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CONTALI-PLAKA TİPİ ISI DEĞİŞTİRGEÇLERİNİN TASARIM ESASLARI VE 
ISIL VE HİDROLİK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

ÖZET
Günümüzde güç santrallerinden mikro işlemcilere kadar ısıtma, soğutma, iklimlendirme, atık enerji 
geri kazanımı, yemek ve içki yapımı gibi sanayinin hemen hemen her alanında iki akışkan arasında 
ısı transferini gerçekleştirmek amacıyla kullanılan ısı değiştirgeçlerinden en yaygın olarak kullanılan-
larından biri contalı - plakalı ısı değiştirgeçleridir. Öncelikle bu tip ısı değiştirgeçleri hakkında genel 
bilgi verilmiş, yapılan önemli bilimsel çalışmalara işaret edilmiş, tasarım için gerekli kriterler ve yön-
tem sırasıyla izah edilmiş, literatürde mevcut ısı transferi ve sürtünme katsayıları için korelasyonlar 
tavsiye edilmiştir. Bunlara ek olarak, bu tip ısı değiştirgeçlerinin deneysel analizi için deney düzeneği 
kurulmuş ve araştırmalar yapılmış olup, bu çalışmada açıklanmaktadır. Deneysel analizlerde üç farklı 
boyutta chevron tipi contalı - plakalı ısı değiştirgecinin, 30 derece sabit chevron açısında, Reynolds 
sayısı 250 ile 5000 arasında, Prandtl sayısı 2.3 ile 6.4 arasında değişen, farklı plaka sayısı, sıcaklık 
ve basınç düşümlerinde deneyleri yapılmış, ısıl ve hidrolik karakteristiklerini veren korelasyonlar 
türetilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Contalı - plakalı ısı değiştirgeci, ısıl karakteristik, hidrolik karakteristik

ABSTRACT
Heat exchangers that transfer heat between two fluids having different temperatures are used for a 
wide range of applications from power plants to microprocessors for heating, cooling, air conditio-
ning, waste heat recovery, food and brewery processing. Gasketed-plate heat exchangers are one of 
the most commonly used types of heat exchangers. In this study, a general review of this type of heat 
exchangers is presented, the criteria and methods of the design of such heat exchangersare explained 
usinga literature reviewand correlations for heat transfer and friction coefficients are recommended 
for thermal and hydraulic design. In addition, an experimental set-up for the analysis of  plateheat exc-
hangers that is constructed for testsis described. Correlations for thermal and hydraulic characteristics 
of three chevron type gasketed plate heat exchangers which have different geometrical properties but 
same chevron angle (30 degrees) are obtained from the experimental data and presented herein. Expe-
riments are carried out for varying number of plates, temperature and pressure drop values. Reynolds 
number varies from 250 to 5000, Prandtl number varies from 2.3 to 6.4.

Keywords: Gasketed - plate heat exchanger, thermal characteristics, hydraulic characteristics
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1. GİRİŞ

1.1 Contalı – Plaka Tipi Isı Değiştirgeçleri Hakkında 
Genel Bilgi

İklimlendirme, buharlı güç santralleri, ısıtma ve soğutma sis-
temleri, kimya endüstrisi, biyomedikal endüstri, atık ısı geri 
kazanımı gibi pek çok alanda çalışan sistemler içerisinde 
farklı sıcaklıklara sahip iki ya da daha çok akışkanın birinin 
sıcaklığını yükseltirken diğerini soğutmak gerekir. Bu işlemi 
gerçekleştirmek için ısı değiştirgeçleri kullanılır. Chevron tipi 
contalı - plakalı ısı değiştirgeci (CTPID) yüksek verimliliği, 
esnekliği, ekonomik oluşu, düşük hacmi, küçük sıcaklık de-
ğişimlerine hassasiyeti, kolayca temizlenebilmesi ve bakım 
kolaylığı nedeniyle diğer ısı değiştirgeçlerine göre daha çok 
tercih edilir hâle gelmiştir. Endüstride kullanılan ısı değiştir-
geçlerinden en yaygın olan gövde-boru tipi ve contalı - plakalı 
ısı değiştirgeçlerinin avantajları ve dezavantajları yönünden 
karşılaştırılması Tablo 1'de verilmiştir [1]. 1930’lardan beri 
birçok şirket verimliliği artırabilmek için yapılan çalışmaları 
desteklemektedir. Bu çalışmaların çoğu gizli tutulmakta olup, 
yalnızca belirli sayıdakilere literatürde ulaşılabilmektedir. 
Akışkanların ısı transfer katsayısını ve Fanning sürtünme kat-
sayısını hesaplamada kullanılan korelasyonlar, araştırmalarda 
kullanılan plakalara özgüdür. Bunun sebebi plakaların özgün 
kıvrımlı oluk yolları ve boyutlarına sahip olmasıdır. Elde edi-
len korelasyonlar ısı transfer yüzeyinin geometrik özellikle-
rine yüksek ölçüde bağlıdır. Bir ısı değiştirgecinin tasarımı 
veya analizi için literatürden elde edilen ısı transfer katsayısı 
veya Fanning sürtünme katsayısı korelasyonları kullanılacak 
ise araştırmada temel alınan geometrik özellikler kullanılma-
lıdır [1, 2].

Contalı - plakalı ısı değiştirgeçlerinin temel bileşenleri; ısı 
transferi ve akış ayırma plakaları, contalar, giriş ve çıkış geçit-
lerini bulunduran destek ve baskı plakası, yatay taşıyıcı des-
tek, kılavuz çubuklar, destek kolonu ve baskı plakası sıkma 
cıvatalarından oluşur ve tasarımları, yaklaşık 80 yıldır hemen 
hemen hiç değişikliğe uğramamıştır. Kullanıldığı yıllar içeri-
sinde, çalışma sıcaklıkları ve basıncı için en yüksek değerler 
180 °C ve 30 bar seviyelerine erişmiştir [3,4]. CTPID’nin te-
mel bileşenlerinin detaylı çizimi Şekil 1’de gösterilmiştir.

CTPID’nin ısıl ve hidrolik  karakteristiklerini ve kullanım 
alanını belirleyen iki etmen plaka ve contadır. Pres ile yeterli 
miktarda şekillendirilebilir olan çoğu metal plaka malzemesi 
olarak kullanılabilmektedir. Yaygın olarak kullanılan plaka 
malzemeleri ısıl iletim katsayılarıyla birlikte Tablo 2 [4]’de 
gösterilmektedir. Kullanılan contalar, CTPID’nin performan-
sını ve sağlamlığını belirlemede önemli bir rol üstlenir. Conta 
malzemeleri, plakaların arasında sızdırmazlık sağlamak aynı 

1. INTRODUCTION*

1.1 Review of Gasketed Plate Heat Exchangers

Gasketed plate heat exchangers play an important role in 
many industrial applications such as; air conditioning, steam 
power plants, heating/cooling applications, chemical industry, 
biomedical industry, waste heat recovery.  They transfer heat 
between two or more fluids at different temperatures. In 
recent years, there is an increase in the usage of gasketed plate 
heat exchangers due to their flexibility, compactness, ease of  
cleaning and assembly-disassembly. The most prefered heat 
exchanger types are gasketed plate heat exchangers and shell 
and tube heat exchangers. Comparison between these types of 
heat exchangers are shown in Table 1 [1]. Since 1930s, many 
companies supported the researches carried out in order to 
increase the efficiency of GPHEs. Most of these researches 
carried out by companies are kept confidential and very few 
studies are avaliable in literature. The correlations developed 
for calculating heat transfer coefficients and Fanning friction 
factors are specific to certain dimensions of a plate. If any 
of the geometrical properties of a plate changes, then the 
relevant correlation becomes useless and a new corelation has 
to be developed. The correlations found for a GPHE is highly 
dependent to heat transfer surface area. If a correlation for heat 
transfer coefficient or Fanning friction factor obtained from 
literature is used for calculations, the underlying geometric 
attributes of the essential research should be the same [1, 2].

A typical GPHE consists of  heat transfer an flow seperation 
plates, gaskets, support and pressure plates, carrying bar, gu-
iding bar, tightening bolts, support column and a plate pack. 
The basic design of a GPHE hasnot changed very much fort-
hepasteightyyears. Although the basic design remains almost 
unchanged, continual developments over the past eighty years 
have increasedfor the operating pressures and temperatures to 
30 bar and 180 ºC, respectively, together with larger plate and 
unit sizes, in a variety of metals [3, 4]. An enlarged view of a 
GPHE is shown in Figure 1.

Two factor specifies the thermal- hydraulic characteristics and 
application area of a GPHE; plates and gaskets. Any metal 
which is sufficiently ductile to be formed into a pressing may 
be used in a gasketed-plate heat exchanger but the most com-
mon metals are listed in Table 2 [4]. Gaskets are designed to 
prevent leakage between plates but they  should damage them. 
The gasket is designed to compress roughly 25% of its origi-
nal thickness in order to provide a tight joint without local 
distortion of the thin plate. Typical gasket materials together 
with their maximum operating temperatures and applications 
are given in Table 3 [4].

* Makalenin İngilizcesi yazarları tarafından sağlanmıştır.
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Bakır / Copper 389 Monel 400TM 26
Alüminyum / Aluminium 208 Titanyum / Titanium 20

Alüminyum Pirinç / Aluminium Brass 100 Paslanmaz Çelik / Stainless steel (316) 17
Nikel / Nickel 200 66 Inconel 600TM 16

90/10 Bakır-Nikel / Cupro-Nickel 52 Incoloy 825TM 12
70/30 Bakır-Nikel / Cupro-Nickel 35 Hastelloy C-276TM 11

Tablo 2. Çeşitli Plaka Malzemelerinin 100 °C’deki Yaklaşık Isıl İletkenlikleri (W/m.K) [4]
Table 2. Approximate Thermal Conductivity for Various Plate Materials at 100°C (W/m.K) [4]

 

 

Tightening Bolts

Lower Guiding Bar

Support 
Column

Pressure Plate Plate Pack

Upper Carrying Bar

Cold in

Hot Out

Cold Out

Hot In

Frame Plate

Şekil 1. Contalı - Plakalı Isı Değiştirgecinin Genişletilmiş Resmi
Figure 1. Exploded View of a Typical GPHE

Sıkılaştırıcı Cıvatalar

Contalı - plakalı Isı Değiştirgeci
GPHE

Gövde-boru Tipi Isı Değiştirgeci
Shell and tube heat exchanger

Soğuk akışkanın çıkış sıcaklığının, 
sıcak akışkanınkini geçmesi

Temperature cross
Mümkün değil / Impossible Mümkün / Possible

Çoklu iş / Multiple duty Mümkün / Possible Mümkün değil / Impossible

Boru bağlantıları / Piping connections Tek doğrultudan / From one direction Farklı doğrultulardan 
From several directions

Isı transfer oranı / Heat transfer ratio ~3-5 1

Çalışma yük oranı
Operating weight ratio 1 ~3-10

Dayanım hacmi / Hold-up volume Düşük / Low Yüksek / High

Boşluk oranı / Space ratio 1 ~2-5

Kaynak / Welds Yok / None Kaynaklı / Welded

Titreşime karşı hassasiyet
Sensitivity to vibrations Hassas değil / Not sensitive Hassas / Sensitive

Conta / Gaskets Her plakada / On every plate Her kapakta / On each bonnet

Sızıntı tespiti / Leakage detection Kolay / Easy Zor / Difficult

Muayene için erişim
Access for inspection

Plakanın iki tarafından da
On each side of plate Sınırlı / Limited

Sökme-birleştirme / Disassembly time ~15 dakika / min. ~60-90 dakika / min.

