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GAZDAN GAZA MİKRO ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN TASARIMI

ÖZET
Bu çalışmada, farklı akış konfigürasyonlarında çalışan (paralel akış, karşıt akış, çapraz akış) sıcak ve 
soğuk akışkanların her ikisinin de gaz olduğu mikro ısı değiştiricilerin ısıl performans analizlerine ait 
deneysel çalışmaların sonuçları sunulmuştur. Sonuçlar konvansiyonel büyüklükteki ısı değiştiricile-
rin tasarımı için geliştirilen korelasyonlarla karşılaştırılmıştır. Bu çeşit cihazların deneysel analizleri 
ticari bir CFD kod (ANSYS Fluent) kullanılarak yürütülen sayısal çalışmalarla eşleştirilmiştir. Bir 
dizi sayısal simülasyon sonuçlarının vasıtasıyla, iki manifolda bağlı çok sayıda paralel mikro kanal-
ları esas alan bir çift katmanlı mikro kanallı ısı değiştirici, aynı cihazın paralel akışlı, karşıt akışlı 
ve çapraz akışlı tiplerinin kolayca elde edilebilmesi için tasarlanmıştır. Gövde polimerden yapılmış 
kabuk içinde yer almaktadır. Aksine, sıcak ve soğuk gaz akışların arasındaki ayırıcı ince plaka de-
ğiştirilebilir. Birçok ayırıcı yaprak farklı malzemelerden imal edilmiştir (bakır, pik, paslanmaz çelik, 
alüminyum) ve eksenel yönde duvar-akışkan ısı transferi sebebiyle mikro ısı değiştiricinin ısıl verimi 
üzerine etkilerini kanıtlamak için farklı kalınlıktaki ayırıcı yapraklar araştırılmıştır. Bu çeşit cihazlar-
da toplam basınç kayıplarını sınırlandırmak için giriş ve çıkış manifoldunun doğru tasarımının kritik 
bir nokta olduğu gösterilmiştir. Sonuçlar, ayırıcı yaprak içerisindeki bileşik duvar-gaz ısı transferinin 
karşıt akışlı mikro ısı değiştiricinin etkinliğini düşürme eğilimde olduğunu ve çapraz akışlı mikro ısı 
değiştiricinin etkinliğini ise artırma eğiliminde olduğunu göstermiştir. Bunların aksine, paralel akışlı 
modelde eksenel yönde duvardan iletimle olan ısı transferinin rolü her zaman ihmal edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mikro ısı değiştiriciler, tek fazlı gaz akışı, zorlanmış iç akış, bileşik etkiler, 
manifold tasarımı

ABSTRACT
In this paper the main results of an experimental campaign on the analysis of the thermal performances 
of gas-to-gas micro heat exchangers operating under different flow configurations (co-current, coun-
ter-current, cross flow) are presented. The results are compared with the predictions of conventional 
correlations developed for the design of the conventional-sized heat exchangers. The experimental 
analysis of this kind of devices has been coupled with a numerical investigation conducted by using a 
commercial CFD code (ANSYS Fluent). By means of the results of a series of numerical simulations, 
a double-layered microchannel heat exchanger based on a large number of parallel microchannels con-
nected to two manifolds has been designed in order to be able to reproduce with the same device co-
current, counter-current and cross flow arrangements. The core is housed in a shell made of polymer. 
On the contrary, the foil between the hot and cold gas flows is exchangeable. Several foils made from 
different materials (copper, peek, stainless steel, aluminum) and with different thickness have been 
investigated in order to put in evidence the effect due to the axial wall-fluid conjugate heat transfer on 
the thermal efficiency of the micro heat exchanger. It has been demonstrated that the accurate design 
of the inlet and outlet manifolds is a crucial point in order to limit the total pressure losses of this kind 
of device. The results show that the conjugate wall-gas heat transfer activated within the solid foil 
tends to reduce the effectiveness of counter-current micro heat exchangers and to increase the effecti-
veness of cross flow micro heat exchangers. On the contrary, in the case of a co-current arrangement 
the role of the wall axial conduction is always negligible.

Keywords: Micro heat exchangers, single-phase gas flows, internal forced convection, conjugate ef-
fects, manifold design
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iletimle ısı transferi tasarımda dikkatlice değerlendirilmez ise 
nihai ürün sıcak akışkan ile soğuk akışkan arasında bir sıcak-
lık karıştırıcısı olarak ortaya çıkabilir. Bu muhtemel sonuç, bu 
modelin kullanılmasıyla ısı değiştiricilerin ısıl performansı-
nın geleneksel boyutlardaki ısı değiştirici tiplerinden oldukça 
farklı olan akış tipinden (paralel akış, karşıt akış, çapraz akış) 
bağımsız bir hâl aldığından dolayıdır. Ayrıca, sıcak ve soğuk 
akışkanlar arasındaki ısıl direnç artarken toplam ısı transfer 
katsayısı önemli ölçüde azalmadığından, daha yüksek ısı 
transfer hızı elde etmek için hem mikro kanal plakasında hem 
de mikro ısı değiştirici gövdesinde daha düşük ısı iletim kat-
sayısına sahip malzemeler kullanılmalıdır.  

Meschke vd. [11] gaz akışlı seramik mikro ısı değiştirici üze-
rine yaptığı çalışmalarında, hesapladıkları ısı transfer katsayı-
sının geleneksel teoriyi dikkate alarak hesaplanmış ısı transfer 
katsayısından daha düşük olduğunu vurgulamışlardır. Yazar-
lara göre, ısı transfer katsayısındaki azalma katı duvar içeri-
sinde eksenel yönde meydana gelen güçlü ısı iletimi sebebiy-
le olmuştur. Ek olarak, özellikle düşük gaz kütle debilerinde 
seramikten çelik gövdeye ısı iletimi sebebiyle olan ısı kay-
bının mikro ısı değiştiricilerin ısıl performansı açısından çok 
önemli olduğu bulunmuştur. Duvar boyunca eksenel yöndeki 
ısı transferinin toplam performansa etkisi o kadar büyüktür 
ki akış tipinin (paralel akış, karşıt akış, çapraz akış) etkisi bu 
etkiye kıyasla önemsizdir. 

Koyama ve Asako [12], akışkan olarak hava kullanılan pas-
lanmaz çelikten yapılmış mikro ısı değiştiriciler üzerine yap-
tığı deneylerden benzer sonuçlar elde etmişlerdir. Bu çalış-
mada toplam ısıl performans açısından paralel akışlı ve karşıt 
akışlı ısı değiştiriciler arasında belirgin bir farkın olmadığı 
görülmüştür. Araştırmacılar son olarak deneysel verilerini 
açıklamak için T sınır şartına dayalı (duvarda üniform T sı-
caklığı) izotermal bir model önermişlerdir. 

Daha yakın bir zamanda, Kee vd. [13] gaz akışlı ısı transferi 
için alüminyumdan bir ısı değiştirici üretmiş ve test etmişler-
dir. Cihaz 700 °C yüksek sıcaklık seviyelerine kadar çalıştı-
rılmıştır. Ancak, seramik üretme tekniklerindeki kısıtlamalar 
sebebiyle et kalınlığı ve mikro kanal boyutları polimer gibi 
başka malzemelerden veya metallerden üretilenlere kıyasla 
büyük kalmıştır. Böylece başka malzemeler kullanılmadığı 
takdirde, boyutların küçültülmesiyle seramik mikro ısı değiş-
tiricilerin ısıl performansı artırılamamaktadır. 

Yukarıda gaz akışlı mikro ısı değiştiriciler üzerine yapılan 
deneysel araştırmalar özetlenecek olursa, layıkıyla vurgu-
lanmalıdır ki bu alandaki bir önceki çalışma sıcak ve soğuk 
akışkanların gaz olduğu mikro ısı değiştiricilerinin ısıl perfor-
mansında bileşik duvar-gaz ısı transferinin önemli bir rolünün 
olduğunu kanıtlamaktadır. Ancak sıcak ve soğuk gaz akışları 
şimdiye kadar sistematik bir şekilde araştırılmamıştır.

Bu boşluğu doldurmak için, bu çalışmada farklı malzemeden 
ve farklı kalınlıklarda imal edilmiş ayırıcı yapraklara sahip 

fully considered in the design phase, the final product may turn 
out as a temperature mixer between the hot and cold flows. This 
is probably the reason why, by using this model, the thermal 
performance of heat exchangers becomes independent on the 
flow arrangements (cross flow, co-current flow and counter-
current flow), which is quite different from the typical features 
of conventional-sized heat exchangers. In addition, it was sug-
gested by the authors that, in order to obtain larger heat transfer 
rates, material of lower thermal conductivity (compared with 
metal) should be used both for microchannel plates and for the 
shell of micro heat exchanger, as long as the overall heat trans-
fer coefficient is not significantly reduced by the increase in the 
thermal resistance between the hot and cold flows.

In the investigation by Meschke et al. [11] on a ceramic micro 
heat exchanger accommodating gas flows, it was emphasized 
that the value of heat transfer coefficient is smaller than the 
theoretical prediction obtained with conventional theory. Ac-
cording to the authors, the reduction in heat transfer coeffi-
cient was caused by strong axial heat conduction in the solid 
wall. In addition, the heat losses due to the thermal conduc-
tion from the ceramic core to the steel housing was found to 
be crucial to the thermal performance of their micro heat ex-
changer especially for low gas mass flow rates. The impact of 
wall axial conduction on the overall thermal performance was 
so large that the influence of the flow arrangement (cross, co-
current and counter-current) becomes relatively insignificant.

