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AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0096 

ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL Petrol-Rafineri, Petrol-Petrokimya 

MODÜL Dram – Kolon - Eşanjör 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, kolon ve dramı üretme, borulu ısı değiştiricileri ve  

plakalı ısı değiştiricileri kullanabilme ile ilgili bilgilerin 

verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 /32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİLİK Dram, kolon ve eşanjörlerde kontrol yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında kolon, dram ve eşanjörlerde 

kontrol yapabileceksiniz.. 

Amaçlar 

1. Kolon ve dramı üretime hazırlayabileceksiniz. 

2. Borulu ısı değiştiricileri kullanabileceksiniz. 

3. Plakalı ısı değiştiricileri kullanabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Destilasyon düzeneği, pilot ölçüde destilasyon 

kolonu, uygulama kolonu, dram ve eşanjörünün yer aldığı 

ekipman düzeneği, dolgulu destilasyon düzeneği, beher, 

mezür, termometre, bek, üçayak, amyant tel, mantar, VCD, 

DVD, projeksiyon, bilgisayar ve donanımları vb. 

Ortam: Sınıf, atölye, laboratuvar, işletme, kütüphane, ev, 

bilgi teknolojileri ortamı (internet) vb. kendi kendinize veya 

grupla çalışabileceğiniz tüm ortamlar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

 Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

 Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan 

seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme 

vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modülle akaryakıtlar, bütan gazı (LPG), yollarımızın yapımında kullanılan asfalt 

ve plastik malzemeler gibi ürünlerin elde edilmesi için kullanılan cihaz ve ekipmanları 

tanıyacak, kullanılış sebeplerini öğrenecek ve ürünlerin nasıl elde edildiğini daha iyi 

kavrayabileceksiniz. Günlük hayatımızda karşılaştığımız, çok geniş bir kullanım alanı olan 

petrol türevi ürünler elde edilirken hangi safhada hangi ekipmanların gerekli olduğunu 

öğreneceksiniz. 

 

Bu modülü başarıyla bitirdiğinizde karışımların ayrıştırılmasının, ürünlerin 

depolanmasının ve ısı alışverişinin hangi şartlarda ve hangi ekipmanlarla yapılabileceğini 

çok daha iyi anlayabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Kurallara uygun olarak kolon ve dramı üretime hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki işletmelerin ayrıştırma ile ilgili proseslerini gezerek temel ayırma 

işlemlerinin uygulandığı ekipmanlar hakkında araştırma yapınız. 

 Temel ayırma (unit operasyonlar) işlemleriyle ilgili gerekli şartlar hakkında 

araştırma yapınız. 

 Rafinerilerde uygulanan ayırma işlemlerinde yüksek kulelerin (kolonlar) 

kullanılış sebeplerini araştırınız. 

 Petrol, bileşenlerine ayrıldığında hangi ürünler elde edilir? Araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

1. KOLONLAR VE DRAMLAR 
 

1.1. Kolon  
 

Kimyasal tesislerde değişik fonksiyonlara sahip kolon, dram, filtre, kurutucu ve 

reaktörler gibi kaplara genel olarak basınçlı kaplar denir. İşletme, basınç ve sıcaklıkları 

amaca uygun olacak şekilde kontrollü olarak yürütülür. 

 

İçinde iki akışkanın kademe kademe birbirine temasını sağlayan içi tepsilerle 

donatılmış veya dolgu maddeleri ile doldurulmuş dik silindirik kulelere kolon denir. 

 

Proseslerdeki fonksiyonlarının genişliği ve önemi nedeniyle proses mühendisleri ve 

cihaz tasarımcıları bazı temel bilgileri kullanarak kap tasarımını ve işletmesini 

gerçekleştirirler.  

 

Esas alınacak temel bilgilerin işletmelerde görev alacak operatörler tarafından 

bilinmesi, prosesin kararlılığı ve sürekliliğinin sağlanması açısından önemlidir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: Petrol rafinerisinde kullanılan kolonlar 

 

Resim 1.2: Destilasyon kolonları 

Esas kabul ettiğimiz bu bilgiler, maddeler hâlinde şu şekilde sıralanabilir: 

 

 Kabın görevi 

 Operasyon ve tasarım basınç ve sıcaklıkları 

 Kabın yapı malzemesi 

 Kabın boyutları 

 Isıtma ve soğutma sistemlerinin tipi 

 Karıştırıcı tipi (varsa) 

 Kapasitesi 

 Korozyon toleransı 

 

Genel olarak bilinen bu bilgiler kabın fonksiyonuna göre kodlanarak 

detaylandırılabilir. Petrol rafinerilerinde en çok karşılaşılan kap tipleri kolonlar, dramlar ve 

eşanjörlerdir. Bu sebeple bu modülde bu tip ekipmanların tanıtımına yer verilmiştir. 
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1.1.1. Kolonların Çeşitleri 
 

Petrol rafinerilerinin temel fonksiyonu öncelikle ham petrolü parçalayarak 

fraksiyonlarına ayırmak ve daha ekonomik kullanım sağlamaktır. Bu işlem yapılırken 

kullanılan ana kaplar kolonlardır. 

 

Kolonlar, genellikle içinde iki akışkanın kademe kademe birbirine temasını sağlayan 

içi tepsilerle donatılmış veya dolgu maddeleri ile doldurulmuş dik silindirik kulelerdir.  

 

Çeşitleri vardır. 

 

1.1.1.1. Tepsili Kolonlar 

 

Kullanım, imalat kolaylığı, maliyeti ve işleme uygunluğu göz önüne alınarak tepsili 

kolonlar veya dolgulu kolonlar proses mühendisleri ve tasarımcılar tarafından seçilir. 

 

Şekil 1.1’de basitleştirilmiş proses akış diyagramındaki kolonun önemi Şekil 1.2’de 

ise kolonun görevi rahatça anlaşılmaktadır. Böyle bir kolonun çalışma prensibi şu şekildedir. 

Besleme akımı (feed) kolona girmeden önce ısıtılır. Böylece kolona beslemesi yapılan 

karışım (ham petrol) besleme tepsisinde sıvı ve gaz fazına ayrılır. Gaz fazı kolonun üst 

bölümüne, sıvı fazı alt bölümüne dağılır. Şekil 1.3 ve Şekil 1.4’ten tepsilerde sıvı ve gaz fazı 

akışlarını görmek mümkündür. 
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Şekil 1.1: Basitleştirilmiş kolon akış şeması 

Kolonların tepesinde ve dibindeki dramların sağladıkları ters akıntılarla yukarı çıkan 

gaz, sıvıyla aşağı inen sıvı ise gazla tepsiler üzerinde temas ederek kütle transferi sağlanır. 

Ham petrolün içindeki değişik kaynama noktalı bileşenler kolonun belirli bölmelerinden 

çekilir. 

 

Bir ayırma kolonu (destilasyon) beslemenin şarj giriş yerine göre üç kısma ayrılarak 

incelenebilir: 

 

 Alt bölge: Beslemenin yapıldığı tepsinin altında kalan bölgedir. 

 Flaş bölgesi: Beslemenin yapıldığı tepsi bölgesidir. 

 Üst bölge: Beslemenin yapıldığı tepsi bölgesinin üzerindeki fraksiyonlama 

(bileşenlerine ayırma) bölgesidir. 

 

Ham petrol destilasyon kolonlarında yapılan ayırma tamamen fizikseldir. Ayrıştırma, 

ham petrolü oluşturan değişik kaynama noktalı bileşenlerin belirli kaynama aralıklarında 

olanlarını diğerlerinden ayırma ve petrolün bir bileşeni (fraksiyonu) olarak çekmektir. 
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Bunun için uygulanacak yöntem, ayırmak istenilen fraksiyonu oluşturan bileşenleri 

önce buharlaştırmak daha sonra kolondaki uygun tepside yoğunlaştırarak bu tepsiden kolon 

dışına çekmektir. 

 

Şekil 1.2: Kolonun iç görüntüsü 

Belli sıcaklık ve basınçta flaş buharlaşma ile kolonun flaş bölgesinde buharlaşan ham 

petrolün geniş aralıklı fraksiyonu (ürün ana fraksiyonu) flaş bölgesinden yukarıya doğru 

tepsilerden geçerek yükselmeye başlar. Bu buhar fazına kolon dibine verilen istimle 

kaynama noktaları düşürülerek sıvı kısımdan ayrılan buharlar da karışır.  

 

İşte kolon operasyonun esası, bu ürün ana fraksiyonunu kendisini oluşturan bileşenlere 

kolon tepsilerinde yoğuşturarak ayırmak ve çekiş tepsilerinden çekmektir. Bunu sağlamak 

için sistemden ısı çekilmesi gerekir. Kolondan ısı çekilmesi ise reflüksler (dolanım) 

yardımıyla yapılır. Bir kolonda üç tip reflüks vardır: 
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Şekil 1.3: Tepsili kolon iç görünümü 

 

Şekil 1.4: Kolonda şarjın ayrıştırılması 
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Şekil 1.5: Ham petrol destilasyon kolonun iç görünümü 

 

Şekil 1.6: Ham petrol destilasyonunun kolonda şematik yürüyüşü 
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 Soğuk reflüks 

 

Tepe reflüksü diye de adlandırılır. Tepe reflüksünde amaç kolon tepe sıcaklığını belirli 

bir değerde tutarak tepe ürününün “son noktasını” belirlemektir. Ortamdan aldığı ısı, 

kendisinin buharlaşması için gerekli ısı ile yine kendisinin tepe sıcaklığına ulaşması için 

gerekli ısının toplamı kadardır. 

 

Tepe reflüksü, soğutulup yoğunlaştırılan tepe ürününden alınarak kolonun en üst 

tepsisinin üstüne verilir. Miktarı kolon tepe ürünüyle orantılıdır. 

 

 Sirkülasyon reflüksü  

 

“Yan reflüks” diye de adlandırılan bu reflüks, kolonun yapısına göre bir veya daha 

fazla olabilir. Yan reflüksün diğerlerinden farkı buharlaşmamasıdır. Ortamdan ısıyı kendi 

sıcaklığındaki değişiklik nedeniyle alır. Bu reflüksün amacı kolonun buhar yükünü 

azaltmaktır. Bunun için kolonun uygun tepsisinden yüksek sıcaklıkta çekilen reflüks, kolon 

dışında soğutularak çekildiği tepsinin birkaç tepsi üstüne geri gönderilir. 

 

 Sıcak reflüks 

 

Sıcak reflüks, kolonun alt kısmı hangi sıcaklıkta tutulmak isteniyorsa kolona o 

sıcaklıkta verilir. Böylece eğer kolonun alt kısmında sıcaklık profiline uymayan bir soğuma 

varsa onun önüne geçilmiş olur. Her ne kadar kolona verilen diğer reflüksler ve tepsilerden 

taşmalar da bir sıcak reflüks ise bu tür reflüks “internal reflüks-iç reflüks” diye adlandırılır. 

Yan ürünler işte bu internal reflüksten çalınarak çekilir. 

 

Sıyırma buharının görevi, destilasyon sıcaklığının düşürülmesi, ürünler içinde 

doğrudan bir sıyırma ile ürünlerin birbirinden ayırımının daha iyi olması şeklinde 

tanımlanabilir. 

 

1.1.1.2. Dolgulu Kolonlar 

 

Dolgulu kolonlar silindir biçiminde içi dolgu malzemesi ile dolu kolonlardır. Kolon içi 

dolgu malzemelerinin özelliği gaz ve sıvı akıntının parçalanarak temas yüzeylerinin 

çoğalmasını sağlamaktır. Kütle transfer prensibi tepsili kolonlarda olduğu gibidir. Kolon 

içinde genellikle yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya fazlar arasında ters bir akıntı 

vardır. 
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Şekil 1.7: Dolgulu kolon görüntüsü 

Sıvının yukarıdan aşağıya, gazın aşağıdan yukarıya hareketi sırasında kolon içinde 

dolgu malzemesinin boşluklarında temas ederken birbirleri ile madde alışverişi yaparak 

istenilen ayrışmayı sağlar. Dolgulu kolonların tasarımında basınç düşmesi, tesis yükü ve akış 

kapasitesi gibi mekanik faktörler göz önünde tutulur. Bunlar dışında akışlar arasında etkili 

bir temas alanı faktörü de bulunur.  