Tamir / Repair Plakaları değiştirmek kolay
Easy to replace plates and gaskets

Tesisat çalışması gerektirir
Requires tube plugging

Isıl boyutlandırma modifikasyonu
Thermal size modification

Plaka ekleyip çıkartarak kolaylıkla 
sağlanır

Easily achieved by adding and remo-
ving plates

Zor / Difficult

Kirlenme oranı / Fouling ratio ~0.1-0.25 1

Tablo 1. Gövde-Boru Tipi ve Contalı - Plakalı Isı Değiştirgecinin Kıyaslaması [1]
Table 1. Comparison Between Gasketed-Plate Heat Exchangers and Shell and Tube Heat Exchangers [1]

zamanda da plakaya zarar vermemek zorundadır. Bu doğrul-
tuda yaklaşık olarak orijinal kalınlıklarının % 25’ine kadar 
sıkıştırılabilir olmalılardır. Tipik conta malzemeleri Tablo 3 
[4]’te verilmiştir.

Kullanılan plakaların boyutları, geçit çapı (Dp), dalgalı yüzeyi 
ve chevron açısı (β) en az kullanılan malzeme kadar önemli-
dir. Bir chevron plakasının boyutsal özellikleri Şekil 2 [44]’de 
verilmiştir. Burada Lh; geçit merkezleri arası yatay uzaklığı, 
Lp; geçitler arası uzaklığı, Lv; chevron alanı uzunluğu, b; or-
talama kanal boşluğunu, t ise levha kalınlığını temsil etmek-
tedir. Plaka yüzeyindeki dağılım bölgesi ve akış kanallarının 
kıvrımlı yapısı sayesinde hem düşük hacimsel debilerde yük-
sek Reynolds sayısına çıkılabilir hem de ısı transfer alanını ar-
tırarak ısı değiştirgecinin toplam ısı transfer katsayısı artırılır. 
Kanal içerisinde akışkan hızı artacağından kirlenme azalacak 

The dimensions of plates such as port diameter (Dp), cor-
rugation pattern, Chevron angle (β) are as important as the 
materials they are made of. Main dimensions of a Chevron 
plate are shown in Figure 2 [44]. In this figure, Lh indicates 
horizontal distance between the center of ports, Lp is the dis-
tance between two ports, Lv is the lenght of Chevron area, b 
is mean channel gap and t is the thickness of the plate. The 
corrugated pattern of the plates enables high turbulance ra-
tes at low flow rates and enhanced heat transfer surface area 
provides high heat transfer coefficients. The fluid flow rate 
in the channel becomes higher, which lowers the fouling and 
effects of fouling resistance. The corrugations and Chevron 
angle are essential for strengthening and mutual support of 
the plates and enables such thin plates to withstand differen-
tial pressures.

ve kirlenme direncinin de etkileri düşecektir. Kıvrımlı kanal 
düzeninde chevron açısı, ince plakaların yüksek basınç fark-
larına dayanımının artmasını sağlayacaktır.

CTPID’lerin kanalları arasında akış düzenlemesi farklı şe-
killerde olabilir; geçiş sayısı, plaka sayısı, geçitlerin U ya da 
Z düzenine göre konumlandırılması bu durumu sağlar. Fark-
lı düzenler Şekil 3 [5]’te gösterilmiştir. Plaka sayısı arttıkça 
toplam ısı transfer katsayısı da artar ancak plakalardaki artış 
belirli bir sayıyı geçerse akış yanlış dağılımı oluşmaya baş-
lar, arkalarda kalan plakalara ulaşan akışkan miktarı azalır, 
basınç düşümleri artar. Böyle durumlarda istenilen iş yükü-
ne bağlı olarak ısıl ve hidrolik performansı yükseltmek adına 
plaka sayısını gereğinden fazla artırmak yerine büyük plaka-
lardan oluşan bir sete geçiş yapmak gerekir. Şekil 3 (a)’da 
U ve Z düzeninde akışlar gösterilmektedir. U düzenine sahip 

Flow arrangement between the channels of GPHE could be 
in different ways; passage quantity, plate quantity, positioning 
of the passages in U-order or Z-order arranges this situation. 
Different arrangements are shown in Figure 3 [5]. As number 
of plates increases, total heat transfer coefficient also increases 
but if the increment in plate quantity exceeds a certain value, a 
flow maldistribution will start to form, fluid amount that reaches 
the aft plates will decrease and pressure drops will ocur. In such 
situations, depending on the desired work load, it is necessary 
to pass to a set consists of larger plates instead of increasing 
plate quantity unnecessarily in order to enhance thermal and 
hydraulic performance. Flows in U and Z type arrangements 
are shown in Figure 3(a). In a U-shape arranged GPHE, all 
of the entrance and exit ports are on the frame plate side, 
this situation eases turn-on and turn-off of the plate package, 
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bir CTPID’de tüm giriş ve çıkış 
geçitleri çerçeve plakası tarafın-
dadır, bu durum plaka paketinin 
açılıp kapatılmasını, sisteme pla-
ka eklenmesini ya da sistemden 
plaka sökülmesini kolaylaştırır. 
Z düzeninde ise basınç plaka-
sı tarafında da geçitler bulunur 
ve hareketli basınç plakası tara-
fındaki geçitler boru tesisatının 
sisteme bağlanıp sökülmesi gibi 
zorluklara sebep olur; ancak bu 
düzende akış yanlış dağılımı daha 
az gözlenir, daha yüksek sayıda 
plakayla çalışılabilir.Usher [6] ve 
Wilkinson [5]’a göre U düzeni, Z 
düzenine göre akış üniformluğu 
bakımından daha düşük özellikler 
gösterir ancak Edwards [7], yap-
tığı detaylı çalışmada iki düze-
nin de birbirinden daha üniform 
olmadığını ve U düzeninin daha 
baskın bir dağılım sergilediğine 
değinmiştir. CTPID’lerinde sıralı 
plakalar boyunca her düşey yön 

bir geçişi belirtmektedir ve akışın düşeyde yaptığı yukarı ya 
da aşağı yön değişikliği geçiş sayısını belirler. Şekil 3 (b)’de 
iki geçişli bir düzen gösterilmektedir. Şekil 3 (c)’de ise siste-
min bir kısmı çift geçişli diğer kısmı ise tek geçişlidir.

1.2 Tasarım Kriterleri

CTPID tasarımı ve bu doğrultuda performanslarını belirle-
mek amacıyla türetilen korelasyonlar, değişen geometriler 
için farklı karakteristikler olması sebebiyle, üretici firmalar 
tarafından gizli tutulmaktadır. Ancak, performans analizi ya-
pılması için gerekli olan tasarım yöntemleri literatürde mev-
cuttur. Bu yöntemler, belirli durumlarda plakaların ön boyut-
landırması için uygundur.

addition or removal of plates to 
the system. However in Z-shape 
arrangement, there are also 
ports on pressure plate side and 
these ports on movable pressure 
plate side cause difficulties in 
assembly and disassembly of the 
piping to the system, however 
flow maldistribution is decreased 
and working with higher amount 
of plates is possible. According 
to Usher [6] and Wilkinson [5], 
U-shape arrangement shows worse 
properties at flow uniformity, 
in comparison to Z-shape but 
Edwards [7] mentioned that none 
of the two arrangements are not 
much uniform than the other and 
U-shape arrangement shows a 
more dominant distribution in his 
detailed studies. In GPHEs, every 
single vertical direction states 
a pass and the direction change 
of the flow towards up or down 
vertically determines the number 

of passes. A two-pass arrangement is shown in Figure 3(b). In 
Figure 3(c), some part of the system is two-pass and the other 
part is single pass.

1.2 Design Criteria

Because of the existence of different characteristics for vary-
ing geometries, GPHE designs and the correlations derived 
in order to determine their performances are kept as secretby 
the manufacturer companies. However, the design methods 
required to perform performance analysis are available in the 
literature. These methods are suitable for pre-dimensioning of 
the plates under certain circumstances.

Tablo 3. Tipik Conta Malzemeleri, Çalışma Sıcaklıkları ve Uygulama Alanları [4]
Table 3. Typical Gasket Materials, Operating Temperatures and Applications [4]

 

 
Şekil 2. Chevron Plakasının Temel Boyutları [44]
Figure 2. Main Dimensions of a Chevron Plate [44]

 

(a) 

 

(b) 

 

 

Şekil 3. [2, 3] (a) Ters Akımlı Tek Geçişli Akış- Z ve U düzeni, (b) Çift Geçişli/Çift Geçişli Akış Sistemi (2x5/2x5), (c) Çift 
Geçişli/Tek Geçişli Akış Sistemi (2x4/1x8)

Figure 3. [2, 3] (a) Single-Pass Countercurrent Flow Z and U Type Flow Arrangement, (b) Two Pass/Two Pass Flow 
Arrangement (2x5/2x5), (c) Two Pass/One Pass Flow Arrangement (2x4/1x8)

(c)

Conta Malzemesi
Gasket Material

Yaklaşık Maksimum 
Çalışma Sıcaklıkları 

(ºC)
Maximum operating 

temperature (ºC)

Uygulama Alanı

Typical applications

Nitril / Nitrile 135
Günlük ürünler, içecekler

Dairy products, beverages, pharmaceutical and biochemical 
media, gasoline, oils, alkalies, organic solvents

Stiren Butadiyen (SBR)
Styrene butadiyen (SBR) 85 Sulu karışımlar, alkalinler, asitler, oksijenli çözeltiler

Aqueous solutions, alkalies, acids, oxygenated solvents

Kauçuk / Rubber 70 Alkoller, asitler, oksijenli çözeltiler
Alcohols, acids, oxygenated solvents

Sentetik Kauçuk (Neopren)
Syntetic rubber (Neopren) 70 Hidrokarbon çözeltileri, alkalinler, asitler, alkoller

Hydrocarbon solutions, alkalies, acids, alcohols

NBR (Nitrile Butadine Rubber) 110-160
Sulu ve yağlı karışımlar, mineral ve bitkisel yağlar

Aqueous and fatty media environment, crude oil handling, 
mineral and vegetable oils

FKM (Fluoroelastomer) 100-180 Asit, sulu karışımlar ve buhar
Acid, aqueous solutions, steam

EPDM (Ethylene Propylene 
Diene Monomer) 155 Alkoller, kimyasal uygulamalar

Alcohols, sodium hypochlorite, chemical applications
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1.2.1 Plaka Geometrisi

• Chevron açısı: Şekil 2 [44]’de 
gösterilmiş olup β ile gösterilir, 
uygulama açısı genellikle 25°-65° 
arasındadır [2, 3].

• Efektif plaka uzunluğu: Plaka 
üzerindeki kıvrımlar, ondülasyon 
adımı ve derinliğine bağlı olarak 
plaka alanını genişletirler. Şekil 
4’te gösterilen şemada belirtilen 
gelişmiş uzunluğun artımını yan-
sıtılmış uzunluğa göre vurgulamak 
için genişleme faktörü kullanılır, 
φ. Genişleme faktörü ortalama 1.1 
ile 1.25 arasında değişir [3, 7].