Similar conclusion was obtained by Koyama and Asako [12] 
from experiments on a stainless steel micro heat exchanger 
used for air flow. In this work no obvious difference in the 
total thermal performance of the device was observed be-
tween co-current and counter-current flow arrangements. The 
investigators finally proposed an isothermal model based on 
a T boundary condition (uniform temperature at the walls) to 
explain their experimental data.

More recently, Kee et al. [13] fabricated and tested an alumina 
micro heat exchanger for gas flow heat transfer. The device 
was operated at high temperature range up to 700 °C. How-
ever, due to the limitation in ceramic fabrication technique, 
the wall thickness and microchannel dimensions remain large 
compared with those made of metal or other materials such as 
polymer. Therefore the thermal performance of the ceramic 
micro heat exchanger cannot be improved by further down-
scaling of the device unless other materials are used. 

Summarizing the above experimental research on gas flow mi-
cro heat exchangers, it is worthy to note that the previous work 
in this field have evidenced the important role of the conjugate 
wall-gas heat transfer on the thermal performance of the gas-
to-gas micro heat exchangers but the effect of the choice of 
the partition foils adopted in order to separate the hot and the 
cold gas flows was not investigated systematically up to now. 
In order to fill this gap, in the present study a double-layered 
micro heat exchanger with flexible flow arrangement in which 
it is possible to exchange the partition foils made of differ-
ent materials and with various thicknesses has been designed. 

1. GİRİŞ*

Son yirmi yıl içerisinde, ısı transferi ve kimyasal reak-
siyonların yer aldığı birçok konvansiyonel cihazların 
boyutları performanslarıyla beraber taşınabilirliğini de 

artırmak için makro boyutlardan mikro boyutlara küçültül-
müştür [1]. Bu mikro yapılı cihazlar içerisinde yer alan çok 
büyük yüzey/hacim oranı sayesinde gelişmiş ısı alış veriş ka-
pasitesiyle mikro ısı değiştiriciler üzerine olan ilgi artmakta-
dır [2]. 

Çalışan akışkan olarak su (genellikle saf su) kullanılan mikro 
kanallı ısı değiştiricilerin teorisi üzerine çok sayıda uygula-
malı araştırma bulunsa da literatürde konu hakkında çok sa-
yıda çelişkili sonuçlar olduğundan geleneksel teori şimdiye 
kadar tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Harris vd. [3] çapraz 
akışlı mikro ısı değiştiriciler üzerine yaptığı deneylerde, mik-
ro ölçekli ısı değiştiricilerin geleneksel boyutlardaki ısı değiş-
tiricilere göre hacimsel ısı transferi bakımından en az beş kat 
iyi olduğunu bulmuşlardır. Brandner vd. [4, 5] ısı transferini 
iyileştirmek için üretilen çeşitli mikro yapılara (paralel doğ-
rusal mikro kanallar, paralel doğrusal olmayan mikro kanal-
lar, mikro sütunlar gibi kanalsız tasarım) sahip farklı mikro 
ısı değiştiricilerin performanslarını kıyaslamışlardır. Alm vd. 
[6] çalışan akışkan olarak su kullanılan karşıt akışlı ve çapraz 
akışlı mikro kanallı seramik ısı değiştiricilerinde yüksek ısı 
transfer katsayısı ve aynı zamanda yüksek basınç kaybının ol-
duğunu bildirmişlerdir. Bunun aksine, Garcia-Hernando’nun 
[7] araştırması küçük, ölçekli mikro kanallar sayesinde mikro 
ısı değiştiricilerinde ısı transferi iyileşmesi veya daha yüsek 
basınç kaybının olmadığını göstermektedir. Cao vd. [8] ça-
lışan akışkan olarak sıvı kullanılan mikro kanallı ısı değişti-
ricilerinde ortalama Nusselt sayısı ve basınç düşümünün he-
saplanması için deneysel bir korelasyon önermişlerdir. Daha 
yakın bir zamanda, Mathew ve Hegab [9] mikro kanalın kesit 
geometrisine aldırmaksızın dıştan ısı akısı uygulanan mikro 
kanallı ısı değiştiricilerin ısı performanslarını hesaplamak 
için evrensel bir korelasyon geliştirmişlerdir. 

Sıvı akışlı mikro ısı değiştiriciler üzerine yapılan araştırma-
larla kıyaslandığında, gaz kullanan bu tip cihazlar üzerine ya-
pılan araştırmaların az olduğu söylenebilir. Literatürde, gaz 
akışlı mikro ısı değiştiriciler üzerine yapılmış bir önceki ça-
lışma Bier vd. [10], Meschke vd. [11] ve Koyama ve Asako 
[12] tarafından yapılmıştır. 

Helyum, nitrojen ve argon gaz akışının çapraz akışlı olarak 
kullanıldığı metalden imal edilmiş gaz akışlı mikro ısı değişti-
riciler üzerine ilk çalışma Bier vd. [10] tarafından yapılmıştır. 
Bu deneysel çalışma özetlendiğinde, araştırmacılar katı du-
vardaki eksenel ısı iletiminin baskın etkisini dikkate alarak 
mikro ısı değiştiricilerin performanslarını ölçmek için homo-
jen bir model önermişlerdir. Eğer eksenel yönde gerçekleşen 

1. INTRODUCTION

In the last twenty years, many conventional devices in 
which heat transfer and chemical reactions take place 
have been scaled down from macro-metric sizes to mi-

crometric dimensions in order to improve their performances 
together with their portability [1]. Among these micro-struc-
tured devices, micro heat exchangers are of increasing inter-
est, for their improved heat exchange capacities due to very 
large surface-to-volume ratio and very short distances [2].

The applied research on micro channel heat exchangers us-
ing liquids (mostly deionized water) as working media can 
be considered extensive, even if there are many conflicting 
results in the open literature with the prediction of the con-
ventional theory not fully understood up to now. Based on 
experiments with cross-flow micro heat exchangers, Harris et 
al. [3] found that the volumetric heat transfer in these micro-
sized devices can be improved by at least five times compared 
to their conventional-sized counterparts. Brandner et al. [4, 
5] compared the performance obtained by using different mi-
cro heat exchangers based on various microstructures (paral-
lel linear microchannels, parallel non-linear microchannels, 
no-channels design like micro columns) manufactured on 
thin foils in order to enhance the heat transfer. Alm et al. [6] 
reported high heat transfer coefficients as well as large pres-
sure losses in ceramic microchannel heat exchangers tested 
for both counter flow and cross flow configuration with wa-
ter. On the contrary, the investigation of Garcia-Hernando [7] 
showed no heat transfer enhancement or larger pressure drop 
through micro heat exchangers due to the small scale of the 
microchannels. Cao et al. [8] proposed an experimental cor-
relation for the prediction of the average value of the Nusselt 
number and pressure drop of microchannel heat exchangers 
with liquids. More recently, Mathew and Hegab [9] provided 
an universal correlation to estimate the heat transfer perfor-
mance of microchannel heat exchangers subjected to external 
heat flux, regardless of the cross-sectional geometry of the 
microchannels.

Compared with research on liquid flow micro heat exchang-
ers, the experimental investigation on these devices using gas 
flows can be defined as scarce. The previous works on gas mi-
cro heat exchangers available in literature are reported by Bier 
et al. [10], Meschke et al. [11] and Koyama and Asako [12]. 

The first work on gas micro heat exchangers made of metal was 
reported by Bier et al. [10] for cross flow arrangements of he-
lium, nitrogen and argon. By summarizing their experimental 
results, the researchers proposed a homogeneous model for the 
evaluation of the micro heat exchanger performance, in order to 
account for the dominant influence of axial heat conduction in 
the solid wall. If the role of wall axial conduction is not care-
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rotasyonuyla sıcak ve soğuk akışkan tabakalarının mükemmel 
ısıl teması için elde edilen akış tiplerini (paralel akış, karşıt 
akış, çapraz akış) elde etmek için kare şeklinde tasarlanmıştır. 
Bu tasarımla birlikte, tek bir mikro ısı değiştirici kullanılarak 
yaygın kullanılan akış düzenleri elde edilebilmektedir.  

Çift katmanlı mikro ısı değiştiricinin mikro kanallarının ta-
sarımı, bu çalışmadaki ısı değiştiricilerin üretildiği Mikro 
Proses Mühendisliği Enstitüsü’nün (IMVT) mikro üretim 
tekniklerindeki kısıtlamaları da göz önüne alınarak genişliği 
ve yüksekliği 200 µm’ye eşit olacak şekilde dikkate alınmış-
tır. Mikro ısı değiştiricinin tipik yapısı 39.8 mm uzunluğunda 
ve her bir tabakada 133 paralel mikro kanal olacak şekilde 
tasarlanmıştır [14].

