
Cilt: 54
Sayı: 646Mühendis ve Makina 13

Emine CeritMAKALE

Cilt: 54
Sayı: 646 Mühendis ve Makina 12

ROLLBOND HEAT EXCHANGERS

Emine Cerit   
Dr.,
Türk Demirdöküm Fabrikaları AŞ. 
Bozüyük, Bilecik 

Ph.D., 
Türk Demirdöküm, Factories Inc., 
Bozüyük, Bilecik, Turkey 
emine.cerit@demirdokum.com.tr

ROLLBOND ISI DEĞİŞTİRİCİLER

ÖZET
Bu çalışmada rollbond tipi ısı değiştiricilerin uygulama alanları, avantaj ve dezavantajları ve üretim 
teknolojisi gibi konularda bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

Rollbond ısı değiştiricilerin en yaygın uygulamaları buzdolabı, güneş kolektörü ve ısı pompası sistem-
lerinde olup; sağladıkları yüksek verim, tasarım esnekliği, montaj kolaylığı, seri üretime elverişlilik, 
yüksek kalite ve yüksek korozyon direnci gibi avantajlar nedeniyle artmaktadır. 

Bu çalışmanın, esas olarak, uygulamada kullanımı giderek artan rollbond ısı değiştiricilere ilgi çek-
mesi ve ilgili alanlarda çalışan insanlara yararlı olması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rollbond, ısı değiştirici, buharlaştırıcı, kolektör

ABSTRACT
In this study, giving information about the usage areas, advantages, disadvantages and manufacturing 
technology of rollbond type heat exchangers is aimed.

The most common usage areas of rollbond heat exchangers are refrigerator, solar collector and heat 
pump systems and their usage is getting increasing due to their high performance, design flexibility, 
easy assembling, mass manufacturability, high quality and high corrosion resistance.

It is essentially expected that, attracting interest to rollbond heat exchangers and being useful for the 
people working on the related area.
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1. GİRİŞ

Isı geçişi performansı başta olmak üzere maliyet, ömür 
gibi belirlenen kriterleri sağlayan bir ısı değiştirici seçimi 
yapılması uygulamada sık karşılaşılan bir durumdur. En 

uygun ısı değiştirici, çalışan akışkanlara ve uygulama tipine 
göre farklılık göstermektedir. Bazı durumlar için en iyi olarak 
tanımlanan ısı değiştirici türü başka bir uygulama için aynı 
performansı göstermeyebilir. Bu nedenle farklı ısı değiştirici 
türlerinin hangi özel uygulamalarda tercih edilmesi gerektiği, 
avantajları ve dezavantajlarının bilinmesi önemlidir. Bu çalış-
mada, rollbond ısı değiştiriciler bu açıdan ele alınmıştır.

Son yıllarda gelişen üretim teknikleri sayesinde daha eko-
nomik ve hızlı üretilebilen Rollbond ısı değiştiricileri, farklı 
sıcaklıklardaki akışkanlar arasında ısı geçişinin gerçekleşme-
sini sağlayan; uygulamada, buzdolabı, güneş kolektörü ve ısı 
pompası sistemleri gibi alanlarda kullanımı giderek yaygınla-
şan ısı değiştirici türlerindendir.

Rollbond ısı değiştiricilerin avantaj ve dezavantajları genel 
olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Avantajları:
• Yüksek verim
• Tasarım esnekliği
• Montaj kolaylığı
• Seri üretime elverişlilik
• Kaynaklı birleştirme uygulanmadığından kalite problemle-

rinin azalması
• Yüksek korozyon direnci

Dezavantajları:
• Rollbond plaka boyutlarının sınırlarının üretim kısıtlarıyla 

belirlenmesi
• Malzeme seçiminde esneklik olmayışı

2. UYGULAMA ALANLARI VE 
AVANTAJLARI

Rollbond ısı değiştiricilerin en yaygın uygulamaları buzdo-
labı, güneş kolektörü ve ısı pompası sistemlerinde olup, bu 
bölümde bu uygulama alanlarında rollbond ısı değiştiricilerin 
tercih edilme nedenleri ve sağladığı avantajlara değinilmiştir.

