaplanır [1].

b = p – t (10)

(11)

(12)

(10) eşitliğinde t (mm) plaka kalınlığı, p (m) plaka
adımıdır ve eşitlik (13) ile tanımlanır. (11) eşitliğin-
de At (m2) tek bir plakanın ısı transfer alanı ve A1p

(m2) proje plaka alanıdır. At ve Ap sırasıyla Eşitlik
(14) ve (15) ile hesaplanır. (12) eşitliğinde Nt toplam
plaka sayısı ve Np geçiş sayısıdır.

(13)

(14)

A1p = Lp.Lw (15)

(13) eşitliğinde Lc (m) sıkıştırılmış plaka kalınlığıdır.
(14) eşitliğinde Ae (m2) toplam efektif alan ve Ne

etkin plaka sayısıdır ve eşitlik (16) ile tanımlanır.
(15) eşitliğinde Lw (m) efektif kanal genişliği ve Lp

(m) dikey bağlantı noktaları arasındaki efektif akış
uzunluğudur ve Lv (m) olarak alınır.

Ne = Nt – 2 (16)

Isı değiştirici enerji etkinliği ε, akışkanların çıkış
sıcaklıkları bilinmediği durumumda ε-NTU meto-
dundan belirlenir ve aşağıdaki şekilde ifade edilebi-
lir [1].

(17)

(17) eşitliğinde NTU, transfer birim sayısıdır ve eşit-
lik (18) ile tanımlanır.

(18)

Isı değiştirici enerji etkinliği ε , aynı zamanda gerçek
ısı transfer miktarının (Q̇), olası maksimum ısı trans-
fer miktarına (Q̇max) oranı olarak da tanımlanır:

(19)

Isı değiştiricideki ısı transfer miktarı, sıcak veya
soğuk akışkanlar için aşağıdaki biçimde enerji den-
gesinden hesaplanabilir.

(20)

(20) eşitliğinde Cc = ṁcCpc ve Ch = ṁhCph sırasıyla
soğuk ve sıcak akışkanlar için ısı kapasite miktarıdır
[1, 9].

Isı değiştiricide oluşabilecek maksimum ısı transfer
miktarı eşitlik (21)’den hesaplanır.

(21)

(21) eşitliğinde Cmin, Cc = ṁcCpc ve Ch = ṁhCph

değerlerinden daha küçük olanı seçilir.
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3.2. İkinci Yasa (Ekserji) Analizi
Ekserji, tersinmez sistemlerdeki veya proseslerdeki
entropi üretiminden kaynaklanan kullanılabilir ener-
jideki kayıp olarak veya bir sistem referans çevre
sıcaklığı ile eşit duruma geldiğinde sistem tarafından
üretilebilen maksimum iş miktarı olarak tanımlanır.
Ekserji, enerji gibi bir korunum kanunu değildir,
aksine herhangi bir gerçek prosesteki tersinmezlik-
lerden dolayı ekserjinin tüketileceğini veya kaybola-
cağını ifade eder. Ekserji, sadece sistemin değil sis-
tem-çevre birleşiminin bir özelliğidir.

Bir sistem için genel ekserji denklemi aşağıdaki
şekilde yazılabilir [8].

(22)

Isı değiştiriciye kütle ile giren ve çıkan ekserji mik-
tarı sırasıyla eşitlik (23) ve (24)’den hesaplanabilir.

(23)

(24)

(23) ve (24) eşitliğinde, ψ kullanılabilirliktir ve giriş-
teki ve çıkıştaki kullanılabilirlik değerleri aşağıda
tanımlanmıştır.

ψh,in = (hh,in – h0) – T0(sh,in – s0) (25)

ψc,in = (hc,in – h0) – T0(sc,in – s0) (26)

ψh,out = (hh,out – h0) – T0(sh,out – s0) (27)

ψc,out = (hc,out – h0) – T0(sc,out – s0) (28)

(25)–(28) eşitliğinde h entalpi, s entropi ve alt indis
0 ölü hal koşullarını ifade etmektedir.

Isı değiştiricide meydana gelen tersinmezlik değeri İ
aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir.

(29)

(29) eşitliğinde Ṡgen, entropi üretimidir.

Adyabatik bir ısı değiştirici için ikinci yasa etkinliği,
soğuk akışkan tarafından kazanılan ekserjinin sıcak
akışkan tarafından sağlanan ekserjiye oranıdır ve
Eşitlik (30) ile hesaplanır [8].

(30)

SONUÇ
Bu çalışmada, chevron tipi bir ısı değiştiricinin ter-
modinamik analizleri yapılmıştır. Analizlerde, sıcak
su debisinin ve soğuk su giriş sıcaklığının sabit
olması durumunda üç farklı soğuk su debi girişi ve 5
farklı sıcak su girişi için enerji verimliği, tersinmez-
lik ve ekserji verimliliği değerleri hesaplanmıştır.