Genellikle paralel mikro kanallar bir dağıtıcı manifold ile 
beslenmektedir. Benzer şekilde bir toplayıcı manifold her bir 
mikro kanalın çıkışından gazı toplamak için mikro kanalların 
çıkışına bağlanmıştır. Bu manifoldların yapısı ve şekli bu ça-
lışmada olduğu gibi özellikle mikro kanalların sayısı 100’den 
büyük olduğu durumlarda mikro kanallar arasındaki akış da-
ğılımının üniformluğunu etkilemektedir. Bir mikro ısı değiş-
tiricinin sürtünme ve ısıl performansını optimize etmek için 
mikro kanallar arasındaki akış dağılımını mümkün olduğu 
kadar üniform elde etmek zorunlu bir durumdur. Bu optimi-
zasyon ısı değiştiricinin dağıtıcı ve toplayıcı manifoldlarının 
yapısını ve şeklini optimize ederek elde edilebilir.  

Bu hedefe ulaşmak için, manifold yapısı ve şeklinin tek kat-
manlı kanallar arasındaki gaz akışı dağılımına muhtemel etki-
sini kontrol etmek için dört farklı manifold yapısı sayısal ola-
rak çalışılmıştır. Tablo 1’de bu çalışmada test edilen 4 farklı 
manifold yapısı gösterilmektedir. A, C ve  D tipi S şeklinde 
bir akış yolu oluştururken B tipi U şeklinde bir akış yolu oluş-
turmaktadır. 

of one layer in the double-layered design to generate vari-
ous flow arrangements (counter-current, co-current and cross 
flow) while the hot and cold layers remain in perfect thermal 
contact, as shown in Figure 2. With this design the most com-
mon flow arrangements can be achieved by using one micro 
device.

In the design of the core of the double-layered microHEX  mi-
crochannels have been considered with a width and height 
equal to 200 µm, considering the constraints of the microfab-
rication techniques available at the Institute for Micro Process 
Engineering (IMVT) of KIT where the micro heat exchanger 
tested in this work has been fabricated. The typical core of the 
micro HEX is designed to be 39.8 mm long and made by 133 
parallel microchannels on each layer [14]. 

In general, the parallel microchannels are fed by using a dis-
tributing manifold. A collecting manifold is similarly added to 
the exit of the microchannels in order to collect the gas at the 
outlet of each microchannel. The configuration and the shape 
of these manifolds influence the uniformity of flow distribu-
tion among the microchannel in particular when the number 
of microchannels is large (>100 per layer), as in our case. In 
order to optimize the frictional and the thermal performances 
of a microHEX it is mandatory to obtain a flow distribution 
among the parallel microchannel as uniform as possible; this 
can be obtained by optimizing the configuration and the shape 
of the distributing/collecting manifolds of the device.

To meet this goal, four different configurations of manifolds 
have been numerically studied in order to check the possible 
influence of the manifold shape and configuration on the gas 
flow distribution among the channels of a single layer. The 
4 manifold configurations tested in this work are shown in 
Table 1. Type A, C and D generate a S flow path while Type B 
gives a typical U flow path. 

  

 (a)             (b)                                                                        (c)

Şekil 2. Tek Bir Isı Değiştirici ile Elde Edilebilen Üç Akış Tipi
Figure 2. Three Flow Arrangements Achievable in One Device

esnek akış düzeninde (paralel akış, karşıt akış, çapraz akış) 
bir çift katmanlı mikro ısı değiştirici tasarlanmıştır. Cihazın 
ısıl performansı nispeten araştırılmıştır ve bileşik ısı transfe-
rinin mikro ısı değiştiricinin etkenliği üzerine etkisi titizlikle 
incelenmiştir. Geleneksel teorinin kullanılmasının uygun olup 
olmadığını anlamak için deneysel sonuçlar teorik sonuçlar-
la kıyaslanmıştır. Bu doğrulamayla her iki akışkanın da gaz 
olduğu mikro ısı değiştiriciler için ısıl performans analizleri 
yapılmıştır. 

2. BİR ÇİFT KATMANLI MİKRO ISI 
DEĞİŞTİRİCİ TASARIMI

Bu çalışmada dikkate alınan mikro ısı değiştiriciler (micro-
HEX), iki manifolda bağlanmış çok sayıda kare kesitli paralel 
mikro kanallar temeline dayanan bir yapıya sahiptir. Mikro ısı 
değiştiricinin gövdesi bir anlamda mikro kanalların oluştur-
duğu tabakalar yığınından elde edilir.

Şekil 1, bir çift katmanlı mikro ısı değiştiricinin (Şekil 1(a)) ve 
çok katmanlı ısı değiştiricinin (Şekil 1(b)) iç yapısını göster-
mektedir. Gövde birbirini izleyen sıcak ve soğuk gaz akışkan 
tabakalarından oluşturulmuştur. Gövde polimerden yapılmış 
kabuk içinde yer almaktadır. Polimerin düşük ısı iletimi (me-
tale kıyasla) çevre ortama düşük ısı kayıpları sağlamaktadır. 
Bu çalışmada test edilen mikro ısı değiştiricilerin gövdesinin 
oluşturulmasında bazı önemli özellikler dikkate alınmıştır. 
Çift katmanlı mikro ısı değiştiricilerde sıcak ve soğuk gaz 
akışının arasındaki ayırıcı yaprak kolaylıkla çıkarılabilecek 
şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede, bu ayırıcı yaprağın malze-
mesi ve kalınlığı çeşitli amaçlara göre seçilebilir. 

Ayrıca, Şekil 2’de görüldüğü üzere çift katmanlı mikro ısı de-
ğiştiricinin kesiti, çift katmanlı ısı değiştiricilerin bir katmanın 

The thermal performance of the device is investigated com-
paratively, and the influence of the conjugate heat transfer on 
the effectiveness of the micro heat exchanger is quantitatively 
examined. The experimental results are compared with the 
theoretical predictions in order to check whether it is possible 
to use the conventional theory in order to estimate the thermal 
performances of this kind of devices and when the conven-
tional theory must be corrected in order to characterize the be-
haviour of gas-to-gas micro heat exchangers.

2. DESIGN OF A DOUBLE-LAYER 
MICRO HEAT EXCHANGER

The micro heat exchangers (microHEX) studied in this work 
has an architecture based on a large number of parallel mi-
crochannels showing a square cross section connected to two 
common manifolds. The core of the microHEX is obtained by 
means of a stack of layers in which the microchannels are made. 

Figure 1 shows the typical structure of the stacked core of a 
double-layered microHEX (Figure 1(a)) and of a multi-lay-
ered one (Figure 1(b)). The core is stacked in such a way that 
the layers in which the hot and the cold gas flow are alternated. 
The core is housed in a shell made of polymer. The low heat 
conductivity of polymer (compared with metal) ensures low 
heat losses to the ambient. Some important features have been 
pursued in the realization of the core of the microHEXs tested 
in this work. For the double-layered micro heat exchanger the 
foil between the hot and cold gas flow has been designed in 
order to be easily removed. In this way, the material and thick-
ness of the partition foil can be chosen more or less freely 
based on various purposes.

In addition, the core of the double-layered microHEX has 
been designed with a square shape, which enables the rotation 

 

Şekil 1. Mikro Isı Değiştiricinin Kesit Görünüşü (a) Çift Katmanlı; (b) Çok Katmanlı
Figure 1. Scheme of the Micro Heat Exchanger Core (a) Double-Layered; (b) Multi-Layered

(a)          (b)
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Tablo 1 ile gösterilmiş olan farklı manifold konfigürasyonları-
nın akışa etkisinin nasıl olduğunu tam olarak bilmek ve bunlar 
arasından en iyisini seçmek için bu dört konfigürasyon sonlu 
hacimler analizi yapan ANSYS FLUENT® 6.3 ile sayısal ola-
rak modellenmiştir. 

Sayısal modellere aşağıda verilen kabuller uygulanmıştır. 

1) Manifold ve mikro kanallar iki boyutlu olarak dikkate 
alınmıştır;

2) Morini ve vd. [15] çalışmasında olduğu gibi akış sıkış-
tırılamaz ve izotermal olarak modellenmiştir. Dış akışta 
Mach sayısı 0.3'ten küçük olduğunda, 200 µm iç çapa 
sahip mikro kanal boyunca gaz akışının sıkıştırılmazlığı 
geçerlidir. Bu tek bir mikro kanal boyunca gaz akışına ait 
Reynolds sayısının 2000'den az olduğu anlamına gelmek-
tedir. Bu çalışmada ifade edilen sayısal testlerde mikro 
kanal içerisindeki akışa ait Reynolds sayısı 2000'den kü-
çüktür ve böylece mikro kanal içerisindeki akış rejimi her 
zaman laminerdir. 

3) Mikro kanal duvarları pürüzsüz yüzeyler olarak dikkate 
alınmıştır;

4) Hiçbir ısı transferi etkileşimi yoktur;
5) Havalandırma deliğindeki basınç 100 kPa basınca sabit-

lenmiştir. 

Her bir mikro kanaldaki kütle akış dağılımı Şekil 3 ile mani-
fold konfigürasyonun bir fonksiyonu olacak şekilde gösteril-
miştir. Akış dağılımı 160 kPa ve 500 kPa besleme basınçların-
da incelenmiştir. Her bir mikro kanaldaki kütle akış dağılımı 
hakkında bir fikir sahibi olmak için farklı besleme basınçla-
rında tüm mikro kanallar boyunca kütlesel debi (qi) hesaplan-
mıştır. Ortalama kütlesel debi (qave) Denklem (1) kullanılarak 
hesaplanmaktadır. 