2.1 Buzdolabı

Rollbond ısı değiştiriciler, buzdolablarında buharlaştırıcı ola-
rak kullanılmaktadırlar. Bir buzdolabı ya da dondurucu için 
buharlaştırıcı seçilmesi söz konusu olduğunda genellikle üç 
seçenek akla gelmektedir. Bunlardan ilki telli borulu ısı de-
ğiştiricilerdir, burada boyalı çelik teller kullanılmaktadır. Bu 
tür ısı değiştiriciler maliyet avantajına sahiptir; fakat çok toz 

1. INTRODUCTION*

Selecting a heat exchanger which provides criterias 
like cost, life and particularly heat transfer 
performance is a common case in practice. The most 

appropriate heat exchanger depends on working fluid and 
application type. The best heat exchanger type for some 
applications may not perform as the same in another 
application. Because of this reason, it is important to know 
which type of exchanger should be selected for which 
kind of specific applications. In this study rollbond heat 
exchangers are discussed regarding these aspects.

Usage of rollbond heat exchangers, which provides heat 
exchange between fluids at different temperatures, are get-
ting increasing in the areas of refrigerator, solar collector 
and heat pump systems due to recent improvements in 
manufacturing techniques. 

Advantages and disadvantages of rollbond heat exchangers 
can be listed as given below

Advantages:
• High performance, 
• Design flexibility, 
• Easy assembling, 
• Mass manufacturability, 
• High quality
• High corrosion resistance

Disadvantages:
• Manufacturing limits defines the rollbond plate size
• The lack of flexibility in material selection 

2.APPLICATION AREAS AND 
ADVANTAGES

The most common applications of rollbond heat exchang-
ers are in the systems of refrigerator, solar collector and heat 
pump and in this section the reasons to select them in these 
application areas and their advantages are mentioned.

2.1 Refrigerators

In case of selecting evaporator for a refrigerator or fridge, 
generally three choices are considered: wire on tube, tube on 
plate and roll bond evaporator. The first one is wire on tube 
evaporator, which is made from steel with painting. This kind 
of exchangers has low cost advantage but they are very easy 
to rust, which makes heat exchange efficiency lower in time. 

* Makalenin İngilizcesi yazarı tarafından sağlanmıştır.
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tutmaktadır, bu ise ısı geçiş performansını zamanla büyük öl-
çüde azaltmaktadır. 

Bir diğeri, kanatlı borulu tip ısı değiştiricilerdir. Bu tür ısı de-
ğiştiricilerde, kanatlı yüzeylerin geçirme yöntemiyle borulara 
sabitlenmesi nedeniyle boru ve kanat arasında bir miktar boş-
luk kalmaktadır, bu ise ısı geçiş oranının azalmasına neden 
olmaktadır. Rollbond buharlaştırıcılarda ise boru ve kanat 
arasında doğrudan temas söz konusudur, maliyeti ise kanatlı 
borulu buharlaştırıcıyla aynı seviyelerdedir [1].

Rollbond buharlaştırıcılar daha çok ısı geçiş mekanizmasının 
doğal taşınım olduğu geleneksel (ya da statik) buzdolapların-
da tercih edilmektedir. Buharlaştırıcılar, tasarım esnekliğinin 
bir sonucu olarak düz tip, raf tipi, kutu tipi, U tipi ya da C tipi 
olarak buzdolabı içinde konumlandırılabilmektedirler. Bu şe-
kilde imal edilen buharlaştırıcılar, hazır olarak ürün içerisine 
monte edilebilmektedirler.

Yukarıda bahsedilen avantajlarının yanı sıra roll-bond buhar-
laştırıcılar kapiler borunun entegre edildiği şekilde üretile-
bimektedirler. Bu ise buzdolabı üreticileri açısından montaj 
kolaylığı ve maliyet avantajını beraberinde getirmektedir.

Bunun dışında, rollbond buharlaştırıcılar  araç tipi buzdolap-

One of the other is tube on plate type evaporator. In this kind 
of heat exchangers, fins are fixed on the tubes by attaching 
method, because of this reason there is a space between tube 
and fin which decrease heat transfer rate. In rollbond heat 
exchangers there is direct contact between tube and fin, and 
their cost is on the same level with the finned tube heat ex-
changers [1].

