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KAZANlM SISTEMLERİ 

iklimlcııdimıe, lıavalarıdırına ve egzoz sistemlerinde kullanılan ısı 

kontrol sistemleri, verimlilikleri ve karşılaştırılmalan 
dımılan ısı değişıiriciler hava-lıava tip olanlar olup, ayrıca bunlann 
ve yerleşimleriyle ilgili hilgil(;rdc verilecektir. Ayrıca iklimlcndirme uy

yi\ntcmleri üzerinde de dunılımıştıır. 

kullamlması lıcr uygulamada dikkatle üzerinde clnrulan lıir 

aynı işi daha az enerji ile gerçekleştiren uygulamalıımı 
kııruluşlanıı ana amaçlanııclandır. Yani "enerji fakir" pro

Bu doğnıltuda gerek konutlarda gerek endlistride enerji kullanım zin-
alımıbilecek tüm enerjisinin geri kazanılabildiği uygulamalar 

tm uygıılaınalardaıı hava,lıava diişlik sıcaklık ısı geri kazanım 
üzerinde dunılacaktır. 

Kazamın Sistemleri 

lcv,aııımı sistemleri uygulama alanlarına göre smıllaııdınlahilir, 

işlem-konfor. konfor-konfor uygulama alanlan gibi. Tipik hava-hava 
uygulamalan Tablo -ı 'de listelenmiştir. 

ısı işlem egwz akımıııdan alınarak, sağlanan yeni (taze) hava 
ıno "C mcrtcbelcrindcki cgwz akımından hile enerji alalıilccek 

Işlem-işlem ısı geri kazanımı cihaziarı genellikle yalnızca duyulur 
, ısı (nemli lik) genellikle transfer edilmez_ Nem transferi genellikle uy
bozucıı etkiye sahiptiL Işlem-işlem uygulamalarında genellikle maksimum 

kanuıılır_ Mevcut yoğuşabilir gazların bulunması durumunda ise daha az 
ı ile yetinilerck yoğuşına önlenir_ Çünkü yoğuşnıa sonucu oluşabilecek asit 

oluşabil ir. Örneğin lıaca gazlannda 1 60"C'ın altındaki sıcaklıklam 
nedeni budur. Yoğuşma olan bacalarcla delinmclerc ve bo-
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Tablo L Hava-Hava Enerji Geri Kazııımm içiıı Uygulama Alanlan 

;~~~e~-----
ve 

l .şlem-Konfor 

Konfor-Konfor 

1 

L ____ -----,--
2.1 .2. işlem-Koııfoır 

+---------IifıLk_l)_Xg_u ıarıı_~ı 
Kunıtucular 

Fırınlar 

Ocaklar 
Yakıcılar 

Hacalar 
Çiip fırınları 
Boya egzozları 
Y üzıne havuz! arı 
Sigara duınam cg;r,ozlan 
Çalışma odalan 
Bakıcı evleri 
Hayvan ahır lıavalaııdırıııası 
Bitki hava landırması 
Genel cgmz 
Kaynak aıölyclcri 
Soyunma odalan 

__ Büı:y ve işyerleri 

Bu tlir uygulamalarda atık ısı bir işlem egzozundan alınarak bir lıina veya hacim 
ısıtılmasıda kullanılan havayı kış aylarında ısıtımıda kullanılır. Tipik uygulamalar döküınlıane, 
levha kaplama fabrikal~n. konscrve fahrika!arı, kaplama operasyonları, bğıt ve kağıt lıamunı 
fabrikaları v.lı_ yerlerde gerçckleştirilcbilir. İşlem-işlem uyguhımal:ırında amaç tam ka-
pasiteyle ısının geri kazanımı olduğu halde, işlem -koııfor ısı geri kazanımında ılık glinlerdc 
taze dış hava ve/veya ısııılan hacim havasınııı aşırı ısınmasını önlemek i,·in ayarlama (kontrol) 
gereklidir. Ayrıca yaz aylannda da ısı geri kazanımı gerckmcnıcktcdir. Bu nedenle yıl pe
riyodmıda iŞlenı-işlem uygulamalarma göre, işlem-konfor uygulamalarında daha az enerji ko
nınumu gerçekleştirilir. 

Işlem-konfor ısı geri kazanım cihaziarı genellikle duyulur ısıyı geri kazaııır, hava akımları 
arasında nem transfer edilmez. 

2.1.3. Konfor-Konfor 

Bu llir uygulamalarda, ısı gerikazanım cihazı ılık gliıılcrdc lıinaııııı taze havasının en-
talpisini azaltırkcıı, soğuk günlerde artırır. bu ise taze hava ilc egzoz havası arasında bu ci
hazla gerçekleştirilen eneıji transferi ile sağlanır. Yani hem yaz ve bem de kış uy
gulamalarında kullam !ır. 

Ticari ve endüstriyel eneıji geri kazanım linitelerine ilaveten. kliçlik kapasiteli paket tip ti-
cari ısı kar,anan vantilatörlcrdc (HR V) gdiştirilm iştir. 

Koııfor··-konfor uygulamalarında kullanılan ısı gerikazanım cihazianııda yalnızca duyulur 
ısı transkr edilebileceği gibi hem duyulur hem ele gizli ısı da trnnsfer edebilir tipleri ele mev
cuttur. 

416 



kazaııım cihazı uygulaması ekonomik analizimle onun amortisman sliresi 
almrnaiıdır. En verimli cihaz veya en ucuz cihaz en ekonomik çözüm 

ekonomik mıalizleri bilinen helirli yönlemieric maliyetlfayda aııa

mıaliz.lenle aşağıda belirtilen noktalara dikkal edilmelidir. 

ve değişik enerji hiçimlerinin rölatif maliyetleri ana ekonomik 
enerji maliyetleri enerji geri kazanımını yliksck seviyelerde 

Elektrik fiyallanııııı yakıt llyatlanııdaıı d:ılıa yüksek olduğu bölgelerde 
maliyetleri dlişlik) ci hazlar tercih edilebilir. 

maliyet dlişliriicli dlişliııcclcrc karşı yeniden gözden 
geliştirimi ilc atık enerjinin dalıa aza indirgeııdiği ileri tekııo!ojili 

ncı'ıcn de dikkate alınmalıdır. 

Miklan 

"""·m de h ilerde hava-lıava enerji geri kazanını linilcleri imalat sınırları 
cilıaz kullanımı durumunda, cihaz maliyeti ve yer ge-

(Den~cesi) 

yliksck sıcaklık) al1k eııcıjiııin geri kazanımı düşlik kaliteli atık 
Atık enerji ile ısıtılacak akışknıı arasmda lıliyük hir sıcaklık 

ekı:mııınik dunııııu oluşturur. 

;:dı-k ısı n m sağJanına ve yararlanrnanm çakışmast durumunda ve de yı. I 
v:.ır:m en ekonomik olahilir.Sağlaııanla, kııllaııınıın zamanlannın 

ıso depolama ve sistemi gerekir ki hu da sisteme komplekslik ve arlı 

Ve IKıılhmılac:ık isıımı Yal<mhğı 

kaynağı ve yakınında atık enerji kullanıını uygulamaları, lıir çok 

uygulamalara göre daha tercih olunahil ir. 
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2.2. 7. Çalışma Ortann 

Yüksek çalışma sıcaklıklan veya korozinerin varlığı, yoğuşahilirler ve partikülleıin hava 
akımı içinde bulunması sonucunda yüksek cilıaz ve bakım maliyelleri oluşur. Cilıaz ma
liyetlerinin yükselmesi korozyon veya yüksek sıcaklığa dirençli malzeme kullamlması ne·· 
deniyledir. Bakım maliyetleri ise cilıaz!arııı bakım sıklığı, temizliği ve ilave hava fıltrasyon 
gereksinimleri nedeniyle artar. 

2.2.8. Kirietlci Kontrol Slstemleırinin Etkisl 

Proses ısmın geri kazaııımı, kirletici kontrol sistemlerinin maliyetini azaltahilir. Örneğin 
daha az pahalı fıltreler kullanımı; elektronik çökelt.ici (ayıncı) !erin verimlerinin geliştirilmesi 
veya kirletici buharların yoğuşması yolu_y.lıuikıntı yönlinde kirletici kontrol sistemleri ylikli 
azalmaktadır. Bazı uygulamalarda geri kazanılan yoğuşaıı maddeler yeniden kullanım için 
işleme geri beslcnebilirlcr. 

2.2.9. Isıtma Ve Soğutma Cillazlan Üzeriııe El.kiler 

Isı geri kazanımı ünitelerinin kullanımı, temel kullanılan cihaziann (örneğin, kazan, çiller 
ve yakıcılar gibi) boyutlanııda azalma ve ayrıca honı çaplannda değişmeler ve cihaziara 
elektriksel dağılımda da kazanımlar sağlar. Enerji geri kazanım ünitelerinin kullanımı artan 
statik basıncın yenilmesini sağlamak için daha güçlü faıı ve fan motoru kullanılınasını ge
rektirir. Doııma (buz oluşumu) kontrolu için ayrıca yardımcı ısıtıcılar gerekli olabilir. 

2.2.10. Nemlemlirme veya Nem Alıcı Cillazlar Üzerine Etkiler 

Toplam enerji geri kazanımı cihazının seçimi sonucunda yliksek nemlilikli hava akıınmdan, 
daha az nem oraıılı hava akımına nem transferi sağlanır. Bir çok uygulamada bu istenir, 
böylelikle soğuk havada neınlcııdirınc maliyetleri azalmışken, ılık havada nem alma yükleri 
azaltılmıştır. 

3. TEKNİK İNCELEMELER 

3.L Verim Değeriemiirmesi 

Hava-hava ısı değiştirkilerinin verimlilikleri genelde aşağıda hcliıtilen terimieric ölçlim-
lenir: 

. Duyulur ısı transferi (kuru termometre sıcaklığı) 

. Gizli ısı transferi (nemlilik oranı) 

. Toplam enerji transferi (entalpi) 

ilgili st.ardartlarda (ASHRAE 84-91 Nolu'lu standart) verimlilik: 

E=___ GerçekJe_şen transfer (Enerji veya nem) ______ _ 
Hava akımları arasıncia olabilecek en çok (maksımunı) transler 
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biçiminde tanımlanır. 

Şekil ı 'e göre: 

~ __ W s (X l -X 2) _ W e (X 4- X 3) L - ---~~~-~~-~-~---~- ~-----~--~~~ 
W min (X ı -X 3) W min (X 1 -X 3) 

veya toplam verimlilik 

(ı) 

X: !cnn ometre sıcaklığı, nemlilik oranı veya eııtalpi (Şekil l 'de gösterilen 
vPı"ır·ın,•ıcı özellikler) 

ve 

ve Wc değerlerinin en küçüğiidür. 

ısı ve toplam verimlilik için: 

klitlcscl debisi 

eg:coz, havası ktitlcsc! debisi 

verimlilik için: 

ısı x taze hava kütlesel debisi = Cp,Ms 

ısı x egzoz lı avası kütlesel de h isi= Cp.Me alınır. 

Ünitesinden Çıkan Hava Akımı Koşulu: 

1 W s) (X, - X,) 

havası akımı koşulu ise, 

1 Wc) (X, -X,) 

(2) 

(3) 

ısı dcğiştirici ve çevresi arasında ısı transferi olmaması ve faıı

öıılk:ırıe cilıazlanndan veya hava akımları arası karışınadan ısı kazancı olmaması 
yazılmıştır. Bu varsayım h ir çok ticari bliylik uygulamalar için geçerlidir. 

vantilatörlcr (!lRV) için hu varsayımlar geçerli değildir. Bu tip ci
ısı kanınçlannı da iç·crcıı, taze havanın sıcaklık yükselmesinin bir ölçlisli ol n n, 

mcvcı.ıt duyulur verimlilik, enerji kazanım verimi olarak alınır. 

cı.kilcycrı hir çok değişken vardır. huıılar, ılı k hava akıınııım ncınliliği, ısı trans-
fer ısı dcğiştiricidcn akış lıızları, hava akış hiçim ve dlizcııi, taze ve egzoz havası 
klillcscl ve huzlanma kontrol yöntemidir. Bu etkilerin hazılan Şekil 2,3 ve 4'de 
gösterilmiştir. 