          

Denklem (1)'de yer alan qi terimi i mikro kanalı için kütlesel 
debidir. 

Şekil 3, A (1a) ve B (1b) tipi manifoldları için her bir mik-
ro kanal boyunca kütlesel debinin ortalama kütlesel debiden 
sapmasını göstermektedir. Mikro kanal indeksi (i) soldan sağa 
doğru artmaktadır. A tipi manifoldda kütlesel debinin kanallar 
arasında nispeten üniform olduğu ve mikro kanalların orta kı-
sımlarında kütlesel debinin ortalama değerlere yakın değerler 
aldığı açıktır. Ancak, mikro kanalların uç kısımlarına doğru 
kütlesel debi değeri ortalama değerden daha büyük veya daha 
küçük değerler almaktadır. Ayrıca, yüksek kütlesel debilerde 
veya yüksek besleme basınçlarında mikro kanallar boyunca 
akış dağılımı yan cidarlara yakın bölgelerde daha az üniform-
dur. Ancak, akış dağılımının orta kısımları besleme basıncın-
dan çok daha az etkilenir. Bu stabil dağılım mikro kanallı ısı 
değiştiricinin performansı için oldukça elverişlidir.

In order to know exactly how the different configurations of 
the manifold affect the flow distribution and to select the best 
one among the four configurations described in Table 1, all 
the 4 configurations have been numerically modeled by using 
the finite volume solver ANSYS FLUENT® 6.3. 

The following assumptions have been applied to the CFD 
models:
1) A two-dimensional model of the manifold and the micro-

channels is considered;
2) The flow is modeled as incompressible and isothermal; 

as demonstrated by Morini et al. [15], incompressibility 
of gas flows through microchannels having an inner di-
ameter of 200 µm is guaranteed if the Mach number at 
the outlet is lower than 0.3. This means that the Reyn-
olds number associated to the gas flow through the single 
microchannel must be lower than 2000. In the numerical 
tests described in this work the Reynolds numbers within 
the microchannels are lower than 2000 and hence the flow 
regime in the microchannels is always laminar. 

3) The walls have been considered as smooth surfaces;
4) No heat transfer is activated;
5) The pressure at the venting port is fixed equal to 100 kPa. 

The mass flow distribution through each microchannel is 
shown in the following Figures as a function of the manifold 
configuration. The flow distribution is numerically examined 
for two different feeding pressures: 160 kPa and 500 kPa. To 
have an insight into the mass flow distribution through each 
microchannel, the mass flow rate through every microchannel 
(qi) under different feeding pressure was calculated. The aver-
age mass flow rate qave is calculated by means of the following 
equation: 

                                                                                  (1)

where qi is the mass flow rate of microchannel i.

Figure 3 shows the deviation of the mass flow rate through 
each microchannel from the average mass flow rate for Type 
A (1a) and B (1b) configurations of the manifolds. The mi-
crochannel index (i) increases from left to right. It is evident 
that in the Type A configuration, the mass flow rate is rela-
tively uniform among the channels and close to the average 
value for microchannels in a broad middle section of the layer. 
However, for microchannels close to the boundary of the heat 
exchanger core, the mass flow rate becomes larger or smaller 
than the average value. In addition, at larger mass flow rate or 
higher feeding pressure, the flow distribution is less uniform 
through microchannels close to the lateral boundary of the 
core. However, in the middle part the flow distribution is much 
less influenced by the feeding pressure. This stable distribution 
is quite favorable for the performance of the microHEX.

1
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q q
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Dağıtıcı ve toplayıcı manifoldlara 0.8 mm çapında bir grup 
destek pimi eklenerek sıcak ve soğuk akışkanların gaz olduğu 
mikro ısı değiştiriciler, tipik olarak geniş bir basınç aralığında 
(40 bara kadar) çalışmak için tasarlanmışlardır. Manifoldla-
rın içerisindeki destek pimleri veya benzer destek yapılarının 
varlığı, mikro yapıların boyutlarının ve kalınlığının büyük öl-
çüde küçültüldüğü mikro cihazlarda (mikro evaporatör gibi) 
oldukça yaygındır. Destek yapıları yüksek basınç altındaki 
cihazın mekanik güvenilirliğini garantiye almak için kulla-
nılmaktadır. Destek yapılarının varlığı akışkanları birbirin-
den ayıran plakanın her iki tarafında yüksek asimetrik basınç 
oluşturan çapraz akışlı mikro ısı değiştiriciler için özellikle 
yararlıdır. 

A, C ve D tiplerindeki giriş ve çıkış delikleri S şeklinde bir 
akış yolu oluşturmak için seçilmiştir. C ve D tiplerindeki 
besleme deliklerinin konumu mikro kanalların girişlerinden 
nispeten uzak olduğu Tablo 1'de gösterilmektedir. Akışkan 
paralel mikro kanallara girmeden önce geniş manifold alanı 
ve çok sayıda küçük pimler akışı manifold içinde üniform bir 
şekilde dağıtmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, D tipinde, topla-
yıcı ve dağıtıcıda aynı, kütlesel debide daha küçük akış hızları 
elde etmek için besleme/egzoz delikleri genişletilmiştir. An-
cak, bu konfigürasyonların mikro ısı değiştiricideki 133 adet 
paralel kanal arasında tatmin edici bir homojen akış oluşturup 
oluşturmadığının doğrulanması gerekmektedir.

As the gas-to-gas micro heat exchangers are typically designed 
to work with a large pressure range (up to 40 bar), a group of 
small pillars with diameter of 0.8 mm have been added to the 
distribution/collecting manifold. The presence of supporting 
pillars or similar supporting structures within the manifolds is 
quite common in micro-devices (such as micro evaporators) 
where the dimensions and thickness of microstructures are 
greatly reduced. The supporting structures are used in order 
to guarantee the mechanical stability of the device under high 
pressure. The presence of pillars is especially useful for mi-
croHEXs with counter-current arrangement, which generates 
highly asymmetric pressure on both surfaces of the partition 
foil. These small pillars are applied to all the tested manifolds.

The ports in the A, C and D configurations are selected in or-
der to generate a S-type flow within the micro heat exchanger; 
the position of the feeding port in Type C and Type D are rela-
tively far from the inlets of the microchannels, as shown in 
Table 1. The large area of the manifold and the large number 
of small pillars may help to distribute the flow uniformly in 
the manifold before to enter into the parallel microchannels. 
In addition, Type D has enlarged feeding/exhaust ports in or-
der to have smaller flow velocity at the same mass flow rate 
in the distributing/collecting chambers. However, it needs to 
be verified whether these configurations are able to generate 
a satisfying uniform flow distribution among the 133 parallel 
channels of the microHEX.
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 A Tipi B Tipi C Tipi D Tipi
 Type A Type B Type C Type D

Tablo 1. Test Edilen Manifold Yapılarının Temel Özellikleri
Table 1. The Main Characteristics of the Tested Manifold Configurations

Simetrik S şeklinde akış yolu
Symmetric S flow path

Asimetrik U şeklinde 
akış yolu 

Asymmetric U flow path 

Genişletilmiş dağıtıcı ve
toplayıcı alanı

Enlarged distributing and 
collecting areas

Genişletilmiş besleme ve 
boşaltma alanları

Enlarged feeding and disc-
harging areas
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konfigürasyon için özenli bir doğrulama olmaksızın yapılan 
2D simülasyon bu sonucun mikro kanallı ısı değiştiricilerine 
uygulanamayacağını göstermektedir. Eğer her bir mikro kanal 
boyunca toplam akış yolu uzunluğu ile (besleme deliğinden 
çıkış deliğine kadar) bütün paralel kanalların uzunluğu ara-
sındaki fark küçükse, A tipi modelden (Şekil 3a) elde edilen 
sonuçlar B tipi model (Şekil 3b) için benzer olmalıdır. Ancak, 
U tipi modelde olduğu gibi çok sayıda mikro kanalın kullanıl-
ması durumunda her bir kanal için farklı uzunlukta akış yolu 
oluşturan geniş bağlantı manifoldu gerekmektedir. S tipi mo-
del için bu durum bir problem değildir. 

Şekil 4, C tipi ve D tipi manifold konfigürasyonları için pa-
ralel mikro kanallar arasındaki kütle akış dağılımını göster-
mektedir. C tipi modelin, tabakaların orta kısmında düşük 
akış hızlarıyla sınırlarda ise yüksek akış hızlarıyla parabolik 
bir şekle sahip asimetrik bir dağılımla karakterize edildiği 
açıktır. 

tion does. The 2D full simulation of Type B configuration 
demonstrates that without careful validation, this conclusion 
cannot be applied to microHEXs. If the difference of the total 
length of flow path through each microchannel (from feeding 
port to venting port) is small between all the parallel chan-
nels, the results obtained from Type A configuration (Figure 
3a) should be similar to that given by Type B (Figure 3b). 
However, the use of very large number of microchannels re-
quires a wide connecting manifold which generates very dif-
ferent length of flow path for each channel in the case of U 
type flow configuration. This is not a problem for the case of 
S type configuration.