Denklem 1’de verilen φ değeri, üretici tarafından belirlenen 
efektif alanın, Al, yansıtılmış alana oranıdır, Alp [2, 3, 7]:

Alp Şekil 2 [44]’de görüldüğü gibi yaklaşık olarak:

    

Lp ve Lw ise geçit mesafesi Lv ve Lh ve geçit çapı Dp’den:

    

      

olarak hesaplanır. 

• Ortalama kanal boşluğu: akış kanalı, birleşmiş iki plaka-
da contalar arasında kalan oluktur. Şekil 4’te gösterilen 
ortalama kanal boşluğu, b, şu şekilde tanımlanır [2, 3, 7]:

burada p, levha adımı, t ise plaka kalınlığıdır. b, aynı zamanda 
iki plakanın metalik kontak haline sıkıştırıldığı zamanki conta 
kalınlığını da vermektedir. Levha adımı, ondülasyon adımı, 
pc, ile karıştırılmamalıdır. Önemi sebebiyle üreticiler tarafın-
dan çoğu zaman verilmeyen ortalama kanal boşluğu, b, kütle-
sel hız ve Reynolds sayısı hesabında kullanılır. Plaka adımı, p, 
sıkıştırılmış plaka paketi uzunluğu, Lc ve toplam levha sayısı, 
Nt yardımıyla hesaplanır [2, 7]:

        

• Kanal akış kesit alanı: Tek kanalın akış alanı, Ax, efektif 
plaka genişliği, Lw olmak üzere şu şekildedir [2, 3, 7]: 

• Kanal eşdeğer çapı: De şu şekilde hesaplanır [2, 3];

Burada ıslak çevre, Pw = 2(b + φLw) ise;

 

olur. Plakalarda genel olarak b, Lw’ya oranla çok küçüktür. O 
halde eşdeğer çap şu şekilde ifade edilebilir:

     

1.2.2 Isı Transferi ve Basınç Düşümü Hesabı

CTPID’de ısı transferi ve basınç düşümü, chevron açısının, β, 
artımıyla artar. Aynı zamanda Chevron plakasının performan-
sı, genişleme faktörü, φ, oluk profili, ortalama oluk boşluğu, 
b ve sıcaklığa bağlı fiziksel özelliklerden de etkilenecektir. 
Contalı - plakalı ısı değiştirgeçlerinde ısı transferi film kat-
sayısının tahmini, düz akış kanalları arasındaki ısı transferi 

1.2.1 Plate Geometry

• Chevron angle: It is shown in Fi-
gure 2 [44], represented by β and 
the application angle is usually 
between 25° and 65° [2, 3].

• Effective plate length: Depen-
ding on the ondulation and depth, 
corrugations on the plate enlarge 
the plate area. In Figure 4, enlar-
gement factor, φ, is used to emp-
hasize the increase of developed 
length according to projected 
length. Expansion factor varies 
between 1.1 and 1.25 in average 
[3, 7].

φ value given in Equation 1 is the ratio of the effective area 
Al , which is determined by manufacturer, to projected area, 
Alp [2, 3, 7]:

                (2)

As shown in Figure 2 [44], Alp is approximately:

                      (3)

Lp ve Lw can be estimated from Lv, Lh and port diameter Dp:

               (4)

                  (5)

• Mean channel gap: Flow channel is the conduit  between 
the gaskets of two assembled plates. Mean channel gap, b, 
shown in Figure 4 is defined as [2,3,7]:

                   (6)

Where, b is plate pitch and t is plate thickness. Concurrently, 
b gives the gasket thichkness while two plates compressed 
into metallic contact. Plate pitch should not be confused with 
ondulation pitch, Pc. Mean channel gap, b, which is often not 
given by the manufacturers because of its importance, is used 
in calculation of mass velocity and Reynold’s number. Plate 
pitch, p, is calculated by the help of compressed plate pack 
length, Lc, and the total plate quantity, Nt. [2,7]:

                   (7)

• Channel flow cross-sectional area: is as follows where 
flow area of a single channel is Ax and effective plate 
width is Lw [2, 3, 7]: 

             (8)

• Equivalent diameter: De is calculated as follows [2, 3];

             (9)

Where wetted surface is, Pw = 2(b + φLw). Equation 9 can be 
written as ;

                   (10)

In a typical plate, b is small relative to Lw hence:

            (11)

1.2.2 Heat Transfer and Pressure Drop Calculations

In GPHEs, heat transfer and pressure drop increase with in-
creasing Chevron angle, β. At the same time, performance 
of Chevron plates will be affected by enlargement factor, φ, 
corrugation profile, average channel gap, b, and the physical 
properties which depend on temperature. In gasketed plate 
heat exchangers, prediction of the heat transfer film coeffi-

φ = gelişmiş uzunluk / yansıtılmış uzunluk        developed length / projected length                              (1)

De = 4 (kanal akış alanı) (channel flow area)/ (ıslak çevre) (wetted surface) = 4Ax / Pw

Ondülasyon adımı
Corrugation pitch

Yansıtılmış uzunluk
Projected Lenght

Gelişmiş Uzunluk
Developed Lenght

Olukların Yönüne Dik Kesit
Cross Section Normal to the 

Direction of Corruga-
tion

Şekil 4.Chevron Plakasında Olukların Yönüne Dik Kesit, Ge-
lişmiş ve Yansıtılmış Uzunluklar
Figure 4. Cross Section Normal to The Direction of Corruga-
tion and Developed and Projected Dimensions
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Referans / Reference Ø β°
Korelasyon / Correlation 

Nusselt Sayısı / Nusselt Number
Fanning Sürtünme Faktörü 

Friction Factor

Focke et al. [23] 1.464 30
Nu=0.77Re0.54Pr0.5 (120≤Re≤1000)

Nu=0.44Re0.64Pr0.5 (1000≤Re≤42000)
f=57.5Re-1+0.093 (260≤Re≤3000)
f=0.8975Re-0.263 (3000≤Re≤50000)

Chisholm and Wanni-
arachchi [24]

1.17 
1.288

30≤β≤80
Nu=0.768Re0.59Pr0.4(1000≤Re≤40000)
Nu=0.799Re0.59Pr0.4 (1000≤Re≤40000)

f=0.973Re-0.25 (1000≤Re≤40000)
f=1.098Re-0.25 (1000≤Re≤40000)

Bond [25]
1.17 
1.288

30

Nu=0.329Re0.529Pr0.33(µ/µw)0.17 (23≤Re≤468)
Nu=0.113Re0.719Pr0.33(µ/µw)0.17 (Re>468)

Nu=0.345Re0.529Pr0.33(µ/µw)0.17 (52≤Re≤515)
Nu=0.116Re0.713Pr0.33(µ/µw)0.17 (Re>515)

f=3.01Re-0.457 (47≤Re≤468)
f=0.735Re-0.213 (Re>468) 

f=2.886Re-0.457 (52≤Re≤515) 
f=0.72Re-0.213 (Re>515)

Maslov and Kovalenko 
[26]

60 Nu=0.78Re0.5Pr1/3 (50≤Re≤20000) f=95.6Re-0.25 (50≤Re≤20000)

Tovazhnyanski et al 
[27]

1.16 30
Nu=0.074Re0.73Pr0.33(µ/µw)0.25 

(2000≤Re≤25000)
f=0.204Re-0.215 (2000≤Re≤25000)

Talik et al. [28] 1.22 60 Nu=0.248Re0.7Pr0.4 (1450≤Re≤11460) f=0.3323Re-0.042 (1450≤Re≤11460)

Deneysel Çalışma
Experimental Study

300≤Re≤5000

1,17 
1,288

30
Nu=0.32867Re0.68Pr0.1/3(µ/µw)0.14

Nu=0.3277Re0.675Pr0.1/3(µ/µw)0.14

Nu=0.17422Re0.7Pr0.1/3(µ/µw)0.14

f=259.9Re-0.9227+1.246
f=1371Re-1.146+1.139

f=0.003743Re0.5981+0.9132

Tablo 4. Nusselt Sayısı ve Sürtünme Faktörü Korelasyonları İçin Literatürden Örnekler [44]
Table 4. Nusselt Number And Friction Factor Correlations From Literature [44]
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için kullanılabilir korelasyonlar içerir. Bu korelasyonlar çap 
yerine geçen eşdeğer çap (De = 2b) terimi kullanılmaktadır 
[2]. CTPID’de Nusselt sayısı ve Fanning sürtünme faktörü 
için literatürden seçilmiş bazı korelasyonlar Tablo 4 [44]’te 
görülmektedir. 

Reynolds sayısı ve β’ya bağlı olmak üzere Chevron plakala-
rında, düz plakalı kanallara göre yaklaşık beş kat daha yük-
sek Nusselt sayıları elde edilmektedir. Basınç düşümlerinde 
ise düz plakalara göre sürtünme faktöründeki artış daha da 
fazladır; reynolds sayısına bağlı olarak 1.3’ten 44 kata kadar 
değişebilir [29].

Uygulama kolaylığı ve ısı transferi katsayısıyla basınç dü-
şümlerinin, dolayısıyla pompa güçlerinin hesabında Kumar 
korelasyonu (eşilişkisi) tavsiye edilir [5, 30-32];

  

 

burada De, denklem 9’da verilen eşdeğer çap, μb ortalama sı-
caklıktaki dinamik viskozite, μw duvar sıcaklığındaki dinamik 
viskozite, Pr=(cpμ)/k şeklindedir. Sıcak akışkan ısı kapasite-
si oranı, Ch ve y akış karakteristikleri ve Chevron açılarına 
bağlıdır. Türbülanslı akışa geçiş, düşük Reynolds sayılarında 
gerçekleşmektedir; CTPID yüksek ısı transfer katsayıları ver-
mektedir. Kanal kütlesel hızına bağlı Reynolds sayısı, Re ve 
eşdeğer çap, De, şu şekilde ifade edilir:

        

Her geçiş için kanal sayısı,Ncp olmak üzere kanalkütlesel hızı;

          

Toplam plaka sayısı, Nt ve toplam geçiş sayısı Np olmak üzere;

olarak tanımlanır. Denklem 12’deki Ch ve y’nin Re’ye göre 
çeşitli Chevron açılarındaki değerleri Tablo 5’te verilmektedir 
[3, 30, 31, 32].

CTPID’de toplam basınç düşümü, sürtünmeye bağlı kanal ba-
sınç düşümü, ∆pc ve geçit basınç düşümü ∆pp terimlerinden 
oluşur. Denklem 17’deki korelasyon sürtünmeye bağlı kanal 
basınç düşümü, ∆pc içindir [2, 3, 7, 30]:

  

burada Leff giriş ve çıkış portları arasındaki akış yolunun efek-

tif uzunluğudur ve sürtünme faktörünün tanımına uygun ola-
rak Leff’te genişleme faktörü, φ, hesaba katılırsa; Leff, dikey 
geçit uzaklığı, Lv’ye eşit olur. Denklem 17’deki Fanning sür-
tünme katsayısı, f, şu şekilde tanımlanır:

burada Kp ve z’nin Reynolds sayısına göre çeşitli Chevron 
açılarındaki değerleri Tablo 5’te verilmektedir. 