Hava·· lıava clll:ı"ji geri kat.anıın cihaziarı duyulur ve toplam ısı geri kazanım cihaziarı ola
rak 

Duyulur ısı gerikazanım dlı~l7Jannda nem transferi olmamakta ve taze ilc cg1.0?. havaları 
arasmda ısı değişimi de olımımaktadır. Ancak egwz hava akımınııı çiğ noktası altındaki 
sıcaklıklanı soğutulması durumımda gizli ısı değişimi yoğuşmanm oluşması nedeniyle 

·,w,~oı,m ısı gerikazımırrı cilıa!.larıııda duyulur ısı ve gizli ısı (ncııılilik) her ikiside taze lıava 
ve egzoz havası akımlan arasında transfer olur. Işlem-işlem, işlem-konfor uygulamalanndan 
istenmeyen gizli ısı transferi konfor-konfor uygulaınalarında sıklıkla istenmektedir. 

Tipik duyulur ısı geri kazanım işlemi taze ve egzoz hava akımları arasında şekil 2'dc 
gösterilmişl.ir. Soğuk hava 1 'den 2'ye ısıtılırkcn, sıcak hava Tdcn 4'e soğumaktadır (sabit 
özglil nem de). Bu örnekte, soğuk hava sıcaklığı sıcak havanın çiğ noktası sıcakiığıııın 
iizerimle olup, yoğuşma oluşmanıaktadıL) 
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(tı}Egzoz llavası Akımı (J)Egzoz //avası Akımı 

Çıkışı _j _E_II_E_R_J_i __ -,L_ r; i ri ş i 

...,.. ____ GERIKAZANIMI 

J--CTiiAZ'I.-- [ 
w!r Xı ----- -~,.,_ '2 

'-----------~)Taze Ila va ( 1) Taze Ila va 

Girişi Çıloşı 

ŞekilLEnerji Ged Kazamm Cilıazmda Hava Akımlan Ve Üzeiliideri 

Şekil 3, sıcak hava akımında yoğuşma olması durumunda duyulur ısı geri kazanımı 
işlemini göstermektedir. Soğuk tarana da hulıarlaşma gerçekleşmektedir. Burada gizli ısı 
transferi toplam verimliliği artlırır. 

Şekil 4, Gizli ve toplam ısı verimliliklerinin eşit ve klitlesel dchilcrin eşit olduğu zaman 
gerçekleşen hir toplam ısı gerikazanımı uygulamasını göstermektedir. Bu durumda 2 ve 4 
çıkış durumları soğuk hava giriş noktası, 1, ve sıcak hava giriş noktası, 3 du nı m noktalarını 
hirleşlireıı doğrultu li zerinde bulunur. 

Şekil 5, %70 verimlilikli duyulur ısı kullanan lıir konfor-konfor uygulaması cihazı uy
gulamasındaki değerleri göstermektedir. 

Şekil 6'da ayııı koşullarda çalışan %70 vcrimlilikli duyulur Vl~ gizli ısı kullanan hir cilıaz 
uygulaınasıııdaki değerleri göstermektedir. Tipik yaz tasarım koşullanııda toplanı ısı cihazı, 
duyulur ısı cihazının liç katı diizeyiııdc ısı transfer etmektedir. Tipik kış tasarım koşullarında 
toplam ısı cihazı, duyulur ısı cihazından '*·25 daha fazla ısı geıi kazaııır. Şekil 7, hu prnsesieri 
yaz. ve kış işletmcleıi dunımuııda psikrometrik diyağramda karşılaştırmalı olarale vermektedir. 

----------------------------------, 

---------
-0: _, 
t.h 

-- -V 

e-----o TAZE //AVA 

c ___ J _____ ~---L--~--n---J 

Kuru Ter-mometre Sıcaklığır°C 

Şekil 2. Duyulur Isı Gel'i Kıızamım 
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r ---ı-~ 

l! 
~ 
" 
"' "' 

-· :::ı 

~---~~---L __ _J ______ j_ _____ ~~ 

Kuru Termomet.te Şıcakl1ğı, oc 
"' :~ 

Şekil 3. Duyulur Döner Isı Değiştirici (Isı Tekeri) Gizli Isı Geri Kazımımı 

' 

_L~~--' 

Kuru fermometre Sıcaklığı, oc 

Şekil 4. Toplam Isı Geri Kazımımı 
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KazatHlan fEnell'ji kaz, : soı~w 
1 §v lnkw, 

s m''' EGZOZ 

p 24"C, g g/kg, «it'~ ıtı 
Ş ~ 24"C, S g/l<g, 27'% m 

Şekil 5. Konfor-Kmıfor Duyııiur Isı Cihazı 

3.2. Kirlenme (Foulhıg) 

Kirlenme (Fonliııg) terimi ısı dcğiştirici yiizeykrindc toz veya yoğuşanlann birikimini 
içennektedic Bu birikim somıcunda hava akışına direnç oluşmakta ve ısı transfer kat
sayılarmda azalmayla, kirlenme ısı değiştirici verimini azaltır. Ayrıca artan direnç, faıı glk; ge
reksinimini arttırır ve hava akışını azaltabilir. 

Basınç dlişlimli, kirliliğin bir göstergesi olarak değcrlcııdirilir ve temizleme işlemlerine 
geçilehilir. Sistem verimliliğinin maksimize edilmesi için ısı değiştirici yüzeyler lerniz tu
tulmalıdır. 

3.3. Korozymı 

İşlem (proses) egwzlan genellikle içenJikleri maddelerle korozyon dirençli imalat mal
zemeleri gcrektirirlcr. Eğer hir uygulama için en uygun korw.yoıı-dirençli malzelmcler bi
linmiyorsa kııllaıııcı ve /veya tasanıncı yerinde deneme, ilgili litaretlirlcri gözden geçirme ve 
cihaz imalatçısıyla temasa gcçınc yoluyla malzeme seçimini gerçekleştirir. Inşa maliyetlerinin 
yüksek ve atmoslcriıı korozif olması dunımıında. önerilen çalışına atmosferinde ısı değiştirici 
konstrüksiyon malzcınclcriııiıı korozyoıı çalışması yapılmalıdır. 

Zamanla cihaziarda C>rta bir komzyoıı oluşur. metal yüzeylerinde plirlizliilükler ve ısı trans
fer katsayılarında arımalar oluşur. Aşırı korozyon dıınıımıııda ise toplam ısı transferi anılır ve 
sonuç olarak hava akımlannın oluşacak delikler veya mekanik howkluklardaıı karışması artar. 

3.4. Akımlarm Karışması 

Egzoz ve taze hava akımlannın hirhiriııc sızıııtısı. birbirini kirletmesi ye karışması hava
hava ısı değiştiricilerde oluşahil ir. bu karışını olayı, eğer egzoz gazları toksik veya kokulu ise 
önemli bir prohleındir. Akım sızıntısı ısı dcğiştirici tipi. tasarımı, hava akımları statik basınç 
farklılıklan ve ısı değiştiricin in fi1jksel durumu ilc değişkenlik gösterir. 

3.5. Yoğuşma ve Omıma 

Yoğuşma, buz oluşuımı ve/veya donma ısı dcğiştirici ylizcylcriııde oluşabilmektedir. Giriş 
ve çıkış etkilerini ihmal edilirse . ıhk hava akımının giriş koşullarından çıkış koşullarına 
soğutulması esnasıııda dön ayrı hava/nem bölgesi oluşabilir. Birinci bölge yoğuşnıanın 
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-
DIŞ IlA VA 5 m 3/s iKLfMLEIIDfRMEYE 
Yaz v 35 c. tr g/lıg . 

.,_ 
.:a·.~ rh ~az, 27'C, 11.5 g,'lıı;ı. 51% rh 

kı Ş ,-11'rC, O 4 g.l<g. 52~0 rh 1 ş' 11 3'C, 3 5 o.'t.lg. 42% rh 

f----
~-

ÇEVREYE 5 m~/$ EGZOZ 
Kazanılan Enerji Yaz, 24'C, 9 g '•<g . .t3~~ rh 

Yaz, 134 kW 
~· 

Kış, 24'C, 5 tı/kg. 27% th 
Kış, 224 !<W 

Şekil 6. Konfor·Koııfor Toplam Isı Cihazı 

YAZ ÇALIŞNASI 

KIŞ ÇALlŞilASI 
-----·----

Kuru rermometre S.ı cak lı ğı, oc 

Şekil 7. Konfor-Konfor Duyulur Isı ve toplam Isı 
Cihazlan Kış ve Yaz Çahşmalarmm 
Psikrometrik Diyağmmdıı Gös!erilişi 



olmadığı kunı bölgedir. Hık hava akımı çiğlennıc noktasıııın alımdaki sıcaklıkUra 
soğııt11lduğuııda, ısı değiştirici yüzeylerinin ısianınası soııucnmı oluşturan, bir yoğuşma 
bölgesi varlığmı gösterir. Eğer ısı dcğişlirici yüzeyi donımı noktasının allındaysa, yoğuşaıı su 
donacaktır. Sonuç olarak, eğer ıhk lıava akımı sıcaklığı O"C'ııı altıııa indiğinde, sublimasyon 
kırağı (huz) oluşum nedenidir. Bu h(llgelc~riıı ve yoğuşma ve buz oluşuımınun hızlan, donımı 
koşullarmda kalma sliresi, hava akıım hızlan, giriş havası sıcaklık ve ııcmliliği, ısı dcğiştirici 
gövde sıcakhk]an, .iSı dcğişti:rici verimliiiği~ geometri, yerieştm ve ısı transfe,r katsayılarına 
bağlıdır. 

Duyulur ısı dcğiştiricileri, gcııcHikle ısı transferinin istendiği, nem lnıns!Cdcrinin is
tcnmcdiği için ideal uygun (ylizme lıavuzlan, ınutfaklar, kumtma fırınlan gibi) 
gereçler olup yoğuşımı ohıştuğımda cgmz gazlarından gizli ısı çekilerek kazanılır. Bir ki
logram nem yoğuşımısı oda sıcaklığıııda gelen !ıavaya yaklaşık 2440 kJ enerji kazandırır. 

Yoğuşma ısı hızını ve dolayısıyla duyulur verimliliği arttınr. Yoğuşma ayrıca hava 
akış kanallanııda daralma oluşturduğundan basınç dliştimli ayrıca arıahilir. Isı değişlirici 
yüzeylerinde buz birikimi başlangıçta enerji transferlerini geliştirirken daha sonralan egzoz 
hava akımını sınırlar, neticede enerji transfer lım indirgenir. Ekstrem dunımda, egzoz hava 
akımı (ısı tckeri dunıımmda taze hava da) bloke dunıma gelebilir. -

Kırağı ve entalpi ısı dcğiştiricilerde, duyulur ısı dcğiştiricilcrdeıı daha düşük 
sıcaklıklarda , Dönen tip onlaipi ısı dcğişliricilcri kimyasal ahsorplayıcılar kullanmakta 
olup, yoğ,tışma sıvı haline gelmesine ve ısı dcğiştiricinin sürekli zarar 
görmesine nedcıı 

Isı dcğiştiricidc hasınç a'ıtışı don ve huzlanıııaııııı bir göstergesidir. Don veya 
hll7: oluşumu tıızc ön ısıttiması veya ısı deği$lirici verimliliğinin azaltılması (ümeğ.in, 
ısı tckeri lıızımrı azaltılması, ısı honılannm eğiminin değiştirilmesi veya taze hava akışının bir 
kısmmm ısı değiştirici geçirilmesi, by-pass, yoluyla) yoluyla önlenebilir, Alternatif 
olarak ısı değiştirici periyodik dcfrosı.lanahilir. Geliştirilen hirçok efektif dcfrost sistemi de 
cari konut kullanımı uygulamalarında görlilclıilir. 