 

 Uygun bir dolgulu kolon şu özelliklere sahip olmalıdır: 

 

 Düşük basınç farkı oluşumu 

 Yüksek kapasite (düşük basınç farkı ile akıntı sağlanması) 

 Düşük ağırlık ve düşük sıvı tutunması, kolonun toplam ağırlığının ve sıvı 

fazın dolgu malzemesi üzerinde az tutunması 

 Birim hacme düşen geniş aktif temas alanı 

 Toplam hacimdeki geniş boşluk alanı 
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 Yüksek korozyon direnci 

 Kararlılık (uzun süre aynı ölçüde çalışması) 

 Düşük maliyet 
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Şekil 1.8: Dolgulu kolon iç yapısı şeması 
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Resim 1.3: Kolon dolgu malzemeleri  Resim 1.4: Absorbsiyon (dolgulu) kolonları 

1.2. Dramlar 
 

Proses ekipmanları arasında en basit olanı dramlardır. Genel anlamda stok tankı, gaz-

sıvı, sıvı-sıvı ayrıştırma kapları, dinlenme tankı vb. dram olarak bilinmektedir. 

 

Petrol rafinerilerinde taşıdığı anlam ve gördüğü iş bakımından reflüks dramı, knock-

out dramı gibi değişik isimler almaktadır.  

 

Şekil 1.9: Zenginleştirme refluks dramı 



 

14 

 

 

Uygun şekilde tasarımı yapılmış bir zenginleştirme reflüks dramı şu kısımlardan 

oluşmuştur: Buhar-sıvı madde girişi, buhar çıkışı, hidrokarbon çıkışı, (riser) rayzer, alçak 

seviye sıvı alarmı, yüksek seviye sıvı alarmı, sıcaklı–basınç kontrolleri, emniyet ventili vs. 

 

Dramın içinde ayrışmanın iyi sağlanabilmesi için karışımın olmamasına, 

hidrokarbonların alındığı rayzerin yüksekliğinin uygun ölçüde olmasına, seviyelerin 

kontrolüne dikkat edilir. 

 

Şekil 1.10: Bir dik dramda gaz-sıvı ayrışması 

Dram içinde karışımı önlemek için beslemenin (şarj) dik olarak verilmesi yerine 90
0
 

lik bir dirsekle yan taraftan verilmesi uygundur. Rayzerin boyu sadece hidrokarbonu alacak 

şekilde su seviyesinin üzerindedir. Giriş nozulu ile su, hidrokarbon ve buhar çıkışları 

arasındaki mesafe dram boyutları içinde maksimum olmalıdır. 
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Dik knock-out (nakavt) dram her gaz akıntısı ile kaçan sıvı damlalarını tutmaya yarar. 

Amaç, gazın hızını yeterince azaltarak sıvı damlalarının dramın dibine düşmesini 

sağlamaktır. Bu durumda da tutulamayan sıvı damlacıkları üst bölmedeki buhar, sis 

gidericide (demister)  tutulur. 

 

Şekil 1.11: Bir dik dramın şematik görüntüsü 

Ayrıca dram korozif bir ortamda çalışıyorsa olabilecek korozyonu önlemek için 

kaplama yapılarak önlem alınır.  
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Resim 1. 5: Bir dik dram görüntüsü 

1.3. Kolon ve Dramlarda Teknik Kontrol ve Bakım Onarım 
 

Teknik kontroller esas itibarıyla kabın fiziksel durumunu belirlemek ve yıpranmasının 

tipini, hızını ve sebeplerini tayin etmek için yapılır. Yukarıda sözü edilen ekipmanlar kontrol 

ve bakım öncesi emniyetli bir şekilde hazırlanır. (Boşaltma, stim-out, rejenerasyon vb.) 

 

Programlı periyodik kontroller ilerde oluşabilecek tehlikeli kaçakların (leaks) veya 

kap bozulmalarının (failures) ve programsız duruşlara neden olacak gelişmelerin fark 

edilmesini sağlar. Gereksiz duruş ve kalkışlar, sürekli çalışmaya oranla donatımları daha 

çabuk yıpratır. 
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Ventler, adam giriş (menhol), adam geçiş (menway), gerekli körler ve havalandırmalar 

sağlandıktan sonra ekipmanlar muayene ve kontrole hazırdır. 

 

İyi planlanmış bir bakım programının yürütülmesi periyodik kontroller sayesinde 

mümkün olabilir. Kontrolün ortaya koyduğu korozyon hızları ve kalan korozyon payları gibi 

bilgiler tamir ve yenileme kararlarının doğal dayanaklarıdır. 

 

Yıpranma nedenlerinden bazıları şunlardır: 

 

 Korozyon (kükürt, klorür bileşikleri korozyonu, diğer asitlerin korozyonu, 

kostik/grafit korozyonu, gerilme korozyonu çatlaması, atmosfer korozyonu) 

 Erozyon, metalürjik ve fiziksel değişiklikler (grafitleşme, hidrojenin yüksek 

sıcaklıkta verdiği zarar, karbür çökelmesi ve taneler arası korozyon, kırılganlık)  

 Mekanik kuvvetler (ısıl darbe, periyodik sıcaklık değişimleri, titreşim, basınçta 

büyük dalgalanma, aşırı sıcaklık, dış yük) 

 Malzeme ve imalat hatası  
 

Kolon ve dramlardaki adam giriş (menholler) kapakları bu ekipmanlardaki gerekli 

temizliğin kolayca yapılacağı, arızaların giderilmesi için rahat çalışılabilecek büyüklüklerde 

yapılır. 

 

İşletmede görev alacak operatörlerin görevlerinden biri de çalıştırdığı birimlerin 

bakım onarım işlerini takip etmektir. Bunun için işletmede dış ve iç kontrollerin yapılması 

gerekir.  

 
Resim 1. 6: Bir refluks dram görüntüsü 
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1.3.1. Dış Kontroller 
 

Merdivenler, platformlar ve yürüyüş yolları, temeller ve mesnetler, zemine tespit 

cıvataları, beton mesnetler, çelik mesnetler, gergi halatları, nozullar, topraklama bağlantıları, 

koruyucu kaplama ve yalıtım tabakası, dış metal yüzeyler, korozyonun dış belirtileri kontrol 

edilir. 

 

1.3.2. İç Kontroller 
 

Duruş süresini kısaltmak bakımından kontrol için gerekli tüm teçhizat, takımlar, 

merdivenler, ışıklar önceden hazırlanıp bir araya getirilmelidir. 

 

Kontrol edici kişinin (inspectör) elinde daima bir not defteri vardır. Aynı zamanda el 

lambası, tel fırça, kaynakçı sivri çekici, derinlik ölçen mikrometre, tahta kurşun kalemi ve 

tebeşir bulunur. Muayenenin hemen ardından gördüğü arızalar için iş listesi tanzim eder ve 

genel tamir bakım servisine gönderir. 

 

Giriş ağızları, kapaklar, nozullar, korozyon ve conta yüzeylerinin durumu bakımından 

kontrol edilir. Dâhili borularda çekiç testi yapılır. Nozulların doğru kaynak edilip 

edilmediğine bakılır. Kovan ve başlık yüzeyler korozyon ve erozyon bakımından muayene 

edilir. Fitinglerin derinliği ölçülür. Korozyon olan yerler, cinsi, sahası bakımından 

ölçüleriyle kaydedilir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kolon ve dramı üretime hazırlayınız.  

Kullanılan araç gereçler: Laboratuvar ortamı, erlen, tüp fırçası, hortumlar, damıtma 

balonu, etil alkol, iki delikli mantar, termometre, soğutucu, destilasyon balonu, bunzen beki 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Destilasyon balonu içine 100 ml etil 

alkol koyunuz. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek çalışma 

masanızı düzenleyiniz.  

 Destilasyon balonunu yıkayınız, saf suyla 

çalkalayınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına uygun 

çalışınız.  

 Balon jojeye 100 ml saf su koyunuz. 

 

 100 ml suyu mezürde hazırlayınız. 

 Dolgulu kolonu hazırlayınız. 

 

 Soğutma kolonundan faydalanarak bir 

dolgulu kolon hazırlayınız. 

 Kolonun altını kapatarak cam parçalarıyla 

dolgu yapınız. 

 Kolonu tamamlayınca balona birleştiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İki delikli mantarı, sistem için 

hazırlayınız. 

 

 Kolonun tamamlanmasından sonra üst 

bağlantı elemanı için mantarı hazırlayınız. 

 Dolgulu kolonun üstüne termometre ve 

birleştirme elemanını yerleştiriniz. 

 

 Bağlantı elemanını hazırlayınız. 

 Bağlantı elemanını mantara takınız. 

 Termometreyi mantara takınız. 

 Soğutucuyu uygun şekilde 

hazırlayınız. 

 

 Soğutma kolonunu birleştirme elemanına 

uygun açıda sabitleyiniz. 

 Soğutucuyu kolona birleştiriniz. 

 

 Soğutma kolonunu dolgulu kolon 

birleştirme elemanına takınız. 
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 Soğutucunun su giriş ve çıkış 

bağlantılarını yapınız. 

 

 Soğutucuya su giriş ve çıkış hortumlarını 

kurallara uygun bağlayınız. 

 Su girişini açınız. 

 

 Musluğu açarak su girişini sağlayınız. 

 Destilasyon balonunun altındaki beki 

yakınız. 

 

 Destilasyon balonu altındaki beki 

kurallara uygun yakınız. 

 Kaynama işlemini takip ediniz. 

 Termometreden kaynama noktasını 

takip ediniz. 

 

 Termometreyi takip ediniz. 

 Alkolün kaynama sıcaklığını kaçırmamak 

için kaynamayı kontrollü yapınız. 



 

22 

 

 

 Tüm alkolün ayrışmasını kontrol 

ederek destilasyonu tamamlayınız. 

 

 Yoğunlaştırıcıdan geçen alkol 

buharlarının sıvı hâlde toplama kabına 

damlalar hâlinde toplanmasını sağlayınız. 

 Malzemelerinizi temizleyip teslim 

ediniz. 

 

 Kullandığınız malzemeleri dikkatlice 

temizleyiniz. 

 Malzemelerin kırılabilir malzemeler 

olduğunu unutmayınız. 

 Rapor hazırlayınız. 

 

 Deney sırasında aldığınız notlardan 

faydalanınız. 

 Raporu işlem sırasına göre yazınız. 

 Raporlarınızı kuralına uygun ve okunaklı 

yazmaya özen gösteriniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Önlüğünüzü giyerek çalışma ortamınızı düzenlediniz mi?   

2. Destilasyon balonu içine 100 ml etil alkol koydunuz mu?   

3. Balon jojeye 100 ml saf su koydunuz mu?   

4. Dolgulu kolonu hazırladınız mı?   

5. İki delikli mantarı, sistem için hazırladınız mı?   

6. Dolgulu kolonun üstüne termometre ve birleştirme elemanını 

yerleştirdiniz mi? 

  

7. Soğutucuyu uygun şekilde hazırladınız mı?   

8. Soğutucuyu kolona birleştirdiniz mi?   

9. Soğutucunun su giriş ve çıkış bağlantılarını yaptınız mı?   

10. Su girişini açtınız mı?   

11. Destilasyon balonunun altındaki beki yaktınız mı?   

12. Termometreden kaynama noktasını takip ettiniz mi?   

13. Tüm alkolün ayrışmasını kontrol ederek destilasyonu 

tamamladınız mı? 

  

14. Malzemelerinizi temizleyip teslim ettiniz mi?   

15. Rapor hazırladınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Kolonlar , ..……………. ve …………….. olmak üzere iki tiptir. 

 

2. Kolondan ısı çekmek için ………..……… kullanılır.   

 

3. Bir kolonda ………..…. reflüks vardır. 

 

4. Kolonlar genellikle içinde iki …………….. kademe kademe birbirine temasını 

sağlayan içi …………………… veya ………………….. ile doldurulmuş dik 

silindirik kulelerdir.   
 

5. İyi planlanmış bir bakım programının yürütülmesi ………………. sayesinde mümkün 

olabilir. 

 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi operatörün görevlerinden biridir? 

A) Bakım, onarım 

B) Malzeme temini 

C) Finansman temini 

D) Hiçbiri 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi ham petrol destilasyon kolonlarında yapılan bir işlemdir? 

A) Fiziksel ayırma 

B) Kimyasal ayırma 

C) Biyolojik ayırma 

D) Hiçbiri 

 

8. Kolon içinde genellikle hangi fazlar arasında ters bir akıntı vardır? 

A) Gaz ve sıvı 

B) Sıvı ve sıvı 

C) Gaz ve gaz 

D) Katı ve katı 

 

9. Kolon ve dramlardaki hangi kapaklar bu ekipmanlardaki gerekli temizliğin kolayca 

yapılabileceği arızaların giderilmesi için rahat çalışılabilecek büyüklüklerde yapılır? 

A) Kapaklar 

B) Kapılar 

C) Menholler 

D) Hiçbiri 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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10. Kaplarda teknik kontrol esas itibarıyla aşağıdakilerden hangisi için yapılmaz? 