Geçit giriş ve çıkışındaki toplam debi, m, geçit çapı, Dp olmak 
üzere bir geçitteki kütlesel hız, Gp ve toplam geçit basınç dü-
şümü  şu şekilde hesaplanır [2, 3, 7, 30]:

Toplam basınç düşümü;

1.2.3 Efektif Sıcaklık Farkı

Logaritmik ortalama sıcaklık farkı, ∆Tlm iki faktöre göre he-
saplanır; ısı transferinin sadece bir taraftan gerçekleştiği baş 
ve son plakalar, ve eş yönlü akışın gerçekleştiği iki geçiş/iki 

cient contains correlations that are available for heat trans-
fer between flat flow channels. In these correlations, the term 
“equivalent diameter” (De = 2b) is used in substitute of the 
diameter [2]. In GPHE, some correlations for Nusselt number 
and Fanning friction factor which are chosen from the litera-
ture, are shown in Table 4 [44].

In Chevron plates, depending on Reynold’s number and β, 
approximately five times higher Nusselt numbers are obtained 
in comparison to flat plate channels. By means of pressure 
drop, increase in friction factor is even greater in comparison 
to flat plates; can vary from 1.3 to 44 times depending on 
Reynold’s number [29].

Kumar correlation is recommended for heat transfer coeffici-
ent, pressure drop and pumping power calculations in order to 
ease of application [5, 30-32];

                  (12)

                      (13)

where De is the equivalent diameter defined by equation 9, 
μb is dynamic viscosity at bulk temperature, μw is dynamic 
viscosity at wall temperature, and Pr = (cpμ)/k. Hot fluid heat 
capacity ratio, Ch and y, depends on flow characteristics and 
Chevron angle. Transition to turbulence occurs at low Rey-
nolds numbers; GPHE give high heat transfer coefficients. 
The Reynolds number, Re, based on channel mass velocity 
and the equivalent diameter, De, of the channel is defined as:

           (14)

The number of channels per pass, Ncp and channel mass velo-
city is defined as;

                 (15)

Where Nt is total number of plates and Np is number of passes.

             (16)

In equation 12, values of Ch and y versus Reynolds number 
for various Chevron angles are given in Table 5 [3, 30, 31, 
32]. 

In GPHE the total pressure drop consists of the frictional 
channel pressure drop, ∆pc  and the port pressure drop  ∆pp. 
The following correlation is given for the frictional channel 
pressure drop, ∆pc [2, 3, 7, 30]:

                (17)

where Leff  is the effective length of the fluid flow path between 

inlet and outlet ports and it must take into account the corruga-
tion enlargement factor, φ; this effect is included in the defini-
tion of friction factor. Therefore  Leff can be written as vertical 
port distance, Lv. The Fanning friction factor, f, in equation 17 
is given by

                (18)

where values of Kp and z versus Reynolds number for various 
Chevron angles are given in Table 5 [3, 30, 31, 32]. 

Where, total flow rate in port inlet and outlets is m and port 
diameter is Dp.

Mass velocity in a port, Gp and total pressure drop in the port 
is defined as [2, 3, 7, 30]:

   

                    (19)

             (20)

Then, total pressure drop is:

                  (21)

1.2.3 Effective Temperature Difference

Logarithmic temperature difference, ∆Tlm, is calculated  due 
to two factors; the first and last plates, where heat is trans-
ferred from one side only and the central plate of two-pass/

Chevron Açısı 
Chevron Angle (°)

Isı Transferi / Heat Transfer Basınç Düşümü / Pressure Drop
Reynold Sayısı 

Reynolds Number Ch y Reynold Sayısı 
Reynolds Number Kp z

≤30
≤10 0.718 0.349 <10 50 1
>10 0.348 0.633 10-100 19.40 0.589

>100 2.990 0.183

45
<10 0.718 0.349 <15 47 1

10-100 0.400 0.598 15-300 18.29 0.652
>100 0.300 0.663 >300 1.441 0.206

50
<20 0.630 0.333 <20 34 1

20-300 0.291 0.591 20-300 11.25 0.631
>300 0.130 0.732 >300 0.772 0.161

60
<20 0.562 0.326 <40 24 1

20-400 0.306 0.529 40-400 3.24 0.457
>400 0.108 0.703 >400 0.760 0.215

≥65
<20 0.562 0.326 <50 24 1

20-500 0.331 0.503 50-500 2.80 0.451
>500 0.087 0.718 >500 0.639 0.213

Tablo 5. CTPID’de Isı Transferi ve Basınç Düşümü Hesapları İçin Sabitler [3, 30, 31, 32]
Table 5. Constants for Heat Transfer and Pressure Drop Calculations in a GPHE [3, 30, 31, 32]
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geçiş akış düzenlemede ortadaki plakalar. Her geçiş için plaka 
sayısının yirmiden az olduğu durumlarda sıcaklık farkı üze-
rindeki etkileri ihmal edilebilir. Çoğu ters akımlı akış düzeni 
için ∆Tlm şu şekilde ifade edilir: 

burada ∆T1 ve ∆T2 giriş ve çıkışlardaki sıcaklık farkını ifade 
etmektedir. Eğer ters akımlı akış uygulanamazsa, ∆Tlm’e bir 
düzeltme faktörü F, uygulanmalıdır. Çift geçişli/tek geçişli 
sistemler için F değerleri Şekil 5’te verilmiştir [33].

1.2.4 Toplam Isı Transferi Katsayısı 

Film ısı transfer katsayılarının ikisi de belirlendikten sonra 
toplam ısı transfer katsayısı hesaplanır:

                                   

burada Uf, kirlenme ile birlikte ısı transfer katsayısı, hh ve hc 
ıscak ve soğuk akışkanların ısı transfer katsayıları, Rfh ve Rfc 
sıcak ve soğuk akışkanların kirlenme faktörleri ve (t/kw), pla-
ka duvar direncini temsil etmektedir. 

Bazı durumlarda kirlenme faktörleri kullanılmaz ve ‘temiz’ 
toplam ısı transfer katsayısı, Uc şu şekilde ifade edilir:

   

Bu terimler temizlik faktörü, CF’ye bağlı yazılacak olursa:

1.2.5 Isı Transfer Yüzey Alanı

CTPID’de ısıl denge, sıcak ve soğuk taraflar için gerekli ısıl 
yük, Qr cinsinden yazılacak olursa:

Diğer taraftan kirlenmenin de dikkate alındığı durumlarda 
elde edilen ısıl yük, Qf:

            

burada Ae ısıl olarak etkin plakaların toplam alanıdır ve başta-
ki ve sondaki plakalar hesaba katılmazsa N-2 sayıda plakayı 
içerir. Qf ve Qr’nin oranı tasarımın güvenlik katsayısını, Cs 

verir [2]:

     

1.2.6 Isıl Performans

Düşük Chevron açısına sahip plakalar (yaklaşık 25-30 derece 
arası) yüksek basınç düşümü ile birlikte yüksek ısı transferi 
özellikleri gösterirler. Bu tip plakalar uzun işlerde kullanılan 
sert plakalardır. Uzun ve dar plakalar bu sınıfa girer. Diğer ta-
raftan yüksek Chevron açılarına sahip plakalar (yaklaşık 60-60 
derece arası) tersi karakteristikler gösterirler ve bu plakalar da 
kısa işlerde kullanılan yumuşak plakalardır. Kısa ve geniş pla-
kalar bu sınıfa dâhildir. Üreticiler, düşük Chevron açısına sahip 
plakaları ‘yüksek θ plakalar’, yüksek Chevron açısına sahip 
plakaları ise ‘düşük θ plakalar’ olarak adlandırırlar. θ, üreticiler 
tarafından birim ısı transferi sayısı yerine kullanılır [2, 29, 34]:

      

ε-NTU metodunca toplam ısı transferi oranı şu ve ısı kapasi-
tesi oranı şekildedir:

R<1 olduğu durumlarda:

      

    

two-pass flow arrangements, where the flow is cocurrent. The 
effect on temperature difference is negligible for both passes, 
if the number of plates are less than 20. The logarithmic mean 
temperature difference, ∆Tlm, is generally calculated for coun-
ter flow arrangement as shown below:

             (22)

where ∆T1 and ∆T2 are temperature differences at the inlet 
and outlet ports. If countercurrent flow does not apply, then a 
correction factor, F, must be applied to ∆Tlm. Values of   for a 
two-pass/one-pass system are shown in Figure 5 [33].

1.2.4 Overall Heat Transfer Coefficient 

The overall heat transfer coefficient is calculater after both 
film heat transfer coefficients have been determined:

                                     (23)

where Uf is fouled heat transfer coefficient, hh and hc are the 
heat transfer coefficients of hot and cold fluids, Rfh and Rfc are 
the fouling factors for hot and cold fluids and (t/kw) is the plate 
wall resistance.

Sometimes the fouling resistances are eliminated from equa-
tion; in this cases, the clean overall heat transfer coefficient, 
Uc, is calculated from:

                                          (24)

The fouled overall heat transfer coefficient, Uf, can be written 
by means of the cleanliness factor, CF and clean overall heat 
transfer coefficient, Uc, like below:

                 (25)

1.2.5 Heat Transfer Surface Area

The heat balance and required heat load for both hot and cold 
sides of the GPHE, Qr, is given by:

                   (26)

On the other hand, the actually obtained heat duty, Qf, for fo-
uled conditions is defined as:

                        (27)

where Ae is the total developed area of all thermally effec-
tive plates, that accounts for the two plates adjoining the head 
plates N-2. The ratio of required heat load, Qr and fouled con-
ditions, Qf, defines the safety factor, Cs [2]:

             (28)

  
1.2.6 Thermal performance

Plates having low Chevron angle (around 25º - 30º) provides 
high pressure drop and heat trasfer characteristics. These 
plates are long duty or hard plates which have long and nar-
row plates. On the other hand, a plate having a high Chev-
ron angle (around 60º - 65º) provides the opposite features. 
These plates are short duty or soft plates which have short 
and wide plates. Manufacturers specify the plates having low 
values of  Chevron angle as ‘high-θ plates’ and plates having 
high values of Chevron angle  as ‘low-θ plates’. Theta is used 
by manufacturers to denote the number of heat transfer units, 
NTU, defined as [2, 29, 34]:

                      (29)
                      

             (30)

Acoording to ε -NTU method, the total heat transfer rate and 
heat capacity ratio are given by:

             (31)

             (32)

When R>1; the equations 33 and 34 are written for hot stream.

             (33)

 

 

Şekil 5. CTPID’de Tek Geçişli/Çift Geçişli Sistemlerde Sıcaklık Farkı Düzeltme Faktörü, F             
(20 ya da daha çok plaka için geçerlidir)
Figure 5. Temperature Difference Correction Factor For GPHE – Two-Pass/One-Pass System 
(Applicable To 20 Or More Plates)
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olur. NTU, hesaplandığı her akım için toplam kütle debile-
riyle beraber hesaplanmalıdır. Ters akışlı düzen için, özellik-
le iki akışkanın da çıkış sıcaklıkları bilinmediğinde faydalı 
olan ısı değiştirgeci etkinliği, ε, şu şekilde ifade edilir [4, 
35, 36]:

Isıl tasarım ve performans analizleri için çeşitli sayısal örnek-
ler ref. [2] de verilmektedir.