Figure 4 shows the mass flow distribution among the parallel 
microchannels in the case of a Type C and D configuration 
of the manifolds. It is evident that Type C is characterized 
by an asymmetric distribution having a parabolic shape, with 
lower flow rates in the middle section of layer and larger at 
the boundaries.

 

     (a)                                                                        (b)

Şekil 4. C tipi (a) ve D tipi (b) Manifoldlar İçin Kütlesel Akış Dağılımı

    (a)                                                                        (b)

Figure 4. Mass Flow Distribution in the Type C (a) and D (b) Configuration of the Manifolds
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Şekil 3b'den görüldüğü üzere, B tipi manifold ile gerçekleşti-
rilen U şeklinde akış paralel mikro kanallar arasında üniform 
akış dağılımı açısından iyi performans sağlamamaktadır. Her 
bir mikro kanaldaki kütlesel debi tabakanın bir tarafından di-
ğer tarafına doğru hemen hemen doğrusal olarak artmaktadır. 
Sonuç olarak, bu şekilde bir konfigürasyon ile üniform bir akış 
dağılımı elde edilememektedir. Simülasyon sonuçları, eğer 
üniform bir kütlesel debi dağılımı isteniyorsa, mikro kanallı 
ısı değiştiricilerinde U tipi akış dağılımı sağlayan monifold 
tasarımından her zaman kaçınılması gerektiğini göstermek-
tedir. Aksi takdirde, bu şekilde bir kütlesel debi dağılımıyla 
bazı mikro kanalların laminer akış bazılarının ise türbülanslı 
akışa maruz kalarak basınç düşümü bakımından tüm cihazdan 
istikrarsız bir performans elde edilebilir. 

Geleneksel ısı değiştirici kitaplarında [16],  U tipi akış konfi-
gürasyonun S tipi akış konfigürasyonuna göre daha üniform 
bir akış sağladığı çok genel bir şekilde belirtilmektedir. B tipi 

As shown in Figure 3b, the U-shape flow generated by the 
Type B configuration of the manifolds does not perform well 
in terms of uniform flow distribution among the parallel mi-
crochannels of the layer. From one side to the other of the 
layer, the mass flow rate through each microchannel increases 
almost linearly. Consequently, a uniform flow distribution can 
never be obtained by applying such a kind of configuration. 
The simulation results suggest that a U-shape flow should al-
ways be avoided in the design of manifold configuration for 
microHEX if an uniform distribution of the mass flow rate is 
desired. Otherwise, with this kind of mass flow rate distribu-
tion laminar flow in some microchannels and transitional or 
even turbulent flow in the others with unstable performances 
of the whole device in terms of pressure drops may be ob-
tained.

In the textbooks of traditional heat exchangers [16] it is stated 
in a very general way that U-shape flow configuration offers 
more uniform flow distribution than S-shape flow configura-

 

 
    (a)                                                                        (b)

Şekil 3. A Tipi (a) ve B Tipi (b) Manifoldlar İçin Kütlesel Akış Dağılımı

    (a)                                                                        (b)

Figure 3. Mass Flow Distribution in the Type A Configuration (a) and in the Type B Configuration (b) of the Manifolds
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Mikro kanallı ısı değiştiricinin tek 
bir tabakası Şekil 5 ile gösteril-
miştir. Gövde PEEK’ten (Polieter 
eterketon) imal edilmiş bir kabuk 
içerisinde yer almaktadır. PEEK’in 
düşük ısı iletim katsayısı (metale 
kıyasla) küçük ısı kayıpları sağlar.  

Mikro ısı değiştiricinin detaylı pa-
rametreleri Tablo 2 ile listelenmiş-
tir. 

3. DENEYSEL 
KURULUM

Bir çift katmanlı mikro ısı değişti-
ricinin ayrıntılı çizimi Şekil 6a ile 
gösterilmektedir. Sıcaklık (1) ve 
basınç (2) hem sıcak hem de soğuk 
akışkan için dağıtma ve toplama 
manifoldlarında ölçülmektedir. 
Daha önce belirtildiği gibi sıcak 
ve soğuk akışkan arasındaki ayırıcı 
yaprak kolaylıkla değiştirilebilmek-
tedir. Bu ayırıcı yaprak malzeme-
si ve kalınlığı (6) çeşitli amaçlara 
göre seçilebilmektedir. Kalın meta-
lik kapaklar (4) sızdırmazlık sağla-
mak amacıyla bir grup vida ile tüm 
katmanlara baskı uygulamaktadır. 
Şekil 6b montaj için hazır olan bir 
cihazın fotoğrafını göstermektedir.

Deney cihazı, tabakaları basitçe 
döndürerek paralel akış, karşıt akış 
veya çapraz akış gibi farklı akış konfigürasyonlarını oluştura-
bilmektedir. Oda sıcaklığında yüksek basınçlı hava (40 bar) 
bir gaz tüpü tarafından sağlanmaktadır. Gaz akışı ilk önce 
olası yabancı maddelerden temizlenmesi için 60 mikrometre-
lik bir filtre (Swagelok) ile süzülmektedir. Gaz basıncı, farklı 
kütle debileri için kütle akış kontrolörleri (MFSs) ile gerekli 
optimum basınca bir basınç regülatörü tarafından ayarlanır. 
Basınç regülatöründen sonra akış mikro ısı değiştiricinin sı-
cak ve soğuk akışkan taraflarını beslemek için iki kola ayrıl-
maktadır. 

Her bir koldaki akış hızı bir kütle akış kontrolörü (Brooks 
SLA5851 or SLA5853) ile kontrol edilmektedir. Kütle akış 
kontrolöründen sonra her bir gaz bağlantısının sıcaklığı bir sı-
caklık kontrol ünitesiyle ayarlanmaktadır. Çıkan gaz akışı at-
mosfere tahliye edilmektedir. Basınç sensörleri (Wika, P-30) 
ve K tipi termokapllar (Conatex) paralel mikro kanalların gi-
riş ve çıkışlarına çok yakın olarak entegre edilmiştir. 

The single layer of the micro-
channel heat exchanger is de-
picted in Figure 5; the core is 
housed in a shell made of PEEK. 
The low heat conductivity of 
PEEK (compared with metal) 
ensures small heat losses. 

The detailed parameters of the 
micro heat exchanger are listed 
in Table 2. 

3. EXPERIMENTAL 
SETUP 

An exploded sketch of the pack-
aged double layer micro heat 
exchanger is shown in Figure 
4a. The temperature (1) and 
pressure (2) are measured at 
the distribution and collecting 
manifolds for both hot and cold 
fluids. As mentioned before, 
the partition foil between the 
hot and cold flow can be eas-
ily exchanged: the material and 
thickness of the plate (6) can 
be selected according to vari-
ous purposes. The thick metal-
lic covers (4) press all the layers 
tightly together by a group of 
screws in order to ensure leak 
tightness. Figure 6b shows a 
photograph of the device ready 
for assembling.

The experimental apparatus is 
able to reproduce different flow configurations like co-cur-
rent, counter-current or cross flow arrangements simply ro-
tating the layers. High pressure air flow at room temperature 
is supplied by a gas bottle (40 bar). The gas flow is firstly 
filtered by a 60-micrometer filter (Swagelok) to get rid of pos-
sible impurities. The gas pressure is adjusted by a pressure 
regulator in order to reach the optimum pressure requirements 
by the mass flow controllers (MFCs) for different mass flow 
rates. After the pressure regulator the flow is split into two 
branches which supply the hot and cold side of the micro heat 
exchanger.

The flow rate of each branch is controlled by a Mass Flow 
Controller (Brooks SLA5851 or SLA5853). After the MFCs, 
the flow temperature of each gas current is regulated by a tem-
perature control unit. The exiting gas flow is vented to the 
atmosphere. Pressure sensors (Wika, P-30) and K-type ther-
mocouples (Conatex) are integrated very close to the inlet/
outlet of the parallel microchannels. 

Kanal genişliği W:  (µm)
Channel width W:  (µm)

200

Kanal yüksekliği H:  (µm)
Channel height H:  (µm)

200

Hidrolik çap dh:  (µm)
Hydraulic diameter dh:  (µm)

200

Kanal uzunluğu L:  (mm)
Channel length L:  (mm)

39.8

Kanalın yüzey pürüzlülüğü d: (µm)
Surface roughness of channel d: (µm)

0.15

Kanal yan duvarının kalınlığı s1:  (µm)
Thickness of channel side wall s1:  (µm)

100

Ayırıcı yaprak kalınlığı s2:  (µm)
Thickness of partition foil s2:  (µm)

100 ve/and 
500

Kanal duvarının malzemesi
Material of channel wall

PEEK

Duvar ısı iletim katsayısı: (WK-1m-1)
Wall thermal conductivity: (WK-1m-1)

0.25

Gövde malzemesi
Material of shell

PEEK

Gövdenin ısı iletim katsayısı: (WK-1m-1)
Thermal conductivity of shell: (WK-1m-1)

0.25

Her bir tabakadaki kanal sayısı
Number of channels per layer

133

Sıcak/soğuk akış için tabaka sayısı
Number of layers for hot/cold flow

1 

Alan/Hacim oranı: (m2/m3)
Area to volume ratio: (m2/m3)

2500

Tablo 2. Test Edilen Çift Katmanlı Mikro Isı Değiştiricinin Ana Parametleri 
Table 2. Main Parameters of the Tested Double-Layered Micro Heat 
Exchanger

D tipi manifold modeli Şekil 4b’de gösterildiği üzere tüm ta-
baka boyunca üniform olmayan bir akış hızı dağılımı oluştur-
maktadır. Kütle debisi komşu mikro kanallar boyunca taba-
kaların bir tarafından diğer tarafına doğru keskin bir şekilde 
azalmakta ve artmaktadır. A tipi ve D tipi manifold modelleri 
kıyaslandığında, besleme ve çıkış deliklerinin büyümesinin 
paralel kanallar arasındaki akış dağılımına negatif bir etki 
yaptığı görülmektedir. 