A) Kabın fiziksel durumu tespit 

B) Kaptaki yıpranmanın tipini belirlemek 

C) Kaptaki yıpranmanın sebebi 

D) Kabın boyunu ölçmek. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak borulu ısı değiştiricileri 

kullanabileceksiniz. 

 

  

 

 

 Kalorifer kazanlarının hangi prensiple buhar üretip ısı temini sağladığını ve 

bunun ısıtma amacıyla nasıl kullanıldığını araştırınız. 

 Otomobil motorlarında bulunan radyatörlerin hangi amaçla kullanıldığını 

araştırınız. 

 Termik santrallerde yakıt kullanılarak elektrik enerjisi temini konusunu 

araştırınız. 

 Sanayide akışkanları soğutma için kullanılan soğutma kulelerinin prensibini 

araştırınız. 

 Sanayide kimyasal madde üretim veya ayrıştırma tesislerinde açığa çıkan ısı 

enerjisinin nasıl değerlendirildiğini araştırınız.    

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

2. EŞANJÖRLER (ISI DEĞİŞTİRİCİLER) 
 

Isı değiştiricileri veya eşanjörler olarak adlandırılan bu ısı cihazları iki veya daha fazla 

akışkan arasında ısı transferini gerçekleştirir. Genel olarak bir akışkandan diğer akışkana 

ısıyı transfer etmek için kullanılan cihazlardır. 

 

Sıcak ve soğuk akışkan olarak adlandırılan akışkanlar arasında ısı transferi doğrudan 

veya dolaylı olarak sağlanabilir. Isı eşanjörleri, termik santraller, nükleer santraller, kimyasal 

işlemler, soğutma, klima, atık ısının geri kazanımı soğutma kuleleri ve ısıtma gibi birçok 

yerde yaygın bir şekilde kullanılır. Isı eşanjörlerinde ısı transferi, genel olarak kondüksiyon 

(iletim) ve konveksiyonla (taşınım) olur. Bazı yerlerde ışınım (radyasyon) da etkili 

olmaktadır. Kanatçık uygulamaları da ısı eşanjörlerinde önemlidir. 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1. Isı Değiştiricilerinin Sınıflandırılması 
 

Eşanjörlerinin sınıflandırılması çeşitli şekillerde yapılabilir. Farklı kaynaklarda da 

farklı sınıflandırmalar bulmak mümkündür. Burada eşanjörler üç ana grupta toplanmıştır: 

 Reküparatörler  

 Rejeneratörler 

 Direkt temaslı eşanjörler 

 

Bunlardan en önemli grup reküperatörlerdir. Diğer grup eşanjörlerle daha az 

karşılaşılmaktadır. 

 

 Reküparatörler: Farklı sıcaklıkta akan soğuk ve sıcak akışkan arasında bir ara 

yüzey bulunur. Bu yüzey boru cidarı veya levha olabilir. Isı, sıcak akışkandan 

taşınımla ara yüzeye, ara yüzeyden iletimle transfer olur. Soğuk akışkan 

tarafında ise tekrar taşınımla transfer olmaktadır. Hava ısıtıcıları, su ısıtıcıları, 

buharlaştırıcılar, yoğuşturucular, buhar kazanları ve otomobil radyatörleri 

reküperatörlere örnek verilebilir. 

 Rejeneratörler: Isı transferi oldukça farklı bir şekilde olmaktadır. Katı 

yüzeylerden önce sıcak akışkan geçirilerek ısıtılır, daha sonra aynı yüzeyden 

soğuk akışkan geçirilerek soğuk akışkan ısıtılır. Periyodik akışlı ve döner tipli 

olanları vardır. Gaz türbini tesislerinde buhar kazanlarında ve klima 

sistemlerinde hava ısıtıcı olarak kullanılır. 

 Direkt temaslı eşanjörler: Her akışkan, arada bir yüzey olmaksızın, direkt 

temas etmektedir. Soğutma kuleleri bu tip eşanjörlerin en çok kullanılan 

örneğidir. 

 

Eşanjörler, birim hacimdeki yüzey alanı (kompaktlık) bakımından da 

sınıflandırılabilir. Kompakt eşanjörleri birim hacimdeki yüzey alanı 700 m
2
/m

3
ten daha 

büyük olan eşanjörlerdir. Kompaktlık değeri en büyük olan eşanjör insan akciğeridir. İnsan 

akciğerinin kompaktlık değeri 20.000 m
2
/m

3
 olarak bilinmektedir. Otomobil radyatöründe bu 

değer 1.100 m
2
/m

3
 civarındadır. 

 

Reküperatörler, konstrüksiyon tipine göre borulu, levhalı, kanatlı levhalı ve kanatlı 

borulu olarak kendi aralarında sınıflandırılabilir. Bu eşanjörler içinde en yaygın kullanılanlar 

borulu eşanjörlerdir. Borulu eşanjörler de çift borulu (iç içe borulu) ve gövde-boru tip olmak 

üzere ikiye ayrılır. Gövde-boru tip eşanjörler, uygulamada en yaygın kullanılan ısı 

eşanjörleridir. Bu eşanjörlerin de birçok farklı tipi vardır. Resim de gövde boru tip bir ısı 

değiştirici, Resim de bir gövde iki boru geçişli eşanjörler görülmektedir. 
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Resim 2. 1: Gövde boru tip ısı değiştirici 

 

Resim 2. 2: Bir gövde iki boru geçişli eşanjör 

Gövde-boru tip eşanjörler boru ve gövde tarafından akışkan geçiş sayısına göre de 

sınıflandırılır. Tek gövde-tek boru geçişli, tek gövde iki boru geçişli ve iki gövde dört boru 

geçiş gibi tipleri vardır. Şekil de tek gövde tek boru geçişine ait eşanjörün şematik resmi 

görülmektedir.  
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Şekil 2. 1: Tek gövde tek boru geçişli eşanjör 

Reküperatifler (Reküparatörler): Sıcak ve soğuk akışların akış yönüne göre de 

sınıflandırılabilir. Bunlar, paralel aynı yönlü akışlı, paralel ters yönlü akışlı, dik akışlı 

(çapraz akış) ve çok yönlü akışlı eşanjörlerdir. Şekil 2.2’de akış şekline göre ısı 

eşanjörlerinin akışları görülmektedir. 

 

Şekil 2. 2: Akış şekillerine göre eşanjörler 
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2.2. Isı Transferi 
 

Isı bir enerji şeklidir. Diğer enerji şekilleri gibi ısı da bir yerden diğerine taşınabilir. 

Isının bir madde içinden geçebilmesi olayına o maddenin ısı geçirgenliği adı verilir. Bazı 

maddelerin ısı geçirgenliği çok iyi (bakır gibi), bazılarının ise çok azdır (asbest gibi).  

 

Isıtma ve soğutma işlemleri kimya sanayinde çok kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu 

sektörde çalışan kişilerin ısı transferini ve ekipmanlarını iyi bilmesi gerekmektedir. 

 

Isı transferi üç şekilde olur. Kondüksiyon (geçirgenlikle ısı transferi), konveksiyon 

ve radyasyon. 

 

Buharlaşma ve yoğunlaşma, kütle transferini içeren önemli bir ısı transferi olayıdır. Isı 

transferinin oluşabilmesi için iki farklı sıcaklıkta cismin bulunması gerekir. Isı akışı yüksek 

sıcaklıktaki cisimden düşük sıcaklıktaki cisme doğru olur. Isı akışı cisimlerin sıcaklıkları 

eşitlendiğinde durur. 

 

2.2.1. Kondüksiyon ile Isı Transferi 
 

Kalınlıkları birbirinden farklı iki çelik plakaya aynı miktarda sıcaklık verilirse ince 

olanı daha çabuk ısınır. 

 

Şekil 2. 3: Çelik plakada ısı geçişi 

 

Aynı şekilde uzunlukları birbirinden farklı iki çelik çubuğu birer ucundan eşit 

miktarda ısıtılırsa kısa olanı ucu uzun olana nazaran daha çabuk ısınır. Yani kısa olan 

çubukta ısı transferi daha çabuk olur. 

 
Şekil 2. 4: Boyutları farklı çubukta ısı geçişi  
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Aşağıda sıcaklık farkları birbirinden farklı ikişer kap yan yana konmuştur. Şekil 

2.5.a’da sıcaklık farkı 100 
0
C, Şekil 2.5.b’de ise 150 

0
C’dir. 

 

a) 40 
0
C     140 

0
C           b) 35 

0
C    185 

0
C 

Şekil 2. 5: Sıcaklık farkı küçük ve büyük kaplar arası ısı geçişi 

Şekil 2.5.b’de ısı geçirgenliği daha hızlıdır. O hâlde ısı geçirgenliği hızını etkileyen 

faktörler aşağıdaki gibi sıralanbilir 

 Isının geçtiği maddenin cinsi 

 Isının geçtiği maddenin kalınlığı 

 Sıcaklık farkı 

 

2.2.2. Konveksiyon ile Isı Transferi 

 

Şekil 2. 6: Konveksiyonla ısı iletiminin şematik gösterimi 

Bir odanın kalorifer radyatöründe sıcak radyatöre temas eden havaya geçirgenlik ile 

ısı transfer olur. Isınan hava genişleyip hafiflediği için yukarı doğru hareket eder. Onun 

yerine soğuk hava gelir. Böylece oda içinde bir hava hareketi başlar. Odanın içinde bazı 

yerlerde sıcak hava ile soğuk hava karşılaşır ve bir türbülans meydana gelir. 
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Şekil 2. 7: Oda içinde ısınan havanın hareketi 

Bu sırada yine sıcak havadan soğuk havaya ısı transferi olur. Netice olarak 

konveksiyon yolu ile ısı transferi bir gaz veya sıvı ile ısının taşınması olayıdır. 

 

2.2.3. Borular İçinde Isı Transferi 
 

Eğer bir boru içinden geçen akışkanın sıcaklığı dış hava sıcaklığından farklı ise boru 

çeperinde bir ısı transferi olur. Geçen ısının hızı sıcaklık farkı ile orantılıdır. Boru içinde 

akışkan hareketi iki şekilde olur. Bunlar laminer akış ve türbülanslı akıştır. 

 

Laminer akış, düzgün bir akıştır. Türbülanslı akışta ise moleküller çeşitli yönlere 

hareket eder. Bu hareket sırasında moleküllerin birbirine sürtünmesi akışa karşı bir direnç 

doğurur. Bu direnç akış hızını azaltan bir etki yapar. Borunun çeperine çok yakın olan akış 

türbülanslı değildir. Boru duvarı ile akışkan arasındaki sürtünme nedeniyle burada akış 

yavaştır. Bu yavaş akışlı çok ince plaka, adeta duran bir film gibidir. Buna statik film adı 

verilir. 

 

Statik filmden ısı geçişi bir geçirgenlik olayı ile meydana gelir. Ana akışta ise 

moleküller birbirleri ile karışarak temas eder. Bu moleküller statik film ile temas edince bir 

ısı alışverişi olur. Statik filmden etkilenerek sıcaklıkları değişen moleküller ana akıma 

karışarak buradaki moleküllerle ısı alışverişi yapar. 

 

Bu şekilde statik film ile teması sırasında geçirgenlik yolu ile sıcaklıkları değişen 

moleküller ısıyı konveksiyon yoluyla yayar. Boru duvarından en uzak olan bölgede yani 

borunun ortasında akış hızı en fazladır. 

 

Boru içinden laminer şekilde akan bir akışkanın durumu iç içe geçmiş birçok ince et 

kalınlığında boru tabakasının akışına benzetilebilir. 

 

Isının bir tabakadan diğerine transferi geçirgenlikle gerçekleşir. Bu yüzden türbülanslı 

akışta ısı geçişi daha hızlıdır. Sıvıların ısı geçirgenliği metallerden azdır. Statik filmin kalın 

olması ısı transfer süresini uzatır. Bu filmin kalınlığı türbülans miktarına bağlıdır. Türbülans 

fazla ise statik film çok ince olur. 
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Tüp çeperine yakın olan akışkan sürtünme nedeniyle bir film tabakası hâlini almıştır. 

Dıştaki filmin içteki filmden daha sıcak olduğu düşünüldüğünde ısı transferi dıştan içe doğru 

olur. Dıştaki ana akıştan statik filme geçen ısı buradan boru duvarına, oradan içteki filme ve 

içteki ana akışa geçer. 
 

Sıcaklık, film tabakasını, birikinti tabakasını ve boru duvarını geçerken düşmektedir. 

Boru duvarında sıcaklık düşümü sıfıra yakındır. Buna karşılık statik filmlerde ve birikinti 

tabakasında önemli sıcaklık düşmeleri olur. 