Rollbond evaporators are mostly preferred in conventional 
(or static) refrigerators where heat transfer mechanism is 
natural convection. As a result of design flexibility, evapo-
rators can be positioned in a refrigerator as shelf type, flat 
type, box type, U type and C type (Figure 1). Evaporators 
manufactured in this way can be assembled in to the product.

Besides of the advantages mentioned above, rollbond evapo-
rators can be manufactured with integrated capillary pipe. 
This provides convenience in assembling and cost advantage 
for the refrigerator manufacturers.

Furthermore rollbond evaporators are being used in different 
refrigeration systems as vehicle refrigerators, deep freezers, 
and wine coolers.

ları, derin dondurucular, şarap soğutucular gibi farklı soğutma 
sistemlerinde de kullanılmaktadırlar.

Literatürde rollbond buharlaştırıcıların soğutma sistemlerinde 
kullanımına ilişkin fazla çalışma bulunmamakla birlikte, Her-
mes vd. [3] çalışmalarında plaka tipi rollbond buharlaştırıcıla-
rın ısıl davranışının araştırılması amaçlı bir sayısal modelleme 
yaklaşımı sunmuşlardır. Çalışmada, buharlaştırıcı modeline 
uygun sınır şartları sağlanması amacıyla soğutulan kabin de 
hesaplamalara dahil edilmiştir. Sayısal analiz sonuçlarının de-
neysel verilerle uyumlu olduğu, kabin içi hava sıcaklığının 
ve buharlaştırıcı soğutma kapasitesinin sırasıyla 1,5 C ve % 6 
hata aralığında tahmin edildiği belirtilmiştir.

2.2 Güneş Kolektörleri

Rollbond ısı değiştiriciler, evsel sıcak su ih-
tiyacını karşılamak amaçlı kullanılan güneş 
enerjisi sistemlerinde düzlem kolektörün 
içinde yer alan emici plaka olarak kullanıl-
maktadırlar (Şekil 2). 

Emici plaka bir düzlem kolektörün en 
önemli parçasıdır ve koyu renk boyalı 
iletken bir metalden (tek bir yüzey ya da 
kanatlar halinde, bakır ya da alüminyum-
dan yapılmış) oluşmaktadır. Isı geçişinin 
gerçekleştiği borular emici plaka ile temas 
halindedir. Emici plaka ışınıma maruz kal-
dığında, oluşan ısı önce iletimle akış kanal-
larına oradan da akışkana aktarılır.

Geleneksel güneş enerjisi sistemlerinde, 
emici plakalar genellikle boruların metal 
plakaya kaynaklanması ya da lehimlenme-
si ve daha sonra boyanmasıyla üretilmek-

Although there is not much study related to usage of 
rollbond evaporators in refrigeration systems; Hermes et 
al. [3] presented a mathematical model to investigate the 
thermal behavior of a plate-type, roll-bond evaporator. The 
refrigerated cabinet was also taken into account in order 
to supply the proper boundary conditions to the evaporator 
model. It is stated that, numerical analysis results against 
experimental has a reasonable level of agreement, the 
cabinet air temperature and the evaporator cooling capacity 
were predicted within error bands of 1.5 C and 6%, 
respectively. 

2.2 Solar Collectors

Rollbond heat exchangers are being used as 
the absorber plate in the flat plate type solar 
collectors which are providing domestic hot 
water requirements (Figure 2).

Absorber plate is the most important part 
of flat type collectors and consists of two 
dark colored conductive metals (made 
from copper or aluminium, as flat surface 
or fin). The heat exchange pipes are in 
connection with the absorber plate. When 
absorber plate exposed to radiation, gener-
ated heat first transferred to the riser tubes 
via conduction then to the fluid.

Absorber plates are being manufactured 
welding or soldering pipes to the metal plate 
and then painting them in general. Sections 
of the most common absorber plates used in 

 

 
Şekil 1. Buzdolabı Buharlaştırıcısı Olarak Kullanılan Rollbond Isı Değiştirici Türleri a) Raf Tipi, b) Düz Tip, c) C Tipi, d) U tipi ve e) Kutu Tipi [2]
Figure 1. Rollbond Heat Exchanger Types Used As Refrigerator Evaporator a) Shelf Type b) Flat Type, c) C Type, d) U Type ve e) Box Type [2]

 