Duyulur ısı değiştiricilcrdc sistem tasarıını ılık hava akımından yoğuşaıı sıvı sızıntısının 
toplanma ve atılımısım da kapsanıalıdır. Konfor-konfor uygulamalannda yoğuşma yaz 
aylarmda taze hava tarafında, aylarında ise egzoz havası tarafında oluşur. 

3.6. Basmç Biişiimil 

Isı değ,işl.iricide her hava akımının basınç diişlimti. lasanm, gaz kütlesel debileri, 
sıcaklık, nem ve giriş ile çıkışlıavası bağlantılan gibi bir çok faktöre JıağlıdıL 

Uygulama gereksinimleri, verimlilik ve basınç düşünıli arasında ekonomik bir denge ku-
nılması gereklidie Verilen ısı dcğiştiricidc diğer parametreler sabit kalmak koşulu ilc, 
hasım; düşümii aşağıdaki koşullarda artar: 

_Gaz sı.caklığı ile ckspmıansiyel artar. 
, Isı değiştirici yüzeyiGrinde nem yoğuşursa 
_ Kirlilik artarsa 

akımlan arasındaki basınç farklılığı., lıava geçiş kanallanııda lıozulrrıalara ııedcıı 

olursa 
. Barornetrik has]nç arıarsa 
. Hava hızlan ekspoııansi yel art aL 

3,7. Ön Yiiz 

Isı dcf;işıiricide öıı yiiJ: lıın tasarım değeri, geri kanıııım verimliliğinden daha çok izin ve
rilen has!nç dlişliınli t~sas alımırak bclirleıımclidic Geri kazanım verimliliği artan hızla azalır, 
fakat azalma basınç düşi.imii artışındaki gihi hızlı değildir, Şekil lL Diişiik önyliz hızları dUşlik 
hasmç düşlimü, yiiksck verinılilik ve düşlik işktlmc maliyeti oluştunnakla birlikte daha büyük 
ısı değişlirici i.initcleri, yüksek maliyet ve daha !ıli yük yerleşim yeri gerckliriL 

3.8, Hava Akntılış Biçimleri 

Hava akıtılış hiçimleri taze ve cgzost havasının akış yönlerine göre dcğişiL Ters yönlü 
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3.9. !hıimn 



Isı Heğişlidd 

cih37Janı~ın Tablo 2'de yaygın kullamlan hava-lıava ısı geri 
ri lerini göstermektedir (l ). Tah lo 3'dc ve 4'de k 
karşılaştırılmaları verilmiştir (2). 

4.LSalıit Levlmh Tip Değiş!hki 

Sabit yüzeyli levha tip ısı. dcğiştiriciniıı hareketli yoktur. Levha tabakalan ile 
egzoz ve taze hava geçiş kanailan ayrılmış ve arası 

ila 12.5 mm tasarım ve uygulmmıya göre • direkt 
hava akı.mı soğuk taze hava akımı arasmda 

Pratik tasarım ve koııstrliksiyoiı kısıı.lmnalan dik akınılı 
ters (karşıt) paralel uygulamalarda ısı 
olı.ıştunılmasıyla ısı transfer verimliiiği :ımınlalıilir. 

Normal olarak yoğuşımı ilc oluşan gizli ısı (ılık 
sıcaklığmm altına düşmesi sonucu yoğıışması) ve duyulur rsı 
ayrılmış lcvh:ılar amsıııdaıı iletilir. Biiykce enerji transferi "'''""'!"~ 
olrnaz. Atık ısı.suun %ıRO'inc kısmını g.eri kazanan 

, malzeme, boyut ve hulıınalıilir. Bir 
hava hll.ian. ve hasınç oluşumu ge--

;ı,,,,.;,Jıı,, büiünlcşik ka!ıpta lıiçimleııdirilıniş değişik 

konmı.ır veya ayrı dış ayıncıiPrlada (destekler. oluk~ 
uwm;lhn sızdmmızlığı çoklu lovırma, yapışl!rma, kay-

nak veya herhangi yiinl.cıııle (uygulama veya imalatçıya bağlı) . Isı traıısl(;r 
yüzeylerin temizleme., ulaşına kolaylığı imalat hiçimiyle hağlaııtılıdıc 

.ıovm'"" arasımiald ısı direnci, levlıalanıı iki tarafındaki hava akımı sınır tabaka 
dirençleriyle karşıhışıınldıj<ıııda küçiiki.ÜL Isı tnııısfcr vcriııılilijii Jevlıalann ısı transfer kat
sayısından csnscn elki Ahmıinynm eıı yııygııı kullanılan malzcmcsidir, bu ko-
rozyon iına!al kolaylığı ısı özelliği, yaıımnımı, daymııklılık ve maliyet nc-
deniylcdir. Sıcaklığın 20(tC 1 ı durumunda ve maliyetin hir am_ıhtar faktör o1mmnası 
durumunda alıışımhın . Plastik malzcıııclcr ve hatta caııı korozyon direnci 
gereksinimi maliyetli uygun çiizliınlcr olarak kullanılahilir. Levlııılı ısı 
dcğiştiriciler genellikle yaln11ca duyulur ısı trmısfcr eder ıınc<ık sıı geçirgen maln;mcler, 
örneğin özel işlenmiş kağ.ıt gibi, ku!l:ınıldığmda gi1Ji ısı (ııcııı) tr:ııısfcri de gerçckleşlirilehiliı. 
Böylece toplam (cntalpi) ısı değişimi sağlanır. 

Imalatçılarm çoğu htı tip ısı değiştiricileri modliler imal eder ve ınodlil kapasiteleri O.ill , 
m1/s arasında olup 50ın'/s yi aş<ın hirkşimler dü7.cıılenchilir. Bu çoklu boyut ve birlcşiınlcrlc 
aşağı yukarı biiWıı hacimsel yerleşim ve verim gereksinimleri karşılmıahilir. 

Şekil IO'da Sabit Levlıalı bir ısı dcğiştiricidc hava akımlan gösterilmektedir, 

4.1.2. Vel'imli!ik Dunnımı 

Bu ısı ekonomik olarak yüksek duyulur ısı geri kazaııınıı dcjicdcrinc ulaşabilir. 
Çi.iııhi lıava arasmda yalnı!.ca lcvlıadaıı oluşan hir ısı tnınsfcr ylinc.yi mevcuttur 
vcdiğer ısı değiştirici tipierindeki ikincil din"ll\,'ler (örneğin sıvı poıııpalanması, gazların 
yoğuşma hulıarlaşması veya ısı trımsrcr oıtanıııım taşınması gilıi) 

buluııırıamaktadır. Basitlik ve bunun yanında lıarrkctli parçanın olmaım.ısı, ııznıı ömürllillik, 
düşlik yardımcı enerji gereksinimi eınniyetli ktıllanııwı katkıda bulunan iildliklerdir. 



""'~"'~ 2 Hava" Hava FvvPw·H Geıi Kazamın Cilıırzlanrım K~.rşı:lruıtıı-ıirna:sı 
{İklimlendirme ve Sıcakhk Uy·gularııal 

Sabit Lcvhiıı ıfi}' , ı D,öll~rf'eker 
Tipik Verimlilik (Isı tekeri) 

ISı Donıl~u~-"1 Serpntin Devreli Te-rmvsifon Tip Ikiz Kule tipi 

·-···-~=· 
r-\ym Yönlü r:i-;Iell 

! 

Hava Ak1tılış 

1 

Aym Yön tu P3,r3.le[ Aynı Yönlü Paralet Avm Yönlü Paralel ı Aym Yönlü Paralel. 1 ! 
1 

1 Ters Yön Hı Paralel ' Ters Yönlü Ters Yön!üP::ır;:dci 1 Ters Yönlü Pari!.lcl l Ters Yönlü Paralel 1 Biçimleri 
DikAkım 1 ' 1 

1 ı 1 1 ı 
' 

50 US ve Yubıns;=-1 ~. 

so us ve Yuk"~-r-= 50 uS -ve Yuk:ınsr Cih:ız_ ~~X~t.~ Kapastresi 25 US ve Yı.:k:ınsı ' 25 -35000 us Duvulur 1 
Duyulur i%55"%65) ı Duyulur (%45-%65) 1 (%4ÖJ~{ı0) (Han Duyulur (%50- 07c80) 1 DuYulur ıc.t.S0-%80) Duyulur (o/c40·-~-60) ı 

Tipik \/ erimliEk 

-P~~"" 1 ı 1 

Gizli 
(%45-%55) 

On Yüz Hm tmls) ~~ ---~· + 
ı (En Yaygm Tasanın Hızı) 05. 5 5 2-4 1.5. 3 2-4 

(i -5) ı (2.2. 2.7) (2,2. 2.7) 1.5 . 2.2 

Basınç Düşümü. Pa i 
fEn Olabilecek Basınç 5-450 . . . . 170.300 
Dü~üımi) 

(25 . 370) (!00- !70) (100-500) 1 !00. 500) (100-500) 

Sıcaklık Bölgesi 
(-60)-(800°C) ( -40) . (35 °C) ( -40) . ( +40) °C) (-40)- (+46)°C 

Temin Etme Yalnız Isı Dcğiştirici Yalıuz Isı Değiştirici Yalnız Isı Deği~tirici alnız Isı Değiştirici alnız Isı Değiştirici 

Biçimi Isı Değiştirici +Taşıyıcı Isı Değiştirici +Taşıyıcı Isı Değiştirici + Taşıyıcı: sı Değiştirici +Taşıyıcı sı Değiştirici +Taşıyıcı 
Isı Değiştirici + F an Isı Değiştirici + Fan Komp!e Sistem 
Komple Sistem Komplc Sistem 

Üstünlükleri Hareketli Parça yoktur Gizli Isı Transferi Hareketli Parça Yoktur. Egzoz Hava Akımı, Hareketli parça yoktur. ~~ak Hava Akımından 
Sızıntı yoktur Kompakt Büyük Boyutta Sızıntı Yoktur Taze Hava Akımından Sızıntı yoktur. Ekzoz İ7li Isı Transferi_ 
Değişik Boyur!Jida Düşük Basınç Düşümti Değişik Boyutlarda Uzakta 1 Ayn) hava akımı. taze hava r:f~k Dir sistemde c::<lu 
Değişik Malzemelerle Yüksek Verimlilik !zin Verilen Basınç Akıu!::ıbilir. akımından uzakta {ayrıl ~irimler. , 
Düşük Basınç Düşümü Farkı 60 in ss ab tılabilir. rt'aze ve er.;zo7 Hava 
Yüksek V e rimiilik Fao Yeri Tehlikeli Fan yeri tehlikeli değiL V\.kımlanrlda Ltlii:i 
kolay Temizlik DeğiL Mik.."'biyolojik temizleme 

Sınırlandırmalar C iz! i lsı!ı Obnlar 1 Soğuk iklimlerde Ser- Vı:rimli!ik fla:-;ın~: V erimtilik Basınç Verimlilik D·ı-;;;K 

Yalnızca Özd l Tnite!er vis Hizmeti F;ızL:ıdır. !)(l-.:ünıü ve Fivarla Diisüınll ile Sımrhnmı.~ Düsümüve .'·vf<ıh-".etlc Üretici Sınırlıdır. 
K:m;ı ll:.ıv:ı Kirk:ticiliği Sın~rlıdır. · (}J;,ıhilir. sın;r!anmı~ . 
Olasıdır. Üretici Sınırlıdır. (lretici Sınırlıdır. Olabilir. 