Özet olarak, dört farklı manifold tasarımı 133 paralel mik-
ro kanal arasındaki kütlesel debinin ulaşılabilecek üniform 
olma seviyesini doğrulamak için sayısal olarak test edilmiş-
tir. Tüm sayısal çalışmalardan elde edilen ortak sonuç dü-
şük basınçlar akış dağılımının üniformluğunu artırma eği-
limindedir. Bu dört manifold konfigürasyonunun sonuçları 
kıyaslandığında paralel mikro kanallar arasındaki kütlesel 
debinin üniform dağılımı açısından A tipi modelin en iyi 
performansı sağladığını söylemek mümkündür. A tipi mo-
deli C tipi model takip etmektedir. Diğer iki model olan B 
ve D modelleri 133 paralel mikro kanal boyunca üniform bir 
akış oluşturamamaktadır ve bu modeller mikro kanallı bir ısı 
değiştirici için uygun bir tasarım olarak gösterilmez. Sayısal 
olarak dört konfigürasyon için elde edilen sonuçlar, A tipi 
modelin manifold şekli ve deliklerin konumu bakımından 
uygun bir model olduğunu gösterir. 

Type D configuration of the manifolds generates non-uniform 
flow rate distribution throughout the whole layer, as high-
lighted by the data shown in Figure 4b. The mass flow rate 
decreases and increases sharply through neighboring micro-
channels from one side to the other of the layer. By compari-
son between Type A and Type D, it seems that the enlarge-
ment of feeding/venting port determines a negative effect on 
the flow distribution among the parallel channels. 

In summary, four different designs for the configuration of 
the manifolds have been numerically tested in order to ver-
ify the level of uniformity of the mass flow rate reachable 
among the parallel 133 microchannels. A common conclusion 
from all the computational results is that low pressure tends 
to improve the uniformity of flow distribution. By comparing 
the results of these four configurations of the manifolds it is 
possible to conclude that Type A guarantees the best perfor-
mances in terms of uniform distribution of the mass flow rate 
among the parallel microchannels, followed by Type C con-
figuration. The other two configurations (B, D) are not able 
to generate uniformly distributed flow through the 133 paral-
lel microchannels and they are not indicated for an optimized 
design of a microHEX. On the basis of the numerical results 
obtained for the four configurations analyzed numerically, the 
configuration A has been selected in terms of manifold shape 
and position of the ports.

 
 

1

2

Şekil 5. Basınç (1) ve Sıcaklık (2) Sensörü Entegreli Pik Malzemeden Üretilen Tipik Bir Tabaka 
Figure 5. A Typical Layer Manufactured in PEEK Material with Integrated Pressure (1) and Temperature (2) Sensors

(a)                                                                       (b)
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Mikro ısı değiştirici performansları iki akışkanı birbirinden 
ayıran farklı kalınlıklarda PEEK, alüminyum, paslanmaz çe-
lik ve bakırdan imal edilmiş beş farklı ayırıcı yaprak için test 
edilmiştir. Deneysel çalışmalar sırasında kullanılan bu ayırıcı 
yaprakların ana özellikleri Tablo 4 ile verilmiştir.

Bu çalışma kapsamında yapılan deneysel testler sırasında sı-
cak ve soğuk gaz akışları için kütlesel debi eşit olarak alın-
mıştır (dengeli gaz kütlesel debisi). Kütlesel debiler 250 ve 
1600 Reynolds sayısı aralığını karşılayacak şekilde 0.5 ve 3.0 
kg/h arasında seçilmiştir. 

4. VERİLERİN AZALTILMASI

Geleneksel ısı değiştiriciler için geliştirilen klasik teori bu 
çalışmadaki deneysel verilerin azaltılması için uygulanmıştır 
[16]. Isı transfer hızı sıcak akışkanın kütlesel debisi, giriş ve 
sıcaklıklarının ölçülmesiyle Denklem 2'de olduğu gibi hesap-
lanabilir. 

                            

Denklem 2'de yer alan h terimi sıcak akışkanı cp ise havanın 
özgül ısısını temsil etmektedir.

Isı transfer hızı, benzer şekilde soğuk akışkan tarafındaki ve-
rilerin ölçülmesiyle Denklem 3'te olduğu gibi hesaplanabilir.

            

Denklem 3'te yer alan c terimi soğuk akışkanı temsil etmektedir.

İdeal olarak düşünüldüğünde her iki taraf için de ısı transfer 
hızları eşit olmalıdır. Ancak, uygulamada bu iki parametre 
birbirlerinden biraz farklı olabilir. Bu durumda, bu çalışmada 
ısı transfer hızı her iki tarafın ortalaması olarak Denklem 4'te 
olduğu gibi hesaplanmıştır.

    

   
Çapraz akışlı ısı değiştirici için logaritmik ortalama sıcaklık 
farkı (LMTD) Denklem (5) ile verilmiştir.

                

Toplam ısı transfer katsayısı Denklem 6 ile verilmiştir.

          

The micro heat exchanger performances are tested for five 
different partition foils made in PEEK, aluminum, stainless 
steel and copper with different thickness. In Table 4 the main 
characteristics of the partition foils used during the experi-
mental tests are shown.

In the experimental tests described in this work the gas 
mass flow rate imposed both on the hot and cold sides is 
the same (balanced gas flow rate).It is set between 0.5 and 
3.0 kg/h, corresponding to a Reynolds number between 250 
and 1600.

4. DATA REDUCTION 

Classical theory developed for conventional heat exchangers 
is applied to the reduction of the present experimental data 
[16]. The heat transfer rate can be calculated by measuring the 
temperature difference between the inlet and the outlet and 
the mass flow rate on the hot side:

              (2)

where the subscript h refers to the hot side, and  cp  is the spe-
cific heat capacity of air.

It is also possible to know the value of this parameter from 
similar data measured on the cold side:

                            (3)

where the subscript c refers to the cold side, 

Ideally the heat transfer rate obtained from both sides should 
be equal. However, in practice the values of these two param-
eters may slightly differ from each other. Therefore, in the 
present data reduction the heat transfer rate is averaged from 
both sides:

                   (4)

The log-mean temperature difference (LMTD) of a counter-
current heat exchanger is defined by:

             (5)

The overall heat transfer coefficient is calculated by:

                (6)
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 Şekil 6. Çift Katmanlı Mikro Isı Değiştiricinin Ayrıntılı Çizimi (1- termokapl bağlantısı; 2- basınç transducer bağlantısı; 3- birinci akışkanın besleme ve egzoz 
delikleri; 4- metal kapak; 5- 133 adet paralel mikro kanallı PEEK kapak; 6- iki akışkan arasındaki ayırıcı yaprak; 7- ikinci akışkanın besleme ve egzoz delikleri).

Figure 6. Exploded CAD Drawing of the Double-Layered Micro Heat Exchanger (1- connection of thermocouple; 2- connection of pressure transducer; 3- fee-
ding/exhaust port of the first fluid; 4- metallic cover; 5- PEEK cover with 133 parallel microchannels; 6- partition foil between two fluids; 7- feeding/exhaust port of 
the second fluid).

Ölçüm 
Measurement

Doğruluk 
Accuracy

Basınç (Wika)
Pressure (Wika)

FS'nin ± 0.51 %
± 0.51 % of FS

Sıcaklık (Conatex) 
Temperature (Conatex) ± 0.5 K

Kütlesel debi (Brooks) 
Mass flow rate (Brooks)

± 1 %FS  if 20%FS< m <FS 
± 1 % FS  eğer 20%< m <FS

± 0.2 % FS eğer m  <20% F.S. FS: Tam ölçekli değer
± 0.2 % FS if m <20%F.S. F.S. Full Scale value

Tablo 3. Sensörlerin Tipik Doğruluğu.
Table 3. Typical Accuracy of the Sensors

İnce Plaka
Partition foil

Malzeme 
Material

Kalınlık
Thickness 

[µm]

Isı iletim katsayısı
Thermal conductivity 

[W/mK]

P500 PEEK 500 0.25

SS100 Paslanmaz çelik / Stainless steel 100 15

AL100 Alüminyum / Aluminum 100 150

C100 Bakır / Copper 100 400

C500 Bakır / Copper 500 400

Tablo 4. Test Edilen Ayırıcı Yaprakların Temel Özellikleri
Table 4. Main Characteristics of the Tested Partition Foils
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dir. Şekil incelendiğinde, düşük ısı iletim katsayılı (paslanmaz 
çelik ve alüminyum) ayırıcı yaprağa sahip ısı değiştiriciler 
daha yüksek etkenliğe sahiptir. Bu sonuçlar Stief ve vd. [17] 
çalışmalarından elde edilen sayısal verilerle uyum içerisin-
dedir. Bu eğilimin açıklaması akışkanları birbirinden ayıran 
yaprak içerisinde bir sıcaklık dağılımının yani eksenel bir ısı 
iletiminin rolünün olduğu dikkate alınarak elde edilir. Akış-
kan ve duvar arasındaki bileşik ısı transferi kütlesel debi 
azaldığında daha önemli hâle gelmektedir çünkü bu durumda 
ısı iletimi ısı taşınımının katkısını yenme eğilimindedir. Bi-
leşik ısı transferi arttığında eksenel yöndeki duvar sıcaklığı 
üniform bir hâl almaya başlamakta ve ısı değiştirici verimi 
azalmaktadır. Bakır ayırıcı yaprak kullanıldığında ısı değişti-
rici etkenliğindeki bu azalmanın sebebi gazın kütlesel debisi 
1 kg/h’ten az olmasıdır. Bu azalma daha kalın ayırıcı yaprak-
larda daha da güçlüdür.