 Şekil 3. En Yaygın Emici Plaka Türleri İçin 
Kesitler, a) Boru-Kanat Tipi, b) Sandviç Tipi, c) 
Yarı-Sandviç Tipi [5]
Figure 3. Sections of the Most Common Ab-
sorber Plates, a) Pipe and Fin Type, b) Sand-
wich Type, c) Semi-Sandwich Type [5]

a)

b)

c)

 

 
Şekil 2. Bir Düzlem Kolektör İçerisinde Emici Plakanın Yerleşimi [4]
Figure 2. Absorber Plate’s Location in a Flat Plate Collector [4]

Soğuk su girişi
Cold water inlet

Güneş ışınımı
Solar radiationCam kapak

Glazing sheet

Sıcak su çıkışı
Hot water outlet

Yalıtım
Insulation

Manifold
Manifold

Akış kanalları / Riser tubes
Emici plaka / Absorber plate
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tedir. Uygulamada yaygın olarak kullanılan emici plakalara 
ilişkin kesitler Şekil 3’te verilmiş, sahip oldukları avantaj ve 
dezavantajlar ise Tablo 1'de özetlenmiştir. 

practice is given in Figure 3 and their advantages and disad-
vantages are summarized in Table 1.

Uygulamada kullanılan rollbond tipi emici plakalara ilişkin 
örnekler Şekil 5’te görülmektedir

Yukarıda bahsedilen avantajlarının yanı sıra rollbond emici 
plakalar büyük ebatlarda üretilebilir, bu sayede kaynak işçi-
liği yapılmamış ve buna bağlı ortaya çıkabilecek kalite prob-
lemlerinin önüne geçilmiş olur.

Yedinci Çerçeve programı kapsamında bir konsorsiyum tara-
fından yürütülen “Bionicol” projesi ile düzgün akış dağılımı, 
düşük basınç kaybı ve yüksek ısıl verim sağlayan biyonik ka-
nal yapısına benzer akış kanallı emici plakaya sahip güneş 
kolektörlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Emici plaka roll-
bond prosesi ile alüminyumdan imal edilmiştir. Endüstriyel 
uygulamaların çoğunda ısı değiştiriciler paralel ya da seri 
kanallardan oluşurken bu çalışmada akış kanalları doğada 
kan damarları ya da yapraklardaki gibi dallara ayrılan yapıda 
tasarlanmıştır [9].

Ülkemizde rollbond emici plaka kullanılan ilk ve tek ticari 
ürün DemirDöküm tarafından üretilmekte olup, patentli emi-
ci plaka tasarımı ile kolektör verimi %83.6’ya ulaşmaktadır.  
Standart kolektörlerde bulunan 10-12 adet ısı kanalı yerine 
DemirDöküm rollbond kolektörlerde 56 adet ısı kanalı bulun-
maktadır. Böylece daha fazla ısıl yüzey alanı oluşturulmakta, 
verim değerleri en üst seviyeye çıkmaktadır [10].

2.3 Isı Pompası Sistemleri

Rollbond ısı değiştiriciler, buharlaştırıcının kolektör ile bir-
leştirildiği doğrudan-genleşmeli güneş destekli ısı pompası 
sistemlerinde buharlaştırıcı olarak kullanılmaktadır. Şekil 
6’da çeşitli rollbond buharlaştırıcı örnekleri yer almaktadır. 

Rollbond absorber plate samples used in solar collectors in 
practice is shown in Figure 5.

Beside of the advantages mentioned above rollbond absorber 
plates can be manufactured in big size thus welding process is 
avoided and related quality problems prevented. 

It is aimed with the “Bionicol” project which is in scope of 
seven frame program and conducted by a consortium to de-
velop solar collectors with absorbers which feature bionic 
channel structures in order to obtain a uniform flow distribu-
tion, a low pressure drop as well as a high thermal efficiency. 
Absorber plate was manufactured from aluminium. While 
heat exchangers consist of the flow channels in parallel or in 
series in most of the industrial applications, in this study flow 
channels were designed as branched structure like blood ves-
sels or veins of leaves in nature [9].

The first and the only commercial product used rollbond 
absorber plate is being manufactured by DemirDöküm and 
the collectors efficiency reaches up to 83.6% via patented 
absorber plate design. Instead of 10-12 riser as in the standard 
collectors, DemirDöküm rollbond collector consist of 56 
risers thus more heat transfer area is constituted and efficiency 
values reaches to the maximum level [10].