 

2.2.4. Paralel Akış 
 

İki akışkan arasında sıcaklık farkı varsa ısı birinden diğerine geçer. Bir borunun 

içinden ve dışından geçen akışkanların yönlerinin aynı ve dıştaki akışkan sıcaklığının daha 

fazla olduğu düşünüldüğünde dıştaki ısı içe geçecek ve dış akışkanın sıcaklığı azalırken iç 

akışkanın sıcaklığı artacaktır (Şekil 2.8). 

 

Şekil 2. 8: Akışkanın paralel akış durumu 

Sıcak akışkanın geçtiği boruda sıcaklık, girişte en fazla, boru ortasında orta derecede 

ve çıkışta en düşüktür. Buna karşılık soğuk akışkanın geçtiği iç bölümde sıcaklık, girişte en 

düşük, boru ortasında orta sıcaklıkta, boru çıkışında ise en fazladır. Paralel akışta akışkanlar 

aynı yönde akmakta ve sıcak akışkan soğuk akışkanın en yüksek sıcaklığına kadar 

soğutulabilmektedir. Görüldüğü gibi soğuk akışkan en yüksek sıcaklığa çıkışta ulaşmakta, 

burada sıcak akışkan en düşük sıcaklığa ulaşmaktadır. 

 

2.2.5. Karşı Akış 
 

 

 

Şekil 2. 9: Karşı akışta akışkanın durumu 



 

34 

 

 

Karşı akış hâlinde Şekil 2.9’da durumu incelendiğinde sıcak akışkanın geçtiği boruda 

paralel akışa benzer olarak sıcaklık girişte en fazla; boru ortasında orta; uçta en düşüktür. 

Soğuk akışkanın geçtiği iç bölümde ise sıcaklık, çıkışta yine en fazla, boru ortasında orta, 

girişte en düşüktür. Boru boyunca iç ve dış akışkanların sıcaklıklarını şekildeki bir 

diyagramda incelenirse karşı akış hâlinde iki akışkan arasındaki sıcaklık farkı boru boyunca 

hemen hemen sabit kalmaktadır. Karşı akışta sıcak akışkan soğuk akışkanın en yüksek 

sıcaklığından daha düşük bir dereceye kadar soğutulabilmektedir. 

 

2.3. Eşanjör Donatımları 
 

Basit bir ısı değiştiricisi Şekil 2.10’daki gibi bir gövde içindeki boru demetinden 

ibarettir. 

 

Şekil 2. 10: Basit bir eşanjör 

 

Burada tank eşanjörün gövdesini (shell) temsil etmektedir. Tank su ile doludur. Isı 

sıcak yağdan soğuk suya transfer edilmektedir. Bir eşanjörün gövde tarafı (shell-side) 

gövdenin iç ve tüplerin dış bölgesidir. Tüp tarafı (tübe-side) ise tüpün iç bölgesidir. 

Örneğimizde tüp tarafından sıcak yağ, gövde tarafından ise soğuk su akmaktadır. Resim 

2.3’te tipik bir eşanjör görülmektedir.  
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Resim 2. 3: Borulu eşanjör 

Tüpler iki ayna arasında sabit durmaktadır. Tüplere ve aynalara birlikte tüp demeti adı 

verilir. Şekil 2.11’de eşanjörde tüpler ve gövdedeki akış yönleri verilmiştir. 

 

Şekil 2. 11: Borulu eşanjörde tüpler ve gövdede akış yönleri 

Yağ, tüp tarafı giriş bölümünden çıkış bölümüne doğru, soğutma suyu gövde tarafı 

giriş bölümünden akış bölümüne doğru akmaktadır. Isı tüp tarafı akışkanından gövde tarafı 

akışkanına transfer olmaktadır. 

 

2.3.1. Tüp Demeti  
 

Isı geçirgenlik yüzeyi ne kadar büyürse ısı transferi de o derece artar. Tek ve büyük bir 

tüp yerine aynı hacmi işgal edecek küçük çaplı birçok tüp kullanmak ısı transferini artırır. Bu 

sebepten eşanjörlerde büyük çaplı tek bir tüp yerine tüp demetleri kullanılır (Resim 2.4). 

Tüplerin ısı transfer alanını artırmak için içine veya dışına kanatlar imal edilebilir. 
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Resim 2. 4: Tüp demetleri 

Ek yüzey sağlayan kanatlar ısı transferini artırır. Eşanjörün her iki tarafından akan 

akışkanın pas yapıcı etkisi varsa buna karşı gerekli önlemler alınır. Bazen tüpler kolay 

paslanmayan malzemelerden imal edilir. Tüplerin dış çapı ¼ inç ile 2. ½ inç arasında değişir. 

 

Pratikte en fazla kullanılan tüp dış çapları 1/2, 3/4,1 inçtir. Eşanjör tüplerinin boyları 

ise 8-10-12-16 ve 20 feettir. 20 feet (6096 mm) en fazla kullanılan tüp boyudur. Özel 

uygulamalar genellikle tüp boyunu belirler. Eşanjörün boyu uzadıkça maliyeti artar. Tasarım 

yapılırken göz önüne alınan en önemli husus eşanjörün işletme şartlarını karşılaması ve 

maliyetinin ucuz olmasıdır. 

 

2.3.2. Ayna 
 

Ayna, tüplerin gövdeye açıldığı bölgede tüp uçlarını bir arada tutan çelik plakalardır. 

Tüpler aynadaki deliklere geçirilerek uçları şişirilir veya kaynak yapılır. Bilindiği gibi ısınan 

metal genişler ve uzar. Tüpler ısınınca uzar, bu uzama ayna ile tüpler arasında bir 

zorlanmaya sebep olur. Bu zorlanma etkisi ile bazı tüplerin ayna ile olan bağlantısı 

gevşeyebilir. Bunun sonucu bir sızıntı veya kaçak meydana gelebilir. Bu durumda iki 

akışkan birbiri ile karışır. Karışmanın kesinlikle istenmediği işletmelerde çift ayna kullanılır. 

Resim 2.5’te aynaya montaj yapılmış tüpler görülmektedir. 

 

Resim 2. 5: Tüplerin aynalara montaj yapılmış hâli 
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İki ayna arasında bir miktar aralık vardır. İki ayna arasındaki bu aralığa sızan sıvı 

boşalma deliklerinden eşanjör dışına alınabilir. 

 

2.3.3. Tüp Bağlantı Tipleri 
 

Ayna ile tüp arasındaki bağlantı kaynak veya makineto ile sağlanır. 

 

Kaynaklı Bağlantı    Makinetolu Bağlantı 

Şekil 2. 12: Eşanjörlerde boru bağlantı tipleri 

Bazı malzemelerde kaynak yapılamaz. Makinetolu bağlantıda ayna içindeki tüp 

bölümü özel aletlerle şişirilerek sızdırmazlık sağlanır. 2000 psi’ye (140 kg/cm
2
) kadar 

basınçlarda makinetolu bağlantı emniyetle kullanılabilir. Daha pahalı bir çözüm makineto ile 

kaynağı beraber kullanmaktır. 

 

2.3.4. Ayna Deliklerinin Sıralama Şekilleri 
 

Eşanjör tüpleri aynaya çeşitli sıralama şekilleri ile bağlanabilir. Resim 2.6’da değişik 

sıralama şekillerinden biri gösterilmiştir. 

 

Resim 2. 6: Eşanjörlerde tüplerin sıralanma şekilleri 

Tüpler düşey ve yatayda paralel sıralar hâlinde dizilmiş ise buna düz sıra denir. Düz 

sıralı olarak dizilmiş deliklerin akışa karşı gösterdiği direnç daha az olduğundan bu tip 

eşanjörlerde basınç düşümü daha az olur. 
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Buna karşılık şaşırtmalı dizilmiş tüpler belli bir alana daha çok sayıda dizilebilir. 

Aşağıdaki listede çeşitli çaplarda aynalara yerleştirilebilecek tüp sayıları düz ve şaşırtmacalı 

dizilişler için gösterilmiştir. 

 

Görüldüğü gibi 42 inç çapındaki düz bir aynada 2 geçişli eşanjör için kullanılabilecek 

tüp sayısı 1176 iken, şaşırtmacalı dizilmiş aynada yine geçişli eşanjör için tüp sayısı 

1350’dir. Deliklerin üçgen dizilmiş olması basınç kaybını artırmakta buna karşılık ısı 

transfer miktarı aynı ayna çapında daha fazla olmaktadır. Tasarım yapılırken bu iki konu göz 

önüne alınır. 

 

Ayna 

İç Çapı 

(inç) 

Geçiş sayısı (düz ayna) 

 

Geçiş sayısı ( şaşırtmalı ayna) 

1 2 4 1 2 4 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

38 

40 

42 

241 

300 

360 

424 

402 

580 

665 

756 

853 

973 

1085 

1201 

236 

280 

350 

412 

488 

566 

648 

758 

848 

950 

1064 

1176 

224 

280 

336 

402 

480 

566 

644 

730 

832 

938 

1052 

1162 

269 

337 

421 

499 

579 

668 

766 

870 

986 

1108 

1236 

1367 

260 

330 

404 

476 

562 

648 

744 

850 

978 

1100 

1228 

1350 

250 

314 

380 

460 

542 

636 

732 

834 

942 

1060 

1200 

1322 

Tablo 2.1: Eşanjörlerde ayna çapına göre boru diziliş sayıları 

2.3.5. Perdeler ve Perde Tipleri 
 

Bir eşanjörde uzun tüplerin ağırlık etkisi ile bel verme ihtimali fazladır. Perdeler 

tüplere destek görevi yaparak ağırlık etkisini azaltır. Resim 2.7’de durum görülmektedir. 

 

 

Resim 2. 7: Eşanjörlerde perdelerin kullanımı 
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Laminer ve türbülanslı akışkan her ikisinde de tüp yüzeyinde bir sıvı filmi oluşur. 

Film tabakası ısı transferini azaltır. Laminer akışta bu tabaka daha kalındır. Perdeler tüplere 

destek olmak yanında laminer akışı bozarak ısı transferini artırmak ve filmin izolasyon 

etkisini azaltmak görevini yapar. 

 

2.3.5.1. Kesik Perdeler 

 

Perdenin bir bölümü dikey veya yatay olarak kesilmiştir. Bu durum Şekil 2.13’te 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.13: Eşanjörlerde kesik perde kullanımı 

Görüldüğü gibi perdeler alanı çeşitli istikametlerde kesmektedir. Bu şekilde akış 

birçok defa tüplere dik olarak yön değiştirmektedir. Perdelerin böyle dizilmesi aynı zamanda 

tüpler için daha iyi bir destek sağlamaktadır. 

 

Perdeler üst ve yandan kesildiği gibi genellikle alt kısmından birer parça çıkarılarak 

eşanjör dip bölümünde de devamlı akış sağlanır. Bu durum Şekil 2.14’te gösterilmiştir. 
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Şekil 2.14: Eşanjörlerde düşey ve yatay kesik perde kullanımı 

Perdedeki yatay kesitlerin katı maddeleri yakalama ihtimali daha yüksektir (Şekil 35). 

Fakat yatay perdelerin bir kondenserde kullanıldığını düşünürsek Şekil 2.15’te görüldüğü 

gibi kondens sıvısı perdeler arasında toplanarak akışa karşı bir direnç oluşturur ve eşanjörün 

verimini azaltır. 

 

Şekil 2. 15: Eşanjörde perdelere tortu birikmesi 

2.3.5.2. Disk ve Ortası Oyuk Perdeler 

 

Şekil 2.16’da görüldüğü gibi disk ve ortası oyuk perdelerden oluşan sistem düzgün bir 

akış sağlar. 
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Şekil 2. 16: Eşanjörlerde disk ve ortası oyuk perde kullanımı 

Sıvı temiz değilse ortası oyuk perdelerin arkasına tortu birikimi olur. Bu yüzden diğer 

perdelere göre daha az kullanılır. 
 

2.3.5.3. Çarpma Perdeleri 
 

Yüksek giriş hızı ile tüplere çarpan sıvı önemli bir erozyon sebebidir. Özellikle içinde 

katı maddeler bulunan sıvının tüpler üzerindeki erozyon etkisi oldukça fazladır. Bu sebeple 

bazen giriş nozullarının karşılarına birer çarpma perdesi konulur. Çarpma perdeleri çıkan 

sıvıyı eşanjör yanlarına doğru sevk ederek tüpler üzerindeki erozyon etkisini azaltır. Buna 

ilave olarak sıvının bütün tüplerle temas etmesini sağlayarak ısı transfer hızını artırır.  

 

 

Şekil 2.17: Eşanjörlerde çarpma perdeleri (levhaları) 

2.3.5.4. Boyuna Perdeler 

 

Eşanjör gövdesine boyuna olarak yerleştirilmiş perdeler iki veya daha çok geçiş 

sağlar. 

