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ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
GÖVDE BORULU ISI EŞANJÖRÜNDE BAKIR BORU VE KARBON ÇELİK BORU
KULLANILARAK İKİ FARKLI ISITMA SİSTEMİNİN DENEYSEL ANALİZİ
Cem KARACA
Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik Anabilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Halil OTURAK
Bu tez çalışmasında gövde borulu ısı eşanjörlerinde bakır boru ve karbon çelik
boru kullanılarak iki farklı sistemin deneysel analizi gerçekleştirildi. İki tip
eşanjörde aynı fiziksel özelliklerde olacak şekilde tasarlandı ve imalatı
gerçekleştirildi. İmalat maliyetleri karşılaştırmanın etkin kılınması amacıyla not
edildi.
Deneylerin gerçekleştirildiği sistemde sadece eşanjör gövdeleri yer değiştirilerek
analizler gerçekleştirildi ve diğer sistemler sabit bırakıldı. Verimliliğin etkin bir
şekilde analizini gerçekleştirmek için ısıtıcı suyun giriş sıcaklığı sabit tutularak
herhangi bir devir daim ya da ısı kaybına maruz bırakılmadı. Deneyler esnasında
giriş su sıcaklığının yüksek olduğu durumlarda bakır borulu eşanjör veriminin
çelik borulu eşanjöre oranla belirgin bir şekilde arttığı gözlenmesine karşın
düşük sıcaklıklarda iki eşanjör arasında verimlilik açısından çok ciddi farklar
gözlenmedi.
Bu analizler neticesinde düşük sıcaklıklar için ısı transferinde bulunacak maliyet
göz önüne alındığında bakırın ısıl iletkenliğinin yüksek olmasına karşın, karbon
çelik borulu ısı eşanjörünün kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eşanjör, Gövde ve boru, Bakır, Çelik, Isı transferi
2022, 32 sayfa
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ABSTRACT
M.Sc. Thesis
EXPERIMENTAL ANALYSIS OF TWO DIFFERENT HEATING SYSTEMS USING
COPPER PIPE AND STEEL PIPE IN SHELL AND TUBE HEAT
EXCHANGER
Cem KARACA
Süleyman Demirel University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Physics
Supervisor: Prof. Dr. Halil OTURAK
In this thesis, the experimental analysis of two different systems was carried out
by using copper tube and steel tube in shell and tube heat exchangers. The
experimental systems were designed and manufactured to have the same
physical properties in two types of heat exchangers. Manufacturing costs were
noted to enable comparison.
In the system where the experiments were carried out, only the heat exchanger
bodies were replaced and the analyzes were carried out and the other systems
were kept constant. In order to perform an efficient analysis of the efficiency, the
inlet temperature of the heater water was kept constant and it was not exposed
to any recirculation or heat loss. Although it was observed that the efficiency of
the copper tube heat exchanger increased significantly when the inlet water
temperature was high during the experiments, there was no significant difference
in efficiency between the two heat exchangers at low temperatures.
As a result of these analyzes, it has been concluded that if the heat transfer is to
be carried out for low temperatures, considering the cost, the carbon steel tube
heat exchanger can be used despite of the high thermal conductivity of copper.
Keywords: Heat exchanger, Sheel and tube, Copper, Steel, Heat transfer
2022, 32 pages
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1. GİRİŞ
Isı eşanjörleri, farklı sıcaklıkta ve termal temasta iki veya daha fazla akışkan veya
katı parçacıklar ile bir akışkan arasında termal enerjinin aktarılması için
kullanılır. Bir ısı eşanjörünün temel prensibi, ısıyı taşıyan akışkanı aktarmadan
ısıyı iletmesidir. Isı eşanjörlerinde harici termal enerji ve iş etkileşimi yoktur. Isı
transferi esas olarak iletim ve konveksiyon nedeniyle gerçekleşir. (R.K. Shah and
Dušan P. Sekulic, 2003). Uygulamanın çeşitliliğine göre verimlliğin arttırılması
amacıyla ve aynı zamanda da kullanılacak bölgenin genişliği mekanik
borulamanın olanakları sıcaklık değişiminin göz önünde bulunmasıyla çevresine
olan etkisi dikkate alınarak etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Gövde borulu ısı
eşanjörün basit bir modelini Şekil 1.1’de görebiliriz.

Şekil 1.1. Gövde Borulu Isı değiştirici [Bulgucu, Koçyiğit, 2020].
Daha önceki çalışmalarda da ısı değiştiricilerin verimliliğini arttırmak amacıyla
çeşitli yönlerden analizleri yapılmış olup bu çalışmalarda farklı malzemeler veya
farklı geometrik boru yerleşim desenleri varyasyonlarına sahip üç set gövde ve
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borulu ısı eşanjörünün (STHE'ler) termal hidrolik performansı üzerine sayısal
analizler yapılmış ve bu çalışmada üçgen (30º, STHE_T), döndürülmüş üçgen
(60º, STHE_RT) ve birleştirilmiş (STHE_C) desenler gerçekleştirilmiştir. Ana
süreklilik, momentum ve enerji denklemlerinin çözülmesinden elde edilen
sonuçlar, ısı transferinin ve basınç düşüşünün büyük kısmının boru demetleri
boyunca kabuk-sıvının çapraz akışı sırasında meydana geldiğini göstermiştir.
(Petinrin, Dare, 2015). Tasarım sistemdeki ihtiyaca göre boyut ve malzemenin
seçimi tasarruftaki temel maddelerdir. Bizde yaptığımız bu çalışmada, daha fazla
ısıl iletken olan bakırın (111 W / m K @ 20 0C) , çelik –EN10208 (42,2 W / m K @
0 0C) bir malzeme karşısında her zaman doğru bir alternatif olup olmadığını
deneysel yöntemlerle gözlemledik.
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2. ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
Isı

değiştiricileri,

günümüz

endüstrisinde

sıkça

karşılaştığımız

farklı

sıcaklıklardaki akışkanlar arasındaki ısı transferini sağlayan ve bu ısı
transferlerinin derecesini kontrol edebildiğimiz, kimya, enerji, gıda gibi alanlarda
etkin

kullandığımız,

havalandırma

ve

havanın

şartlandırılması,

ısının

depolanması gibi noktalarda ihtiyaç duyulan cihazlardır. Isı değiştiriciler
aşağıdaki şekildeki gibi sınıflandırılmıştır.
Çizelge 2.1. Isı değiştiricilerin sınıflandırılması [Ertaylan, 2012]
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2.1. Konstrüksiyon Özelliklerine Göre Sınıflama
Bu tipteki ısı değiştiricileri tasarım ve yapı genellikle konstruksiyon özelliklerine
göre katagorize edilir.
2.1.1. Borulu ısı değiştiricileri
Çoğunlukla dairesel boruların kullanıldığı fakat dikdörtgen ve eliptik olarak da
tasarlanabilen borulu ısı değiştiricilerde; boru çapı, borunun boyu ve boruların
gövde içerisindeki dizilişi aynı zamanda rahatça değiştirilebilir olması tasarımda
avantaj sağlamaktadır. Yüksek basınçlarda çalışmak için uygun bir türdür.
2.1.1.1. Düz (çift) borulu ısı değiştiricileri
İki borunun eş eksenli olarak iç içe geçirilmesiyle imal edilen ısı değiştiricilerdir.
Bu ısı değiştiriciler en basit tiptir. Çalışma prensibi, içteki borunun içerisinden bir
akışkan geçerken aynı borunun dış yüzeyinden yani dış boruyla iç boru arasından
diğer akışkanın geçirilmesi sağlanarak gerçekleştirilen ısı transferi şeklindedir.
Akışkanların

akış

yönleri

tasarıma

göre

değişebilmektedir.