2.3 Heat Pump Systems

Rollbond heat exchangers are being used in direct expansion 
heat pump systems, where evaporator combined with the col-
lector, as evaporator. Some rollbond evaporator samples are 
given in Figure 6. This kind of systems is being used for both 

 

 
Şekil 4. Boru-kanat Tipi ve Rollbond Tipi Emici Plakalar İçin Isı Geçiş Alanları [6]
Figure 4. Heat Exchange Areas for the Pipe and Fin Type and Rollbond Type Absorber Plates [6]

Emici Plaka Tipi
Absorber plate type

Avantajları
Advantages

Dezavantajları
Disadvantages

Boru-Kanat, tamamı bakır
Pipe and fin, all copper

Yüksek korozyon direnci, düşük ısıl 
kapasite

Good corrosion resistance, low thermal 
capacity

Yüksek maliyet
Expensive

Boru-Kanat, kompozit 
(örn.,bakır boru ve alüminyum 

kanat)
Pipe and fin, composite           

(e.g., copper pipe and alu-
minium fin)

Oldukça ucuz, yüksek iç korozyon 
direnci, düşük ısıl kapasite, malzeme 

seçiminde esneklik
Fairly cheap, good internal corrosion 
resistance, low thermal capacity, flex-

ibility in choice of materials

İyi korunmadığı takdirde dış bimetalik korozyon 
olasılığı

Possibility of external bimetallic corrosion unless 
suitably protected

Sandviç, plastik
Sandwich, plastic

Ucuz ve hafif
Cheap and light

Düşük sıcaklık uygulamaları ile sınırlı, UV zararı 
olasılığı, yüksek ısıl genleşme, yüksek ısıl kapasite

Limited to low temperature applications, liable to 
UV damage, high thermal expansion, high thermal 

capacity

Yarı-sandviç, çelik
Semi-water sandwich, steel

Oldukça ucuz
Fairly cheap

Uzun vadede korozyon problemleri, yalnızca kapalı 
çevrim sistemlerde kullanılabilir, ağır, yüksek ısıl 

kapasite
Long term corrosion problems, suitable for closed 

systems only, heavy, high thermal capacity

Yarı-sandviç, alüminyum                   
(örn., rollbond tipi)

Semi-water sandwich, alumini-
um (e.g., roll-bond type)

Oldukça ucuz ve hafif
Fairly cheap, light weight

Özellikle farklı metallerin kullanıldığı devrelerde iç 
korozyon olasılığı

Very suspective to internal corrosion specially in 
mixed metal circuits

Tablo 1. Emici Plaka Türleri, Avantaj ve Dezavantajları [7]
Table 1. Absorber Plate Types, Advantages and Disadvantages [7]

 

 Şekil 5. Güneş Kolektörlerinde Kullanılan Rollbond Emici Plaka Örnekleri [8, 9, 10] 
Figure 5. Rollbond Absorber Plate Samples Used in Solar Collectors [8, 9, 10]

a) b)
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Bu tür sistemler hem evsel sıcak su ihtiyacının karşılanması 
hem de ortam ısıtması için kullanılmaktadırlar.

Literatürde rollbond buharlaştırıcıların ısı pompası sistemle-
rinde kullanımına ilişkin bazı çalışmalar mevcuttur.

Cerit ve Erbay [12], üç farklı, doğrudan genleşmeli ısı pom-
pası sistemi üzerinde buharlaştırıcı tasarımının performansa 
etkisini deneysel olarak incelenmişlerdir. Üç sistem rollbond 
buharlaştırıcı tasarımı dışında özdeştir. Sonuç olarak, maksi-
mum COP değerinin aynı koşullarda Sistem-1 için 3.30 bulu-
nurken Sistem-2 ve Sistem-3 için sırasıyla 3.14 ve 2.42 olarak 
elde edildiği belirtilmiştir. En yüksek COP değerini sağlayan 
Sistem-1 için COP değerinin hava sıcaklığı ve ışınım şiddeti 
ile değişimini veren ampirik bir bağıntı elde edilmiştir. 