1.3 Yapılan Çalışmalar

Literatürde karşılaşılan CTPID çalışmalarının çoğunluğu, 15 
yıl öncesine kadar, deneyseldi. Ancak deneysel çalışmalar, 
günümüzde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ile bir-
likte kuvvetlendirilmektedir. Sayısal modellerle doğrulamalar 
yapılıp deneysel çalışmanın imkân vermediği çalışma şartla-
rında sonuçlar gözlemlenebilmekte, bu çalışmalar, Yapay Si-
nir Ağları (YSA) ile güçlendirilip uygulandığı plaka için per-
formans tahminleri yapılabilmektedir. Deneysel çalışmalar 
yoluyla bulunan plaka karakteristikleri, geniş chevron açıları 
aralığında ya da genişleme faktörü (φ) aralığında tanımlana-
bilirler; ancak bu tanımlamalar sadece deneyleri yapılan pla-
kaları kapsarlar. Tasarlanan her bir plakanın karakteristikleri 
kendine özgüdür.

Durmuş vd. [8] tarafından yapılan çalışmada, düz plakalı, oluk-
lu plakalı ve Asteriks plakalı ısı değiştirgeçleri geometrilerinin 
ısı transferine, sürtünme faktörüne ve ekserji kayıplarına etki-
leri deneysel olarak incelenmiştir. Deneylerde, paralel ve karı-
şık akışlı, tek geçişli ısı değiştirgeçleri kullanılmıştır. 50 ≤ Re 
≤ 1000 ve 3 ≤ Pr ≤ 7 arasında değişen Reynolds ve Prandtl sa-
yıları kullanılarak laminar akış şartlarında deneyler yapılmıştır 
ve sürtünme faktörü ve ekserji kayıpları için korelasyonlar elde 
edilmiştir. Farklı plaka çeşitlerine sahip ısı değiştirgeçleri için 
tekrarlanan deneylerde oluklu plakaya sahip ısı değiştirgeçle-
rinde, diğerlerine oranla daha fazla ısı transferi elde edildiği 
fakat aynı zamanda basınç düşümünün de arttığı görülmüştür. 
Basınç düşümündeki artış yatırım maliyetini etkilediği için, ısı 
transferi miktarı ve basınç düşümü arasında termodinamik op-
timizasyon yapılması gerektiği söylenmektedir.

Gut vd. [9] tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Shah ve Foc-
ke tarafından geliştirilmiş olan tasarım yöntemi, yalnızca tek 
geçişli, karşıt akışlı plakalı ısı değiştirgeçleri için geçerlidir. 
Yapılan çalışmada, farklı düzenlemelerden elde edilen deney-
sel veriler, birden fazla geçişli ısı değiştirgeçleri için parametre 
tahmini prosedüründe kullanılmıştır. Yöntem düz plakaya sa-
hip Armfield FT-43 ısı değiştirgecinde test edilmiş ve sonuçlar 
tek geçiş düzenlemesinden elde edilenlerle karşılaştırılmıştır.

Lyytikäinen vd. [10] gerçekleştirdikleri çalışmada, 3-boyutlu 
akış hesaplamalarında kullanılan akış ve enerji denklemleri, 
üst ve alt plaka arasındaki boşluk uzunluğu boyunca integral 
alarak, 2 boyutlu hâle getirmiştir. Bu sayede CFD hesapla-
maları için geçen süre, saatlerden dakikalara indirgenmiştir. 2 
boyutlu denklemler, 3 boyutlularda olduğu gibi, plaka yüzeyi 
boyunca olan sürtünmeleri ve ısı transferini dikkate almakta-
dır. Türetilen “ derinlik ortalamalı denklemler” kullanılarak, 5 
farklı oluk açısı ve oluk uzunluğu için 2 boyutta yapılan CFD 
simülasyonlarından, basınç düşümünün ve sıcaklık değişim-
lerinin, oluk açısı ve uzunluğunun bir fonksiyonu olduğu 3 
boyutla uyumlu bir profil elde edilmiştir. Değişik geometrile-
rin ısı değiştirgeci verimini üzerindeki etkiyi görebilmek için, 
2 boyutlu modellemeyle 30 farklı geometrinin simülasyonu 
yapılmıştır. Sonuçta, basınç düşümünün, geometri değişiklik-
lerine sıcaklık değişimi kadar duyarlı olmadığı anlaşılmıştır.

Rao vd. [12] tek geçişli veya birden fazla geçişli plakalı ısı 
değiştirgecinin geçidinden geçişe akışın kanal içerisinde 
düzgün dağılmamasının etkilerini araştırmışlardır. Deney-
lerle de doğrulandığı gibi, akış debisi, kanal sayısı ve geçit 
boyutlarından kaynaklanan düzensizlik genellikle, ısı değiş-
tirgeçlerinin ısıl performansını düşürürken basınç düşümünü 
de arttırmaktadır. İdeal koşullarda, plakaların Z tipi düzen-
lenmesinin U tipi düzenlemeye oranla daha ciddi düzensizlik 
yarattığı gözlemlenirken, yüksek sıcaklıklarda, ısı değiştirge-
cini çok geçişli yapmanın kanal içerisindeki akış dağılımın-
daki düzensizliği belirgin azalttığı görülmüştür.

Fernandes vd. [11] tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 
Newtonyen akışkanların chevron tipi plakalı ısı değiştir-
gecinde, çapraz kıvrımlı kanal içinde oluşan laminar akış, 
nümerik olarak CFD programı kullanılarak incelenmekte-
dir. Plakaların genişleme oranı, φ, 1.17 olarak seçilmiştir ve 
chevron açısı 30º-60º, akış endeksi davranışı n, ise 0.25-1.0 
değerleri arasında değişmektedir. Akışkan olarak seçilen sıvı 
yiyecekler, plakalı ısı değiştirgeçlerinde işlenen ve genellikle 
Newtonyen olmayan özellikler sergilemektedirler. CFD ile 
yapılan hesaplamalarda laminer, sıkıştırılamaz akışkanlar 
için geçerli olan kütle ve momentum denklemleri kullanıl-
mıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda seçilen her chevron 
açısı, β, için, akış endeksi davranışı azaldığı zaman tortuozite 
katsayısının, τ, azaldığı gözlemlenmiştir.

Thonon vd. [13] tarafından yapılan çalışmada, amaçları en-
düstriye ısı değiştirgeçleri konusunda yol göstermek olan 
GRETh (Research Group on Heat Exchanger) (Groupement 
pour la Recherche sur les Échangeurs Thermiques) bünyesinde 
çalışanlar tarafından CEPAJ isimli 3 boyutlu akış programının 
geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu program kullanıcılara, 
farklı akış rejimlerinin anlaşılmasına ve görselleştirilmesinde, 
basınç düşümünün optimize edilmesi için oluk tasarımının en 
iyi şekilde yapılmasını ve bir plaka boyunca oluşan akış dağılı-

            (34)

In calculating the value of NTU for each stream, the total 
mass flow rates of each stream must be used. For counter flow 
arrangement, especially when the outlet temperatures of both 
streams are not known, the GPHE effectiveness can be ex-
pressed as [4, 35, 36]:

                        (35)

Numerical examples for thermal design and performance 
analysis are given in [2]. 

1.3 Literature Survey

Most of the GPHE studies in literature were experimental 
until last 15 years. But nowadays, experimental studies are 
enhanced with Computational Fluid Dynamics (CFD). Under 
conditions that experimental study is not applicable, verifi-
cations are made with numerical models, results can be ob-
served and by enhancing the studies with Artificial Neural 
Networks, performance estimations can be made for the ap-
plied plate. Plate characteristics determined by experimental 
studies can be defined in large chevron angle range or en-
largement factor range; but those definitions only cover the 
experimented plates. Characteristics of every single plate is 
unique.

In the study performed by Durmuş vd. [8], effects of the 
geometries of flat plate, corrugated plate and Asteriks plate 
heat exchangers on heat transfer, friction factor and exergy 
losses were investigated. In the experiments, single pass heat 
exchangers with parallel and mixed flow were used. Experi-
ments under laminar flow conditions were made by using 
Reynold’s and Prandtl numbers in the range of 50 ≤ Re ≤ 
1000 and 3 ≤ Pr ≤ 7, respectively and correlations for fric-
tion factor and exergy losses were obtained. In the repeated 
experiments for heat exchangers having different plate types, 
it was observed that much more heat transfer is obtained but 
pressure drop increased at the same time. It is said that, ther-
modynamic optimization must be made between heat transfer 
amount and pressure drop because increase in pressure drop 
affects the cost of investment.

In the study performed by Gut vd. [9], the design method 
developed by Shah and Focke is valid only for heat ex-
changers with single pass, counter current plates. In the 
study, experimental data obtained from different arrange-
ments was used in parameter prediction procedure for heat 
exchangers with more than one pass. The method was tested 
in Armfield FT-43 heat exchanger which has flat plates and 
the results were compared with the ones obtained from sin-
gle arrangements.

In the study performed by Lyytikäinen vd. [10], flow and 
energy equations used in 3-dimensional flow calculations 
transformed into 2-dimensional by taking integral along gap 
length between upper and lower plates. Whereby, elapsed 
time during CFD calculations is reduced from hours to min-
utes. 2-dimensional equations consider friction and heat 
transfer along plate surface as in 3-dimensional equations. 
A 3-dimension compatible profile in which pressure drop 
and temperature change are functions of corrugation angle 
and length is obtained from 2-dimensional CFD simulations 
made for 5 different corrugation angle and length by using 
derived “depth-averaged equations”. Simulations of 30 dif-
ferent geometries were made by 2-dimensional modelling 
in order to observe the effect of different geometries on the 
heat exchanger efficiency. As result, it was understood that 
pressure drop is not as sensitive to geometrical differences as 
temperature change.

Rao vd. [12] investigated the effects of port to channel flow 
maldistribution . As confirmed with the experiments, the ir-
regularity caused by flow rate, channel quantity and passage 
dimensions usually decreases thermal performance of the 
heat exchangers while increasing pressure drop. Under ideal 
conditions, it is observed that, while arranging the plates in 
Z-type causes a more serious irregularity in comparison with 
U-type arrangement, making the heat exchanger with multi 
pass at high temperatures decreases the irregularity in flow 
distribution in the channel, significantly.

Fernandes et. al.  [11] numerically investigated laminar flow 
in a cross corrugated channel of Chevron type GPHE for 
Newtonian fluids. Enlargement factor,φ, is 1.17, Chevron 
angle, β, is 30º-60º, flow behaviour index, n, is 0.25-1.0 for 
plates. The fluidized foods used as working fluid generally 
showed Non-Newtonian characteristics. While using CFD, 
calculations performed for laminar, incompressible condi-
tions in mass and momentum equations. The numerical simu-
lations showes that, for different Chevron angles, tortuosity 
facror decreases with flow behaviour index.