' 

Karşı Aklına Sızıntı %0-%5 % 1- %10 %0 
%0 %0.025 



3. Degişik Tipte Isı Değiştiridierin Birbirleriyle Karşılaştırılması 

Isı Transferi Cihazı Rejeneratör ı Gövde - Boru Plakalı Isı 
1 Ikinci Akı~karüı Isı Borusu 

Isı Değiqtirici Isı 

1 deği~tirici 
1 

Deği~tirid 

Karqıla~hrma 
i 

1 

' 
1 Özellikleri ı 

1 ı 
ı 

r Basınç Kaybı Orta Yüksek 
1 

Düşük Düqük Dü~ük 
N 3 2 4 4 4 

ı 
Isı Transfer 

ı 
Yüksek ; Yüksek 

1 
Orta 

1 
Dü~ük 1 Yüksek 

FiL>n kat. 4 

1 

4 3 2 1 4 J 1 N 

ı 
L ~ 

Bakım Güçlüğü Yüksek r Orta Orta Yüksek 
1 Çok Düşük 

N 2 ~ 3 2 1 5 ;) 

1 1 ı 

1 

1 

Maliyet Orta 
ı 

Yüksek Yüksek Yüksek Orta ! 
N 3 1 1 

2 2 
1 

3 2 i 
1 

ı 
ı 

! ...!--
Yardımcı Güç ı Hayır 

ı 
Evet 1 

Evet Hayır ' j 
gereksinimi 

1 
1 1 

AhıkarJarın Karı~arak Birbirini ' 1 

ı 
1 ı Evet 1 Hayır kirletmesi Hayır Hayır 

1 

Hayır 

N o 5 5 5 5 

! 
Birim hacim için transfer 

1 
' ı'=-

ı 
Yüksek Düijük 1 Cok yüksek Orta i Yüksek 

alanı 1 

ı 
. . 1 

1 
4 2 5 ~ 1 4 

N 
o ı 

1 ı 

~·- ı 1 ' ~---- . ~ 

N: Karşıla~tırrrta nuronraları O 5 arasuı.da verilrrd~tir. 5 ---,.,_uygun niteliği, O ise uygun. olmayan niteliği göstennektedir. 



Tablo 4. Isı De!;iştiricilerin Bazı Özellikleri 

Özellikler 

Reküperatörü 

Isı Tekeri 

Tutucu Isı Tek. 

Isı Tekeri 

Pasif Rejeneratör 

5 

1. Sadece küçük ki1pasitelerde1 

2. Tartı~ malı konu, bazı uzmar\lcır nem geri kazanımını iddia etmektedir, ona bağlı ohnak 
önerilmez. 
3. temizleme bölümünün eklenmesi ile karşılıklı kan~ ma ile kirlenme kütlece yüzdel'den az 
olacak ~ekilde sırırlanmı~hr. 
4. A~ınrnaya dirençli malzemeden im<ı! edilebilir, cihna zarar verebilecek sızınttiara dikket 
edilmelidir. 
5. Izin verilecek sıc;ıklık ve sıcaklık farkı içindeki akı~kanın faz dengesi özell.iklerine bağlıdır. 
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Soğuk hava 
girişi 

Atık gaz 

Atık gaz 
girişi 

Sıcak hava 
kullanıma. 

Şekil Hl, Sabit Levlıa Isı Değişildeide Hava Akımlan 

4.1.3. Uifemnsiyel (FHrk) Dasmç 1 Akım Sızmtısı 

Levlıah tip ısı dcğişliricilerin avantajlanndan birisi hava akımlan arasmda sızıııtı ol
mmnasıdır. · 

1-!u:ın artması dunımuııda iki hava akımı arasındaki nasmç farklılığı üste! olarak artar. 
Yüksek fark basmcı ise ayırımı levlıalannı deforme eder ve ısı değiştiriciyi çok yönlü etkiler. 
Omeğin verimlilik tasarım değerlerinin altına düşer ve aşırı hava sızıntılan oluşur. Bu be
lirtilen koıııı normalde bir problem değildir. çünkü bir çok uygulamada diferansiyel basınç 
farkı l kPa dan cialı:ı azdır. yüksek lıava hu.Jan, yüksek statik hasınçlan veya lter ikisinin ge
rektiği uygulamalar için, hı.ı koşullar için tasarlanmış ısı değiştirkiler seçilmelidir. 

4.1.4. Egzost llava Akmılıırmda V oğuşma 

Levhalı ısı değiştiricileriıı çoğu yoğıışaıı sıvıyı akllacak sistemler ile donat.ılmıştır. Bu sis
temler yoğuşan sıvıyı akıttığı gibi sıılıı yıkama sistemi kullanıldığında bu atık suyu da uzak
laştınr. Yüksek nemlilikteki cgwst lıava akımıııdaıı ısı gerikazanıııııııda, eğer nem transferi is·· 
tcnmiyorsa. binaya veya işleme duyulur ısı dönlişii, enıalpi ısı dönlişlinden daha iyidir. Şekil 
ll, psikromeırik diyağıamda duyulur ısı değişıiricide yoğuşına işleminin temıodinaıniğini 
göstermektedir. 

Tablo 4'te donıııa sınırı (eşiği) sıcaklıkianna nem miktannın etkisi göstcıilmektedir. 
Doııma gelen taze h:ıvanııı ön ısılılmasıyla kontrol edilebildiği gibi taze havanııı bir kısnıııım 
by-pass'ı ile de sağlanabilir. By-pass tablo 4'te ki (K) ilc gösterilen taze ve cgzosl hava 
akımlan oranı m da cHişlirdligliııdcn genellikle ön ısıtma yönteminden daha ekoııoınikıir. 
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Tablo 4 Değişik Egzost Havası koşullım için Domna Smır (eşik) Sıcaklıklan 

Giren 
DonmaSınır (eşik) sıcaklığı (lı), ne 

Egzoz Havası Taze ve Egzoz Hava Akımlan Oraııı, (K) 

b~nc RN,% 0.5 0.7 LO 2.0 

16 30 -16 -9 -5 o 
16 40 -ı 6 -9 -5 o 
!6 50 .. 20 -13 -7 o 

1.6 60 -22 -ı 5 -10 -5 

21 30 -25 -15 -8 -2 

21 40 -29 -19 -12 -6 
' 

21. 50 -31 -22 -16 -9 
1 

60 -35 -25 -18 -12 

:ı o -31 -20 -12 -5 

40 -36 -24 -17 -9 

50 -40 -29 -2 ı -14 

60 -44 -32 -24 -17 

30 -37 -24 -15 
-8 

40 -42 -29 -20 
-12 1 

1 

50 -47 -34 -25 
-ı 7 

60 -52 -39 -30 
-22 

:ı o -50 -34 -24 -15 

40 -31 -22 

50 -29 

Tablo 4'tc doımıa sının (cşiği) sıcaklıklarına nem miktarının etkisi gösterilmektedir. Donma 
gelen taze havanın ön ısıtılmasıyla kontrol cdilchildiği gihi taze havanın bir kısmının hy-pass'ı 
ile de sağlanabilir. By-pass tablo 4'tc ki (K) ilc gösterilen taze ve egzoz hava akımları oranını 
da düşürdüğünden genellikle ön ısıtma yönteminden daha ekonomik tir. 
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4L2. Dörıeı: 

"' ~ 
ıı c: 

"' '" 
i 
;;; .,, 
:~ 

Ku ı· u Ter.mometre Sı cak. lı ğı 

Şekil l J, D11yu!ur ısı değiştiricide lıiı-iııd akımda 
yoğuşımı (3-4) ve ikinci akımda ısmma (l-2) 
işlemleriııhı psikrometrik diyıığr:mııla giisterilişi. 

Döner tip hava--lıavJ ısı değiştiricilcr, veya ısı tekerleri (veya dönen rejencratörler), çok 
geniş iç ylizey al:ınlı hava geçirgen hir ortanıla doldunılrmış döner hir silindire sahiptir. Isı ıe
kerindc ta7.c ve egzoz hava akımlan ısı dcğiştiricinin yarım kesitinden karşıt yönili paralel 
akım biçiminde akar, Şekil 12, Şekil ] 3. Sıcak hava akımı ısı tckerinin bir yarısım ısıtırkcn, 
soğuk bava aluını diğer yarısından ısı çeker. Isı tckerinin iç yapısına dolelunılan malzemeler 
duyulur ısı veya toplanı ısı (duyulur artı gizli ısı) transfer edecek biçimde seçilebilir. 

Duyulur ısı transferinde ısı tckeri yapısı tamfıııdaıı ısı sıcak hava akımından alınır, dc
polanır ve döııcıı bu kısım soğuk lıava akımına ısıyı geri verir ve bu işlem sürekli olarak tek
rarlanır. Toplam ısı transferi yapan ısı tckcıkrinde ise yliksck ncmlilikli hava akımından nem 
yoğuşması ile (Nem yoğuşması ısı tckeri ortam sıcaklığıııııı çiğlcııme noktası sıcak!ığmın 
altmda olmasıyla, sıvı nem alıcı maddelerle ahsorpsiyoııla veya katı nem alıcı maddelerle ad
sorpsiyonla sıığlmm) hemen ısı çekilir; ve bu alınan nem hulıarlaşına ik düşlik nemlilikli hava 
akımına gelen ısı tckeri böllinılinde geri verilir (ııcııı alıcı maddeler kullanılıyorsa bmılarm je
nerasyomı da böylelikle sağlanmış olur). Böylelikle nemli hava kuru hale gelirken, kuru hava 
nemleııdirilmiş olur. Toplam ısı transferi cihazında duyulur ve gizli ısı transferleri aynı anda 
gerçekleşir. 

4.2,1. Isı Tekeri Koııstıriiksiyoım 

Hava hikşenleri, çiğleıımc noktası, egzoz hava sıcaklığı ve taze hava özellikleri kasa, rotor 
yapı ve cııerjt alış-veriş ınalzcnıcleriııin seçiminde etkilidir. Alliminyum ve çelik nonnal kon
for havalandırma sistemlerinde kasa, yapı ve rotor malzemesi olarak kullanılır. Değiştirme 
ortamı ise metal, mineral veya seramik vb. ıııalzcıncdcıı ve gelişigüzel akım veya yapı içinde 
yöıılendirilmi~ akım oluşturacak biçimde imal edilirler. 

Gelişiglizci akım sağlayan yapıda, oluk! u öriilmliş clck giizli (mesh) yapısı mevcut olup, is
tenen düz.ende tabakaL.ır halinde kııllmıılahilir. Alliminyum elck yapısı, konfor havalandırma 
sistemlerinde yaygın kullamlmakla olup, tahakalar halinde paketlenmiş yapıda kullaııılır. Pas
lanın az çelik ve monel elekler ise korozif ortanı ve yliksek sıcaklık uygulamalan için kııl-
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Kuru 
egzoz 

.Hareket 
sistemi 

Sıcak nemli 
eg:ı:oz gazı 

Şekil Isı Te!H~d Tipi Re,jımanıtör Kııllaımm İle Isı ve Nem Geri Kazamını 

!anılır. Korozyomı dayanım için polimcr kaplanmış yüzeylerde kullaııılalıilmcktcdir (! l). Bu 
tip yapılar ve filiıre.lenmiş hava akınılan için uygundur, çlinkli kolaylıkla elck gözleri 
tıkana hi! mektcd ir. 