 

Görüldüğü gibi boyuna perdelerin uzunluğu eşanjör gövdesinin uzunluğundan daha 

azdır. Böylece akışın eşanjörü boydan boya iki veya daha çok sayıda dolaşması temin 

edilmiş olur. Aşağıda Şekil 2.18’de görüldüğü gibi 3 adet boyuna perde sıvıya 4 geçiş, yani 

eşanjör boyunca iki gidiş iki dönüş hareketi verir.   
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Şekil 2. 18: Eşanjörlerde boyuna perdelerle geçiş sayısının artırılması 

Şekil 2.19’da da iki girişli bir eşanjörde perdelerin durumunu göstermektedir. Bu 

durumda akışkan aynı anda tüplerin iki tarafından da akmaktadır. 

 

Şekil 2. 19: Eşanjörlerde iki girişli hâlde perdelerin durumu 

2.3.6. Isı Geçiş Yüzeyi 
 

Isı geçiş yüzeyi tüp sayısına tüplerin uzunluk ve dış çapına bağlıdır. Bunlardan 

herhangi birinin artışı ısı geçiş yüzeyini artırır. Isı geçiş yüzeyi hesaplanırken tüp boyunun 

tamamı hesaba alınmaz. Çünkü tüpün bir bölümü aynalar içine girmektedir. Bu mesafe tüp 

boyundan çıkarıldıktan sonra kalan miktar, ısı geçiş yüzeyinin hesabında göz önüne alınır.  

 

2.4. Gövde ve Tüp Akış Düzenleri 
 

Gövde ve tüp akış düzenleri aşağıda açıklanmıştır. 

 

2.4.1. Gövde Tarafı Akış Düzenleri  
 

Gövde tarafının akış düzeni genellikle aşağıdaki çeşitlerden biridir. Bunlar, bir geçişli 

eşanjörlerde akışkan bir uçtan girer, gövde boyunca yol alır ve öbür uçtan dışarı çıkar. Çift 

geçişli eşanjörde giriş ve çıkış aynı uçtan olur. Dallanmış akış tipinde (split flow) giriş için 

orta bölüm tercih edilir. İbrik tipi kaynatıcı da (ketle type reboiler) bölünmüş akış (divided 

flow) ve çıkış buharı için kubbe (dom) vardır. 

 

Gövde tarafı tipi tespit edilirken soğutma ve ısıtma miktarı, istenilen basınç düşümü 

ve hizmetin şekli göz önüne alınır. Mesela toplanan buhar için bir hacim gerekli ise ibrik tipi 

kaynatıcı kullanılır. Gövde tarafından akan akışkanın tüplerle temasını artırmak için geçiş 

sayısı artırılır. 
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2.4.2. Tüp Tarafı Akış Düzenleri 
 

Aşağıda Resim 2.8’de tek geçişli bir akış düzeni görülmektedir. 
 

 

Resim 2. 8: Eşanjörde tek geçişli bir akış düzeni 

Tüp tarafına giren akışkan bir taraftaki ayna yüzeyinden tüplere dağılır ve diğer uçtan 

dışarı çıkar. Bu eşanjörde akışkan bütün tüplerde aynı istikamette akar. Eşanjörün tüp tarafı 

tek geçişlidir. Giriş tarafındaki kafaya konulacak perdelerle geçiş sayısını artırmak 

mümkündür. Resim 2.9’da iki geçişli eşanjör gösterilmektedir. 

 

 

Resim 2. 9: Eşanjörlerde iki geçiş durumu 

Geçiş sayısını perdelerin sayısı tayin etmektedir.  

 

2.5. Eşanjör Gövde ve Tüp Tipleri 
 

Eşanjör gövde ve tüp tipleri aşağıdaki şekildedir. 

 

2.5.1. Sabit Aynalı Eşanjörler 
 

Sabit aynalı eşanjörlerde tüplerin bağlı olduğu ayna gövdeye kaynaklıdır. Bu kaynak 

yapılmadan önce hazır durumdaki ayna, Resim 2.10’da gösterilmiştir. 
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Resim 2. 10: Sabit aynalı eşanjörlerde aynanın durumu 

Bu bakımdan tüp demetinin gövdeden sökülerek çıkarılması mümkün değildir. Bu 

eşanjörlerde sıcaklık değişmelerinden meydana gelen uzama ve kısalmalar tüp demetlerinde 

zorlanmalara ve gerilmelere sebep olur. Bu yüzden daha çok sıcaklık değişimlerinin sınırlı 

olduğu durumlarda kullanılır. Gövdeye genleşme bağlantıları konularak meydana gelen 

gerilmeleri azaltmak mümkündür. Şekil 2.20’de genleşme bağlantıları gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. 20: Eşanjörde genleşme bağlantıları 

Sabit aynalı eşanjörlerde tüp demeti sökülemediğinden temizlik ve teknik kontrol 

oldukça güçtür. Özellikle gövde tarafında tortu ve kirlenme (fouling) meydana gelişi sınırlı 

miktarda ise tercih edilir. Gövde tarafında mekanik temizlik yapılamaz, en çok kimyasal 

temizlik yapılır. 

 

2.5.2. U Tüp Demetli Eşanjörler 
 

Resim 2.11’de tüp demeti U şeklinde olan bir eşanjör görülmektedir. Ayna bir adettir. 

Ayna ile kapak arasında cıvatalarla bağlı ve perdeli bir kafa bulunmaktadır. Bu kafaya kanal 

adı verilir. Kanal kafanın gövdeden sökülüp çıkarılması ile ayna ve tüp demeti serbest kalır 

ve bunları gövdeden dışarı almak mümkündür. U tüp demetlerinde tüplerin iç temizliği ve 

teknik kontrolü güçtür. Tek bir aynaya bağlı olduklarından sıcaklık etkisi ile demetin 
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uzaması bir sakınca oluşturmaz. Bu yüzden tüp tarafı ile gövde tarafı arasında büyük sıcaklık 

farklarına müsaade edilebilir. Şekilde görüldüğü gibi kanalı ikiye bölen perde tüp tarafında 

iki geçiş sağlanır. Gövde tarafı akışı tek geçişlidir. 

 

Resim 2. 11: Tüp demeti U şeklindeki eşanjör 

2.5.3. Yüzen Kafalı Eşanjörler 
 

Bu eşanjörde sağdaki ayna, kanal ile gövde arasında sabit bir şekilde cıvatalanmıştır. 

Buna karşılık sol taraftaki ayna, kapağı ile birlikte gövde içinde serbest hareket 

edebilmektedir. Şekil 2.21’de böyle bir eşanjör görülmektedir.  

 

Şekil 2. 21: Yüzer kafalı eşanjör 

Kanal, kafa ve sabit ayna cıvatalarının sökülmesi ile tüp demeti yüzer kafa ile birlikte 

gövdeden çıkarılabilir. Bu şekilde tüplerin dış teknik kontrolünü ve temizliklerini yapmak 

mümkündür. 

 

Bu şekilde ayna ve tüplerin temizliğini yapmak kolaylaşır. Tüm eşanjör parçalarının 

teknik kontrolünü yapmak mümkündür. 

 

Ancak tüpler ile gövde arasında bir açıklığın olması bu eşanjörlerin dezavantajlı 

yönüdür. Açıklık yüzer kafanın dışarı alınması için gereklidir. Ancak açıklık bölümünde tüp 
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bulunmadığı için ısı transferi bakımından bir faydası yoktur. Üstelik gövde içindeki akışkan 

serbest bölgeden daha kolay akacağı için akışın önemli bir kısmı ısı alışverişinin olmadığı 

bölgede gerçekleşmektedir. 

Bu durum yüzer kafalı eşanjörler için önemli bir problemdir (Şekil 2.22).  

 

Şekil 2. 22: Yüzer kafalı eşanjörlerde tüpler ve gövde arasındaki açıklık 

2.5.4. Destek Halkalı Eşanjörler 
 

Bu eşanjörler de yüzer kafalıdır. Şekil 2.23’te bu tip bir eşanjör görülmektedir. 

 

Şekil 2. 23: Destek halkalı eşanjörler 

Kullanılan parçalı destek halkası sayesinde tüp demeti ile gövde arasındaki açıklık 

azaltılmıştır. Dikkat edilirse gövde kapağının çapı gövdenin tüpleri tutan diğer bölümünün 

çapından büyüktür. 

 

Tüpler, ayna ve yüzer kafa kapağı ile birlikte kanal kafa tarafından dışarı alınamaz. 

Öncelikle yüzer kafa tarafındaki gövde kapağı, yüzer kafa kapağı ve parçalı destek halkası 

sökülerek çıkarılır. Bundan sonra tüp demetini kanal kafa tarafından dışarı almak 

mümkündür. 
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Bu eşanjörlerde tüp demeti ile gövde arasında kalan açıklık normal yüzer kafalı 

eşanjörlerden daha azdır. Bu yüzden daha verimli eşanjörlerdir. Buna karşılık parça sayısı 

çoktur. Sökülüp takılması daha zordur. Bu bakımdan daha pahalı eşanjörlerdir.  

 

2.6. Eşanjörlerde İşletme ve Bakım 
 

Hava ile hidrokarbonların karışması yanıcı ve patlayıcı bileşimlerin meydana 

gelmesine sebep olabilir. Bu bakımdan oldukça tehlikelidir. Bir eşanjöre sıvı veya gaz 

hidrokarbon vermeden önce içerdeki havanın veya sıvının inert bir gaz veya buharla atılması 

gerekir. Eğer bunun için buhar kullanılıyorsa bu işleme “stim-out” denir. 

 

Eşanjörün gövde ve tüp demeti farklı malzemelerden imal edilmiş olabilir. Bu yüzden 

sıcaklığa karşı farklı tepki verebilir. Bir ısınma hâlinde iki malzemenin genişleme ve uzama 

hızları farklı farklı olabilir. Bu yüzden ani bir sıcaklık değişimi etkisi ile bağlantılarda büyük 

zorlanmalar ve kopmalar ile karşılaşılabilir. Sıcak bir eşanjöre soğuk akışkan asla aniden 

verilmemelidir. Aynı şekilde soğuk bir eşanjöre sıcak akışkan yavaş yavaş sevk edilmelidir. 

Devreden çıkarma ve devreye alma sırasında sıcaklık değişikliklerinin çok yavaş olması 

gerekir. 

 

Devreye alma sırasında önce soğutma suyu açılır. Daha sonra sıcak akışkan devresi 

yavaş yavaş açılarak çalışma sıcaklığına ulaşılır. Devreden çıkarma sırasında ise önce sıcak 

akışkan kesilir. Bu şekilde eşanjör zamanla soğur. Daha sonra soğutma suyu devresi 

kapatılır. Eşanjör sıvı ile dolu iken vanalar kesinlikle kapatılmamalıdır. Isınan sıvıda 

meydana gelecek genişleme eşanjörün patlayıp hasarlanmasına sebep olabilir. Vanalar 

kapatılmadan önce eşanjör boşaltılmalıdır. Dış sıcaklık çok düşükse eşanjörün tüplerinde 

kalan su donabilir. Donan su genişler ve tüpleri patlatabilir.  Bu sebeple hava sıcaklığı sıfırın 

altında ise çalışmayan eşanjördeki suyun boşaltılması gerekir. 

 

Tüplerdeki su gövde tarafındaki hidrokarbonun hızlı buharlaşması neticesinde de 

donabilir. Gövde tarafındaki hafif hidrokarbonların basıncı aniden düşürülmez. Aksi takdirde 

süratle buharlaşan hidrokarbon dışardan büyük miktarda ısı alarak önemli sıcaklık 

düşmelerine ve neticede don olaylarına sebep olabilir. 

 

Bazı eşanjörlerde devreden çıkarmadan sonra kalan hidrokarbonların buhar veya bir 

inert gaz püskürtülerek temizlenmesi gerekir. Çünkü eşanjör içindeki patlayıcı, yanıcı 

karışım bir tehlike kaynağı olabilir. 

 

2.7. İşletme Basıncı ve Sıcaklığı 
 

Her eşanjör etiket plakasında yazılı olan basınç ve sıcaklıkta çalışmak üzere dizayn 

edilmiştir. İşletme basıncı bu değerin üzerine çıkarsa gövde ve tüplerde hasar meydana 

gelebilir. Mesela basınç etkisi ile bir tüpün çatladığını ve aynadan ayrıldığını düşünelim. Bu 

durumda sıvının biri diğerine karışır. 
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Tipik bir soğutma suyu çevriminde suya korozyon inhibitörü ve taş tutmayı önleyecek 

asit ilave edilir. Yüksek sıcaklık taş tutmayı artırır. Tüp çeperlerinde meydana gelen 

kirlenmeler (fouling) akışa karşı bir direnç oluşturur. Bazı akışkanlarda sıcaklığın düşük 

olması da kirlenme ve tortu miktarını artırır. Bu bakımdan sıcaklık için daha önceden tespit 

edilmiş alt ve üst limitlere uymaya dikkat edilmelidir. 