Isı değiştiricilerin enerji analizi eşitlik (1)-(21)’de
verilen parametrelere bağlı olarak yapılmıştır. Şekil
(2)’de sıcak ve soğuk akışkan için sıcak su giriş
sıcaklığı ve soğuk su giriş kütlesel debisine bağlı
Reynolds sayısının değişimi verilmiştir.

Şekil 2’den görüldüğü gibi, sabit sıcak su kütlesel
debisinde soğuk su kütlesel debisi arttıkça Reynolds
sayısı artmaktadır. Soğuk su kütlesel debisi arttığın-
da sıcak su çıkış sıcaklığı azaldığından dolayı düşük
soğuk su debilerinde sıcak akışkan için Reynolds
sayısı artmaktadır.

Isı değiştiricilerdeki ısı taşınım katsayıları önemli
derecede Nusselt sayısına bağlıdır. Sıcak ve soğuk

Şekil 2. Sıcak Akışkan Giriş Sıcaklığı İle Reynolds
Sayısının Değişimi (ṁh = 0,07 kg/s, Tc,in = 20 °C)
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akışkan için sıcak su giriş sıcaklığı ve soğuk su giriş
kütlesel debisine bağlı Nusselt sayısının değişimi
sırasıyla Şekil 3 ve Şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 3’den görüldüğü gibi, sıcak su akışkan giriş
sıcaklığı arttıkça sıcak akışkanın Nusselt sayısı art-
maktadır. Aynı şekilde, Şekil 4’den görüldüğü gibi,
soğuk suyun kütlesel debisi ve sıcak akışkan giriş
sıcaklığı arttıkça soğuk akışkanın Nusselt sayısı da
artmaktadır.

Isı değiştirici analizlerinde, sıcak ve soğuk akışkan
için çıkış sıcaklıklarının bilinmemesi durumunda ɛ-
NTU yöntemi kullanılmaktadır. Eşitlik (17)’den
görüldüğü üzere, ısı değiştiricinin enerji verimliliği
önemli ölçüde transfer birim sayısına (NTU) bağlı-
dır. Şekil 5’de soğuk akışkanın kütlesel debileri için

sıcak akışkan giriş sıcaklığına bağlı transfer birim
sayısı (NTU) verilmiştir.

Şekil 5’den görüldüğü gibi, sıcak akışkan giriş sıcak-
lığı arttıkça NTU değeri azalmaktadır, fakat soğuk
akışkanın kütlesel debisi arttıkça NTU değeri azal-
maktadır.

Isı değiştirici verimliliğini etkileyen en önemli para-
metrelerden birisi de ısı değiştiricinin sahip olduğu
toplam ısı transfer katsayısı (U) değeridir. Şekil 6’da
soğuk akışkan kütlesel debileri için sıcak akışkan
giriş sıcaklığına bağlı toplam ısı transfer katsayısı
değerinin değişimi verilmiştir.

Şekil 6’dan görüldüğü gibi, soğuk akışkan kütlesel
debisi ve sıcak akışkan giriş sıcaklığı arttıkça toplam
ısı transfer katsayısı (U) değeri artmaktadır.

Şekil 3. Sıcak Akışkan Giriş Sıcaklığı İle Sıcak Akışkan
Nusselt Sayısının Değişimi (ṁh = 0,07 kg/s, Tc,in = 20 °C)

Şekil 4. Sıcak Akışkan Giriş Sıcaklığı İle Soğuk Akışkan
Nusselt Sayısının Değişimi (ṁh = 0,07 kg/s, Tc,in = 20 °C)

Şekil 5. Sıcak Akışkan Giriş Sıcaklığı ile NTU Sayısının
Değişimi (ṁh = 0,07 kg/s, Tc,in = 20 °C)

Şekil 6. Sıcak Akışkan Giriş Sıcaklığı İle Isı Transfer
Katsayısının Değişimi (ṁh = 0,07 kg/s, Tc,in = 20 °C)
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Isı değiştirici seçimi ve analizinde önemli paramet-
relerden biri de ısı transfer miktarı değerinin belir-
lenmesidir. Şekil 7’de soğuk akışkan kütlesel debile-
ri için sıcak akışkan giriş sıcaklığına bağlı ısı trans-
fer miktarı değerinin değişimi verilmiştir.

Şekil 7’den görüldüğü gibi, soğuk akışkan kütlesel
debisi ve sıcak akışkan giriş sıcaklığı arttıkça ısı
transfer miktarı (Q) değeri artmaktadır.

Analizlerde sıcak ve soğuk akışkan çıkış sıcaklıkla-
rının hesaplanması gerekmektedir. Şekil 8 ve 9’da
sırasıyla soğuk su kütlesel debileri için sıcak akışkan
giriş sıcaklığına bağlı sıcak akışkan ve soğuk akışka-
nın çıkış sıcaklık değerleri verilmiştir. Soğuk akışka-
nın kütlesel debisi azaldıkça ve sıcak akışkan giriş
sıcaklığı arttıkça çıkış sıcaklıkları artmaktadır.