Yöıılendirilmiş akım sağlayan yapıdaise küçük (!.6 ının) üçgen kesilli hava akımı yönline 
paralel hava geçiş kaııallan mevcuttur. Uçgen şekli, alm yün~yinin lıirim alanı için en geniş 
hava temas yüzeyi oluşturur. Ayrıca dayanım ve imalat tekniği yönlinden de avantajlıuır. 
Allirniııymn folyc, inorganik levlıalar, işlem görmiiş organik lcvha ve sentetik malzemeler 
düşlik ve orta sıcaklık uygulamalan için kullanılır. Paslanmaz çelik ve seramikler ise yüksek 
sıcqklık ve korozif atmosferler dunıımında kullanılır. 

Hava akımıyla temas eden ortam yüzey alanlan 300 ile 3300 m'/m' degerieri arasıııda, fi
ziksel konum ve ortamın tipine göre değişir. Ortam ayrıca duyulur ısı veya toplam ısı alına ye
teneğine göre de sınıf1aııır. Duyulur ısı geri kazanım ortamı alüminyum, bakır, paslanmuz 
çelik .ve moııcl'deıı yapılmıştır. Toplam ısı geri kazanım ortaını ise bu malzemelerden biri 
tarafından yapılmış ve ayrıca tipik olarak litymn klorid veya alınnina gilıi nem geri kazanına 
karakteristikleri olan maddelerle işlenmiş (doldurulımış) bir yapıdadır. 

4.2.2. Karşı Kirleticilik 

Karşı kirlcticilik, veya karışım; taze hava ve egzoz hava akımlan arasında hliliin ısı te
kerleıiııde, taşıımı ve sızınl.ı yoluyla gerçekle~ir. Taşıma ilc kanşmanın gerçekleşmesi, ısı te
kcri ortamına giren eg?ot. lıavasıııın hıı hacminde kalan miktarının dönme sonucu taze hava 
akımı ile sliplirlilmcsi yoluyla olur Sızınlı ile kanşun ise iki hava akımı arasındaki statik 
basını; farklılığı nedeniyledir ve sızıntı yüksek hasmçlı kısımdan düşlik lıasınçlı kısma doğru 
gcr~eklcşir. Sızıntı fanlar aracılığı ilc taze havadan egzoz havasına doğru olması sağlanarak 
önlenchilir. Taşınıanın istenınediği dunımlar için geliştirilen temizleme hölümlli ısı tckcri, 
Şekil Ll, ile karşı kirleticilik i\nlcne!ıilir. 

Uygulamaların bir çoğunda hir kısım egzoz havasının yeniden dolaşımı önemli sakınca 
taşımaz. hummla birlikte bazı krit.ik uygulamalarda (örneğin hastane operasyon odaları. la-
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boratuvadar ve temiz odalar gibi) taşıımı ilc kirleticiliğin sıkı kontrolu gerekir. Temizleme 
bölümili ısı tckerlerinde taşıma ilc kirleticilik egzoz hava ak11ııınııı 'iHU'inin altıını in-
dirilebilir. -

Temizleme bi\lümsi.iz ısı ıckcrinin teorik taşıma kirlcticiliği, tckerin hızı ve transrcr 
ortam mm boşluk }(esri ile doğm mantılıdır. Boşluk kesri tip ve yerleşim e göre %75 - % 95 
arasmda değişir. Onıeğ,iıı :lm ç:ıpıııda, 200 mm dcrinlikteki ısı tckeri, %90 boşluk kesri ile 14 
devir/dak (rpm) dünliyorsa, taşmıa ilc kirletme hacimsel debisi, 

(3'/4) (0.2) (0.9) (J4/60)c= !U m'/s dir. 
Eğer ısı tekeri 9 m'/s debiele taze lıava geçiriyorsa kirleticilik oranı, 
(O.J/9) (1 OO)cc % dür. 
Egzoz fanı, ısı dcğişıiriciııiıı çıkışma yerleştirilir ve sızıntı, temizleme hiillimii ve 

taşıımı lıava akımlan dikkale almarak boyullaııdırılıııış olacaktır. 

4.2.3. Kmıtınıl 
Isı tekerleri ile enerji gerikazanımını kontrol için yaygm olarak kullanılan iki yöntem 

vardır. taze hava hy-pass konlrolmhır. Bu kontrolda istenen taze hava sıcaklığına 
ulaşmak için ısı tekerinden geçen taze hava miktan değiştirilir. bir kısmı by-pass edilir. Bir 
by"·pass darııpcd, ısı tckeri taze hava ı;ıkış sıcaklık duyar elermını (sensör) tarafından kontrol 
edilerek miktan ayarlanır. 

Ikinci enerji geri kazanım lıızım, ısı tekeri dönme bızım değiştirerek ayar-
lamakı.ır. enerji kazmıımıııın, teorik maksimum geri kazanma oranı ylizdcsi 
artmakta ve helli hızdan sonra ise fazla ctkikıımcmcktGdir. En yaygın kullanıları hız 
değiştirici üııitelcri, hızlı DC motor ilc silikoıı kontrollu dlizcltici (SCR), histeı"izis 
kavramalı sahil motor, AC imliiksiyoıı motor ilc frekans invertcri. 

Bir ö!U bant kontrolu (dcğ,iştiriciyi durdurmak veya sınırlamak için) hiç geri kazaıııııı is"· 
teıımediği durumda gereki i olalıilir (önıcğiıı dış lıava sıcaklığı gereken taze hava sıcaklığından 
yliksck fakat egzos hava sıcaklığınını altında ise). Dış lıava sıcaklığı egzöz hava sıcaklığının 
üzerinde olduğu zaman, gelen taze havanın soğutulması için tam kapasitede çalışır. 

<UA. isı 

Enerji değiştirici az bakım gcrcktirirlcr. AşağKia belirtilen bakım işlem sırası 
en iyi verimliliği 

."Isı. değiştiıki ortamı 101. veya diğer yabancı maddelerin hiriknıcsi dunıımında, imalatçının 
kullanım talinıallan doğnıltusunda temizlenmelidir. Toplam ısı geri kazanımı için sıvı nem 
alıcı ile imal ısı ve nem dcğiştirici ortam lıu tı~mizlik aşamasında ıslatılmama!ıdır. 

-Tahrik ınotonı ve alıştırması iınalatçıııın talimatianna giire yapılmalıdır. Hız kont-
rol ınotmlannda bulıman konıütaıör ve fırçalar, inelüksiyon motorlanndan dalıa çok sık bakım 
ve kontrol gcrckliriL Fırçalar gerektiğinde değiştirilecek ve komUtatör periyodik olarak 
döndliriHüp alllan kesilecektiL 

.. Teker dü7.enli olarak uygun kay ış veya zincir gerilimi yönlinden kontrol edilmelidir. 

.. Yedek ve parçalar imalatçı talimatianna uygun olmalıdır. 

4.3. Serpım!iıı 

Tipik bir serpanlin dcvrcli ısı geri kazanım sistemi Şekil 14 de gösterilmektedir. Scrpaııtin 
devrelerinin taze hava ve havası kısımlan kanatlı boru olarak gerçekleştirilmiştir. Ser
panlin dcvrcsiııdı~ bir ımı ısı taşıyıcı akışkan (tipik olarak su veya donması geciktirilmiştir 
çözelti) pompalananık dcvrcdcr. 

Bu sistem yalnızca duyulur ısı kazanımı için kullanılır. konfor--konfor uygulaınalarında 
enerji transferleri mevsimsel olarak değişken olup dış hava egwz havasından soğuk ise öıı 
ısıtılır, dış hava egsoz havasından ılı k ise ön soğııtıılur. 

4.3.1. Dmımaya Karşı Kormıma 

Nem egzoz hava geçiş kanallanııda doııımımalıdır.Çift amaçlı üç yollu sıcaklık 
kontrol vanası egzoz seqıantiııiııiıı doıımasıııa engel olur. Bu vaııa egzoz serpantiniııe giren 



Oda tarafı. 

çerçevesi 

Temizleme 
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Şekil 13 Temizleme Böliimlii Isı Tekeri, Değişik Şematik Kesil.ler 
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4.3.2 Sistem Özellikleri 

dalıa az olmayacak dlizeyde tutar. Bu koşul taze hava ser
hy-pass'ı yoluyla sağlanır. Bu vana ayrıca taze hava ser

belli istenen bir değeri aşınamas mı da sağlar. 

Serpanlin sistemleri esnek yapıda olup yeni ve endüstriyel uy-
gulamalar için hirbirindcn uzak taze ve cgmz kanallarına yerleştirilir ve 
aynı anda bir çok ve kullanım yeri arasında enerji transferi sağlamr.Çalışma 
akışkanının genleşme ve daralmasını sağlamak için sisteme hir geıılcşme tankı ilave edil-
ınelidir.Kapalı hir tankı elileıı glikol kullaııılıyorsa oksidasyomı en aza iıı-
dirger.Sistcmi olu~ıunıwk standarı kanaılı borulıı su serpaııtiııleri kullanılmış olabilir.Bu 
durumda serpaıııin, alnı yüzeyi lım ve basınç dtişlimli seçiminde imalatçı tasarım cğrilcıi ve 
verim datalan ku!lmııkıcaktır. 

4.3.3 

Serpanlin devreli ısı geri kazanımı çevrimi bir akımdan diğerine nem transferi yapamaz. En 
ekonomik verimli çalışımı için, eşit lıava akım hızlan ve yoğuşmasız durumda, tipik verimlilik 
değerleri% 60-% 65 arasmda dcğişir.En çok ııcl ekonomik kazanım için en yüksek verimlilik 
gerekli değildir. 

Tipik olarak serpanlin dtwreli ısı geri kazanım devresinin duyulur ısı verimliliği dış hava 
sıcaklığından hağımsu.tlır.Bumınla birlikte kapasite kontrolu yapılan bir sistemde ise duyulm 
ısı verimliliği dış hava sıcaklığı arttıkça azalır. 

4.3.4. Konstriiksiyon Malzemeleri 

Çalışma koşullamıda ilgili serpanlin kısımlan uygun malzemelerden imal edilmelidir. kon
for-konfor uygulamalarında standart serpanlin yeterlidir. İşlem-işlem ve işlem-konfor uy
gulamalarında yüksek sıcaklığın etkisi, yoğun maddeler. korozir maddeler ve serpanlin 
üzerinde birikebilen matldeler serpanlin koııstrliksiyomında dikkate alınmalıdır. 

4.3.5. Karşı Kirleticilik 

Hava akımlannın tamamıyla ayrılmış olması taze hava ve eg7.oz hava akımlannın hir
birlerine karşı kirkimelerini ortadan kaldırmıştır. 
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4.3.6. Bakım 

Serpanlin devrcli ısı gerikazanım çevrimi sistemi çok az bakım gerektirir. Hareket eden 
parçalar olarak yalmzca sirkUlasyon poıııpası ve liç yollu kontrol vanası bulunur. Bununla be
raber aşa~ıda belirlilen çalışma koşullan optimum çahşına sağlar. Bunlar hava akınılarının 
filtre edilmesi, serpanlin yüzeylerinin temizlenmesi, pompa ve vananın periyodik hakımı ve 
transfe:r özeHik1eddir. 

4.3.7. Isı Tnmsfeır Aluşk:mlım 

Kapalı devre uygul arnıısında kullanılanısı transfer akışkanı iki hava akımının sıcaklıklarına 
ve uygulamaya bağlıdır. Kalkılı etilen glikol-su çözeltisi, donımı önleminin gerek duyulduğu 
uygulamalarda yaygııı ktıllanılımıktadır. Bu çözelti sıcaklığırı JJ5 "C değerini aşması du
rummıda asidik çaımır çözeltisine dönüşür, bu durumda susuz sentetik ısı transfer akışkanları 
ku llaıııl ahil ir. 