Sistemin

sıklaştırılması ve seri bir halde montajı ile yüzey alanı artırılarak kapasite
değiştirmek mümkündür.

Şekil 2.1. Düz (Çift) Borulu Isı değiştirici [Reddy, 2015]
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2.1.1.2. Spiral borulu ısı değiştiricileri
Bir depo içine yerleştirilen spiral şeklinde sarılmış bir veya daha fazla borulardan
oluşmaktadır. Isı transfer katsayısı, spiral bir boruda düz bir borudakinden daha
yüksek olduğundan spiral sarım kullanılır. Bu ısı değiştiricileri genellikle havuz
ve depolardaki akışkanların sıcaklık kontrolünde kullanılır. Helisel bir şekilde
yapılabilen serpantinin adımı, sarım çapı ve alanı uygun bir şekilde seçilebilir.
Küçük serpantinlerin depo içinde desteğe ihtiyacı olmamasına rağmen, büyük
serpantinlerin desteklenmesi gerekir. [Genceli, 1999]
Bu tiplerde ısı transferi düz borulara göre daha yüksektir. Spiral boruların dış
yüzeyleri kolayca temizlenmesine karşın iç yüzeylerini temizlemek bir o kadar
zordur. Bu sebeple, bakımı çok zor olacağından akışkanların temiz olduğu
ortamlarda kullanılması daha uygun olacaktır.

Şekil 2.2. Spiral Borulu Isı değiştirici [Anonim, 2020]
2.1.1.3. Gövde borulu ısı değiştiricileri
Silindirik bir gövde ile bu gövde içine yerleştirilen birbirine paralel borulardan
meydana gelen gövde borulu ısı değiştiricilerinde akışkanlardan birisi boruların
içinden diğeri ise gövde içinden akar. Borular veya boru demeti, gövde, iki baştaki
kafalar, boruların tespit edildiği ön ve arka aynalar ile gövde içindeki akışı
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yönlendiren borulara destek olabilen şaşırtma levhaları veya destek çubukları bu
ısı değiştirici tipinin elemanlarıdır.
Bu ısı değiştiricilerinin uygulama alanlarına örnek olarak petrol rafineleri, termik
santralleri gösterilebilir. Bu ısı değiştiricilerinin konstrüksiyonunun standartları
borulu ısı değiştiricisi imalatçıları birliği, TEMA (Tubular Exchanger
Manufacturers Association) tarafından belirlenmiştir. Basınç ve sıcaklık
farkından dolayı meydana gelebilecek uzamaları karşılanabilmesi, sabit boru
demetli ısı değiştiricileri düzenlemelerinde göz önüne alınmalıdır. Bu tip ısı
değiştiricilerinin gövde ve borularında kullanılan akışkanlar için önerilen
standart anma basınçları genel olarak 2, 5, 6, 10, 16, 25 ve 40 bar değerlerindedir.
[Durmaz, 2007]

Şekil 2.3. Gövde Borulu Isı değiştirici [Mülayim, 2020]
2.1.1.4. Özel gövde borulu ısı değiştiricileri
Bu tipte imal edilen ısı değiştiricileri konstrüksiyon ve tasarım açısından gövde
borulu ısı değiştiriciler ile benzer özellikler gösterirler. Özel amaçlarla
kullanılmaktadırlar. Kimyasal/Korozif ortamlarda, ilaç sektöründe, dayanıklı
olması ısı iletim verimliliğinin yüksek olması nedeniyle cam, grafit, paslanmaz
çelik gibi özel malzemeler, boru ya da gövde kısımlarında kullanılmaktadır.
Ayrıca tasarımın çeşitliliğine göre titreşimi ve çatlamayı önleme amacıyla
gövdeye kompansatör v.b ürünlerin ilavesiyle imal edildiklerini de görebiliriz.
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Şekil 2.4. Aseptik borulu ısı değiştirici [Anonim, 2020]
2.1.2. Levhalı Isı Değiştiricileri
Borulu tipte olan ısı değiştiricilerine nazaran yüksek sıcaklık ve yüksek
basınçlara daha az dayanıklı olan levhalı ısı değiştiricilerinde esas ısı geçişinin
olduğu yüzeyler genelde düz veya dalgalı ince metal levhalardan yapılır. Plakalı
ısı değiştiricileri olarak da adlandırılan bu tip ısı değiştiricilerinde plakaların
üzerinde akışkan için giriş, çıkış bağlantıları bulunmaktadır. Akışkan, iki farklı
akışkan plakaların birlikte dizilmesi ile oluşan kanallar arasından geçer. İki baskı
levhası

saplamalar

aracılığıyla

sıkıştırılmaktadır.

Contalar

vasıtasıyla

sızdırmazlık ve iki akışkanın birbirine karışmaması sağlanır. Akışkanın debisi,
fiziksel özellikleri, mevcut basınç düşümü ve sıcaklık programı plakaların paleti
ve boyutlarını belirleyen faktörlerdir. Akışkanların türbülanslı bir şekilde
akmasına ve çok sayıda temas noktası oluşturacak plaka paletinin istenen
mukavemete ulaşması amacıyla plakaların üzerinde akış esnasında akışkanın
yönü ve hızını sürekli olarak değiştiren ve böylece düşük akış hızlarında bile
yüksek türbülans değerlerine ulaşmayı sağlayan balık sırtı desenli bir yapı
oluşturulur. Balık sırtı desenli yapının bir diğer faydası da akışın durgunlaştığı
ölü noktaları ortadan kaldırması, eşanjörün kirlenmesi ve sağırlaşmasını
geciktirmesidir. Özel durumlar dışında uygulamaların çoğunda ısı değiştirici
sadece tek geçişli olarak imal edilir. [Durmaz, 2007]
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Şekil 2.5. Levhalı Isı değiştirici [Jeotes, 2021]
2.1.2.1. Contalı levhalı ısı değiştiricileri
Ardaşık şekilde düşey olarak dizilen metal levhaların gruplandırılmasıyla imal
edilen bu ısı değiştiricilerde, levhalar arasında uygun contalar yerleştirilir. Bu
durum ısıtıcı ve ısıtılan akışkanın birbirine karışmasını engeller. Sistemin
kapasitesi gruplanan levha sayısı ve ebatına göre artırılıp azaltılabilmektedir. Sık
kullanılan bir tiptir ve bakımı kolaydır.