Isı değiştirici verimi birçok parametreye bağlı olarak
değişmektedir. Şekil 10’da farklı soğuk akışkan küt-
lesel debileri için sıcak akışkan giriş sıcaklığına
bağlı olarak ısı değiştirici enerji verimliliğinin deği-
şimi verilmiştir.

Şekil 10’dan görüldüğü üzere, ısı değiştirici enerji
verimi önemli derecede soğuk akışkanın kütlesel
debisine bağlıdır ve soğuk akışkanın kütlesel debisi
azaldıkça enerji verimliliği artmaktadır. Sıcak akış-
kan giriş sıcaklığının enerji verimine etkisi çok fazla
değildir ve sıcak akışkan giriş sıcaklığı arttıkça ener-
ji verimliliği artmaktadır.

Bu çalışma kapsamında, chevron tipi ısı değiştirici-
nin termodinamiğin ikinci yasa (ekserji) analizi kıs-
mında, ısı değiştiricide meydana gelen tersinmezlik-
ler ve ekserji verimlilik değerleri hesaplanmıştır.

Şekil 7. Sıcak Akışkan Giriş Sıcaklığı İle Isı Transfer
Miktarının Değişimi (ṁh = 0,07 kg/s, Tc,in = 20 °C)

Şekil 8. Sıcak Akışkan Giriş Sıcaklığı İle Sıcak Akışkan
Çıkış Sıcaklığının Değişimi (ṁh = 0,07 kg/s, Tc,in = 20 °C)

Şekil 9. Sıcak Akışkan Giriş Sıcaklığı İle Soğuk Akışkan
Çıkış Sıcaklığının Değişimi (ṁh = 0,07 kg/s, Tc,in = 20 °C)

Şekil 10. Sıcak Akışkan Giriş Sıcaklığı ile Enerji
Veriminin Değişimi (ṁh = 0,07 kg/s, Tc,in = 20 °C)
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Şekil 11’de farklı soğuk akışkan kütlesel debileri için
sıcak akışkan giriş sıcaklığına bağlı olarak ısı değiş-
tiricide meydana gelen tersinmezlik değerleri veril-
miştir.

Şekil 11’den görüldüğü gibi, soğuk akışkanın kütle-
sel debisi ve sıcak akışkan giriş sıcaklığı arttıkça ter-
sinmezlik değeri artmaktadır.

Şekil 12’de farklı soğuk akışkan kütlesel debileri
için sıcak akışkan giriş sıcaklığına bağlı olarak ısı
değiştiricinin ekserji verimi değerleri verilmiştir.

Şekil 12’den görüldüğü gibi, enerji veriminde oldu-
ğu gibi ekserji verimi de önemli derecede soğuk
akışkanın kütlesel debine bağlı olarak değişmektedir.
Soğuk akışkanın kütlesel debisi azaldıkça ekserji
verimi artmaktadır. Benzer şekilde, sıcak akışkan

giriş sıcaklığı arttıkça ekserji verimi çok ufak değer-
lerde olsa da artmaktadır.

6. TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, kombi ve ufak sıcak su hazırlama sis-
temlerinde kullanılan chevron tip karşıt akışlı bir ısı
değiştiricinin teorik olarak enerji ve ekserji analizle-
ri yapılmıştır.

Analizlerde detaylı olarak hesaplama prosedürü
verilmiştir. Teorik çalışmada, sıcak su kütlesel debi-
si ve soğuk su giriş sıcaklığının sabit olması duru-
munda, sıcak su giriş sıcaklığının ve soğuk su kütle-
sel debisinin enerji ve ekserji verimlerine etkisi irde-
lenmiştir.

Enerji analizinde, enerji verimliliğini etkileyen para-
metreler irdelenmiş ve hesaplanmıştır. Isı değiştirici-
nin enerji verimliliği 0,46 ile 0,94 arasında değiş-
mektedir. En yüksek enerji verimliliği en düşük
soğuk su debisinde ve en yüksek sıcak su girişinde
0,94 olarak hesaplanmıştır.

Ekserji analizinde, ısı değiştiricinin tersinmezlik ve
ekserji verimlilik değerleri hesaplanmıştır. Tersin-
mezlik değeri 22 W/K ile 745 W/K arasında değiş-
mektedir. En yüksek tersinmezlik, en yüksek soğuk
su kütlesel debisinde ve en yüksek sıcak su girişinde
745 W/K olarak hesaplanmıştır. Isı değiştiricinin
ekserji verimliliği ise 0,32 ile 0,53 arasında değiş-
mektedir. Enerji verimliliğine benzer şekilde en yük-
sek ekserji verimliği en düşük soğuk su debisinde ve
en yüksek sıcak su girişinde 0,53 olarak hesaplan-
mıştır.

İlerleyen çalışmalarda, bu teorik modelin geçerliliği
deneysel olarak araştırılabilir. Ayrıca, çalışmada da
verildiği üzere verimliliği etkileyen birçok paramet-
re bulunmaktadır. Bu parametrelerin verime etkisi ve
optimum çalışma şartları da incelenebilir.
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