4.4. Isı Boımlu Isn lleğiştiddier 

Isı horulu ısı değişıiriçilcr gaz-ga7. ısı gerikazanımda kullanılan cilıazlar olup, kon
vansiyonel lıava soğuıınalı ısı değiştirkiler gibi ısı horularının kanaılı paket üniteler olarak 
imalatı ile gcrçckleştiriiirlcL 

Isı borusu sızclırmaz kapalı hacim içinde şekil 15 de ki gibi iç yüzeyinde kapilar basınç 
ve sıvı dolaşımmı sağlayan fiı.il bulunan h ir yapıdadır. 

Isı lıomsu fitili, çalışına akışkanım sıvı olarak içinde bulundunır. Isı borusunun bir ucuna 

Şekil 15. Isı Honısıımm Çalışımı Prensibi 

ısı uygulamlığında, bu ıı(ta ritil içinde hulmıan çalışımı akışkanı bulıarlaşır. Bu buhar ısı bo
nısumııı soğ,uk ucuna doıinı hareket eder ve burada yoğuşarak hulıarlaşına ısısını (gizli ısı) 
geri verir ve ritik~ sıvı olarak geri döner. lııı yoğuşan çalışına akışkanı kapilar basınç etkisiyle 
lıulı:ırhıştıncı bölgesine pompalanır. 

Sıvının hulıarlaşlıncı bölgesine döıılişiiııti kapilar hareket sağladığıııdan. ısı borusunun vc
rimiililh yataydan eğimine, fitil gözenek boyutuna (ıncslı sayısı), çalışına akışkanın yü1.ey ge
rilim k:ıtsayısma kuvvetli haı'lı bir foııksiyoııdur. Transfer edilen ısı miktarı çalışına 

gizli ısısı ile bağlantılı olup, yüksek gizli ısı lı çalışma akışkanı tercih olunabilir. 
gaz ısı dci'i~tiricidc Şekil !(ı da gösterildiği gibi ısı horularının buharlaştıncı bölgesi 

sıcak gaz akımı tarafında, yoğuştunıcıı bölgesi ise soğuk ga7, akımı ıarafındadır. lsı dcğiştirici 
arasından gaz akımının, maksimum verimlilik için ters yönili paralel akım biçiminde olması 
istenir. Normal olarak ısı borulan yatay dunımda monte edilir ve ısı horulu ısı değiştiricinin 
bulmıduğu yerde sıcak ve soğuk P'· kanallan komşu (tıitişik) olmak wnıııdadır. Bat.ı ima
latlanla ısı bonısıımm erimin değ.i$tirilmcsiylc ısı transferinin kontrol edilebildiği sislcmlcr 
geliştirilmiştir. Bütün ünitenin eğiminin yavaş yavaş değiştirilmesiyle lıuharlaştıncı, 
yoğuştunıcmıuıı üzerinde olınas.ı sağlanarak ısı transferi n sıfır değerine kadar azaltılarak kont-
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ml ~ağlmıahilmcktcdir. Bu ısnılıııak nıl.:ım s>ctkiı~cı dış dunınıuna 
l<otHrol hiHUmdc kontrol sih'mi daLt kapsam h açıklanmıştır. 

fsı tıonısu 1 11ıil dunımda, vakumlanarak uygun çalışma akışkanlan 
ile do!dunılm ve sızdınııaz, getirilir. borularında kullanılan uygtın çalışma akışkanları 
düşük sıcak. h k uygulamalan için Tah lo 5 de verilmiştir ( 12,1 ~). 

Isı horulu ısı dcğişt.iricilcrde kullanılan kanatlı honı yapısıııdaki kanatlar oluklu Jcvlıa, düz 
levha veya spiral tipte olabilir. K:ııwt tas:ınmı ve honılar' arası mesafe belirli bir alııı yüzeyi 
hızı için basınç dtişiinıtindc f olm. 

Isı honısmıdaki, ısı aktarma mekanizmasıyla, önıeğiıı bakırın ilcttiği ısı transfer hızından 
!000 kez daha fazla ısı transfer lıızlanmıulaşılahilir (1). 

Isı borulan küçük sıcaklık düşiimleri ile enerjiyi transfer eder, !ıuna göre, ısı aktarma işlemi 
izotennal gibi ele alıııahilir. Bununlahirlikte ısı borusu tlip ct kalınlığında, fitildc ve akışkan 
ortammda küçük sıcaklık dlişlişleri vardır. Isı lıorulan fitil tasarımı, tlip çapı, çalışına akışkanı 
özellikleri ve ısı honısumm yalaya göre konuımı gibi özellikleriyle bağlantılı sonlu hir ısı 
transfer kapasitesine salıiplir. Bu ısı tnınsl'er limitleri ilc ilgili tasarım bilgileri ilgili kay
naklarda lıulunabilir ( 14, 15). 

Şekil l 7 de ısı borultı ısı dcğişıiricinin yaz ve kış çalışma koşullarında iklimlendinnc sis
tcmlerinde kullanılmasını göstermektedir. 

~tık gaz 
;ıkışı 

Ayı.rxcı Bölme 

Sıcak 
hava 
kullanım 

Soğuk hava girişi 
Isı borusu demeti 

Şekil 16. Isı Borulu Isı Değişiirid 
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Tablo 5. Düşilk Sıcaklık Uygulaımıları içi o Bazı Isı Borusu Çalışma Akışkanlan 

Ka yııama 
k taSı • No 

Atm. Basınçta) 
(oC) 

Su 

Methanol 

00 

65 

Etha.rıor 78 .6 

Perıta.rı 2 B 

Hepran 9 8 

Amonyak -J ı 

Aseton 5 7 

Freen-ll 2 3.82 

F reon-12 ~·2 9.79 

Freon-21 8.92 

Freor\-1 13 4 7.57 

Freon-l 14 '3, 77 

Flutec PP2 7 6 

P!t.ıtec PP9 160 ---

Donma 
Noktası 

(oC) 

o 
-97.8 

-ın. ı 

-130 

-90 

-78 

-95 

-ı! ı 

-158 

-135 

-ıs 

-94 

-50 

-70 
-~-~ 

Kritik özellikler 
Kullanım 

Sıcaklık Basınç Bölgesi 

Tc {°C) Pc (bat) (oC) 

374.15 22! 30-200 

240.1 79.77 10-130 

243.2 63.94 0-130 1 

ı. 93.85 29.3 (-20)-120 1 : 
1 264.55 26.2 0-150 

ı ı 1.65 ı 16 (-60)-100 

235 47.57 0-120 

198 

1 

44.06 (-40)-120 

ll2 41. ı 3 (-40)-100 

178.5 
1 

sı. 68 (-40)-120 

214.1 [" (-10)-100 

ı 45. i 3 2 5 9 ( -40)- ı 20 

- - t0-160 

- 0-225 ----

ls 1 Boru} u 

raı;e Hava 
(Odaya) 

Ger ikazanı m Ün i tes i 

Yaızın, Soijutulmuş 
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4.4.1. Konstrilksi.yon Malzemesi 

Bakır ısı borusu ttiplcriylc aliiminyum kanatlar normal olarak ikliınlcııdinnc sistemlerinde 
kullamlmaktadır. Ttipler ve kanatlar genellikle malzemelerin ayrı ısıl geıılcşmcleri prob
lemlerinden sakınmak için aynı mal7cmcdcn imal edilir. Egwz sıcaklığının 220"C'ııı altında 
olması dunımuııda ısı borultı ısı değiştiriciler sıklıkla aliminyum boru ve kanatlardan imal 
edilir.Yalmı verimlilikte bakır ısı honılan. aliminyum olanlardmı daha palıalıdır. Bakır 
üniteler genellikle yalnızca. aliminyum iiııitclcr içiıı korozyon ve temizleme problemlerinin 
bulunduğ,tı dunımlarda ku11aııılıL Korozyonlu atmosferler için kanallı borular koruyucu kap
lamalar ilc. ısı! verime en az etki yapacak biçimde lmplaııabilir. 

Isı horulu ısı değiştirkiler 220"C'ın li zerinde genellikle çelik boru ve kanatlardım imal edi
lirlee kanatlar genellikle pasianınayı önlemek için özel o bm k kaplaııır (al(imiııize). Üzel uy
gulanıalar ayrı ve/veya ayrı çalışma akışkanlan kullamlan özel tasarımlar 
yapılabilir. 

Çalışma akışkanıımı seçimi omm unm süreli çalışahilmesi bakıııııııdaıı da önemlidir. 
Çalışma akışkmıı, yüksek tıulıarlaşrna gizli ısısı. yliksck yüzey gerilimi ve çalışma bölgesinde 
düşlik sıvı viskozilesi yanında aynca bu sıcakilk hölgesiııdc ısı! kararlı olmalıdır. Çalışımı 
akışkanının yoiluşımıymı gaz oluştmabilme gibi özelliği olması dunmımıda ise verimin azııl
ınası sözkonusu olm. böyle bir özelliktc bu nedenle istcnıncz. Değişik çalışma akışkanların m 
çalışma sıcaklığı bölgeleri Tablo hclirtilmiştir. 

lsı honılu ısı hava akımları arasıııdaki basıııç farklılıklannm 12 kPa 
değerine kadar kirleticilik vardır. Karşı kirleticiliği önlemek için ek bir konınma iki 
hava akımı arasmda lıavalandınnalı çift katlı ara duvar kullanılabilir. Bu ara lıacme bitişik 
egzoz kanalındım sızıntı buradan çekilir ve egzoz edilir. 

Isı bonısumm ısı transfer kapasitesi tasarını ve komıımma bağlıdır. Şekil 18 değişik alııı 
yüzeyi hızlan ve tiip sım sayısı değişiminin verimliliğiele etikisiııi göstcrm~ktedir. Dizi sını 
sayısııım artması dunmıımd:ı., lıız azalmasında verimlilik artmaktadır. Onıeğ,iıı tlip sıra 
sayısıımı katına çıkanlması dtınıımıııda '7n 60'larda olan efektif ısı dcğiştirici verimi '7r75 
değerlerine artmaktadır. Isı borusu ısı değişimi toplam diz.i sını sayısıııa bağlıdır. Böylece seri 
bağlı iki tiııitcııin, ayııı dizi sıra sayısında tek ünitenin verimi ilc eş değer olduğu bc!irti!cbilir. 
Seri liniteicr sıklıkla taşıma, temizleme ve bakım nedenleri ile sıklıkla kullanılır. 

Isı bonısmnm ısı transfer kapasitesi. kahaca honıııuıı iç çapıımı karesi ile orantılı artar. 
Örneğin belirli eı;imdc 25 ının iç çaplı ısı borusu, 16 mm iç çaplı ısı bonısuııdaıı kabaca 2.5 
kez dalıa fazla cm:ıji transfer eder. Ayrıca hUylik çaplı ısı honılan, hUylik hava akımlan içiıı 
kııllamlır ve yaz ve kış çalışmalanın ayarlanı ak için seviye düzeni gereklidir. 

Isı transferi kapasite limiti gerçekte ısı borusu uzunluğundan, çok kısa ısı bonılan hariç. 
lıağıınsıniır. OnıcjJin l ,2 m unıııluğuııdaki ısı hıınısu 2.4 m uzunluğundaki ısı borusu ilc aynı 
kapasiteye sahiptir. Ancak 2.4 m ıızunluğııııdaki ısı borusu, 1,2 ın olandan 2 kat daha fazla 
dış ısı transfer yüzeyine salıip olduğundan kapasite liınitinc daha çabıık ulaşacaktır. Büylccc 
belirli bir uygulaana için. daha mıın olan ısı borulan gibi kapasilc gercksiımıcsini kar?ılamak 
daha güçtlir. Böyle bir gereksinim daha yliksek bir alııı yüzeyi ve kısa fakat d:ılıa çok ısı. bo
rusu ve ayııı hava akım ylizcy alanı ilc sistemin verimliliği geliştirilerek sağlaıı!l·. 