 

Isının, suyu hidrokarbonlardan ayırmak için kullanıldığı proseslerde düşük sıcaklık 

verimi azaltır. Eşanjördeki sıcaklığı kontrol etmenin bir yolu soğutma suyu debisini kontrol 

etmektir. Soğutma suyu akış hızını çok düşürerek eşanjör içindeki sıcaklığı aşırı yükseltmek 

sakıncalıdır. Çünkü yüksek sıcaklıkta tortuların artması ve kirlenmelerin eşanjörde 

tıkanmalar meydana getirmesi ihtimali fazladır. 

 

Bazı eşanjörlerde ürünlerin bir kısmı eşanjöre girmeden baypas edilir. Bu şekilde 

eşanjör çıkışı baypas devresinin birleştiği yerde daha yüksek sıcaklık meydana gelir. 

 

Eşanjör bir sistemin parçasıdır. Bu sistem içindeki diğer donatımlarda meydana gelen 

fiziksel değişiklikler eşanjörü de etkiler. Aynı şekilde eşanjörde yapılacak bir değişikliğin 

sistemin diğer donatımlarına yapacağı etkinin dikkate alınması gerekir. Bir değişiklik 

yapmadan önce ve sonra basınç ve sıcaklıkları tespit etmek iyi bir uygulamadır. Bu şekilde 

hangi şartların hakikaten değiştiği daha doğru olarak bilinecek ve işletmedeki güçlüklerin 

yeri kesin olarak tespit edilebilecektir. 

 

Nerede ve hangi değişikliklerin yapıldığının bir kaydının tutulmasında önemli yararlar 

vardır. Değişiklikten bir fayda sağlanmazsa eski çalışma şartlarına dönmek gerekir. 

 

2.8. Eşanjörlerde Kirlenme 
 

Kirlenme bir eşanjörün parçaları üzerinde değişik tür birikintilerin oluşması anlamına 

gelen bir terimdir. Kirliliğe neden olan parçacıklar boru cidarlarına yapıştıkça kirlenme boru 

duvarlarının kalınlığını etkin bir şekilde artırır. 

 

Boru duvarları kirlendikçe boru duvarı içinden geçen ısı daha fazla yol alır. Bir başka 

deyişle ısı transfer zamanı artar.  Ayrıca eşanjör içinden akan sıvı akış hızını azaltır. 

 

Bir eşanjördeki kirlenme verim kaybına neden olur. Bu durum eşanjörde sıcaklık ve 

basınç kaybıyla kendini gösterir. Eğer kirlenme sıvı geçişini kısıtlıyorsa ısı değiştirici basıncı 

artacaktır. Isı transferinin kaybı sıcaklık ile belli olmaktadır. Eşanjöre sıcak giren sıvının 

çıkış sıcaklığı olması gerekenden daha yüksek ise bu da eşanjörde bir kirlilik olduğunun 

göstergesidir. 

 

Kirlenmenin diğer bir şekli de çökelmedir. Çökelme artık ve kirliliklerin birikmesi 

anlamına gelir. Eşanjör malzemesinin sıvı ile etkileşmesinden meydana gelen korozyon 

ürünleri de bir başka kirlenme kaynağıdır (Resim 2.12).  
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Resim 2. 12: Eşanjörde korozyon 

Diğer kirlenme tipleri ise soğutma suyunda büyüyen yosun, koklaşma ve tuz 

birikintileridir. Bunların hepsi ısı transfer hızını azaltır.   

 

Eşanjörlerde kirlenmeyi önlemek için tortu oluşmasını önleyici (Antifoulants) ve 

tortuya sebep olan kimyasal reaksiyonları önleyici inhibitörler kullanılır. 

 

2.9. Eşanjörlerde Bakım 
 

Akışkan içinde asılı vaziyette bulunan erimeyen maddelerin pıhtılaşmasını önlemek 

için dispersentler kullanılır. Tortuları gidermek için kullanılan metotlar bunların cinslerine 

bağlıdır. Tortunun şiddeti de temizleme ve giderme metotlarını belirler. Bir süre için 

kirlenme problemi ihmal edilmiş ise mekanik olarak kesme ve kazıma gerekli olabilir ve 

temizlik için eşanjörün bazı parçaları sökülür.  

 

Bununla birlikte tortuların çoğu eşanjörü devreden çıkarmadan temizlenebilir. Eşanjör 

işletmede iken yapılan temizliğe devrede iken bakım denir. 

 

Bunun için tüp tarafı veya gövde tarafından akan sıvıya bazı kimyasal maddeler 

katılır. Hidrokarbon içine su enjekte edilir. Tüplerden akan karışımdaki su, tuzu eritir. 

Toplayıcıda ürün ve tuzlu su ayrılır. Genellikle kimyasal ve mekanik temizlik için eşanjörün 

devreden çıkarılması gerekir. 

 

Kimyasal temizlik için eşanjörün demontajı gerekli değildir. Tüp veya gövde tarafında 

temizleyici bir karışım devridaim ettirilir. Mekanik temizlik için eşanjörün bazı parçalarını 

sökmek gerekir. Resim 2.13’te görülen su jeti ile temizlik en çok kullanılan metotlardan 

biridir.  

 

Resim 2. 13: Eşanjörlerde su jeti ile temizlik 
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Yüksek basınçlı su tüplerin içine ve dışına püskürtülür. Suyun kuvveti ile tortular 

yıkanarak uzaklaştırılır. Ağır hidrokarbon tortularının temizlenmesi için geniş çapta buhar 

jeti de kullanılmaktadır.  

 

Buharın sıcaklık etkisi ile yumuşayan tortular buhar jetinin kuvveti ile yıkanarak 

uzaklaştırılır. Hidrolik yıkamanın her çeşidinde de eşanjörün bir miktar demontajı gerekir. 

Uç plakaları ve kapaklar tüpleri açığa çıkarmak için yerlerinden sökülür. Kimyasal ve 

hidrolik temizliğe fazla direnç gösteren tortular için mekanik yöntemler kullanılır. 

 

Bunun için eşanjör tamamen sökülür ve parçalar üzerindeki taş ve kirlenmeler matkap 

gibi mekanik cihazlarla temizlenir.  

 

2.9.1. Kaçak Testi 
 

Bir sızıntıdan şüphelenildiği zaman evvela bir ön test yapılır. Ön test için eşanjörün 

demonte edilmesine gerek yoktur. Önce daha düşük basınçlı olan akışkandan numune alınır. 

Düşük basınç gövde tarafında veya tüp tarafında olabilir. Eşanjörden geçen akışkanlar yağ ve 

soğutma suyu ise gözle kontrol neticesinde kaçağın olup olmadığı anlaşılır. 

 

Akışkanlar birbirinden çok farklı maddeler değilse kimyasal analiz gerekebilir. 

Kaçağın olduğu kanaatine varılırsa genellikle basınçlı su kullanılarak hidrostatik test yapılır. 

Tüp tarafının testi için gövde tarafı boşaltılır. Tüp tarafına su doldurulup basınç uygulanır. 

Tüplerde ve tüp uçlarında bir sızıntı varsa basınçlı su gövdeye akacaktır. Gövde dibine 

toplanan su dipte açılan bir vanadan veya nozuldan akar ve görülebilir. Gövde tarafına da 

aynı test uygulanabilir. 

 

Bu ön testler neticesinde bir kaçak olduğu kesinleşirse eşanjörün bazı parçaları 

sökülerek kaçağın yeri tespit edilmeye çalışılır. Sabit aynalı eşanjörlerde uç plakaları ve 

kapaklar sökülerek çıkarılır. Bu şekilde aynaların ve tüp uçlarının gözle kontrolü mümkün 

olur. Gövdeye basınçlı su uygulanırsa delik ve çatlak tüplere giren su tüpün ucundan akarken 

görülebilir. Arızalı tüp ya iki ucundan tıpalanır ve körlenir, ya da aynaya olan bağlantısı 

kesilerek çıkarılır ve yenilenir. Şekil 2.24’te bir tüpün aynaya bağlandığı yerde olan sızıntısı 

görülmektedir. 
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Şekil 2. 24: Eşanjörde kaçak kontrolü 

Bu durum ayna yüzeyine bakarak tespit edilir. Tüp aynaya kaynakla bağlı ise kaynak 

tamiri yapılır. Makineto ile bağlanmış ise tüp ucu yeniden şişirilerek sızıntı önlenir.  

 

Şekil 2.25’te yüzen kafalı bir eşanjörün test için kısmen sökülmüş durumu 

görülmektedir. 

 

Şekil 2. 25: Eşanjörün test için kısmen sökülmüş hâli 

Gövde kapağı sökülmüş ve tüp demeti basınçlı su ile doldurulmuştur. Bu durumda 

yüzer kafanın contasında ve tüp uçlarındaki sızıntılar görülebilir. Tüplerin gövde içinde 

kalan bölümlerinde sızıntı varsa veya sabit kafada herhangi bir kaçak varsa gövde içindeki su 

gözlenerek bu durum aşılmaya çalışılır. Fakat kaçağın yerini tespit etmek mümkün olmaz.  

Çünkü tüp demeti ve sabit kafa görülemez. Ancak bu bölgelerden bir kaçak olduğuna dair 

kesin kanaat uyanırsa başka testler gerekir. 
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Şekil 2. 26: Eşanjörde test için kanal kafa kapağının sökülmüş hâli 

Kanal kafa kapağı sökülür, tüp tarafındaki sıvı boşaltılır. Gövdeye basınçlı su 

uygulanır. Çatlak ve deliklerden tüplere giren su tüp ucundan dışarı akar veya damlar. Ayna 

gözle muayene edilerek sızıntı noktaları tespit edilebilir. 

 

Normal olarak bütün bu testler sırasında test basıncı olarak işletme basıncının 1,5 katı 

alınır. Bu basınç sınırı asla geçilmemelidir. 

 

Test yapanlar test suyunun veya sıvısının sıcaklıkla genişleyip basıncının 

yükselebileceğini daima göz önüne almalıdırlar. Dikkat edilmezse eşanjörde bir hasar 

meydana gelebilir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Borulu ısı değiştiricileri kullanınız. 

Kullanılacak malzemeler:Borulu bir eşanjör, contalar, cıvata anahtarları, pas sökücü 

kimyasallar, temizleme fırçaları, zımpara, taşlama aleti, boya tabancası. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Isı değiştiricinin birinci kapağını 

açmak için vidaları sökünüz. 

 

 Önlüğünüzü giyerek çalışma ortamını 

hazırlayınız.  

 Kapağı açmak için uygun anahtarı seçiniz. 

 Gerekirse pas sökücü kullanınız. 

 Sökülen kapak cıvatalarını işaretleyiniz. 

 Sökülen kapağı dikkatli bir şekilde 

çıkarınız. 

 

 Cıvata dişlerini sıyırmamaya dikkat 

ediniz. 

 Isı değiştirici boruları ile ayna arasını 

kontrol ediniz. 

 

 Kapağı inceleyiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Isı değiştirici ile kapak arasına sıvı 

conta sürünüz. 

 

 Kapakta boya kabarcığı varsa 

temizleyiniz. 

 Kapak contasını çıkarınız. 

 

 Contayı kontrol ediniz. 

 Kapak contasını kontrol ediniz. 

 

 Değiştirmek gerekiyorsa contayı 

değiştiriniz. 

 Isı değiştiricinin ikinci kapağını açınız. 

 

 Cıvata somununa uygun anahtar seçiniz. 

 İkinci kapak ve contayı kontrol ediniz. 

 

 Sökülen ikinci kapak cıvatalarını 

işaretleyiniz. 
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 Isı değiştirici borular için temizleme 

aparatını hazırlayınız. 

 

 Uygun çapta bir temizlik aparatı 

seçildiğine dikkat ediniz. 

 İkinci kapak ve contayı inceleyiniz. 

 

 Conta ve kapak bakımını yapınız.  

 Aparatı kullanarak boru içini 

temizleyiniz. 

 

 Borunun sonuna kadar aparatı uzatınız. 

 Isı değiştiricinin tüm borularını 

aparatla temizleyiniz. 

 

 Aparatı temizleyiniz. 
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 Isı değiştiricinin contalarını 

yerleştiriniz. 

 

 Sızdırmazlığı sağlamaya dikkat ediniz. 

 Kapakları kapatınız. 