Şekil 2.6. Contalı Levhalı Isı değiştirici [Kurban, 2020]
8

2.1.2.2. Spiral levhalı ısı değiştiricileri
Bu ısı değiştiricileri uzun ince metal iki levhanın sarılmasıyla imal edilirler. İki
levha arasına saplamalar konularak istenilen uygunlukta bir aralık elde edilebilir.
Sızdırmazlığı sağlamak için; levhaların iki tarafına contalı kapaklar konulur.
Paralel ve karşıt yönde olarak akışkanların yönleri belirlenebilir. Bakımı kolay ve
temizlenmeleri kolay olduğundan dolayı viskoz akışkanlar tercih edilebilir. Kâğıt
selülöz alanında, sülfat ve sülfit üretim tesislerinde, basınç kayıpları gövde borulu
ve contalı ısı değiştiricilerine nazaran daha az olmasından dolayı daha fazla tercih
edilmektedir.

Şekil 2.7. Spiral Levhalı Isı değiştirici [Pngwing, 2021]
2.1.2.3. Lamelli ısı değiştiricileri
Lamelli ısı değiştiricileri, gövde içerisine çeşitli aralıklarla yerleştirilmiş olan
lamel adı verilen yassılaştırılmış boruların yerleştirilmesiyle imal edilirler. Gövde
içerisinde diğer ısı değiştiricilerde çok miktarda gördüğümüz şaşırtıcılar
genellikle kullanılmamaktadır. Akışkanlar yassılaştırılmış olan bu boruların
içinden ve dışından geçerek ısı transferini sağlamaktadır. Lamellerin verdiği
türbülans etkisi verimliliği arttırmaktadır.
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2.1.2.4. İnce film ısı değiştiricileri
Bu tip ısı değiştiricilerde kullanılan sıvıların veya akışkanın ısıya karşı duyarlılığı
yüksektir. Günümüzde genellikle buharlaştırıcı niteliğinde kullanılmakta olan bu
ısı değiştiricilerin ısı iletim katsayısı büyüktür. Bu durum viskozitesi yüksek ve
ısıya karşı duyarlı maddelerin ısı alış verişinde kullanılırlar.
2.1.3. Kanatlı Yüzeyli Isı Değiştiricleri
Kanatlı borulu ısı değiştiricileri ısı geçiş alanını artırmak amacıyla çok sayıda
kanattan ve düzenli dizilmiş bir boru demetinin bu kanatların içinden sıkı geçme
ile geçirilmesiyle oluşturulan yapılardır. Bu ısı değiştiricilerinin çok sayıda kanat
içermesinin sebebi dış akışkanın gaz (genellikle hava) olmasıdır. Dış akışkanın
gaz olması durumunda ısı taşınım katsayısı değeri düşük olacağından istenen
miktarda ısı geçişi için daha fazla alana ihtiyaç duyulacaktır. Çok sayıda kanat
olması ısı geçiş alanını artırarak ısı geçişinin istenen seviyede olmasına olanak
sağlar. Sektörde kanatlı borulu ısı değiştiricileri için batarya adı da kullanılır.
Kanatlı borulu ısı değiştiricilerinin çalışma prensibi oldukça basit olmakla
beraber, ısı geçişini etkileyen parametrelerin çokluğu sebebiyle performans
analizini yapmak bir o kadar zordur. Isı geçişi birbirine çapraz olarak akan, yani
aralarındaki açı 90° olan akışkanlar arasında olur. [Kocaman, Tosun, 2012]

Şekil 2.8. Kanatlı Yüzeyli Isı değiştirici [Kocaman, Tosun, 2012]
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2.1.4. Rejeneratif Isı Değiştiricileri
Isının anlık depolanarak transfer edildiği ısı değiştiricilerdir. Rejeneratör içinde
ısı, matris adı verilen gözenelkli elemanlarda depolanır ve transfer edilir. Bu tipte,
sıcak ve soğuk akışkanlar aynı kanallardan ardışık olarak geçirilir. Sıcak akışkan,
ısı enerjisi, bir kanaldan geçerken sıcak akışkandan kanal duvarlarına (matrise)
transfer edilir ve enerji matriste depolanır. Daha sonra soğuk akışkan aynı
kanaldan akmaya başlarken, matriste depolanan enerji soğuk akışkana transfer
edilir. Bu ısı değişimi peryodik olarak devam eder. Bu depolama tip ısı
değiştiricisine rejenaratör veya rejeneratif ısı değiştiricisi denir. [KAYS, , 1964]
Sıcak akışkanın rejeneratörde harcadığı süreye "sıcak peryod" denir. Bu
peryodun sonunda, bir değişim meydana gelerek, sıcak akışkan akışı kapanır ve
soğuk akışkan aynı kanallardan akmaya başlar. Soğuk akışkanın akma süresine
de “soğuk peryod" denir. Soğuk peryod esnasında matris tarafından sıcak
akışkandan depolanan ısı enerjisi, soğuk akışkan tarafından alınır. [VAROL, 1991]
Çoğu işletme üç veyahut dört rejeneratörü eş zamanlı olarak kullanır. Gaz
türbinlerinde, buhar türbinlerinde, döküm fabrikalarında yakma havasının
ısıtılmasında, iklimlendirmede daha çok ısıtma tesisatlarında enerji tasarrufu için
oldukça sıkça kullanılmaktadırlar. Regeneratif ısı değiştiricileri disk ve silindir
tipi olmak üzere iki gruba ayrılır. Kullanımında en çok dikkat edilmesi gereken
nokta gaz kaçaklarıdır. Paket yataklı rejeneratörler de mevcuttur fakat basınç
kayıplarından dolayı pek tercih edilmezler.