Cerit ve Erbay [13], rollbond buharlaştırıcılı doğrudan gen-
leşmeli güneş destekli ısı pompası (DG-GDIP) su ısıtıcısının 
performansını Bilecik ilinde 2010 yılı Kasım ayı şartlarında, 
deneysel olarak araştırmışlardır. Soğutucu akışkan olarak 
R134a gazı kullanılmıştır. Deneylerden elde edilen verilere 
göre, en yüksek COP değeri 18°C hava sıcaklığı ve 448 W/
m2 ışınım şiddeti değeri için 3.69 olarak bulunmuştur. Roll-
bond buharlaştırıcılı DG-GDIP su ısıtıcısı performansının yıl-

supplying domestic hot water requirement and space heat-
ing.

There are some studies in the literature related to applications 
of rollbond evaporators in heat pump systems.

Cerit and Erbay [12], investigated effect of evaporator design 
on the three different direct expansion heat pump systems 
performance experimentally. Three DX-SAHP systems are 
identical except collector-evaporator design. As a result, max-
imum COP value was obtained as 3.30 for System-1 while 
COP values for System-2 and System-3 were 3.14 and 2.42 
respectively at the same conditions. An empirical correlation 
which gives the COP value of the System-1, which provides 
highest COP, with respect to the solar radiation and outdoor 
temperature of the system has been found. 

Cerit and Erbay [12], investigated performance of a direct 
expansion solar aided heat pump water heater under condi-
tions of province of Bilecik in November 2010 experimen-
tally. R134a were used as the working fluid. According to the 
experimental results maximum COP value has been found as 
3.69 for the 18°C air temperature and 448 W/m2  radiation 

lık performansının tahmin edilmesi için bir temel sağlaması 
amacıyla, COP değerinin hava sıcaklığı ve ışınım şiddeti ile 
değişimini veren ampirik bir bağıntı elde edilmiştir. 

Li vd. [14], doğrudan genleşmeli güneş destekli bir ısı pom-
pası su ısıtıcı için deney düzeneğini tanıtmış ve analiz etmiş-
lerdir. Bu sistem temel olarak 4.20 m2 rollbond buharlaştırıcı, 
0.75 kW giriş gücüne sahip R-22 rotary tip hermetik komp-
resör, 150 litre su tankı ve tankın içine yerleştirilmiş 60 met-
re bakır serpantin (1.87 m2) ve dıştan dengeli tip termostatik 
genleşme valfinden oluşmaktadır. Şangay için tipik bahar 
şartlarında gerçekleştirilen deneyler, ortalama ortam sıcaklı-
ğının  20.6 °C ve ortalama güneş ışınım şiddetinin 955 W/
m2 olduğu şartlarda, depo suyu sıcaklığının 94 dakikada 13.4 
°C’den  50.5 °C’ye ısıtıldığında sistem COP’si 6.61 değerine 
ulaştığını göstermiştir. Mevsimsel ortalama sistem COP’sini 
ve kolektör verimini 5.25 ve 1.08 olarak ölçmüşlerdir. 

Kuang ve Wang [15], kış aylarında ortam ısıtması, yaz ayla-
rında iklimlendirme ve tüm yıl boyuncada sıcak su sağlanma-
sı gibi evsel kullanımlar için kullanılabilecek, doğrudan gen-
leşmeli güneş destekli bir ısı pompası sisteminin uzun-dönem 
performansını araştırmışlardır. Sistemde soğutkan olarak R22 
gazı, buharlaştırıcı olarak rollbond tipi kolektör kullanılmış-
tır. Sistem, yüzey alanı 10.5 m2 olan bir dizi çıplak düzlem 
kolektörden, değişken hızlı bir kompresörden, toplam hacmi 
1 m3 olan bir depolama tankı ve bir yerden ısıtma ünitesin-
den oluşmaktadır. Ortam ısıtması modu için günlük-ortalama 
COP değerinin 2.6 ile 3.3 arasında değiştiğini ve su ısıtma 
modu için Şangay’da çeşitli hava şartları altında, suyun 50 
°C'ye ısıtıldığı durumda sistemin günlük 200 -1000 litre sıcak 
su sağlayabildiğini belirtmişlerdir.

Temel uygulama alanları dışında güneş enerjisi ile elektrik 
üreten PV modüllerin soğutulması amaçlı olarak rollbond ısı 
değiştiriciler kullanılmaya başlanmıştır. PV modüllerin su ile 
soğutulması verim ve ömrünün iyileşmesini sağlayan etkin 
bir yöntemdir.