 

 Uygun cıvataları kullandığınıza dikkat 

ediniz. 

 Gövde ve kapakları boyayınız. 

 

 Uygun şekilde ısı değiştiriciyi tutturunuz. 

 Çalıştığınız malzemeleri temizleyiniz. 

 Kullandığınız malzemeleri dikkatlice 

temizleyiniz. 

 Malzemelerin kırılabilir malzemeler 

olduğunu unutmayınız. 

 Yaptığınız uygulama ile ilgili rapor 

yazınız. 

 Deney sırasında aldığınız notlardan 

faydalanınız. 

 Raporu işlem sırasına göre yazınız. 

 Raporlarınızı kuralına uygun ve okunaklı 

yazmaya özen gösteriniz.  
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Isı değiştiricinin birinci kapağını açmak için vidaları söktünüz 

mü? 

  

2. Sökülen kapağı dikkatli bir şekilde çıkardınız mı?   

3. Isı değiştirici boruları ile ayna arasını kontrol ettiniz mi?   

4. Isı değiştirici ile kapak arasına sıvı conta sürdünüz mü?   

5. Kapak contasını çıkardınız mı?   

6. Kapak contasını kontrol ettiniz mi?   

7. Isı değiştiricinin ikinci kapağını açtınız mı?   

8. İkinci kapak ve contayı kontrol ettiniz mi?   

9. Isı değiştirici borular için temizleme aparatını hazırladınız mı?   

10. İkinci kapak ve contayı incelediniz mi?   

11. Aparatı kullanarak boru içini temizlediniz mi?   

12. Isı değiştiricinin tüm borularını aparatla temizlediniz mi?   

13. Isı değiştiricinin contalarını yerleştirdiniz mi?   

14. Kapakları kapattınız mı?   

15. Gövde ve kapakları boyadınız mı?   

16. Çalıştığınız malzemeleri temizlediniz mi?   

17. Yaptığınız uygulama ile ilgili rapor yazdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Eşanjörler, genel olarak aşağıdakilerden hangi işlem için kullanılır? 

A) Kütle transferi için 

B) Isı transferi için 

C) Destilasyon için 

D) Evaporasyon için 

 

2. Eşanjörlerde ısı transferi  genel olarak hangi yollarla olur? 

A) Kondüksiyon, konveksiyon 

B) Ekstraksiyon, destilasyon 

C) Fraksiyon, kristalizasyon  

D) Hiçbiri 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi konstrüksiyon tipine göre reküparatörlerden değildir? 

A) Borulu 

B) Levhalı 

C) Borulu kanatlı 

D) Havalı 

 

4. Isı akışının yönü ne şekilde olur? 

A) Soğuktan sıcağa doğru 

B) Soğuktan soğuğa doğru 

C) Sıcaktan soğuğa doğru 

D) Sıcaktan sıcağa doğru 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi boru içinde akışkan hareketinin şeklidir? 

A) Paralel akış 

B) Çapraz akış 

C) Zıt akış 

D) Türbülanslı akış 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Tek ve …………….. yerine aynı hacmi işgal edecek …………….. tüp kullanmak ısı 

transferini artırır. Bu sebepten eşanjörlerde ……………………………… demetleri 

kullanılır. 

 

7. Perdeler, tüplere destek olmakla birlikte ………. akışı bozarak ısı transferini artırmak 

ve …………….   ………..  etkisini azaltmak görevini yapar. 

 

8. Isı geçiş yüzeyi …………. , tüplerin ………. ve ………… bağlıdır. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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9. Bir eşanjöre sıvı veya gaz hidrokarbon vermeden önce içerdeki havanın veya sıvının 

……………….. veya …………. atılması gerekir. 

10. Sıcak bir eşanjöre soğuk akışkan …………. verilmemelidir. Aynı şekilde soğuk bir 

eşanjöre sıcak akışkan ……………, …………. sevk edilmelidir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak plakalı ısı değiştiricileri 

kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki işletmelerde kullanılan plakalı ısı değiştiricileri araştırınız. 

 Plakalı ısı değiştiricilerin amaçlarını araştırınız. 

 

3. PLAKALI ISI DEĞİŞTİRİCİLER 
 

3.1. Tanımı ve Çeşitleri 
 

Farklı sıcaklıklara sahip türdeş veya farklı akışkan cinslerinin plakalar arasında 

birbirine karışmadan dolaşarak ısı alış verişi yapmasıdır. 

 

Plakalar üzerindeki özel balık sırtı tasarım sayesinde akış esnasında akışkanın hızı, 

sürekli olarak değişir. Bu nedenle elde edilen çalkantı ve yüksek türbülans sayesinde daha 

küçük hacim ile gereken ısıyı transfer eder. 

 

Bunlarda esas ısı geçişinin olduğu yüzeyler genelde ince metal plakalardan 

(levhalardan) yapılır. Bu metal yüzeyler düz veya dalgalı biçimde olabilir. Borulu tip ısı 

değiştiricilerde olduğu gibi yüksek basınç ve sıcaklıklara dayanımları azdır. Plakalar 

alüminyum, zirkonyum, titanyum, nikel veya paslanmaz çelikten yapılmış olabilir. 

 

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 üretilirler. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 3.1: Plakalar üzerindeki balık sırtı tasarım 

 

3.1.1. Kaynaklı (Lehimli) Tip Plakalı Isı Değiştiriciler  
 

Klasik tip contalı plakalı ısı değiştiricilerin daha düşük maliyetli bir alternatifi de 

lehimli plakalı ısı değiştiricileridir. Bu tip ünitelerin getirdiği bir başka avantaj da daha 

yüksek sıcaklıklar ve çalışma basınçlarında görev yapabilme kabiliyetleridir. Çalışma 

prensipleri genel olarak contalı plakalı ısı değiştiriciler ile aynıdır. Ancak burada contaların 

yerini bakır lehim malzemesi almıştır. Paslanmaz çelik plakalar lehimleme amacı ile 

kullanılan bakır film ile birlikte vakum altında yüksek sıcaklıkta fırınlanır. Elde edilen sonuç 

contasız ve son derece kompakt yapıda bir ısı değiştirici olur. 

 

 Lehimli ısı değiştiricilerin avantajları aşağıda sıralanmıştır. 

 

 Düşük maliyet: Standart boyutlarda seri olarak üretilmeleri ve yüksek ısı 

transfer kat sayıları sebebi ile düşük maliyetli bir alternatif oluştururlar. 

 Yüksek sıcaklık ve basınçlarda çalışabilme: Contaların mevcut olmaması 

sebebi ile bu tür ısı eşanjörleri -180 / +200 °C aralığındaki sıcaklıklarda 

ve 30 bara kadar çalışma basınçlarında kullanılabilir. 

 Düşük çalışma ağırlığı: Ağırlığı çok düşük olduğu için çoğu zaman hiçbir 

ilave desteğe ihtiyaç duymadan hat üzerine monte edilebilir. 

 Yakın sıcaklık yaşamı ve yüksek ısı transfer verimi: Plakalar içerisinde 

elde edilen yüksek türbülans nedeni ile çok kısa sürelerde rejime girebilir 

ve çalıştığı sistemin verimini artırır. 
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Resim 3.1: Lehimli ısı değiştiricileri 

3.1.2. Contalı Tip Plakalı Isı Değiştiriciler  
 

Maliyet ve verimlilik konusunda sürekli devam etmekte olan çalışmalar, geleneksel 

borulu ısı değiştiricilerinin yanı sıra pek çok değişik tipte ısı değiştiricisinin de 

geliştirilmesine yol açmıştır. Ancak bu farklı ısı değiştirici tiplerinin arasında en çok 

yaygınlık kazananı ve en başarılı olanı plakalı ısı değiştiriciler olmuştur. Günümüzde plakalı 

ısı değiştiriciler, süt ve gıda sanayinden kimyasal sanayiye kadar hemen her sanayi kolunda 

ısıtma ve soğutma bölümlerinde kullanılmaktadır. 

 

Petrol rafinerilerinde, termik santrallerde, kimya endüstrisinde çok fazla uygulama 

alanı bulunabilen bu ısı değiştiricilerine ait resimler aşağıdadır. 

 

Plakalı ısı değiştiricide conta sistemi sayesinde iki akışkanın karışması mümkün 

değildir. 

 

Resim 3.2: Contalı tip plakalı ısı değiştiriciler 
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Kapasite artırmak gerekirse contalı tiplerde plaka eklenerek artırılabilir. 

                                      

Şekil 3.2: Plakalı eşanjörde conta sistemi               Resim 3.3: Plakalı eşanjörde kapasite artırımı 

 

 Çalışma prensibi: Plakalı ısı değiştiricilerin ana elemanı dalgalı bir yüzeye 

sahip metal plakalardır. Her bir plakanın üzerinde akışkan giriş/çıkış nozulları 

ve ayrıca sızdırmazlığı sağlayan bir conta bulunmaktadır. Kullanılan conta 

sistemi nedeni ile her iki akışkan da birbiri ile karışmadan farklı kanallar 

arasından akar. Bu sırada arzu edilen ısı transferi elde edilir. Conta yardımı ile 

akışkanların birbirine karışması önlenmiştir. Sızdırmazlık ise gövde üzerinde 

bulunan ve plaka paketini sıkıştıran saplamalar vasıtası ile sağlanır. Bu sebeple 

bu saplamaların sökülmesi sureti ile tüm ısı transfer yüzeylerine bakım ve 

temizlik amacı ile kolayca ulaşmak mümkündür. 

 

 Avantajları: 

Akışkanların birbirine karışma riskini önleyen conta 

Yüksek verim, düşük maliyet 

Düşük ağırlık ve montaj hacmi 

Bakım kolaylığı ve kapasite artırımına olanak sağlanabilmesi 

 

 

Resim 3.4: Plakalı contalı eşanjör 
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Plakalı contalı eşanjörlerin paslanmaz çelik plakalar sayesinde ömürleri 20–30 sene 

gibi uzun olur. Açmak ve temizlemek gerektiğinde kolayca sökülebilir. Kireçlenmeyi 

önlemek için sisteme su yumuşatma cihazlarının bağlanması uygun olur. Değişik tipte 

akışkan kanal tasarımı, istenilen basınç düşümünü ve ısı transfer kapasitesini olumlu yönde 

etkileyecektir. 

 

Resim 3.5: Plakalı eşanjörde akışkan kanalları 

3.1.3. Özel Tip Plakalı Isı Değiştiriciler 
 

 Geniş aralıklı plakalı ısı değiştirici 

Geniş aralıklı plakalı içerisinde elyaf veya yüksek yoğunlukla katı madde içeren 

akışkanlar için geliştirilmişlerdir. Normal plakalı ısı eşanjörlerinin tıkanma 

problemi yaşayabilecekleri bu tür uygulamalarda sorunsuz çalışabilirler. Bu tür 

plakalarda hem kanal genişliği arttırılmıştır. Plakaların birbirleri ile temas 

ettikleri nokta sıfıra indirilmiştir. 

 Kullanım alanları ise şöyledir: Tekstil endüstrisi boyahane atık suyundan 

ısı geri kazanımı, kâğıt/selüloz endüstrinde proses akışkanlarının 

ısıtılması ve soğutulması, şeker endüstrisinde proses akışkanlarının 

ısıtılması, gıda sanayisinde viskoz sıvılarının ısıtılması ve soğutulması 

 

 Yarı-kaynaklı plakalı ısı değiştirici 
Lazer kaynağı ile birleştirilen iki ısı değiştirici plakasından meydana gelen 

kasetlerden oluşur. Bu sayede akışkanların birinin dolaştığı kanallarda contalar 

ortadan kaldırılırken diğer taraf ise normal bir plakalı ısı değiştirici plakası gibi 

contalıdır ve sökülüp bakımı yapılabilir. Kaynaklı olan tarafta akışkanın temas 

ettiği tek conta giriş ve çıkış portlarında bulunan ve genellikle uygulamaya göre 

özel malzemeden imal edilmiş o-ringlerdir. 

 Kullanım alanları ise aşağıdaki gibidir: 

o Soğutma sayesinde NH3 evaporatörü ve kondenseri olarak yaygın 

olarak kullanılır.  

o Conta malzemelerine karşı agresif akışkanların ısıtılması ve 

soğutulması 

o Sülfürik asit üretiminde asidin soğutulmasıdır. 

 

 Çift cidarlı plakalı ısı değiştirici 

Her bir ısı değiştirici üst üste yerleştirilmiş iki plakadan oluşmaktadır. Bu 

sayede herhangi bir sebep ile plakalardan birinin delinmesi veya çatlaması 

durumunda diğer akışkanla bir karışma olmamakta, sızıntı eşanjörün dışına 
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doğru olmaktadır. Ayrıca herhangi bir sızıntı olup olmadığı; oluyor ise 

sızıntının hangi plakadan kaynaklandığı eşanjörün dışından bakılarak tespit 

edilebilir. 