Şekil 2.9. Rejeneratif / Rotary Isı değiştirici [Corsini, 2015]
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3. ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNİN ISIL HESAPLARI
3.1. Giriş
Isı değiştiricilerde hesaplamalar; farklı sıcaklıklardaki iki akışkanın çapraz,
paralel veya ters akış durumları dikkate alınarak yapılmalıdır.
Pratik olarak ısı değiştirici dışa karşı yalıtıldığı için, sıcak akışkanın verdiği ısının
tamamının soğuk akışkana geçtiği yani ortama bir ısı kaybının olmadığı kabul
edilirse, aşağıdaki bağıntılar yazılabilir.
q = Isı değiştiricide geçen ısı (W)
q = U A ∆Tm

(3.1)

Bu denklemde, U(W/m2˚C) ısı değiştiricisinin toplam ısı geçiş katsayısını, A(m2)
iki akışkanı ayıran ısı geçişi yüzeyini , ∆Tm(˚C) bütün ısı değiştiricisinde etkili olan
sıcaklık farkını (ortalama logaritmik sıcaklık farkını ) göstermektedir.
Bunun yanında, akışkanların yüzeylerine eklenen kanatlar yüzey alanını
arttırdıklarından, taşınım sırasındaki direnci de düşürürler. Akışkanlar
arasındaki ısı geçişindeki toplam ısı geçiş katsayısını ısıl dirençler belirler. Isıl
dirençler; iletim ve taşınım dirençlerinden ve kirlilik faktöründen oluşmaktadır.
Buna göre toplam ısı geçiş katsayısı aşağıdaki denklemler yardımıyla hesaplanır.
Herhangi bir ısı değiştiricisi çözümlemesinin en temel ve çoğunlukla en belirsiz
bölümü, toplam ısı geçiş katsayısının bulunmasıdır. Bir ısı değiştiricisinin normal
çalışması sırasında, akışkan içindeki yabancı maddeler, paslanmalar veya akışkan
ile cidar arasındaki diğer başka reaksiyonlar nedeniyle, yüzeylerde çoğunlukla
bir kirlenme olur. Yüzey üzerinde biriken bu film veya tabaka, akışkanlar
arasındaki ısı geçişi direncini çok artırır. Bu etki, Rf kirlilik faktörü olarak
adlandırılan ek bir ısıl direnç tanımı ile göz önüne alınabilir. Bu faktörün değeri,
çalışma sıcaklığına, akışkan hızına ve ısı değiştiricisinin işletmede kaldığı süreye
bağlıdır. Diğer taraftan, çoğu zaman bir akışkana veya her iki akışkana ait
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yüzeylere eklenen kanatların, yüzey alanım artırdıkları için ısı taşınımda ısıl
direnci azalttıkları bilinmektedir.
İki akışkan arasındaki ısı geçişinde, toplam ısıl dirençler yardımı ile tanımlanan
iki akışkanın, katmanlı düzlem veya silindirik bir duvar ile birbirinden ayrıldığı
durumlar için iletim ve taşınım dirençleri, kirlilik faktörü de hesaba katılarak
toplam ısı geçiş katsayısı, aşağıdaki gibi yazılabilir. Burada c ve h indisleri
sırasıyla soğuk ve sıcak akışkanları göstermektedir. [Incropera ve Dewitt, 2001]

Şekil 3.1. Kanatsız borulu ısı değiştiricisi
1
1
1
=
=
𝑈𝐴 𝑈𝑖 𝐴𝑖 𝑈𝑜 𝐴𝑜
1

=ℎ𝐴 +
𝑖 𝑖

𝑅𝑓,𝑖
𝐴𝑖

+

ln(𝐷𝑜/ 𝐷𝑖 )
2𝜋𝑘𝐿

+

𝑅𝑓,𝑜
𝐴𝑜

+ℎ

1

(3.2)

0 𝐴0

Toplam ısı geçiş katsayısı, sıcak ve soğuk akışkanlara ait ısı taşınım katsayıları,
kirlilik faktörleri ve uygun geometrik parametrelere ait bilgileri kullanarak Şekil
3.1’deki gibi kanatsız borulu ısı değiştirici için denklem 3.2 kullanılabilir.
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3.2. Ortalama Logaritmik Sıcaklık Farkının Kullanılması
LMTD metodunda şu işlem adımları takip edilir.
a. Logaritmik ortalama sıcaklık farkı bulunur ve gerekiyorsa akış şekline göre F
düzeltme faktörü hesaplanır.
b. Toplam ısı transferi katsayısı hesaplanır.
c. Yüzey alanı bulunur.
d. q toplam ısı geçişi hesaplanır.
Sıcak ve soğuk akışkanlar arasındaki toplam ısı geçişi q ise ve ısı değiştiriciden
çevre ortama bir ısı kaybı yoksa potansiyel ve kinetik enerjilerin göz ardı edilmesi
dorumunda, enerjinin korunumu, aşağıdaki bağıntıları verir.
q = mh × (ih,i − ih,o )

(3.3)

q = mc × (ic,o − ic,i )

(3.4)

Bu bağıntılarda i akışkan entalpisini gösterirken, h ve c indisleri, sıcak ve soğuk
akışkanları, i ve o indisleri ise giriş ve çıkış koşullarını belirtir. Akışkanlarda bir
faz değişimi yoksa ve özgül ışılan sabit kabul edilebilirse, bu eşitlikler yerine
q = mh × cp,h (Th,i − Th,o )

(3.5)

q = mc × cp,c (Tc,o − Tc,i )

(3.6)

yazılabilir. Buradaki sıcaklıklar, akışkan sıcaklıklarını göstermektedirler.
Ortalama logaritmik sıcaklık farkı:
∆T −∆T1

∆Tlm = ln(∆T2

2 −∆T1 )

∆T −∆T2

= ln(∆T1

(3.7)

1 −∆T2 )

Aynı giriş ve çıkış sıcaklıkları için, ters akışlı düzenlemede ortalama logaritmik
sıcaklık farkı, paralel akışlı düzenlemeden daha büyüktür. Bu nedenle, aynı U
toplam ısı geçiş katsayısı ve belirli bir ısı geçişi q için, ters akışlı ısı değiştiricisinin
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ısı geçiş alanı, paralel akışlı ısı değiştiricisinden daha küçüktür. Ayrıca, ters akışlı
düzenlemede soğuk akışkanın ısı değiştiricisinden çıkış sıcaklığı, Tco sıcak
akışkanın çıkış sıcaklığından Tho daha fazla olabilir, oysa bu durum paralel akışlı
ısı değiştiricilerinde hiçbir zaman olamaz. [Durmaz, 2007]
3.3. Özel Çalışma Koşulları
Şekil 3.3’e bakıldığında, (a)’da, sıcaklık dağılımı, sıcak akışkanın ısıl kapasite
debisinin, soğuk akışkan ısıl kapasite debisinden çok büyük olması durumunda,
ısı değiştiricisi içindeki sıcaklık dağılımları görülmektedir. Bu durumda sıcak
akışkanın sıcaklığı, ısı değiştiricisi boyunca yaklaşık olarak sabit kalırken, soğuk
akışkanın sıcaklığı artmaktadır. Aynı durum, sıcak akışkanın yoğuşması halinde
de görülür. Yoğuşma işlemi, sabit sıcaklıkta olur ve uygulamada, Ch→ ∞ alınabilir.
Bu işlemin tersi olarak, bir buharlaştırıcıda veya bir buhar kazanında Şekil 3.3
(b)’da soğuk akışkan bir faz değişimine uğrar ve sıcaklığı yaklaşık olarak sabit
kalır (Cc→∞). Faz değişimi olmamasına rağmen, eğer Ch<<Cc ise aynı durumla
karşılaşılır. [Ertaylan, 2012]