Şekil 8 paralel akış durumunda dört adet ayırıcı yaprağın test 
edilmesiyle hesaplanan ısı değiştirici etkenliklerini kıyasla-
maktadır. Bu durumda farklı plakaların davranışları benzer 
gözükmektedir (yüksek akış debilerinde PEEK malzeme ha-
riç). Üç metal plaka (SS100, AL100, C100) arasındaki farkla-
rın hepsi ilgili hata sınırları içerisindedir. Bu sonuçlar paralel 
akış durumunda eksenel yönde meydana gelen ısı iletiminin 
ısı değiştirici etkenliğine etkisinin daha küçük olduğunu gös-
termektedir. Ancak, özellikle 1 kg/h kütle debisinin üzerinde 
metal plakaların PEEK plakalara göre ısı değiştirici etkenliği 
bakımından daha iyi olduğu açıkça ayırt edilebilir.

Şekil 9 çapraz akış durumunda test edilen ayırıcı yaprakla-
ra göre mikro ısı değiştirici etkenliklerini kıyaslamaktadır. 

ment. By observing Figure 7 it is evident that the devices with 
a foil of medium thermal conductivity (i.e. stainless steel and 
aluminum) show larger effectiveness. These results are in 
agreement with the numerical predictions obtained by Stief 
et al. [17]. The explanation of this trend can be obtained if 
the role of the axial heat conduction within the solid foil on 
the wall temperature distribution is considered. Conjugate 
heat transfer between fluid and walls tends to become more 
significant when the mass flow rate decreases because in this 
case heat conduction tends to prevail on the convective con-
tribution. When the conjugate heat transfer increases, the wall 
temperature tends to become uniform axially and the micro 
heat exchanger decreases its efficiency. This is the reason of 
the reduction of the effectiveness observed with copper parti-
tion foils when the gas mass flow rate is lower than 1 kg/h. 
This reduction is even stronger for thick foils.    

Figure 8 compares the experimental results in terms of effec-
tiveness obtained by testing four partition foils in the case of 
co-current flow. In this case the behaviour of the different par-
tition foils seems to be similar (with the exception of PEEK 
especially for large flow rates). The differences between the 
three metallic foils (SS100, AL100 and C100) are all within 
the corresponding error bars. This result indicates that the in-
fluence of wall axial conduction on effectiveness is smaller 
for co-current arrangements. However, it is well distinguish-
able that metallic foils perform better than the thick PEEK foil 
does, especially for mass flow rates larger than 1 kg/h.

The effectiveness of cross flow microHEXs is compared in 
Figure 6 for the partition foils tested. It is evident that the 

Is
ı D

eğ
iş

tir
ic

i E
tk

en
liğ

i
H

ea
t E

xc
ha

ng
er

 E
ffe

ct
iv

en
es

s

Dengeli Kütlesel Debi (kg/h)
Balanced Mass Flow Rate(kg/h)

Şekil 8.Farklı Plakalar İçin Paralel Akışlı Mikro Isı Değiştirici Etkenliğinin Değişimi 
Figure 8. Effectiveness of Co-Current Flow microHEX With Various Partition Foils

Paralel Akış
Cocurrent Flow

Denklem 6'da yer alan A terimi ısı transfer alanını ve F terimi 
çapraz akış gibi asimetrik akış durumunda logaritmik ortala-
ma sıcaklık farkını hesaplamak için düzeltme faktörünü tem-
sil etmektedir (Çapraz akış ve paralel akış konfigürasyonları 
için F=1) [16,20,21].

Gerçek ısı transfer hızının maksimum ısı transfer kapasitesi-
ne oranı olarak tanımlanan ısı değiştirici etkenliği Denklem 7 
kullanılarak hesaplanabilir.

        

Son olarak, ısı transfer sayısı (NTU) aşağıda verilen Denklem 
8 ile hesaplanmaktadır.

                   

Belli çalışma koşulları altında belirsizliklere ve parametrele-
rin ölçüm değerlerine bağlı olarak ısı değiştirici etkenliğinin 
toplam belirsizliği %2.8 ile %5.0 arasında olduğu hesaplan-
mıştır.

4. DENEYSEL SONUÇLAR VE 
TARTIŞMA

Bu bölümde deneysel çalışmalar sırasında elde edilen sonuç-
lar verilecek ve araştırılan her bir akış konfigürasyonu için 
tartışılacaktır.

Çapraz akış durumunda deneysel veriler kullanılarak hesap-
lanmış olan ısı değiştirici etkenliği Şekil 7 ile gösterilmekte-

where A is the heat transfer area and F is a correction fac-
tor introduced in order to calculate the mean temperature dif-
ference in asymmetric flow arrangements, such as cross flow 
(F=1 for counter-current and parallel flow configurations) 
[16, 20 and 21].

The heat exchanger effectiveness, defined by the ratio of 
the real heat transfer rate and the maximum capacity of heat 
transfer rate, can be calculated as:

                  (7)

Finally, the number of transfer unit (NTU) is calculated by 
using the following equation:

                      (8)

Based on the uncertainties and the specific measured values 
of the parameters under certain operating conditions, the total 
uncertainties of the heat exchanger effectiveness is estimated 
to be between 2.8% and 5.0%.

4. EXPERIMENTAL RESULTS AND 
DISCUSSION

In this section the results obtained during the experimental 
campaign will be reported and discussed for each flow con-
figuration investigated.

The experimental results in terms of heat exchanger effective-
ness are shown in Figure 7 for a counter-current flow arrange-
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Şekil 7. Çeşitli Ayırıcı Yapraklar İçin Kütlesel Debinin Bir Fonksiyonu Olarak Mikro Isı Değiştirici Etkenliğinin Değişimi

Figure 7. Effectiveness of the Micro Heat Exchanger as a Function of Mass Flow Rate For Various Partition Foils
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lerin etkenliklerinin azalması beklenmektedir. Bunun aksine, 
bu dezavantaj kütlesel debinin artırılmasıyla azaltılır. 

Bu deneysel çalışmadan elde edilen sonuçları açıklamak için 
duvar kalınlığının hidrolik çapla mukayese edilebilir olduğu 
durumda dengeli kütle akışına sahip (sıcak ve soğuk akışkan 
debilerinin eşit olması durumu) ve paralel akışlı geleneksel 
ısı değiştiricilerin performanslarını hesaplamak için kullanı-
lan ε–NTU ifadesini hatırlamak önemlidir [18].

     

Denklem 9’da yer alan λ duvar boyunca ısı iletim parametre-
sini, φw terimi eksenel yönde duvar içerisindeki ısı iletimini 
ve φf terimi akışkanın konvektif ısı akısını temsil etmektedir.  

Denklem 10’da yer alan kw katı duvarın ısı iletim katsayısını, 
Aw duvarın kesit alanını, m kütlesel debiyi ve cp akışkanın ısıl 
kapasitesini temsil etmektedir.

Φ parametresi Denklem 11 ile tanımlanmaktadır.

İletim parametresi sıfıra giderken, Denklem 9 dengeli kütle 
debisine sahip karşıt akışlı bir ısı değiştirici için bilinen en iyi 
ifadeyi vermektedir. (e = e' (λ = 0) = 1-1/(1+NTU)).

Şekil 10’da karşıt akışlı bir ısı değiştiricinin sabit NTU değer-
lerinde Denklem 9 kullanılarak hesaplanmış olan etkenlik, e' 
ile duvar boyunca eksenel yöndeki ısı iletimi ihmal edilerek 
(λ=0) hesaplanmış olan etkenlik arasındaki fark gösterilmek-
tedir. λ>0.01 olduğu durumda eksenel yöndeki iletim mik-
ro ısı değiştiricinin etkenliğini önemli ölçüde azaltmaktadır 
(e'<e) ve bu azalış büyük NTU’ların elde edildiği yüksek top-
lam ısı transfer katsayısı ve düşük kütlesel debi olduğu du-
rumda daha güçlüdür.