The study conducted by Thonon et. al. [13] aims to develop 
a 3D flow characterizing computer program called CEPAJ to 
lead a new way to heat exchanger industry. They conducted 
their study with the employees of GRETh (Research Group 
on Heat Exchanger) (Groupement pour la Recherche sur les 
Échangeurs Thermiques). This program visualizes the flow 
elaborately which allows users to optimize pressure drop in 
channels and better design of channels. They investigated the 
effects of Chevron angle on friction factor and heat transfer 
correlations by experimental and numerical analysis in order 

( ) /    /min p cNTU UA C UA mc= = 

1  1 / / 1 /{ [ ( )]} { ( ) [ ( ] }1 / )min max min max min maxexp NTU C C C C exp NTU C Cε = − − − − − −
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mının gözlemlenmesinde yardımcı olur. Bu çalışma kapsamın-
da chevron açısının, sürtünme katsayısına ve ısı transferi ko-
relasyonlarına etkisi konularında yapılan nümerik ve deneysel 
analizler CEPAJ yazılımının gelişmesini sağlamıştır. Yapılan 
deneylerde iki adet plaka kullanılmıştır. Düşük Reynolds sa-
yısı (50-1000) için akışkan yağ, yüksek Reynolds sayılarında 
(1000-15000) su veya hava olarak seçilmiştir. Bu kadar geniş 
bir Reynolds aralığı kullanılmasının nedeni, yazılımın bütün 
endüstriyel alanı kapsamasının istenmesidir. Sonuç olarak pla-
kalı ısı değiştirgeci tasarımında kullanılmak üzere farklı Rey-
nolds sayıları için ölçülen sürtünme katsayısı ve ısı transfer 
korelasyonları yazılıma yüklenmiştir. CEPAJ yazılımı için iki-
fazlı akış üzerindeki araştırmalar devam etmektedir.

Wang ve Sundén [14] tarafından yapılan çalışmada, plakalı 
ısı değiştirgeci tasarımında kullanılan yöntemlerin (e-NTU 
ve logaritmik ortalama sıcaklık farkı yöntemleri) basınç dü-
şümünün kısıtlamaları konusunda zorluklar içerdiğinden bah-
sedilmektedir. Geleneksel yöntemler, basınç düşümündeki sı-
nırlamalar nedeniyle farklı geometriler üzerinde çok fazla test 
yapmayı getirmektedir. Bu da çok yorucu ve zaman harcayan 
tasarım yöntemleri olup, izin verilen basınç düşümü aralığın-
dan tamamen faydalanacağını garanti eden yöntemler değildir. 
Ayrıca birden çok geçişli PID’ler düşünüldüğünde eski yön-
temler daha da kritik bir hâl almaktadır. Bu zorluklar, kullanı-
labilir basınç düşümünü tasarım hedefi olarak gören bir tasa-
rım yönteminin geliştirilerek giderilebileceği söylenmektedir. 
Bu yöntem basınç düşümünün belirtilip belirtilmediği bütün 
durumlarda geçerlidir.

Dović ve Švaić [15], chevron açısı (β), baskı derinliği (b) ve-
olukların dalga uzunluğu geometrik özelliklerinin, plakanın 
termal-hidrolik özellikleri üzerindeki etkilerini araştırmıştır. 
Chevron açısı 28˚ ve  61˚ olan iki farklı plaka ile düşük Rey-
nolds sayısıyla çalışmışlar ve aynı Reynolds sayıları için daha 
derin oyuklarda (yüksek b/l) basınç düşümünün ısı transferine 
oranla daha çok arttığını gözlemlemişlerdir.

Das ve Rao [16], portlardan kanallara akış yanlış dağılımını 
incelemişlerdir. Akış yanlış dağılımıyla birlikte artan basınç 
düşümünün ve azalan termal performansın debi, kanal sayısı 
ve port boyutlarına bağlı olduğunu bulmuşlardır. Kötü dağılım 
U tipi dağılıma oranla Z tipi dağılımda daha şiddetli olmuştur. 
İzotermal olmayan, gerçekçi, çalışma koşullarında yürütülen 
deneylerde, yükseltilmiş sıcaklıklarda akış kötü dağılımının 
arttığını ve plaka sayısındaki artışın belirli bir limiti aşama-
yacağını ve uygun bir tasarım stratejisiyle azaltılabilineceğini 
gözlemlemişlerdir. 

Fernández-Seara vd. [17], yeni bir korelasyon metodu geliş-
tirmek adına Wilson plot metodu üzerine çalışmış, düz ve spi-
ral dalgalı tüpler üzerine yaptığı deneysel çalışmada sonuçla-
rını bu metoda göre bulmuştur. Fernández-Seara vd. [18] bir 
başka çalışmasında, ısı değiştirgeçlerinde taşınım ısı transfer 
katsayısını, değiştirilmiş Wilson plot metoduyla geliştirilebi-
leceğini göstermiştir. 

to enhance CEPAJ software. They used two plates in experi-
mental study with oil for low Reynolds number (50-1000) 
and water or air for high Reynolds number (1000-15000). 
The reason for using such a large Reynolds number range 
is to embrace all industrial applications. Consequently, cor-
relations of friction factor and heat transfer characteristics 
at various Reynolds numbers are loaded to the CEPAJ pro-
gram. The two phase flow investigations foe CEPAJ are in 
progress.

Wang and Sundén [14] mentioned difficulties of pressure 
drop calculations of GPHE design methods (e-NTU and 
logarithmic mean temperature difference). While using 
conventional methods for different geometries, a lot of tests 
needs to be done due to pressure drop limitations. These 
techniques consumes long time and the results taken are 
not guaranteed. For multi pass GPHE using conventional 
methods becomes even more critical. These challenges 
leads to an another calculation method using allowable 
pressure drop as base parameter. This method is valid for all 
applications either pressure drop values are specified or not.

Dović and Švaić [15], investigated the effect of geometrical 
properties like Chevron angle, mean channel gap, corruga-
tion pitch on thermal and hydraulic characteristics of a plate. 
They used two different plates having Chevron angles 28˚ 
and 61˚ at low Reynolds number range. They showed that 
pressure drop increased more than heat transfer rate at same 
Reynolds number for more increased channel gaps (high 
b/l).

Rao et. Al. [16] studied the effect of flow maldistribution 
from port to channel on the thermal performance and pres-
sure drop of single and multipass plate heat exchangers 
experimentally. The results showed that maldistribution is 
more severe in Z-type compared to U-type plate heat ex-
changers and multipass is found to reduce the maldistribu-
tion effect significantly and predictions are made to limit the 
addition of plates beyond a certain value.

For developing a new correlation method, Fernández-Seara 
et. al. [17] practiced the Wilson plot method and reported 
characteristic experimental results for a smooth tube and 
a spirally corrugated tube. In another study of Fernández-
Seara et. al. [12] modifications on Wilson plot method to 
determine the convection coefficients in 8heat exchanger 
devices were investigated and they showed how Wilson plot 
method deals with the determination of convection coeffi-
cients based on measured experimental data and the subse-
quent construction of appropriate correlation equations.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA

2.1 Deney Düzeneği

TOBB ETÜ’de kurulmuş olan deney düzeneği şeması Şekil 6’da 
verilmektedir. Budeney düzeneğinde, bir adet yalıtılmış sıcak su 
deposu, bir adet soğuk su deposu ve bir adet kullanılmış suyu 
biriktirme deposu bulunmaktadır. Sıcak depoda suyun ısıtılması 
için elektrikli rezistanslar kullanılmaktadır. Su ısıtıldıktan sonra, 
elektrikli rezistanslar kapatılarak sistem pompa yardımıyla tek 
taraflı (sadece sıcak su çevrimi) devridaim edilmektedir. Böy-
lece ısının suya eşit bir şekilde dağılması sağlanacaktır. Soğuk 
depo için sürekli şehir şebekesinden besleme yapılmaktadır. 
Yine soğuk depoda oda sıcaklığında yeteri kadar bekletilen su, 
oda sıcaklığında sistemde kullanılabilir. Şekil 6’da da gösteril-
diği gibi pozitif yükü sağlayan yükseklikten, metal galvanize 
borular aracılığıyla akışkan, depolardan pompalara gelmekte, 
buradan pompanın basmasıyla sisteme gönderilmektedir. Pom-
palardan sonra belli bir noktaya kadar metal galvanize borularla 
gelen akışkanın sisteme bağlanan debi ölçerlerle debi ölçümü 
alındıktan sonra esnek boru bağlantıları ile ısı değiştirgeçlerine 
bağlantıları yapılmıştır. Böylece bu tasarıma göre ısı değiştirge-
cinin girişlerinde (sıcak ve soğuk girişler) akış ölçer kullanılarak 
[19] akışkan debisi ölçülmektedir. Esnek boru bağlantısı seçil-
mesindeki temel neden, farklı boyutlardaki ısı değiştirgeçlerinin 
sistemde denenecek olması ve böylece her deney için tesisatın 
tekrar sökülmesine gerek kalmamasının sağlanmasıdır. Esnek 
boru bağlantıları, ısı değiştirgeçlerine manşonlar aracılığıy-
la yapılmıştır. Bu kapsamda esnek boru tarafında hızlı geçme 
bağlantılı eleman, ısı değiştirgeci tarafında ise, dişli bağlantılı 
olan manşonlar kullanılmıştır. Manşonlar üzerinde açılacak iki 
port aracılığıyla ısıl çiftler ve fark basınçölçer [20] bağlantıları 
yapılmıştır. Şekil 6’da gösterilen AA ve BB referans noktaları 
arasında fark basınçölçerlerle basınç düşümü ölçümleri gerçek-
leştirilmektedir.

Şekil 6'da görüldüğü gibi sistem üzerinde bazı noktalarda va-
nalar kullanılmıştır. Burada amaç sistemin elemanlarının (ısı 
değiştirgeci, pompa, borular gibi) olası bir değişikliği halinde 
sistemin bütününün sökülmeden en kısa sürede değiştirilmesi 
planlanan elemanın değişiminin yapılmasıdır.

Sıcak kaynaktan alınan suyun, ısı değiştirgeci çıkışına T-boru 
ve vana sistemi konulmuştur. Böylece hem sıcak deponun kendi 
içinde deney öncesinde devridaim etmesine olanak sağlanmış, 
hem de deney sırasında vanaların yönleri değiştirilmek suretiyle 
kullanılan suyun tekrar sıcak su deposuna dönmesi engellenmiş-
tir. Böylece kullanılan suyun soğuk su gibi biriktirme deposuna 
alınması sağlanmıştır. Yapılan bu T bağlantıyla ileride sisteme 
eklenmek ya da sistemden çıkartılmak istenen yeni vanaların 
sistem sökülmeden bağlanması da mümkün olacaktır. Sistem 
üzerine bağlanan cihazların ve glob vananın bağlantıları flaşlı, 
bağlantılarla yapılmıştır. Boru geçişleri dişli olduğundan sistem 
üzerinde çok fazla kayba neden olmamakta ve ısı değiştirgeci-
nin yaratacağı basınç düşümünden kaynaklanan kayıpların ya-
nında ihmal edilebilir kalmaktadır. Ancak bu kayıplar da sistem 
karakteristiğini belirlerken dikkate alınmıştır. Deney düzeneği 

2. EXPERIMENTAL STUDY

2.1 Experimental Set-up

The experimental set-pu constracted in TOBB University 
of Economics and Technology  is schematically shown 
in Figure 6. Experimental set-up contains a hot water 
tank, cold water tank and waste water tank. Tap water 
used as working fluid. Electrical resistances used to heat 
the water in hot water tank. After the water in hot water 
tank is heated up, resistance heaters are turned off and 
hot water circulated as a closed system with the help of 
the pumps. Thus the water in the hot side of the system 
reaches thermal equilibrium. From a height that provides 
positive head, water in the hot and cold water tanks, goes 
to the pumps by galvanized metal pipes and pumped wa-
ter goes to the GPHE. Flow rate of the pumped water is 
measured by electromagnetic flowmeters [19] before it 
reaches to the elastic pipes that transports water to GPHE. 
The main advantage of using elastic pipes is that allows 
different sizes of GPHE to be tested without changing the 
design of construction. Elastic pipes are connected to the 
GPHE with clamping sleeves. Thermocouples and pres-
sure transmitters [20] are connected to the system from 
holes drilled through clamping sleeves. The pressure drop 
is measured by differential pressure transmitters at AA 
and BB reference points shown in Figure 6. 