Şekil 3.2. Isı değiştiricilerinde özel çalışma koşulları [2] (a) Ch>>Cc veya bir
buharın yoğuşması (b) Bir sıvının buharlaşması veya Ch<<Cc (c) Isıl
kapasite debilerinin eşit olduğu ters akışlı ısı değiştiricisi (Cc=Ch)
[Incropera ve Dewitt, 2001]
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3.4. 𝛆 -NTU Metodu
Bir ısı değiştiricisinde akışkan giriş ve çıkış sıcaklıklarının bilinmeleri enerji
korunum

denklemlerinden

kolayca

hesaplanabilmeleri

durumunda,

ısı

değiştiricisinin çözümlenebilmesinde, ortalama logaritmik sıcaklık farkı (LMTD)
yöntemi çok kolaylık sağlar. Bu durumda ısı değiştiricisi için ∆Tlm değeri kolayca
belirlenebilir. Bununla birlikte, bir ışı değiştiricisinde akışkanların sadece giriş
sıcaklıkları belli ise, LMTD yöntemini kullanmak için deneme-yanılma yoluna
gitmek gerekir. Bu gibi dorumlarda, etkenlik-NTU yöntemi adı verilen farklı bir
yöntemin kullanılması daha uygundur.
Bir ısı değiştiricisi için etkenlik tanımım yapmadan önce, bu ısı değiştiricisi için
qmax, olabilecek en fazla ısı geçişi tayin edilmelidir. Bu ısı geçişi, qmax, ilke olarak,
sonsuz uzunluktaki ters akışlı bir ısı değiştiricisinde gerçekleşen ısı geçişi olarak
alınır. Böyle bir ısı değiştiricisinde, akışkanlardan biri, (Th,i – Tc,i) mümkün
olabilen en yüksek sıcaklık farkım gerçekleştirecektir. Bu noktayı açıklayabilmek
için, Cc < Ch durumu göz önüne alınırsa,
q max = Cc × (Th, i − Tc, i )

(3.8)

yazılabilir. Benzer olarak, eğer Ch < Cc ise, sıcak akışkanda daha büyük bir sıcaklık
değişimi

gerçekleşecektir

ve

soğuk

akışkanın

giriş

sıcaklığına

kadar

soğuyabilecektir.
q max = Ch × (Th, i − Tc, i )

(3.9)

Buraya kadar olan açıklamalardan, genel bir sonuç olarak,
q max = Cmin × (Th i − Tc i )
,
,

(3.9)

verilebilir. Burada, Cmin ısıl kapasite debisi, Cc veya Ch değerlerinden hangisi
küçükse o değere eşit olarak alınır. Denklem 3.4'te, sıcak ve soğuk akışkan giriş
sıcaklıklarının konulması, ısı değiştiricisinde olabilecek en yüksek ısı geçişini
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sağlar. Isı değiştiricisinde gerçek ısı geçişinin, olabilecek en yüksek ısı geçişine
oram, ε etkenlik olarak tanımlanabilir:
ε≡q
ε≡

q

(3.10)

max

Ch × (Th i − Th 0 )
,
,
Ch × (Th i − Tc i )
,
,

(3.11)

Veya
ε≡

Ch × (Tc 0 − Tc i )
,
,
Cmin × (Th i − Tc i )
,
,

(3.12)

eşitlikleri yazılabilir. Etkenlik boyutsuz bir büyüklük olup, 0 < ε < l arasında
değişmek zorundadır. Etkenlik, ε ile sıcak ve soğuk akışkanların ısı değiştiricisine
giriş ve çıkış sıcaklıkları, Th,i ve Tc,i biliniyorsa, ısı değiştiricisindeki gerçek ısı
geçişi aşağıdaki bağıntıdan bulunabilir.
q = ε × Cmin × (Th, i − Tc, i )

(3.13)

Herhangi bir ısı değiştiricisi için
C

ε ≡ f (NTU, C min )

(3.14)

max

bağıntısından ε hemen bulunabilir. Bu bakımdan etkenlik tanımı yararlıdır. Bu
bağıntıda Cmin/Cmax oranı, sıcak ve soğuk akışkanların ısıl kapasite debilerine
bağlı olarak, Cc/Ch veya Ch/Cc değerlerini alabilmektedir. NTU ile gösterilen, geçiş
birimi sayısı, ısı değiştiricilerinin çözümlemesinde yaygın olarak kullanılmakta
olup,
UA

NTU ≡ C

(3.15)

min

biçiminde tanımlanan boyutsuz bir parametredir. [Durmaz, 2007]
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4. DENEYSEL ANALİZLER VE YÖNTEM
Gövde borulu eşanjörlerde boruların ısıl iletkenliğinin sonuçlara etkisi ve
sistemin kurulmasındaki giriş maliyetlerine kıyaslanması için yapılacak olan
deneylerin analizi için aşağıdaki şekilde gösterilmiş olan bir sistem/düzenek
kurulmuştur.

Şekil 4.1. Deney düzenek şeması
Burada eşanjöre girecek olan suyun sıcaklığının sabit kalması amacıyla 10 dk da
herhangi bir sıcaklık değişime uğramaması için giriş suyunun tedariği 1000 lt
olan elektrikli boylerle sağlamıştır. Elektrikli boylerden gelen sıcak suyun
eşanjörler içindeki sirkülasyonunu sağlaması amacıyla 1 adet sirkülasyon
pompası kullanılmıştır. Isıtılacak suyun depolanması ve analizi amacıyla da aynı
süre içerisinde kullanılan tek bir depo vardır ve bu depo tam olarak 100 lt
seçilmiştir. Yine ısıtılacak olan suyu sirkülasyonu amacıyla 1 adet sirkülasyon
pompası kullanılmıştır. Yapılan deneyler esnasında eşanjör sıcak su giriş ve çıkış
sıcaklarına birer adet termometre aynı zamanda ısıtılacak suyun eşanjöre giriş ve
çıkışlarına da birer adet termometre ilave edilmiş sıcaklık değerleri dijital
göstergelerden gözlemlenmiştir. Deneylerde kullanılan bakır borulu eşanjör ve
çelik borulu eşanjörler haricinde hiçbir düzenek değişmemiş ve şartlar eşit olarak
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gözlemler yapılmıştır. Eşanjörler her iki taraftan flanşlarla 4’er cıvata ve somun
ile sabitlenmiş, değişim esnasında sadece bu kısımlar sökülerek ardından
bağlantıları sağlanmıştır. Yapılan düzeneğe dair fotoğraf Şekil 4.2’de verilmiştir.