3. ROLLBOND ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

Metal işlemede haddeleme metal malzemenin bir merdane 
çifti arasından geçirildiği bir metal işleme sürecidir. Haddele-
me işlem sıcaklığına bağlı olarak sınıflandırılır. Eğer metalin 
sıcaklığı yeniden kristalleşme sıcaklığının üzerindeyse süreç 
sıcak haddeleme olarak isimlendirilir. Eğer metalin sıcaklı-
ğı yeniden kristalleşme sıcaklığının altındaysa süreç soğuk 
haddeleme olarak isimlendirilir. Kullanım anlamında, sıcak 
haddeleme diğer bütün imalat süreçlerine göre daha ağırlık-
lıdır ve soğuk haddeleme süreci diğer soğuk işleme süreçleri 
içerisinde en ağırlıklı olandır [16].

density. In order to provide basement for prediction of the 
annual performance of the DX-SAHP system, an empirical 
correlation has been obtained which gives COP value with 
respect to the solar radiation and outdoor temperature.

Li et al. [14] introduced and analyzed a direct expansion solar 
assisted heat pump water heater experimental set-up. The sys-
tem mainly consists of 4.20 m2 rollbond evaporator, R-22 ro-
tary-type hermetic compressor, 150 liter water tank with im-
mersed 60 m serpentine copper coil and external balance type 
thermostatic expansion valve. Experiments performed under 
typical spring climate in Shanghai, showed that the COP of 
the DX-SAHP water heater system can reach 6.61 when the 
average temperature of 150 L water is heated from 13.4 °C to 
50.5 °C in 94 minute with average ambient temperature 20.6 
°C and average solar radiation intensity 955 W/m2. The sea-
sonal average value of the COP and the collector efficiency 
was measured as 5.25 and 1.08, respectively. 

Kuang and Wang [15], investigated the long-term performance 
of a direct-expansion solar assisted heat pump (DX-SAHP) 
system for domestic use, which can offer space heating in 
winter, air conditioning in summer and hot water during the 
whole year. R22 was used as the working fluid and rollbond 
type collector was used as evaporator in the system. The 
system consist of a bare flat-plate collector array with a surface 
area of 10.5 m2, a variable speed compressor, a storage tank 
with a total volume of 1 m3 and floor heating unit. It has been 
stated that the daily-averaged heat pump COP varied from 
2.6 to 3.3 for space-heating mode and the DX-SAHP system 
could supply 200 l or 1000 l hot water daily, with the final 
temperature of about 50 °C, under various weather conditions 
in Shanghai for water-heating mode.

Other than main application areas rollbond heat exchangers 
started to be used in cooling of photovoltaic (PV) modules 
which generates electricity via solar energy. Water cooling of 
PV modules is an effective way of improving their efficiency 
and life.

3. ROLLBOND MANUFACTURING 
TECHNOLOGY

In metalworking, rolling is a metal forming process in which 
metal stock is passed through a pair of rolls. Rolling is clas-
sified according to the temperature of the metal rolled. If the 
temperature of the metal is above its re-crystallization tem-
perature, then the process is termed as hot rolling. If the tem-
perature of the metal is below its re-crystallization tempera-
ture, the process is termed as cold rolling. In terms of usage, 
hot rolling processes more tonnage than any other manufac-
turing process, and cold rolling processes the most tonnage 
out of all cold working processes [16].

 

 

 

 
Şekil 6. Rollbond Buharlaştırıcı Örnekleri [11,12]
Figure 6. Rollbond Evaporator Samples [11, 12]
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Rollbond üretim sürecinde ilk adım, hatta giren levhaların 
mekanik ve kimyasal temizleme işlemlerinden geçmesidir. 
Daha sonra, levhanın tek tarafına üretilmesi istenilen akış 
kanalı tasarımı özel serigrafik yöntemlerle uygulanır. Sonra-
ki aşamada, her iki rulo belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılarak, 
üst üste yerleştirilir. Hadde makinesinin silindirleri arasında 
ezilerek birleştirilir ve boyu uzatılır. İkinci ısıtma sonrasında 
fırından çıkan malzeme soğuk su aracılığıyla soğutularak, re-
ferans noktalarından kesilir. Daha sonra serigrafi uygulanan 
ve haddeleme işlemi sırasında birleşmemiş olan bölgelerin, 
iç kısma basınçlı hava ile şişirilir. Bu işlemin ardından, boru 
bağlantıları yapılarak, kaçak olup olmadığı test edilir. Son 
olarak, yüzeyi işlenen rollbond ısı değiştiricisinin üretimi ta-
mamlanmış olur.

