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ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 

ISI TRANSFERĠ LABORATUARI 

 

 

 

DENEY FÖYÜ 

 

DENEY ADI 

 

ISI GERĠ KAZANIMI DENEYĠ 

 

DERSĠN ÖĞRETĠM ÜYESĠ 

 

 

DENEYĠ YAPTIRAN ÖĞRETĠM ELEMAN 
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ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ 

 

 

Deneyin Amacı ve Deney Hakkında Genel Bilgiler  

Deneyin amacı ısı geri kazanımı (çapraz akış) sistemlerinde;  

1. Sıcaklık değişimlerinin ölçümü  

2. Isı değiştiricisinin termal veriminin hesaplanması  

3. Isı değiştiricisindeki ısıtma tesir katsayısının hesaplanması  

işlemlerinin uygulamalı olarak yapılmasıdır.  

Klima sistemlerinde egzoz havasından yararlanmak veya soğutma sistemlerinde kondenserden atılan 

ısının kullanılması veya motorların soğutması ve egzoz gazlarından atılan ısının kullanılması işlemine 

ısı geri kazanımı denir. Bir başka deyişle herhangi bir makinede esas süreç sonucunda ısı atımı söz 

konusu oluyorsa atılan ısının (sıcaklığı aynen veya yükseltilerek) kullanılması işlemine ısı geri 
kazanımı denir.  

Isı geri kazanımına örnek teşkil eden bazı uygulamalar şöyledir;  

 Bir proses soğutmasında geri kazanılacak ısı büro ısıtmasında kullanılır.  

 Nem alma, Ön ısıtma gibi konfor şartlarının yaratılmasında kullanılır.  

 Otellerde soğutma esnasında atılan ısı, sıcak su elde etmek için kullanılır.  

Isı geri kazanımında ısı kaynağındaki ısının düşük olması halinde bazı durumlarda ısı, kompresör 
yardımı ile yükseltilerek kullanılabilir.  
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Deney Düzeneği 

  

Cihazın Teknik Özellikleri  

 

 

1. Deney: Sıcaklık Değişimlerinin Ölçümü  

Plakalı ısı değiştirici aracılığı ile farklı enerji seviyelerinde havadan havaya ısı transferi yaparak ısı 

geri kazanımı (tasarrufu) sağlamanın deneysel yolla gösterilmesi bu kısımda amaçlanmaktadır.  

 

 

2. Deney: Isı Değiştiricisinin Termal Veriminin Hesaplanması  
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Plakalı ısı değiştiriciler kullanılan malzeme ve üretim özelliğine göre %40-%80 arası verimliliğe 

sahiptir.  

 

 

 

3. Deney: Isı Değiştiricisindeki Isıtma Tesir Katsayısının Hesaplanması 

 Plakalı ısı değiştiricilerde ısı transfer katsayısı, hava akış hızı ve boyutsuz sayıların bilinmesiyle ısı 

tesir katsayısı hesaplanır. Bununla ilgili gerekli örnek hesaplamalar ve tablolar ekte verilmektedir. 

 

Örnek  

200 m3/h hava debisine sahip bir ısı geri kazanım (HRV) cihazı ısı değiştiricisinin verimi şu şekilde  

hesaplanabilir:  

 Tasarım Koşulları:  

 Dış ortam sıcaklığı: 5 [
0
C] (φ=%50)  

 İç ortam sıcaklığı: 25 [
0
C] (φ =%40)  

 Isı değiştirici boyutları: 0.3x0.3x0.21 [m]  

 Isı değiştirici kanal Aralığı: 7,5 [mm]  

 Isı değiştirici kanal sayısı: 27 adet  

 Malzeme: Alüminyum sac levha  

 Malzeme kalınlığı: 0.15 [mm]  

Ġstenenler: Alüminyum sac malzemeye göre ısıl verim ve ısı değiştirici çıkış sıcaklıkları.  
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Verim değeri NTU ve Cmin/Cmax değerlerine bağlı olarak Şekil-4’teki çapraz akımlı ısı değiştirici  

eğrilerinden Ɛ = 0.34 bulunur.  

Çıkış sıcaklıkları verim eşitlikleri yardımıyla hesaplanabilir:  

 

 

 

Deneyde İstenenler:  

1. Deneyin yapılış amacını ve nasıl yapıldığının açıklayınız. 

2. Plakalı ısı değiştiricileri hakkında bilgi veriniz.  

3. Isı geri kazanımı yöntemleri hakkında bilgiler veriniz.  

4. Deney 1, Deney 2 ve Deney 3 için gerekli hesaplamaları yapınız. 