Şekil 4.2. Deney Düzeneği
İmal edilen eşanjörlerin özellikleri ve boyutlandırılması ise;
 Gövde borusu 4 inch (DN100) ya da 114,7mm dış çap, 102,3mm iç çapındadır.
 51 cm gövde uzunluğundadır.
 Her iki uçtan DN100 flanş gövdeye kaynatılmıştır (sisteme bağlantısı için).
 Her iki uçtan 10 cm içeride DN25 (26,9 mm) eşanjör bağlantı ağzı ilavesi
yapılmıştır.
 Bakır ve karbon çelik borular, ısıtılacak olan suyun temas ettiği yüzey alanı
eşit olacak şekilde seçilmiştir ve Çizelge 4.1’de hesabı gösterilmiştir.
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Çizelge 4.1. Eşanjör Boyutlandırma Hesabı

Eşanjör Boyutları ve Alanı
Boru çapı (m)
Gövde uzunluğu (m)
Boru Sayısı (adet)
Yüzey Alanı (m2)

Bakır Eşanjör
0,0213
0,51
9

Çelik Eşanjör
0,0213
0,51
9

0,0016

0,0016

Şekil 4.3. İmal edilmiş olan eşanjörler
Deney No

1

Deney Tanımı

Eşanjör Tipi
Isıtıcı Sıvı
Isıtıcı Sıvı
Gözlem
Eşanjöre
Giriş Sıcaklığı
1
50°C
2
3
4
5
6
7
8
9

Su
Isıtıcı Sıvı
Eşanjörden
Çıkış Sıcaklığı
44°C
44,7°C
44°C
45°C
44,4°C
44,6°C
44,8°C
45°C
45,8°C

20

50°C giriş
sıcaklığındaki ısı
değişimi

Çelik Borulu Eşanjör
Isıtılan Sıvı
Su
Isıtılan Sıvı
Isıtılan Sıvı
Eşanjöre
Eşanjörden
Giriş Sıcaklığı
Çıkış Sıcaklığı
15,1°C
17°C
17,7°C
19°C
18,8°C
21,7°C
20,6°C
20,9°C
25,2°C
27,1°C
25,7°C
27,7°C
27°C
29,3°C
27,3°C
29,5°C
27,3°C
29,7°C

Sıvıların Isı Değişimi
60

50

50

50

50

50

50

50

50

50

44,7

44

45

20,9

21,7

44,6
27,7

44,8
29,3

45
29,5

45,8
29,7
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44,4
27,1
25,2

25,7

27

27,3

27,3

5

6

7

8

9

Sıcaklık (°C)

50
40

30
20
10

44
17
15,1

17,7

18,8

20,6

1

2

3

4

0

Gözlem
Isıtıcı Sıvı Eşanjöre
Giriş Sıcaklığı
Isıtılan Sıvı Eşanjöre
Giriş Sıcaklığı

Deney No

Isıtıcı Sıvı Eşanjörden
Çıkış Sıcaklığı
Isıtılan Sıvı Eşanjörden
Çıkış Sıcaklığı

50°C giriş
sıcaklığındaki ısı
değişimi
Bakır Borulu Eşanjör
Su
Isıtılan Sıvı
Su
Isıtıcı Sıvı
Isıtılan Sıvı
Eşanjörden
Eşanjöre
Gözlem
Çıkış Sıcaklığı
Giriş Sıcaklığı
47°C
15,1°C
18,5°C
47°C
18,5°C
21,5°C
47,6°C
19,6°C
22,7°C
47,1°C
19,8°C
23°C
47,4°C
20,9°C
24°C
47°C
22°C
24,8°C
47,5°C
27°C
29,3°C
48°C
26,7°C
29,9°C
48°C
27,2°C
31,1°C
2

Eşanjör Tipi
Isıtıcı Sıvı
Isıtıcı Sıvı
Gözlem
Eşanjöre
Giriş Sıcaklığı
1
50°C
2
3
4
5
6
7
8
9

Deney Tanımı

Sıvıların Isı Değişimi
60

50

50

50

50

50

50

50

50

50

47

47

47,6

47,1

47,4

23

24

48
29,9

48
31,1

22,7

47,5
29,3

21,5

47
24,8

26,7

27,2

18,5

19,8

20,9

22

27

19,6

2

3

4

5

6

7

8

9

Sıcaklık (°C)

50
40
30

18,5

20
10

15,1

0
1

Gözlem
Isıtıcı Sıvı Eşanjöre
Giriş Sıcaklığı
Isıtılan Sıvı Eşanjöre
Giriş Sıcaklığı

Isıtıcı Sıvı Eşanjörden
Çıkış Sıcaklığı
Isıtılan Sıvı Eşanjörden
Çıkış Sıcaklığı
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Deney No

3

Deney Tanımı

Eşanjör Tipi

Çelik Borulu Eşanjör

Isıtıcı Sıvı
Gözlem

70°C giriş
sıcaklığındaki
ısı değişimi

Su

Isıtılan Sıvı

Su

Isıtıcı Sıvı
Eşanjöre
Giriş Sıcaklığı

Isıtıcı Sıvı
Eşanjörden
Çıkış Sıcaklığı

Isıtılan Sıvı
Eşanjöre
Giriş Sıcaklığı

Isıtılan Sıvı
Eşanjörden
Çıkış Sıcaklığı

70°C

54°C
54,6°C
58,2°C
61,3°C
61,5°C
63,5°C
63,5°C
63,5°C
63,8°C

14,1°C
18,6°C
19,5°C
22,4°C
25,2°C
28,5°C
32,6°C
34,2°C
35,8°C

18,6°C
21°C
25,2°C
27,1°C
27,9°C
33,9°C
35,8°C
38,4°C
40,4°C

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sıvıların Isı Değişimi
Sıcaklık (°C)

80

70

70

70

70

70

70

70

70

70

54,6

58,2

61,3

61,5

63,5

63,5

27,1

35,8

21

25,2

33,9

63,8
40,4

27,9

63,5
38,4

28,5

34,2

35,8

18,6

19,5

25,2

32,6

22,4

2

3

4

5

6

7

8

9

60
40

54
18,6

20
0

14,1
1

Gözlem
Isıtıcı Sıvı Eşanjöre
Giriş Sıcaklığı
Isıtılan Sıvı Eşanjöre
Giriş Sıcaklığı

Isıtıcı Sıvı Eşanjörden
Çıkış Sıcaklığı
Isıtılan Sıvı Eşanjörden
Çıkış Sıcaklığı
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Deney No