Şu anda aktif olarak rollbond plaka üretimi yapan tesis-
ler, Türkiye, Slovenya ve İtalya’da birer adet olmak üzere 
Avrupa’da toplam üç adettir. Bunun dışında Asya’da, Çin ve 
Hindistan’da üretim yapan tesisler mevcuttur.

First step in the rollbond manufacturing process is mechani-
cal and chemical cleaning of incoming plates. After then 
flow channel design desired to be manufactured is applied 
via special serigraphic methods to the one side of the plate. 
In the next step, both plates are heated to a defined tempera-
ture and overlapped. Plates merged and elongated after being 
crushed between the rollers. After second heating, materi-
als are cooled with cold water and are cut through reference 
points. After then, serigraphy applied and non-merged areas 
inflated via pressurized air. Following this operation joint 
pipe welding and leakage test are done. As the final step sur-
face is treated and rollbond heat exchangers manufacturing 
is completed.

There are three production plant in Europe each of them 
located them in Turkey, in Slovenia and in Italy. Apart from 
them there are production plants in Asia located in China and 
India.

4. SONUÇ

Rollbond ısı değiştiricilerin kullanımı, sağladıkları yük-
sek verim, tasarım esnekliği, montaj kolaylığı, seri üretime 
elverişlilik, yüksek kalite ve yüksek korozyon direnci gibi 
avantajlar nedeniyle artmaktadır. Rollbond plaka boyutlarının 
sınırlarının üretim kısıtlarıyla belirlenmesi ve malzeme seçi-
minde esneklik olmayışı ise dezavantajlarındandır. 

Rollbond ısı değiştiriciler; ev tipi, ticari ya da araç tipi buzdo-
laplarında buharlaştırıcı, düzlem kolektörlerde emici plaka ve 
ısı pompalarında buharlaştırıcı olarak kullanılmaktadırlar. Bu 
kullanım alanlarının dışında PV modüllerin su ile soğutulma-
sında da kullanılmaya başlanmıştır. 

Bu çalışmanın, esas olarak, uygulamada kullanımı giderek artan 
rollbond ısı değiştiricilere ilgi çekmesi ve ilgili alanlarda çalışan 
insanlara rollbond ısı değiştiricilerin hangi tür uygulamalarda 
kullanıldığı, kullanılabilecek diğer alternatif ısı değiştiricilere 
göre sahip olduğu avantaj ve dezavantajları ile üretim teknolo-
jisi hakkında bilgi vererek yararlı olması beklenmektedir.

SEMBOLLER VE KISALTMALAR

DG-GDIP : Doğrudan genleşmeli güneş destekli ısı pompası
COP :  Performans katsayısı
l :  Litre
m :  Metre
°C :  Santigrad derece

4. CONCLUSION

Usage of rollbond heat exchangers is getting increasing due 
to their high performance, design flexibility, easy assem-
bling, mass manufacturability, high quality and high corro-
sion resistance. Defining rollbond plate size by manufactur-
ing limits and the lack of flexibility in material selection are 
the disadvantages.

Rollbond heat exchangers are being used as evaporator in 
domestic, industrial or vehicle type refrigerators, as absorber 
plate in flat plate solar collectors and as evaporator in heat 
pump systems. Other than these areas they also started to be 
used in water cooling of PV modules. 

It is essentially expected that, attracting interest to roll-
bond heat exchangers and being useful for the people 
working on the related area by informing them about their 
application areas, advantages and disadvantages accord-
ing to the other alternative heat exchangers and manufac-
turing technology.

NOMENCLATURE

DX-SAHP : Direct-expansion solar assisted heat pump
COP : Coefficient of performance
l : Liter
m : Meter
°C : Degree of celsius

 

 
Şekil 7. Rollbond Plaka Üretim Süreci
Figure 7. Rollbond Plate Manufacturing Process
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