Kanat tasarımı ve anılıklannın seçimi iki hava akımının kirliliğine ve gerekli temizleme 
bakıınma bağlıdır. lklimlcndirıne uygıılanıahırı için 1 ,R nı m kanat aralı~ı yaygıııdır Daha çok 
kullanılan 2,:1-3,2 mm kaııat aralıklan ise endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. Kirli 
egzoz tarafmda daha geniş kanal aralıkları kirlcıııncyi azaltmak. hasıııç dlişiimiinü azaltmak 
ve verimde değişiklik (azalma) oluştunnamak amaçlı kullanılır. 
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Şekil 18 Isı Bonılıı Isı Değişlirki Verimliliğine Dizi Sıra Sayısı 
Ve lhzhmıım Etkisi 

4.4.5. Isı Bonıhı Isı Değiştiridierde Uygıılamm Konirol Sistemleri 

Isı bonısumııı eğiminin değişmesi, onun transfer ettiği ısı miktanntıı kontrol edilmesini 
sağlar. Isı borusuının sıcak tarafı yaıayııı altında olması durumun yoğuşan akışkanııı l:m
harlaştırıcı (sıcak) bölgesine geri akışını kolaylaştırır. Tersi durumda buharlaştıncı yatayııı 
üzerinde ise bu akış zorlaşır. bu özellik ısı borulu ısı değiştirİcİnin verimliliğini ayarlamada 
ku Ilanı !abi ı ir. 

Pratikte gcn;ekleştirilcıı uygulamalarda, eğim kontrolu değiştirici kasasının ortasında bu
lunan bir dönme eks,;ııi boyunca sağlaııır ve ısı değiştiriciııin bir ucunda bulunan sıcaklık 
duyar elemandan alınan uyan ilc tahrik edilir. Kullanılan filcksi yapı sayesinde küçük eğim 
değişiklikleri gerçekleştirilebilir. (maksimum 6 derece). 

Eğim konlrohmdan istenen aşağıda belirtilen 3 fonksiyonun karşılamasıdır: 

a. Taze lıavmıın ısılılmasıııdan, taze havanın soğutulmasına (ısı akışının ters yöne dönmesi), 
mevsimsel değişimler olduğıında geçişi, sağlamalıdır. 

b. Istenen taze hava sıcaklığıııı sağlamak için verimliliği ayarlamak. Bu çeşit bir ayarlama 
özellikle iç zoıılarda geniş hi nalarda aşırı ısınmadan konııımak için gereklidir. 

c. Dlişlik dış hava sıcaklıklanııda bıız oluşmmmu cııgellcmck için verimliliği azaltmak. Ve
rimliliğin azaltılması ilc. cg.7.oz havası ünitcyi daha ıl ık sıcaklıkta terk edecek ve buz oluşum 
koşullannın üzerinde kalacaktır. 

Diğer kontrol yöntemleri de alm veya by-pass damperleri ve ön ısıtıcılann kullanılması, 
özel fonksiyoıılu uygulamalarda kullaııılabilinir. 

4.5. Ikiz Kule Tipi Eııtalpi Geri Kazamm Devreleri 

Bu hava-sıvı ve sıvı-lıava cntalpi geri kazamm sisteminde bir sorbenl (emici) sıvı slirekli 
olarak tan: ve cı:zoz lıava akımlan arasında sUrekli dolaşır ve hu dolaşım esnasında her iki 
hava akımı ile Zlirekt temas kulelerinde temas halindedir. Bu sıvı su huharı ve ısıyı transfer 
eder. Sorbent çözelti genellikle lityum klorid-su gibi holojen tuz çözeltisidir. Pompalar taze 
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TAZE HAIIA ilA 

Şekil 19. ikiz Kule Tipi Entalpi Ged lüız::mmı Oevresi 

hava ve egzoz temas arasında çözeltinin dolaşımını sağlar. Şekil 19. 
Dikey ve yatay hava akınılı temas kuleleri imahıtı gcrçeklc.şlirilebilir. ·rcınas kuleleri hava 

akış kapasiteleri 50 m 'ls debiye kadar temin edilmektedir. 
Dikey kulclcrde, tcve ve egzoz havalan, temas y(izcylcriııc ters akım lı ve dikey doğrultuda 

geçerken sorbenl sıvısı yliksek temas verimliliklerine ulaşır. Yatay kulelerde ise hava akımlan 
temas yüzelerine dile alwrkeıı sorbeni sıvısı ilc temas verimi önemli derecede küçi.ikllir. 
Temas yüzeyleri olmayan ınalzcmclcrdeıı yapılmaktadır. yüzeyini 
geçen hava bir nem alan yastıklan gcçirilerek sürüklenen sorhcııl çözclıisi varsa giderilmesi 
sağlanır. 

kıılG !ipi enıalpi kazaııım sistemleri lineelikle konfor iklimlcııdinne bölgesinde 
çalışır ve yliksck sıcaklık uygulaımlan için uygun değildir. aylannda hu sistem bina t<ve 
hava sıcaklığıımı 46 "C g.ihi değericrinde çalışır. Kış taze lı ava sıcaklıklan da AO"C gibi düşlik 
sıcaklıklarda, doımıa prohlemi olmaksızın buhınabilir, çliııkli sorbeni çözeltisi her kon-· 
santrasyonda e!(;ktif bir anti f(mksiyomıııu görlir. 

4.5J .2. S ta lik nç 

Taze ve egzoz havası temas kuklcri. yalııızca, sorncııt iletim tıonılan ile bağlantılı 
olduğundan taze ve havası fmıhırı nercsi istcnirsc oraya ycrlcştirildıilir. Temas kuleleri 
genellikle hava giriş sta!ik basıncı · 1.5 ilc 1.5 k Pa arasmda çalışabilir. Egwz temas kulesi. 
taze hava temas kulesi iç statik hasmcıııdan daha yüksek hasıııçta. hcrlıaııgi bir kirleticilik ve 
sızıntı olmaksızııı, ça!ışurılahilir. 

Partikül kiricticiliği, ısianmış partiküller sorhcnl çözeltisi içinde kaldığından ve daha sonra 
filtreleııdiğiııdeıı, ıııeydaııa gelmez. Sınırlı miktarda gaz karşı kirkticiliği ohışabilir. hıı ise 
gazm sorbent çiizcltisi içinıle ÇÖ!.tiııürlliğliııc bağlıdır. Slilflir lıckafluorid kullanıını ilc yapılan 
gaz lcirleticiliği testinde, ikiz kule tipi sistemi karşı kirleticilik ormııııııı c;;, 0,025 mer
tebcleriııde olduğu lıclirleıınıiştir. 

Sorbeni çözeltileri ( özellikle klorlu tuz çözeltileri) hakteri yok edicidir. !kiz kule sis
temlerinde kullanılan lityumklorit ise bazı virüslere karşı yok edicidieMikro orgaııiznıa test· 
lerinde bu durum saptanmıştır. Kullamlan temas kulelerinde lıelirlcııcıı sonuçlara göre de taze 
veya egzoz havası içinde bulunan bakterilerin % 94'ünliıı efektif olarak giderildiği 
gözlenmiştir. 
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4.5.1.4. Bina veya işlem At.k Madde kirleıid!erinin Etkisi 

Eğer binada veya işlem egzozmoda iplik, tiftik, hayvan kı lı veya diğer katılar gibi hliyük 
miktarda kirleticiler mevcutsa egzoz hava akımı, temas kulesi öncesi, filtre donanımından 
geçirilmeli dir. 

Eğer himıda veya işlcrn egzozuııda kiınyasal gazlar ve hidrokarbonlar gihi gaz kirieticiler 
mevcutsa, karsı kirliticilik olasılığı ve sorheııt çözeltisi üzerine etkileri dikkate alınmalı ve 
incelenmelidir: - · 

4. 5.1.4. Kış Çalışrmısı 

Soğuk iklimlerde nemlilik kontrol uygulamalanııda ikiz kule sistemi kullanıldığında, 
doyma (diğer cihaziarda yoğnşma, kar ve buz oluşumuna neden olabilir) ilc ikiz, kule 
sisteminde sorbent çözeltisi aşırı sulanabilir. Sorbeni çözeltisinin taze hava temas kulesi 
öncesi bir yardımcı ısıtıcı ilc ısıtılması sulanmaya engel olabilir, Şekil 20. Bu ısıtma taze 
hava temas kulesini terkeden havanın çıkış sıcaklık ve nemliliğin i yükseltir, böylece sistemin 
nem !ili ği ve aşırı sulanması öıılenip dengelenmiş olur. 

Bir termostat duyar elemanı taze hava temas kulesinin hava çıkışından aldığı uyan ile 
çözelti ısıtıcıyı kontrol etmekle kullanılmaktadır, böylelikle dış sıcaklıktan bağımsız, sabit 
lıava sıcaklığı sağlanır. Sorhcnt çözeltisine otomatik olarak şamandralı kontrol sistemiyle su 
ilave edilmesi, sorbent çözeltisini sahil konsantrasyonda tutar ve ikiz kule sistemi soğuk ha
valarda sahil nemiiliktc taze hava sağlar, Şekil 20. Böylece sistem sahit hava sıcaklığı ve 
nemlilik değerlerinde havayı, ön ısıtma, tekrar ısıtma scrpantinleri veya ncmlcııdiricilcr ol
maksızın sağlar, 

4.5. LS, Çok Sayıda Kııleııhı Kullamlması 

Herhangi sayıda taze hava kulesi, herhangi sayıda egzoz kulesi ile birlikte kul
lanılahilir,Şekil 2 l. 

Eğer taze ve egzoz havası temas kulelerinde yeterli yükseklik farkı varsa, yer çekimi sor
beııt çözeltisinin üst kule veya kulelerden geri dönüşünde kullanılabilir, Şekil 21. 

TAZE 

~--------· 

EGZOZ /IAVASI 

Isıtı-n 
"' '" """" 

Şekil 20. ikiz Kule Tipi Entalpi Geri Kazammı Devresi, 
Kış Çalışması ve Kontrolu 
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4.5.1.6. llaium 

Şekil 21 .. iıdz Kule Tipi Entalpi Geri Kazamım 
Bevn:simle, Çok Sayıdıı Kulenin Kııllamlması 

Ikiz kule tipi ısı kazanını sistemleri yalnızca düzenli zamanlı bakım gerektirir. Koınple 
bakım işlemleri. parça listeleri lıcr uygulama ile ilgili işletme taliımılııaıııclcriııde bu-
lunabilir. olnnık sirklilasyoıı rompaları püskliıtıııc ııozulları. sıvı transfer kontmllan 
ve damlacık yaslıklar kontrol. ayarlama veya bakıma gereksinim duyahilir. 

lııhi!ıitiirlli halid (klorlu) tuz çii;dtilcıi ikiz kule sistcnıleıiııdc cııcı} transfer ortamı olarak 
kullanılır. Imalatçılarm teknik destck (çözelti izleme ve konsantrasyon ı'cğişiıni nıporl:ııııa. in
hihitör miktan ve pH gilıi komılarda) vermesi ve höylecc maksimum verimliliğin 
sürekliliğinin gereklidir. 