4

Deney Tanımı

Eşanjör Tipi

Bakır Borulu Eşanjör

Isıtıcı Sıvı
Gözlem

70°C giriş
sıcaklığındaki
ısı değişimi

Su

Isıtılan Sıvı

Su

Isıtıcı Sıvı
Eşanjöre
Giriş Sıcaklığı

Isıtıcı Sıvı
Eşanjörden
Çıkış Sıcaklığı

Isıtılan Sıvı
Eşanjöre
Giriş Sıcaklığı

Isıtılan Sıvı
Eşanjörden
Çıkış Sıcaklığı

70°C

56°C
56,8°C
58,4°C
61,3°C
61,5°C
63,5°C
64,1°C
64,2°C
64,6°C

14,1°C
19,7°C
23,2°C
26,8°C
28,5°C
32,1°C
37,5°C
38°C
38,9°C

19,7°C
22,2°C
25,7°C
29,2°C
33,4°C
36,6°C
41,3°C
42°C
42,5°C

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sıvıların Isı Değişimi
Sıcaklık (°C)

80

70

70

70

70

70

70

70

70

70

61,5

56

58,4

61,3

64,1
41,3

64,2
42

25,7

29,2

33,4

63,5
36,6

64,6

56,8

38

38,9

19,7

23,2

28,5

32,1

37,5

26,8

2

3

4

5

6

7

8

9

60
40

20
0

19,7
14,1
1

22,2

Gözlem
Isıtıcı Sıvı Eşanjöre
Giriş Sıcaklığı
Isıtılan Sıvı Eşanjöre
Giriş Sıcaklığı

Isıtıcı Sıvı Eşanjörden
Çıkış Sıcaklığı
Isıtılan Sıvı Eşanjörden
Çıkış Sıcaklığı
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42,5

Deney No

5

Deney Tanımı

Eşanjör Tipi

Çelik Borulu Eşanjör

Isıtıcı Sıvı
Gözlem

90°C giriş
sıcaklığındaki
ısı değişimi

Su

Isıtılan Sıvı

Su

Isıtıcı Sıvı
Eşanjöre
Giriş Sıcaklığı

Isıtıcı Sıvı
Eşanjörden
Çıkış Sıcaklığı

Isıtılan Sıvı
Eşanjöre
Giriş Sıcaklığı

Isıtılan Sıvı
Eşanjörden
Çıkış Sıcaklığı

90°C

84°C
84,6°C
82°C
80,7°C
78°C
79,3°C
80,3°C
80,8°C
81°C

14,1°C
15,7°C
20,6°C
36,1°C
40,5°C
42,1°C
43,2°C
44°C
45,2°C

15,7°C
16,1°C
25,2°C
43°C
47,3°C
48,9°C
50°C
50,9°C
51,6°C

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sıvıların Isı Değişimi
Sıcaklık (°C)

100

90

90

90

90

90

90

90

90

90

84

84,6

82

80,7
43

78
47,3

79,3
48,9

80,3
50

80,8
50,9

81
51,6

36,1

40,5

42,1

43,2

44

45,2

4

5

6

7

8

9

80
60
40
20
0

15,7

16,1

14,1
1

15,7
2

25,2
20,6
3

Gözlem
Isıtıcı Sıvı Eşanjöre
Giriş Sıcaklığı
Isıtılan Sıvı Eşanjöre
Giriş Sıcaklığı

Isıtıcı Sıvı Eşanjörden
Çıkış Sıcaklığı
Isıtılan Sıvı Eşanjörden
Çıkış Sıcaklığı
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Deney No

6

Eşanjör Tipi

90°C giriş
sıcaklığındaki
ısı değişimi

Bakır Borulu Eşanjör

Isıtıcı Sıvı
Gözlem

Deney Tanımı

Su

Isıtılan Sıvı

Su

Isıtıcı Sıvı
Eşanjöre
Giriş Sıcaklığı

Isıtıcı Sıvı
Eşanjörden
Çıkış Sıcaklığı

Isıtılan Sıvı
Eşanjöre
Giriş Sıcaklığı

Isıtılan Sıvı
Eşanjörden
Çıkış Sıcaklığı

90°C

83°C
83,4°C
80°C
76,8°C
77,5°C
77,5°C
78,1°C
78,7°C
81°C

14,1°C
14,8°C
21,2°C
28,4°C
29,3°C
30,5°C
38,2°C
44°C
47°C

14,8°C
16,6°C
26,7°C
36,7°C
37,7°C
38,3°C
43,3°C
51,2°C
53,8°C

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sıvıların Isı Değişimi
Sıcaklık (°C)

100

90

90

90

90

90

90

90

90

90

83

83,4

80

76,8

77,5

77,5

78,1

81
53,8

36,7

37,7

38,3

43,3

78,7
51,2
44

47

8

9

80
60
40
20
0

14,8

16,6

26,7

14,1

14,8

21,2

1

2

3

28,4

29,3

30,5

4

5

6

38,2
7

Gözlem
Isıtıcı Sıvı Eşanjöre
Giriş Sıcaklığı
Isıtılan Sıvı Eşanjöre
Giriş Sıcaklığı

Isıtıcı Sıvı Eşanjörden
Çıkış Sıcaklığı
Isıtılan Sıvı Eşanjörden
Çıkış Sıcaklığı
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
50°C, 70°C ve 90°C derecedeki yapılan deneylerin sonuçlarının karşılaştırılması
aşağıdaki çizelgede özetlenmiştir. Burada belitilmiş olan ısıtılan suyun son
sıcaklığı eşanjörden çıkan depoya aktarılan suyun sıcaklığıdır.
Çizelge 5.1. Deney Sonuçlarının Karşılaştırılması
Deneysel Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması
Karbon Çelik Borulu Eşanjör
Isıtıcı Su Giriş Sıcaklığı Bakır Borulu Eşanjör
Isıtılan Suyun Son Sıcaklığı (10 dk) Isıtılan Suyun Son Sıcaklığı (10 dk)
50°C