A T-connection and pipe system is connected to the hot 
side of the GPHE otulet which allows hot water to cir-
culate as a closed cycle before the experiment starts and 
discharge water to waste water tank during the experi-
ment. With the help of this valve, further changes can be 
made without removing the other parts of the set-up. The 
devices and glob valves on te set-up are connected to the 
system flanged connections. Threaded pipe connections 
on the system transitions do not cause too much loss and 
these losses remains negligible in comparison with the 
losses due to pressure drop created by the heat exchanger. 
However, the losses due to pipe connections are taken 
into account while calculating the system characteristics. 
Further information about experimental set-up is given in 
Akturk’s studies [37].

The geometric properties of the plates are measured by a 
lazer scanner [21]. Evperiments are conducted with three 
different Chevron type plates. The experimental proce-
dure is as follows:
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hakkında detaylı bilgi Aktürk’ün çalışmalarında anlatılmaktadır 
[37].

Deneysel hesaplamalarda kullanılmak üzere plakaların boyut-
ları bir lazer tarayıcısıyla ölçülmüştür [21]. Deneyler üç farklı 
chevron tipi plaka için yapılmıştır.Deneysel Prosedür şu şekil-
dedir:
• Şekil 6'da şematik olarak gösterilmiş deney düzeneğinde gö-

rülen sıcak su deposunda elektrikli rezistanslar kullanılarak, 
istenen sıcaklığa kadar ısıtılan sıcak su, ısıtıcılar kapatıl-
dıktan sonra kendi içerisinde devridaim edilerek sıcaklığın 
homojen olarak dağılması sağlanır. Isıl çift aracılığıyla ısı 
değiştirgecinin girişinde sıcaklık değeri ölçülerek durağan 
bir değer elde edilene kadar bu gözlem yapılır.

• Durağan bir giriş sağlandıktan sonra vanaların yönleri değiş-
tirilerek, sıcak suyun ısı değiştirgecini terk etmesinden sonra 
sistemden dışarı atılması sağlanır.

• Fark basınçölçerlere gelen esnek kabloların içerisine hapso-
lan hava alınır.

• Her iki pompa da çalıştırılarak ve glob vanalar kullanılarak, 
debimetrenin gözle kontrolü yapılır ve istenen debi ayarlanır.

• Yaklaşık 5 dakika boyunca aynı debilerde çalışılarak sıcaklık 
ölçüm değerleri datalogger aracılığıyla dijital ortama kayde-
dilir, basınç düşümü ve debi ölçümleri ise, 20 saniye aralık-
larla not edilir.

• Yukarıdaki sıralamanın tümü, farklı sıcaklık, debi ve plaka 
sayıları için tekrarlanır.

Deneyler, sıcak ve soğuk akışkan için U-tipi (Şekil 7.) akış da-

• Water in the hot water tank is heated up with the help 
of electrical resistances to a desired temperature and 
hot side of the set-up circulated as a closed loop in or-
der to reach a steady temperature distribution. Obser-
vation fo temperature changes are measured by ther-
mocouples at the enterance of GPHE until reaching a 
stable value.

• After steady temperatue distribution conditions 
achieved, flow direction of hot water discharge 
changed to waste water tank by the valve at the GPHE 
outlet.

• Air trapped inside the differential pressure transmitter 
are withdrown.

• The pumped water passing through the electromag-
netic flow meter is adjusted to any desired flow rate.

• Pressure drop data are read from differential pres-
sure transmitter every 20 seconds, temperature data 
are digitally recorded to the computer by datalogger 
every second. After 5 minutes, flow rate is changed 
using pumps.

• Entire procedure is repeated for different temperatures 
and number of plates.

Experimentally tested GPHE has U-type flow arrangement 
(Figure 7). Experiments are conducted for three different 

Sıcak Akışkan, Giriş
Hot Fluid, In

Plakalar
Plate Pack

ÇERÇEVE 
PLAKASI

FRAME 
PLATE

BASKI
 PLAKASI

PRESSURE 
PLATE

Soğuk Akışkan, Giriş
Cold Fluid, In

Soğuk Akışkan, Çıkış
Cold Fluid, Out

Soğuk Akışkan, Çıkış
Cold Fluid, Out

Şekil 7. Kurulu Deney Düzeneğinin Şematik Akış Düzeni
Figure 7. Schematic Flow Arrangement of the Experimental Set-Up

 

 

 

 Figure 6. Schematic View of Experimental Set-Up

Şekil 6. Kurulu Deney Düzeneğinin Şematik Görünümü
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ğılımlı, aynı chevron açılı üç farklı plakanın değişik plaka sa-
yılarında setleri için yürütülmüştür.Plakalardan ikisi geometrik 
özellikleri bakımından yükseklikleri hariç tamamen aynıdır ve 
bu plakalarda plaka boyunun etkileri gözlemlenmiştir. Üçüncü 
plaka ise, aynı chevron açısına sahip ancak boyutları bakımın-
dan diğer iki plakadan daha büyüktür. Tablo 6’da üç plakanın 
boyutsal özellikleri verilmektedir.

3. SONUÇLAR

Yapılan deneyler sonucunda elde edilen veriler kullanılarak kul-
lanılan ısı değiştirgeci ısı transferi ve hidrodinamik karakteris-
tikleri Bölüm 1.2'de anlatılan tasarım kriterlerine göre hesaplan-
mıştır. Yapılan deneylerde elde edilen sonuçların tamamı daimi 
(steady state) koşullarda elde edilmiştir. Isıl analiz yapılırken 
sıcak ve soğuk tarafın ısı transferleri karşılaştırılmış, %8’den 
fazla fark olan veri setleri elenmiştir. Geniş bir Reynolds aralığı 
incelenmiş, böylece muhtemel bütün senaryolar gözlemlenmiş-
tir. Yapılan deneyler sonucunda Reynolds sayısı 250 ile 5250 
aralığında sonuçlar irdelenmiştir.

Hesaplamalarda, ölçüme bağlı belirsizlik analizi yapılmıştır. 

Chevron plates with same Chevron angle. One of these 
plates is larger than the others in every dimension. The 
other two plates have nearly the same dimensions but their 
port to port length, Lp. Dimensional properties of the plates 
are given in Table 6.

 3. CONCLUSIONS
Thermal and hydraulic characteristics of three plates are de-
termined from the set of data gathered from experiments. 
All the data used in calculations are gathered for steady sta-
te conditions. For heat transfer calculations, heat transfer 
rates of hot and cold sides are compared. Experiments are 
carried out for a wide Reynolds number range (250-5000) 
so that most of the possible scenarios are investigated. 

The calculated uncertainty values due to measurement devi-
ces are shown in Table 7. The deviations of y and Ch cons-
tants in Nusselt number correlation and minimum percenta-
ge deviation of Ch are given in Table 8 for three plates.

Deneysel ölçümlere bağlı belirsizlik değerleri Tablo 7'de, Nus-
selt korelasyonunun türetilmesinde faydalanılan deneme yanıl-
ma yöntemi ile en küçük standart sapma için hesaplanan y ve 
Ch değerleri, sapma değerleri ile birlikte Tablo 8'de verilmiştir.

Enerjinin iki akışkan arasında transfer edildiği göz önünde bu-
lundurularak yapılan ısı transferinin birbirine eşit olması bek-
lenmiş, bu nedenle %8’den fazla farklılık gösteren deney verile-
ri, hesaplamalarda kullanılmamıştır. %8’in altında gerçekleşen 
değerlerdeki farklılıkların ise, başta ısı değiştirgecinin izole 
edilmemesi olmak üzere, yapılan ölçüm ve okuma hatalarından 
ve ortamda meydana gelen manyetik alanın ölçüm cihazlarını 
etkilemesinden meydana geldiği düşünülmektedir. Yeni bulu-
nan korelasyonların deney verilerine olan yakınlığı ve literatür-
den korelasyonlarla kıyaslaması Şekil 8’de gösterilmiştir. Buna 
göre elde edilen korelasyon deney verileriyle kabul edilebilen 
bir uyum içerisindedir.* 

Akış karakteristikleri baskı deseni, Chevron açısı, baskı de-
rinliği ve akış dağıtıcı desenler gibi birçok farklı tasarım para-
metresiyle kontrol edilebilir ve değiştirilebilir. Bu parametreler 
kullanılarak akış düşük Reynolds sayılarında dahi türbülanslı 
hâle getirilebilinir. Bu, contalı - plakalı ısı değiştirgeçlerinde 
amaçlanan bir olgudur. Türbülanslı akış iki akışkan arasındaki 
ısı transferini artıran bir etkiye sahiptir. Şekil 8, Reynolds sa-
yısındaki artışın ısı transferini logaritmik bir şekilde artırdığını 
göstermektedir. Elde edilen Nusselt sayısı korelasyonu, deney-
lerde kullanılan farklı plaka sayılarındaki ısı değiştirgeçleriyle 
elde edilen verilerin tümünün kullanılmasıyla elde edilmiştir.

Geliştirilen korelasyonlar, literatürdekilerle benzer trendleri 
göstermektedir ancak ısıl performans bakımından farklılıkları 
vardır. Chisholm ve Wanniarachchi [24], Focke vd. [23]’nin 
farklı chevron açılarında yaptıkları deney verilerini kullanarak, 
geniş bir chevron açısı aralığı için korelasyon türetmiştir. Aynı 
plaka setleri için yapılan bu iki çalışmada korelasyon eğrile-
rinin farklı çıktığı gözlemlenmektedir. Buradan da görüleceği 
gibi plakaların geometrik parametrelerindeki değişimler, per-
formansa direkt olarak yansımaktadır. Genelleştirilmiş korelas-
yonların yaratılması imkansızdır; her plaka için karakteristikler 
ayrı ayrı bulunmalıdır.

It is assumed that energy is transfered directly through hot 
and cold fluids so that the heat transfer rates between them 
must be equal. Thus, transfer rate differences exceeding % 
8 are eliminated. Differences that occur under % 8 are rela-
ted to the errors in measuring, heat losses due to nonisola-
ted heat exchanger, and the effect of magnetic field on the 
measuring devices. Correlations found in the literature and 
their proximity to the new correlations with the comparison 
of the experimental data are shown in Figure 8. There can 
be seen that the correlations are in agreement with experi-
mental data.*

Flow characteristics can be controlled and manipulated 
by changing various design parameters like Chevron ang-
le, mean channel gap, port diameter and flow distribution 
channels. By changing these parameters, turbulent flow re-
gime can be obtained even at low Reynolds numbers. This 
is a phanomenon which is expected from GPHE. Turbulent 
flow increases the heat transfer between two fluids. There 
can be seen that heat transfer logarithmicly increased with 
increasing Reynolds number as Figure 8. 

Present correlations shows similar trends with correlations 
from literature but they have differences in thermal per-
formances. Chisholm and Wanniarachchi [24], used Focke 
et.al.’s [23] experimental data to derive a correlation app-
licable for large range of Chevron angles. The correlations 
derived ın these two studies are not compatible with eac-
hother, even their plate sets are identical.  Thus, the per-
formances of the plates are directly related to geometrical 
parameters. Derivation of generalized correlations are not 
reliable; the characteristics for a plate are only applicaple 
for itself.