4.6. Termıısifmı isı Değişiiridier 

Iki fazlı tcrmosifon ısı dcğiştiricilcr sınlırmaz sistemler olııp bir lmlıarlaştırıcı. hir 
yoğuştıınıcu. bağlantı borusu ve arada çalışma akışkanından (sıvı ve hulıar fazında mevcut) 
oluşur. Iki ayn tipte terımısifon kullanılmaktadır a. Sızdınnaz horu dcvn~si , b. Scrpantin dev
resi. Birici tipte lmlıarlaştıncı ve yoğuştunıcu genellikle diiz. aynı ternınsifon honılarının iki 
karşı ucıındadır ve egzoz ve taze hava kanallan hirhiriııc yakıııdır (ısı borulu sistemdeki 
düzenleme ve yerleştiı-ilişe benzer). Ikinci ıirtc hulıarlaştıncı ve yoğuşturucu scrpantiıılcri ayrı 
ayrı kanallara yerleştirilmiş ve çalışma akışkanı honılan ilc bağlantılıdır (düzenleme scr
pantinli enerji geri kazanımı devresi ilc hemen hemen aynıdır). 

Ternınsifon sistemlerde, sıcaklık farklılığı ve yer çekimi kuvveti çalışımı akışkanının !ıu
harlaştırıcı ve yoğuştunıcu arasmda dolaşımını sağlar. Buharlaştıncı da, lmlıarlaşmı çalışına 
akışkanı, yoğuştunıcu da yoğuşup tekrar hulıarlaştıncıya geri döner ve çevrim tckrarl:ıııır. 
Sonuç olarak tcmıosifomın yerleştiriliş hiçimine göre ısı tck yönlü veya çok yönlü ol:ırak 
transfer edilebilir. 

Isı bonılanııın Ç81ışımı ve biçimine benzer olmakla hirliktc terımısifon borulan iki farklı du
ruma sahirtir: 1. iç yüzeylerinde ritik sahip değildir ve yoğu~an sıvının huharllaşııncıya 
dönüşünde yalııızca yer çekimi etkisi kullanılır. oysa ısı honılarmda kapibr kuvvet etiksinden 
yararlanı !ır. 
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2. Tcnnosifoıı bonıları, en azından başlangıçta çekirdekli huharlaşmaya hağımlıdır, oysa 
ısı boruları sıvı buhar ara fazında geniş bir yüzeyden sıvı yı huharlaştırır. 

Terımısifon devreleri diğer scrpaııtinli enerji geri kazaııımlı sistemlerden poınpa gc
rektinnemesi, dış güç gereksinimi olmaması ve serpanıinlcrin buharlaştınııa ve yoğuşmaya 
uygtın olmasıyla ayrılır. 

4.6.1. Çalışma Prensibi 

Bir ıcnnosifon sızdımıaz hir sistem olup iki fazlı çalışına akışkanı bulunduıur. Sistemin 
hulıar ve sıvı içeren parçalan nedeniyle terımısifon içindeki hasıııç sıvı-buhar am fazındaki 
sıvı sıcaklığına bağlıdır. Termosifomm lıulııdnğıı ortanılar iki bölgesi arasmda sıcaklık 
farklılığına neden olduğunda, sıvı-hulıar ara fazında, buhar-hasmç farklılığı ılık bölgeden 
soğuk bölgeye hı.ıhar akışmı sağlar. Akış soğuk bölgede yoğuşma ve ılı k hölgedc nuhariaşma 
ilc beslenir. Yoğuştunıcu ve oulıarlaştıncııım yerleşim dıınımuna göre yoğtışan akışkan tıu
lıarlaşııncı bölgesine yerçekimi etkisiyle geri döner ve bu işlemler ısı çekimi ve verilmesi 
süresince çevrimsel olarak tekrarlanır, Şekil 22. (1,16). 
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Şekil 22. 'fek yöniii Isı Trımsfer Eden 

Sızdınımz Boru Tipi Termosifoıı 

4.6.2. İki Fazh Termosifomm Özellikleri 

Termosifomııı geometrik yerlcştirilişi, iki kanat arasında s.ıcaklık farklılığı, honı çapları ve 
uzıııılı.ıkları. çalışma akışkanının miktarı ve tipi hu Uııilelcrin çalışımı karakteristiklerini ct-

Eğer yerleşim kanallann iki tarafında sıvı seviyesi yliksek olacak gibi ise, şekil 23 ve 
şekil 24, tenncısifon sistemi her iki tarafa, iki yönili ısı lnuısfcr cdchilir. Eğer yerleşim sıvının 
ycçckimi ile geri dönebileceği dlizcyde ise. ısı transferi tek yönili olarak sıvının hiriknıcdiği 
tarafa doğru gerçekleşir, diğer yöne ısı transferi olmaz. teımaldiyot etkisi sözkomısudur. şekil 
22. Şekil 2'i. 

Bu özellik hazı uygulamalarda avantajlı olabilir, örneğin hulıarlaştıncı hölgcsi glincş ener
jisi top layıcısının ahsorberi olan bir uygulamada, güneş mevcutken ısı yoğuşltırucu bölgesine 
(ısıtılan akışkana) aktarılırken, toplayıcı (btıharlaşlıncı) sıcaklığı, yoğıışturucu sıcaklığının 

446 



altına dlişerse ısı aklaıma dnnır, bu herhangi hir yardımcı kontrol ünitesi olmaksızın sağlanır. 
Termosifoıı sistemleri O"C ve çekirdekli kaynamaya haşlanıa sıcaklığı arasmda değişen 

sıcaklık farklılıklanııda çalıştığı zaman lıistcrizis davranışı gösterebilir ve lıaşlangıç bu
harlaşması için yüksek sıcaklık farklılıklan gerekchil ir. Histerizis etkilerini en aza indirgemek 
için çalışma sıcaklıklarmda yliksckçc basınçlı çalışma akışkam kullaııılmış olmalıdır, bu ter
mosifontın düşlik sıcaklık farklılıklannda çalışması gerektiği dunımlarda gereklidir. 

,.,". '""·' L--"""' .... , 

Şekil 23. iki Yi}ıılii Isı Tnmsfer Eden Sızdınmız Bonılı:ı Termosifon 

Bulıa.r Geç i şi Bağlantı Hattı 

Yoğuşan Sıvı Dönüş Ilattı 

Şekil 24. iki Yöniii Isı Transfer Eden Serpımlioıli Tcnmısifmı Devresi 
( Isı A ıl:m l:l ye ve B denAya il<i yöniii lnmsfcr edilebilir) 

Şcki 25. Tel< yöniii Isı Tnmsfrr Eden Serpım!iııli Termosifmı Devresi 
( Isı Il den A ya Tek Yöniii transfer eıiiiiı·. 
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4Ai.2. Sızdırmaz Boru Tipi Termosifmı 

Sızdınnaz boru tipi termosifoıılar egzoz ve temiz hava kanallan komşu olduğunda kul
lanılmaktadır. Bu tip ıcnnosifomııı çalışma karakteristikleri, uygulamaları ve 
sınırlandırmalan ısı horulu ısı değiştirkilere tıenzerdir. Iki yönde ısı transfer eden sistemlerde 
borular yatay olarak moiıte edilir ve temıosifon verimliliği, borunun aynı doğrultuda olmadan 
sapımı durumunda ısı bonısu verimliliğinden daha iıasas olarak etkiienir. Çlinkii ternınsifon 
da sıvının geri döıılişli yalnızca yerçekimi etkisiyle gerçekleşirken, ısı borusunda kapılar kuv
vetlerin etkisi de vardır. Bütün sıvı bonımııı bir ucunda birikirse, ısı transferi durur. 

4.6.3. Serpantiıı Devreli Temıosifon 

Serpantin devreli ternıosifon taze ve egzoz kanallarımıı komşu olmadığı dummlarda kul
lanılır. Şekil 24 ve 25 de gösterildiği gibi termos i fon iki scrpantindcn oluşmuştur ve bu ser
panlinler buhar ve yoğuşım sıvı hatlarıyla bağlantılıdır. Devre doymuş dunımda çalışma 
akışkanı ile doldurulur ve tm durumda bir kısmı sıvı ve lıir kısmıda buharla doludur. 
Sızdırmaz devredeki basınç sıvı - buhar arasıııdaki akışkan sıcaklığına ve kullanılan çalışma 
akışkanına bağlıdır. Devrenin maksimum basıncı linilcnin maksimum çalışma sıcaklığındaki 
doyma basıııcıdır. benzer şckild en düşlik basınçta. en dlişlik çalışma sıcaklığındaki doyma 
basmcıdır. Her çalışma akışkanı ayn 

Optimum çalışma bölgelerine sahiptir, lıu nedenle uygulama çalı~nıa bölgesine uygun 
çalışma akışkanı seçilmelidir. 

Yoğuşma ve lıulıarlaşma boru çaplaıı, uzuııluğmı, serpantinlerin yerleştirilişi ve lıcr bir 
serpanline doldunılan sıvı miktanndan etkilenir. Sonuç olarak iki yöniii sistemler herhangi 
bir dış kontrol olmaksızm her iki yönde encıji akışı için uygun verimlilikte tasarlanabilir. 

Tck yönlü serpanlin devre li temıosifoıı, aynı koşullarda çalışan iki yön !li serpanlin dcvreli 
teımosifondan daha vcrimlidir. Bir çok serpanlin devrcli ternıosifon seri olarak ta7e ve egzoz 
kanallanna yerleştirilcbilir, şekil 26. Böylelikle tck bir devrenin sahip olduğu verimlilikten 
daha yüksek verimlilik değeıkıine ulaşılabilir. 

En ekonomik serpanlin boyutu ve devre sayısı tasanın kriteriııe, sistem ömrlinc ve eko
nomik kriteriere bağlıdır. 

Isı borulanndaki gibi her bir devre bağımsız olup, lıer bir devrede ayrı çalışma 
akışkanlannm kııllaııılması avantajı da vardır. Buna ilaveten ternınsifon serpantİn devrelerini 
çok sayıda taze hava veya egzoz kanalma uygulamak olasıdır, böyle bir uygulama şekil 27 de 
verilmektedir. 

Şekil 27 de üç ayrı egzoz kanalından ısıtılaıı Taze Hava kanalmda Serpanlin Devreli Ter
ımısifon Isı Geri Kazanım Sistemini göstermektedir. 

Termas i fon Serpantin Devı:eleri 
A O C 

Egzoz .,. 
'--

r- r--

Taze ll ava ---
Şekil 26. (,."oidıı Seırpaııtin Ucvreli Termosifonmı 

Seri B ağlı Olarak K ull aml ması 
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Şekll27. Çok Sayıda Egzoz Kımalı Ve Tek Taze llava Kaııah IB:ığiaroülı 
Seıqnmtiıı Bevnli Tenmısifmı Sistemi lJygııl:ımıısı 

5. Smmç Ve Öncdicr 

Böylesi çeşitli lıava··lıava ısı geri kazanım cihaziarı mevcutken, uygulaınalarda eııerjiııiıı ve
rimli kullanılması ve alık ısıların geri kazanılması sistem tasarııııcıları olan lesisat 
mlihendisleriniıı projclcndinnedc dikkal etmeleri gereken en önemli konu olmalıdır. Bu lıer 
yönüyle Ulke ekonomisi için kazmııınlan ve kullanıcı açısından da ekonomik kazanınılan bir
likte getirecektic 

Bu yazıda lıelirtilmcycıı genel ısı transferi kaynaklannda bulunahicek kompakt. kanallı 
yüzeylerde ısı transferi gibi konularda tasanın lıu kaynakların kullanımıyla kolaylıkla 
gerçekleştirilebilir. Uretici firmaların bclirtilcıı sistemler lizerinde çalışmalar yaptığıııın 
gözlenmesi sevindirici olup bu imalatlar için h:m rimıalanmızda yeterli bilgi ve deneyim bi
rikimi vardır. Her tlir ürünlin imalatının yerel olanaklarda gcrçckleşitirilmcsi doğnıltusııııda 
çalışmalar hızlandınlmalıdır. 
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