 Kullanım alanları aşağıda verilmiştir: 

 İlaç sanayisinde distile su ısıtılması ve soğutulması 

 Trafo yağı soğutma 

 Su ile karşılaştığında patlama veya diğer riskleri içeren akışkanların 

ısıtılması ve soğutulması 

 

Şekil 3.3: Plakalı eşanjör bağlantı şeması 

3.2. Plâkalı Eşanjör İçin Gerekli Ortam Koşulları ve Çalışma 

Şartları 
 

Başlıktan da anlaşılacağı gibi plaka ısı değiştiricinin çalıştığı ortamla ilgili bazı özellik 

ve şartlar maddeler hâlinde aşağıda verilmiştir: 

 Standart plaka eşanjörler “kapalı” ve “donmaya karşı korunmuş” mekânlarda 

kullanılmak üzere tasarlanmışlardır. 
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 Açık alanlarda montaj gerektiğinde veya montaj yapılacak yerde atmosferik 

nem oranı %70’in üzerinde ise plaka eşanjör için özel tasarım ve emniyet 

tedbirleri uygulanmalıdır. 

  Başka türlü belirtilmemiş ise standart plaka eşanjörler düz zemin üzerine, dikey 

konumda yerleştirilmeli ve bu şekilde çalışmalıdır. 

 Ortam sıcaklığının plaka eşanjör için belirlenen maksimum işletme sıcaklığını 

aşmamasına dikkat edilmelidir. 

 Plaka eşanjörün contaları dış mekanik etkilerden ve çevresel gaz ve asitlerin 

agresif/zararlı etkilerinden uzak olmalıdır. 

  Ozon, elastomer contaların erken sertleşmesine ve özelliğini kaybetmesine 

sebep olur. Güneş ışığı ve ültraviyole ışık da uzun sürede aynı etkiyi yapar. Bu 

nedenle plaka eşanjörün monte edileceği yere karar verirken ozon yayan 

cihazlardan ve direkt güneş ışığından mümkün olduğunca uzak kalmasına özen 

gösterilmelidir. 

 Plaka eşanjör açık alana (dışarıda) monte edilecek ise buzlanma, nem ve direkt 

güneş ışığı gibi çevresel etkilerden korunmalıdır. 

  Montaj sonrası, sıkıştırma cıvataları paslanma riskine karşı gresle 

kaplanmalıdır. 

  Özellikle kategori–1 grubuna giren akışkanların (tehlikeli maddeler) 

kullanıldığı eşanjörlerin bulunduğu yerlerde, işyeri emniyet ve yangın 

talimatlarına tamamıyla uyulması gerekir. 

 Herhangi bir sızıntı işletme şartları açısından tehlike arz ediyorsa plaka eşanjör 

etrafına / altına sıçrama ve sızıntıya karşı koruma yapılması tavsiye edilir. 

 

Şekil 3.4: Plakalı eşanjör tesisat bağlantı şeması 

Bu cihazların büyüklükleri ısıtılacak ortamın büyüklüğüne ve gerekli kapasiteye 

uygun seçilir. Plakalı ısı değiştirici enstrümentasyon donanımı olarak aşağıdaki şekildeki 

gibi bir bağlantıyı inceleriz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Plakalı ısı değiştiricileri kullanınız. 

Kullanılacak malzemeler: Plakalı ısı değiştiriciler 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Isı değiştiricinin fiziksel kontrolünü 

yapınız. 

 Boru çaplarını sisteme uyumlu seçiniz. 

 Sızdırma olmayacak şekilde montaj 

yapınız. 

 Bağlantılarının fiziksel kontrolünü 

yapınız. 
 Boru çaplarını sisteme uyumlu seçiniz. 

 Sızdırma olmayacak şekilde montaj 

yapınız. 

 Çevre donanımının fiziksel kontrolünü 

yapınız. 

 Donanımların çalışmaya hazır hâlde 

olmasını sağlayınız. 

 Kontrol vanalarını kullanarak 

çalıştırınız. 

 Vanaları yapacağı işe uygun olarak 

seçiniz. 

 Vana ölçülerinin siteme uyumlu olmasına 

dikkat ediniz. 

 Çıkış değerlerini kontrol ediniz. 

 Akış, sıcaklık ve basınç değerlerinin 

değişimini dikkatle takip ediniz. 

 Takip ettiğiniz değişkenleri dikkatle not 

ediniz. 

 Anormal değerler veren değişkenler 

olması durumunda sistemi acil 

durdurunuz. 

 Rapor hazırlayınız. 

 

 Deney sırasında aldığınız notlardan 

faydalanınız. 

 Raporu işlem sırasına göre yazınız. 

 Raporlarınızı kuralına uygun ve okunaklı 

yazmaya özen gösteriniz. 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Isı değiştiricinin fiziksel kontrolünü yaptınız mı?   

2. Bağlantılarının fiziksel kontrolünü yaptınız mı?   

3. Çevre donanımının fiziksel kontrolünü yaptınız mı?   

4. Kontrol vanalarını kullanarak çalıştırdınız mı?   

5. Çıkış değerlerini kontrol ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Akışkanın (sıvının) içinden yön değiştirmeden dümdüz aktığı ve bir sürgü vasıtasıyla 

akışın kesilebildiği vana türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Termostatik vana 

B) Servo-motorlu vana 

C) Pnömatik vana 

D) Sürgülü (şiber) vana 
 

2. Üzerine bağlandıkları cihaz (eşanjör, vb.) içerisindeki sıvının sıcaklığını kontrol eden 

ve bu sıcaklığın istenen değeri aşmamasını sağlayarak ısıtıcı akışkanın yolunu açan 

veya kapatan vana aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sürgülü (şiber) vana  

B) Pnömatik vana 

C) Termostatik vana 

D) Selonoid vana 

 

3. Özel tip plakalı ısı değiştiriciler kaç çeşitten oluşur? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

 

4. Isı değiştirici plakalar genellikle hangi metallerden yapılmaz? 
A) Alüminyum 

B) Zirkonyum 

C) Titanyum 

D) Bakır 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

5. Plakalı ısı değiştiricide conta sistemi sayesinde iki akışkanın ……………... 

mümkün değildir. 
 

6. Bu cihazların büyüklükleri ısıtılacak ortamın büyüklüğüne ve gerekli 

……………. uygun seçilir. 
 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Sabit aynalı eşanjörlerde …………………. sökülemediğinden temizlik ve teknik 

kontrol oldukça güçtür.  

 

2. Bir geçişli …………… akışkan bir uçtan girer, gövde boyunca yol alır ve öbür uçtan 

dışarı çıkar. 

 

3. Eşanjörlerde ……………, tüplere destek olmak yanında laminer akışı bozarak ısı 

transferini artırmak ve filmin izolasyon etkisini azaltmak görevini yapar. 

 

4. Bir borunun içinden ve dışından geçen akışkanların yönlerinin aynı ve içteki akışkan 

sıcaklığının daha fazla olduğu düşünüldüğünde ………………… dışa geçecek ve iç 

akışkanın sıcaklığı azalırken dış akışkanın sıcaklığı artacaktır. 

 

5. Isı geçirgenliği hızını etkileyen faktörleri şöyle sıralayabiliriz. Isının geçtiği maddenin 

…….., ısının geçtiği maddenin kalınlığı ve ……………    ………………. 

 

6. Konveksiyon yolu ile ısı transferi bir …………veya………… taşınması olayıdır. 

 

7. Direkt temaslı ısı eşanjörlerinde her akışkan, arada bir yüzey olmaksızın 

,………………. temas etmektedir.  

 

8. Isı değiştiriciler genel olarak bir akışkandan diğer ………… ısıyı  …………. için 

kullanılan cihazlardır. 

 

9. Kolon ve dramlardaki …………………………….bu ekipmanlardaki gerekli 

temizliğin kolayca yapılacağı, arızaların giderilmesi için rahat çalışabilecek 

büyüklüklerde yapılır. 

 

10. Dramın içinde ayrışmanın iyi sağlanabilmesi için …………    ……….  , 

hidrokarbonların alındığı rayzerin yüksekliğinin uygun ölçüde olmasına, seviyelerin 

kontrolüne dikkat edilir. 

 

11. Dolgulu kolonda sıvının yukarıdan aşağıya;  gazın aşağıdan yukarıya hareketi 

sırasında kolon içinde dolgu malzemesinin boşluklarında temas ederken birbirleri ile 

…………   ……………… yaparak  istenilen  ayrışmayı sağlar. 

 

12. Teknik kontrol esas itibarıyla kabın fiziksel durumunu belirlemek ve yıpranmasının  

……… , ……… ve sebeplerini tayin etmek için yapılır. 

 

13. Kolondan ısı çekilmesi  ……………………..yapılır. 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

14. Bir eşanjörün parçaları üzerinde oluşan kirlenmenin sebebi nedir? 

A) Isı artışı 

B) Isı azalması 

C) Birikintiler 

D) Hiçbiri 

 

15. Eşanjörde bir sızıntıdan şüphelenildiği zaman evvela ne yapılır? 

A) Bir ön test 

B) Gözle kontrol 

C) Sistem devre dışı bırakılır 

D) Hiçbiri 

 

16. Eşanjörlerde kimyasal ve mekanik temizlik yapmak için ilk önce aşağıdakilerden 

hangisi uygulanır? 

A) Kimyasal verilir. 

B) Isıtma yapılır. 

C) Soğutma yapılır. 

D) Eşanjör devre dışı bırakılır. 

 

17. Eşanjörlerde kirlenmeyi önlemek için tortu oluşmasını önleyici (Antifoulants) ve 

tortuya sebep olan kimyasal reaksiyonları önleyici hangi maddeler kullanılır? 

A) Katalizörler 

B) Asitler 

C) Tozlar 

D) İnhibitörler 

 

18. Soğuk bir eşanjöre sıcak akışkan ne şekilde sevk edilmelidir? 

A) Çok hızlı 

B) Yavaş yavaş 

C) Aniden 

D) Basınçlı olarak 

 

19. Aşağıdakilerden hangileri ısı transfer şekillerinden değildir? 

A) Radyasyon 

B) Kondüksiyon 

C) Konveksiyon 

D) Difüzyon 

 

20. Aşağıdakilerden hangileri kolon tiplerindendir? 

A) Tepsili kolon 

B) Döner kolon 

C) Yatay kolo 

D) Paralel kolon   
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21. Ham petrol destilasyon kolonlarında yapılan ayırma ne tür bir işlemdir? 

A) Kimyasal 

B) Fiziksel 

C) Biyolojik 

D) Hiçbiri 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi  kolon operasyonunun esasını oluşturur? 

A) Bileşenleri yoğuşturarak ayırmak ve tepsilerden çekmek 

B) Buharlaşma 

C) Yoğunlaşma 

D) Katılaşma 

 

23. Hangisi petrol rafinerilerinde en çok karşılaşılan kap tiplerinden değildir?  

A) Kolon 

B) Dram 

C) Kurutucu ve reaktörler 

D) Kristalizatör 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal tesislerde değişik fonksiyonlara sahip basınçlı 

kaplardan değildir? 

A) Kolon  

B) Dram 

C) Eşanjörler 

D) Soğutma kuleleri 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Dolgulu, raflı 

2. Reflüks(dolanım) 

3. Üç tip 

4. 
Akışkanın, tepsilerle, 

dolgu maddeleri 

5. Bakım 

6. A 

7. A 

8. A 

9. C 

10. D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. B 

2. A 

3. C 

4. C 

5. Bakım 

6. D 

7. 

Büyük bir tüp, küçük 

çaplı birçok tüp, tüp 

demetleri 

8. 
Laminer, film 

izolasyon 

9. 
Tüp sayısına, 

uzunluk ve çapına 

10. Aniden, yavaş,yavaş 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. C 

3. B 

4. D 

5. Karışması 

6. Kapasiteye 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Tüp demeti 

2. eşanjörlerde 

3. Perdeler 

4. İçteki ısı 

5. Cinsi, sıcaklık farkı. 

6. Gaz veya sıvının 

7. Direkt olarak 

8. 
Akışkana, transfer 

etmek 

9. 

Adam giriş 

(menholler) 

kapakları 

10. 
Karışımın 

olmamasına 

11. Madde alışverişi 

12. 
Tipini, hızını ve 

sebeplerini 

13. 
Reflüksler(dolanım) 

yardımıyla 

14. C 

15. A 

16. D 

17. D 

18. B 

19. D 

20. A 

21. B 

22. A 

23. D 

24. D 
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