Değişken
Parameter

En yüksek belirsizlik %
Maximum uncertainty %

LMTD, ∆Tlm [K] ± 4.2
Pressure drop, ∆P [kPa] ± 7.2

Heat load, Q [kW] ± 7.4
Reynolds number, Re ±7.2
Nusselt number, Nu ± 6.4

Fanning friction factor, f ± 6.8

Tablo 7. Deneysel Ölçümlerin Belirsizlik Değerleri
Table 7. Uncertainties of Experimental Measurements

Boyutsal Parametreler
Dimensional Parameters

Plaka 1
Plate 1

Plaka 2
Plate 2

Plaka 3
Plate 3

Parametre Tanımları
Parameter Definitions

β(o) 30 30 30 Chevron açısı / Chevron angle

Dp (m) 0,035 0,035 0,1 Geçit çapı / Port diameter

Lw (m) 0,109 0,109 0,343 Geçitler arası plaka genişliği / Port to port plate width

Lv (m) 0,37 0,665 0,732 Chevron alanı uzunluğu / Chevron area lenght

Lp (m) 0,335 0,63 0,632 Geçitler arası mesafe / Port to port lenght

b (m) 2,76 2,76 2,64 Ortalama kanal boşluğu / Corrugation depth

t (m) 0,45 0,45 0,45 Plaka kalınlığı / Thickness of the plate

Al (m
2) 0,035 0,073 0,266 Etken kıvrımlı ısı transfer alanı / Effective corrugated area

Alp (m
2) 0,03 0,062 0,207 Yansıtılmış yüzey alanı / Projected surface area

φ 1,17 1,17 1,288 Genişleme faktörü / Enlargement factor

De (m) 0,0055 0,0055 0,0053 Eşdeğer çap / Equivalent diameter

Dh (m) 0,0047 0,0047 0,0041 Hidrolik çap / Hydraulic diameter

kw(W/mK) 16,2 16,2 16,2 Duvarın ısı iletim katsayısı / Thermal conductivity of the wall

Tablo 6. Deneyleri Gerçekleştirilen Plakaların Boyutsal Özellikleri
Table 6. Dimensional Properties of Plates

Plaka # y Ch
Sapma%

Deviation %

1 0.68 0.32867 2.8508

2 0.675 0.32774 2.2997

3 0.7 0.17422 3.3807

Tablo 8.y ve Ch Katsayıları ve Ch Katsayısının Yüzde Sapması
Table 8. Deviations of y and Ch Constants and Percent Deviation of Ch

* Deneysel çalışmanın sonuçlarına dair detaylar [44] no'lu kaynakta yer almaktadır.
 The details of the experimental results are provided in reference [44].
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Sürtünme katsayısı korelasyonları ve bu korelasyonların litera-
türle kıyaslamaları Şekil 9'da deney verileriyle birlikte çizdiril-
miştir. Buna göre artan Reynolds sayısı, sürtünme katsayısını 
azaltmakta ancak bu azalış Reynolds sayısının bulunduğu ek-
sene gittikçe paralelleşen bir eğilimde olmaktadır. Düşük Rey-
nolds sayılarında ise sürtünmeden dolayı oluşan kayıplar daha 
hissedilir olmaktadır. Plaka 1 ve 2’nin yakın Reynolds sayıları 
için literatürdeki benzerlerinden daha yüksek basınç düşümle-
rinde çalışacağını göstermektedir. Aynı zamanda literatürden 
alınan genelleştirilmiş sürtünme faktörü korelasyonlarının da 
aynı chevron açısı ve genişleme faktörüne sahip olsa bile her 
plaka için uygun olmayacağını ispatlar.

 4. TARTIŞMA

30 derece chevron açısına sahip farklı boyutta 3 chevron plaka-
sı için kararlı halde deneyler yürütülmüş, ısı transferi ve basınç 
düşümü değerleri incelenmiş ve plakaların performanslarını 
veren korelasyonlar türetilmiştir. Reynolds sayısı 250 ile 5000 

Comparison of present Fanning friction factor correlation 
with literature is given in Figure 9. There can be seen that 
frictionfactordecreaseslogarithmicallywithReynoldsnum-
ber.Lossesduetofrictionare more effective at low Reynolds 
numbers. For close Reynolds number values, Plate 1 and 
Plate 2 operate in higher pressure drop rates than their 
counter parts in literature. Meanwhile, it proves that, gen-
eralized correlations from literature are not compatible for 
all plates even if they have the same Chevron angles and 
enlargement factor.

4. DISCUSSION

Experiments are carried out and steady state heat transfer and 
pressure drop measurements are made for gasketed plate heat ex-
changers with three different plates with different plate sizes hav-
ing 30 degrees of chevron angle and correlations for thermal and 
hydraulic characteristics are derived. Reynolds number varies 

from 250 to 5000. The correlations in literature give a wide per-
formance envelope; however they are very limited to specific ap-
plications and plates. The experimental results show that thermal 
and hydraulic characteristics enhance with decreasing plate size. 
Corrugation patterns and geometrical properties of the plates sup-
port the flow regime to become turbulent even in low flow rates 
and it enhances heat transfer between hot and cold parts of plate 
heat exchangers. With increasing port diameter and effective 
plate area, pressures of inlet and outlet ports decrease and pres-
sure drop values between them increases, so that channel velocity 
and channel uniformity at the end channels decreases. The cor-
relations shown in this study are only applicable for the gasketed 
plate heat exchangers using chevron angles described in Table 6.

This study shows that there is no need to purchase computer 
programs which give performances of gasketed-plate heat ex-
changer plates produced by other companies around the World, 
since the correlations are specific to the plates. In the light of 
the information given in this study, numerical programs could 
be developed for the users [38-43].

arasında değişmiştir. Literatürdeki korelasyonların sadece ça-
lışıldıkları plakalar için geçerli olduğu, farklı dizayna sahip 
plakalara uygulanabilir olmadıkları gösterilmiştir. Deneysel 
sonuçlar, plaka performansının azalan plaka boyutu ile arttığını 
göstermiştir. Ayrıca geçit çapı, genişleme faktörü ve kanal akış 
alanının ısıl ve hidrolik karakteristikler üzerindeki etkisinin de 
gözlemlenmesi sağlanmıştır.Artan geçit çapı ve efektif plaka 
alanıyla birlikte, giriş ve çıkış geçitlerinde basınçlar düşerken 
aralarındaki basınç farkı artmıştır ve böylece kanal kütle hızı 
ve son kanallarda, kanallar arası eş dağılım değeri azalmıştır. 
Bu çalışmada elde edilen korelasyonlar yalnızca Tablo 6’da bo-
yutsal özellikleri belirtilen plakalar için geçerlidir.

Bu çalışma gösteriyor ki, dünyada çeşitli firmalarca imal 
edilmiş contalı – plakalı ısı değiştirgeci plakaları için oluştu-
rulmuş sayısal programları, yabancı ülkelere yüklü ödemeler 
yaparak satın almak yersizdir. Bu çalışmada verilen bilgilerin 
ışığında, kullanıcılar için sayısal programlar geliştirilebilir 
[38-43]. 

 

 

Şekil 9.Yeni Bulunan Sürtünme Katsayısı Korelasyonunun Reynolds Sayısına Bağlı Değişimi ve Deneysel Verilerle Uyumu ve Literatürden 
Korelasyonlarla Karşılaştırması
Figure 9. Comparison of Present Fanning Friction Factor Correlation With Literature

 

 
Şekil 8. Yeni Bulunan Nusselt Korelasyonu Eğrilerinin Deney Verileriyle Gösterimi ve Literatürden Korelasyonlar ile Karşılaştırılması
Figure 8. Comparison of Present Nusselt Number Correlation With Literature
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NOMENCLATURE

A : Heat transfer area [m2]
Al : Effective corrugated area [m2]
Alp : Projected surface area [m2]
a : Correlation constant
b : Mean channel gap [mm]
C : Correlation constant
C : Heat capacity [J/kg K ]
Dh : Hydraulic diameter [m]
De : Equivalent diameter [m]
f : Fanning friction factor
G : Mass velocity [kg/m2 s]
GPHE : Chevron type gasketed plate heat exchanger
h : Convection heat transfer coefficient [W/m2 K]
k : Thermal conductivity [W/m K]
Kp : Fanning friction factor correlation constant
Lp : Port to port length [m]
Lw : Port to port plate width [m]
Lv : Chevron area length [m]
m : Mass [kg]
N : Number of inner plates
Nu : Nusselt number
NTU : Number of transfer units
Pr : Prandtl number

Pc : Channel pressure drop [kPa]

pc : Corrugation pitch [m]

Pw : Wetted perimeter [m2]
Q : Heat load [W]
Rf : Fouling resistance
Re : Reynolds number
T : Temperature [K or ˚C]
t : Plate thickness [mm]
U : Overall heat transfer coefficient [W/m2 K]

Indices
b : Bulk value

TEŞEKKÜR

Bu çalışma, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİ-
TAK, TEKTES Teknolojik Tesisat Sistemleri San. ve Tic. 
AŞ., SANTEZ ve TÜBİTAK projelerinde çalışmış yüksek 
lisans öğrencilerinin yardımlarıyla gerçekleştirilmiştir; kendi-
lerine ve destekleyen kuruluşlara teşekkür ederiz.

SİMGELER VE KISALTMALAR
A : Isı transfer alanı [m2]
Al : Tek levhaya ait etken ısı transfer alanı [m2]
Alp : Tek levhaya ait yansıtılmış yüzey alanı [m2]
a : Korelasyon katsayısı
b : Ortalama kanal boşluğu [mm]
C : Korelasyon katsayısı
C : Isıl kapasite [J/kg K ]
CTPID : Chevron tipi contalı - plakalı ısı değiştirgeci
Dh : Hidrolik çap [m]
De : Eşdeğer çap [m]
f : Fanning sürtünme katsayısı
G : Kütlesel hız [kg/m2 s]
h : Taşınımla olan ısı transfer katsayısı [W/m2 K]
k : Isıl iletkenlik [W/m K]
Kp : Fanning sürtünme faktörü korelasyon sabiti
Lp : Geçitler arası levha uzunluğu [m]
Lw : Contalar arası levha genişliği [m]
Lv : Geçit merkezleri arası levha uzunluğu [m]
m : Kütle [kg]
N : Akış boyu iç plaka sayısı
Nu : Nusselt sayısı
NTU : Transfer birimi metodu
Pr : Prandtl sayısı
Pc : Kanal içi basınç düşümü [kPa]
pc : Ondülasyon adımı [m]
Pw : Islak yüzey [m2]
Q : Isıl yük [W]
Rf : Kirlenme katsayısı
Re : Reynolds sayısı
T : Sıcaklık [K ya da ˚C]
t : Plaka kalınlığı [mm]
U : Toplam ısı transfer katsayısı [W/m2 K]

İndisler

b : Ortalama değer

c : Soğuk akışkan

c : Kanal

cp : İlgili chevron plakası

f : Akışkan

h : Sıcak akım

LM : Logaritmik ortalama

w : Duvar

z : Fanning sürtünme faktörü korelasyon sabiti

β : Chevron açısı[˚]

µ : Dinamik viskozite [kg/m s]

ρ : Yoğunluk [kg/m3]

φ	 : Genişleme faktörü
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