30,1°C

29,7°C

70°C

42,5°C

40,4°C

90°C

53,8°C

51,6°C

Sonuçlar göz önüne alındığında 50°C’deki deneyimizde son sıcaklıklar göz önüne
alındığı zaman 30,1°C ve 29,7°C sıcaklıklarını görmekteyiz ve aradaki farkın 0,4°C
gibi bir fark olduğunu kaydettik.
70°C’deki deneyimizde 42,5°C ve 40,4°C sıcaklıkları tespit edildi bu iki eşanjör
arasındaki verimlilik 50°C’ye nazaran biraz daha farklı olarak 2,1°C olarak
gözlemlendi.
90°C’deki deneyimizde ise 53,8°C ve 51,6°C olan sıcaklıklar arasındaki fark 2,2°C
olarak bir önceki deneyimiz olan 70°C’den çok kaydadeğer bir fark olmamasına
karşın 50°C’dekine nazaran gözle görülür bir değişiklik olduğunu neticelendirdik.
Bu yorumlar ardından ısıtıcı suyun giriş sıcaklığının düşük olduğu düzeneklerde
çok ciddi farklar olmadığı fakat ısıtıcı suyun derecesinin arttığı ortamlarda
aradaki farkın daha da açıldığı kanısına varmış bulunmaktayız.
Çalışmamızda, ısıl iletkenliği farklı olan iki farklı tip borunun gövde borulu ısı
değiştiricilerdeki etkisinin gözlemlenmesinin yanı sıra aynı zamanda da giriş
maliyetlerinin de karşılaştırılmasının yapılıp ardından gerçekten ısıl iletkenliği
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yüksek olan malzemelerin ısı değiştiricilerde yüksek verim almak amacıyla
doğruan kullanılıp kullanılmaması gerektiğinin yorumuna varabileceğimizi
düşünerek bu iki eşanjör için bir maliyet analiz tablosu hazırladık. Bu tabloda
gövde, flanşlar, cıvata ve somunlar her iki düzenekte de ortak kullanıldığı için tek
bir kalem altında toplanılmış ve Çizelge 5.2’de verilmiştir. Sistemde kullanılan
pompalar, borular, elektrikli boyler, su deposu ve ısı yalıtım malzemeleri gibi
giderler ise tabloya işlenmemiştir. Analizimiz yalnızca eşanjörlerin yalın üretim
maliyeti üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Çizelge 5.2. Eşanjör Maliyet Analizi

Eşanjör Maliyet Analizi
Tanım

Bakır Eşanjör

Karbon Çelik Eşanjör

0,0213

0,0213

Boru uzunluğu (m)

0,51

0,51

Boru Sayısı (adet)

9

9

Boru Fiyatı (TL/m)

₺ 16,42

₺ 4,72

₺ 900,00

₺ 900,00

₺ 250,00

₺ 100,00

₺1.225,37

₺1.021,66

Boru Çapı (m)

Gövde malzemesi ve diğer
sarf malzemeler (TL)
İmalat işçilik maliyeti
(Gövdeye kaynatılması) (TL)
TOPLAM (TL)

Çizelge 5.2’deki maliyet analiz tablosunu incelediğimiz zaman gerek bakır
malzeme fiyatı gerekse bakırın imalatı/kaynatılmasının maliyetinin karbon çelik
boru maliyetinden çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Bu oranı
hesapladığımızda %20’ye yakın bakır borulu eşanjöre bir yatırım yaptığımızı
görüyoruz.
Daha önce yapılan çalışmalara göz attığımızda ise “Merkezi Çamaşır Yıkama
Ünitelerinde Atık Isı Geri Kazanımı” başlıklı çalışmada enerji fiyatlarının yüksek
olmasından dolayı enerjinin daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılması
amacıyla atık ısının plakalı ısı değiştirici yardımıyla çamaşır yıkama ünitelerinde

27

kullanılmasıyla sisteme geri kazandırılabilecek enerji hesaplanmıştır. Sonuç
olarak Merkezi çamaşırhanelerde çamaşır yıkamak için kullanılan sıcak su,
yıkama işleminden sonra ilk su sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta kanalizasyona
atılmaktadır. Eğer çamaşır makinalarından çıkan atık su bir depoda biriktirilip
plakalı bir ısı değiştiricisi ile bu suyun ısısı geri kazanılmak istenirse atık ısıdan
%75 oranında ısı geri kazanımı sağlanabileceği hesaplanmıştır. Eğer sistemde
şebeke suyunu ısıtmak için elektrik kullanılıyorsa 27220 Tl, doğalgaz
kullanılıyorsa 6204 Tl atık ısıdan geri kazanılacağı bulunmuştur. [Özsoy, Köse
2012] Yaptığımız çalışma, araştırılan bu konuya ilave olarak kullanılacak olan
eşanjör tipinin gövde borulu olması halinde uygun düzeyde maliyetinin
sağlanması ve ekstra maliyetlerden kaçınmak için enerji verimliliğini
karşılaştırmıştır.
Bir başka çalışmada ise “Isıtma ve soğutma uygulamalarında kullanılan plakalı ısı
eşanjörlerinin deneysel analizi” başlığında toplanmış olan deneysel analizler
yayınlanmıştır. Çalışmada, ısı eşanjörü kullanılarak farklı sıcaklık ve debiler
karşısındaki sonuçlar gözlemlenmiştir. Isı eşanjörü kullanılan bir ısıtma-soğutma
sistemi deneysel olarak tasarlanmış ve imal edilmiştir. Deneysel sistemdeki
plakalı ısı eşanjörü, farklı sıcaklık ve debi değerlerinde analizlere tabi
tutulmuştur. Deneysel analizlerde plakalı ısı eşanjöründe sıcak ve soğuk
akışkanlar arasındaki ısı transferi miktarı, akışkanın debi değerinin ve sıcak su
giriş sıcaklığının artmasıyla artmaktadır. Fakat debi miktarının optimum bir
değerden fazla arttırılması durumunda eşanjörde ısı transfer miktarının azaldığı
görülmüştür. Bu durumda eşanjör boyutunun yetersiz kaldığı anlaşılmakta ve bu
yüzden de eşanjör boyutunun arttırılması gerekmektedir. Bu sebeple çeşitli
uygulamalarda kullanılan plakalı ısı eşanjörlerinde maksimum performans
değerlerine ulaşabilmek için en uygun debi, sıcaklık ve eşanjör boyutunun
belirlenmesi gerekmekte olduğu sonucuna varılmıştır. [Şencan A., Selbaş R., Kılıç
B., 2010]
Bu çalışmaya paralel olarak da çalışmamızda aynı debi ve sıcaklıklarda farklı
malzemelerin kullanılması sonucunda bakır borulu ve çelik borulu eşanjörün
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sonuçları gözlemlenmiş, aynı zamanda da bakır veya çelik borulu bir eşanjörlerin
sıcaklığın değiştiği durumlarda ne şekilde sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.
Her iki çalışmadan farklı olarak giriş maliyeti ve deney sonuçlarını topyekün
karşılaştırdığımız zaman ısıtıcı suyun sıcaklığının düşük olduğu ve aynı zamanda
ısıtılmak istenen suyun sıcaklığının çok yüksek olması istenmeyen ortamlarda
neredeyse sıcaklık farkının olmadığının, giriş maliyetinin de bakır borulu
eşanjörde yüksek olması neticesiyle tamamen ısıl iletkenlik göz önünde
bulundurularak ön yargılı bir şekilde bakır borulu eşanjörün seçilmesinin maliyet
açısından doğru olmayacağı kanısına varıyoruz.
Daha yüksek sıcaklıklarda ise alınabilecek verimin çok daha iyi analiz edilip
ardından bir seçime gidilmesi gerektiğine elde edilecek verimin geri dönüşünün
ne kadarlık bir sürede karşılığının alınacağına çok dikkat edilmelidir.
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