Şekil 11’de farklı plakaların testleri sırasında elde edilmiş 
olan iletim parametresinin değer aralığı gösterilmektedir. 
PEEK ve paslanmaz çelik plakaların kullanıldığı durumlar-
da λ W genellikle 0.01’den az olduğundan eksenel yöndeki 
iletimin rolü ihmal edilebilir. Bunun aksine, bakır ve alümin-
yum plakalar kullanıldığında λ her zaman 0.01’den büyük 
olduğundan eksenel yöndeki iletimin mikro ısı değiştiricinin 
etkenliği üzerinde etkisi ihmal edilemez. Ayrıca belirtilmeli-
dir ki, plakanın kalınlığının azaltılmasıyla λ değeri oldukça 
azalmaktadır. (C500 ve C100).

large thermal conductivity is used. On the contrary, this dis-
advantage is reduced if the mass flow rate increases. 

In order to explain the results obtained in this experimental 
campaign, it is important to recall the expression of the ef-
fectiveness calculated by using the ε–NTU theory for con-
ventional heat exchangers with balanced flow and counter-
current arrangement when the wall thickness is comparable to 
the hydraulic diameter of the channels [18]. 

                               (9)

in which the longitudinal conduction parameter λ appears, de-
fined as the ratio of the axial conductive heat flux in wall (φw) 
and the convective heat flux of the fluid (φf ):

              (10) 

where kw is the thermal conductivity of the solid wall, Aw the 
cross sectional area of the wall, m the mass flow rate and cp 
the thermal capacity of the fluid.

The parameter Φ is defined by

                      (11) 

When the conduction parameter tends to zero, Eq.(9) gives the 
well known expression of the effectiveness for a counter-current 
heat exchanger with balanced flow ((e=e'(λ = 0)= 1-1/(1+NTU)).

In Figure 10 the difference between the effectiveness e' evalu-
ated by using Eq.(9) and the effectiveness obtained by ne-
glecting the wall axial conduction (λ=0) as a function of the 
conduction parameter is shown for fixed values of NTU for a 
counter-current arrangement. It is evident that wall axial con-
duction can significantly reduce the microHEX effectiveness 
(e'<e) when λ>0.01 and this reduction is stronger for larger 
NTU, which means larger overall heat transfer coefficients 
and lower mass flow rates.

In Figure 11 the range of the values of the conduction param-
eter obtained during the tests of the different partition foils are 
shown. In the case of PEEK and stainless steel the role of the 
wall axial conduction can be considered negligible because λ 
is generally lower than 0.01. On the contrary, for copper and 
aluminum the influence of the axial wall conduction on the 
thermal performance of the microHEX cannot be ignored be-
cause the value assumed by λ is always larger than 0.01. In 
addition, it can be noted that, by decreasing the thickness of 
the partition foil, the value of λ can be remarkably reduced 
(C500 and C100). 
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PEEK malzemeden imal edilen plakanın kalın olması ve dü-
şük ısı iletim katsayısına sahip olması sebebiyle diğer mal-
zemelerden imal edilmiş plakalara göre tamamıyla farklı 
davranış gösterdiği açıktır. Diğer üç plaka özellikle eksenel 
yönde iletimle ısı transferinin daha az etkisinin olduğu büyük 
kütlesel debilerde benzer performanslar göstermektedir. 1.5 
kg/h’ten daha az kütlesel debilerde, aynı kalınlığa sahip üç 
metal plaka içerisinde paslanmaz çelikten imal edilen plaka 
mikro ısı değiştirici etkenliği bakımından en büyük değeri 
alırken bakırdan imal edilen plaka en küçük değeri almakta-
dır. Bu üç farklı ısı iletim katsayısına sahip metaller göz önü-
ne alındığında bakırdan imal edilen plaka akışkanlar arasında 
daha küçük ısıl dirence sahip olduğundan en iyi performansı 
vermesi beklenmektedir. Ancak, bu durum deneysel veriler-
le ve daha önce yapılmış olan sayısal çalışmalarla (Stief vd. 
[17])  doğrulanmamaktadır.

Testler sırasında mikro ısı değiştiricilerin performansları için 
elde edilen sonuçlar, iki akışkanı birbirinden ayırması için 
kullanılan ayırıcı yaprağın iletim davranışından büyük ölçüde 
etkilenmektedir. Yüksek ısıl iletkenliğe sahip malzeme kulla-
nılarak iletim ısıl direnci büyük ölçüde azaltılırken, plaka bo-
yunca eksenel yöndeki ısı iletimi şiddetle artmıştır. Plakanın 
ısı iletim katsayının artırılmasıyla hem plaka boyunca hem de 
eksenel yöndeki ısı iletiminin arttığı söylenebilir. Plaka bo-
yunca olan ısı transferi kütlesel debiden bağımsızken aksine 
eksenel yöndeki ısı iletimi düşük kütlesel debilerde güçlüdür. 
Bu sebeple, yüksek ısı iletim katsayısına sahip plaka kullanıl-
dığında küçük kütlesel debilerde çalışan mikro ısı değiştirici-

microHEX with thick PEEK foil exhibits a behaviour com-
pletely different from the other foils due to the large thick-
ness and low thermal conductivity of the partition wall. The 
other three partition foils show similar performance especial-
ly at large mass flow rate, where the axial conduction plays a 
less significant role. At mass flow rate smaller than 1.5 kg/h, 
the effectiveness of the microHEX with a stainless steel foil 
is the largest among all the three metallic foils which have 
the same thickness, while a microHEX with a copper foil 
shows the worst performance. By considering the different 
thermal conductivity of these three materials, it is to expect 
that the copper foil should ideally perform best due to the 
lowest thermal resistance between the flows. However, this 
is not confirmed by the experimental data and by previous 
numerical data obtained by other authors (Stief et al. [17]). 

The experimental results collected during the tests highlight 
that the thermal performances of the microHEX are strongly 
influenced by the conduction behaviour of the partition foils 
used. Although the thermal resistance of the wall is greatly 
reduced by using highly conductive material, the axial heat 
conduction along the partition wall is strongly enhanced as 
well. It can be concluded that by increasing the thermal con-
ductivity of partition foil, both thermal conduction across the 
partition wall and axial wall conduction are improved. The 
former is independent on the mass flow rate; on the contrary 
the latter is stronger for lower mass flow rates. For this rea-
son, a reduction of the effectiveness for microHEX operating 
with low mass flow rate is expected if a partition foil with a 
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Şekil 9. Farklı Plakalar İçin Çapraz Akışlı Mikro Isı Değiştirici Etkenliğinin Değişimi
Figure 9. Effectiveness of Cross-Flow MicroHEX With Different Partition Foils
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Şekil 13’ten görüleceği üzere paralel akışlı durumda kütlesel 
debi arttıkça etkenlik değeri azalmaktadır. Paralel akışlı dü-
zendeki bu azalma eğilimi Şekil 12 ile gösterilmiş olan karşıt 
akışlı durumla benzerdir. Ancak paralel akış düzeninde karşıt 
akışlı düzende olduğu gibi eksenel ısı iletimin rolü çok önemli 
değildir ve çok küçük kütlesel debilerde geleneksel teori ile 
uyum oldukça iyidir.

Dengeli kütlesel debiye sahip paralel akışlı bir ısı değiştirici 
için teorik etkenlik değeri Denklem 12 ile hesaplanabilir.

      

Bu durum iki gaz akışının kütlesel debisinin eşit ve iki gazın 
aynı olduğu paralel akışlı bir ısı değiştiricide soğuk akışkan 
sıcaklığındaki artışın sıcak akışkan sıcaklığındaki azalışa 
eşit olduğu durumla açıklanabilir. Bu durumda iki akışkan 
arasındaki ayırıcı yaprağın sıcaklığı sıcak ve soğuk akışkan 
sıcaklıklarının ortalamasına eşit olacaktır. Sonuç olarak, ayı-
rıcı yaprak sıcaklığı mikro ısı değiştirici boyunca üniform 
kalma eğilimindedir. Bu sebeple, ayırıcı yaprak yüksek ısı 
iletim katsayısı değerlerine sahip olsa bile eksenel yönde bir 
iletimi olamayacaktır. Böylece, paralel akışlı düzende ek-
senel yöndeki ısı iletimi önemini kaybetmektedir sonucuna 
varılabilir.

Duvar içerisinde eksenel ısı iletimin önemli olduğu ısı değiş-
tirici etkenliği için basit bir ifadenin olmadığı çapraz akışlı 
düzeninde bu durum daha karmaşıktır. Bu durumda, Yang 
[19] tarafından çapraz akışlı bir ısı değiştiricinin etkenliğinin 
hesaplanması için bir yaklaşım prosedürü geliştirilmiştir.   

In the case of a co-current arrangement the results of Figure 
13 underline that the effectiveness goes down as the mass flow 
rate increases. This trend is similar to the trend evidenced be-
fore for the counter-current flow arrangement. However, in 
this case the wall axial conduction is not so important as in the 
case of the counter-current flow arrangement and the agree-
ment with the conventional theory is good even for very low 
mass flow rates. 

The theoretical value of the co-current heat exchanger effec-
tiveness with balanced flow rates can be calculated as follows:

                          (12) 

This fact can be explained by observing that, in the case of 
two balanced co-current flows of the same gas on the cold and 
hot side of the heat exchanger, the cold flow local temperature 
rise is ideally equal to the hot flow local temperature decrease. 
The partition foil between the two flows works in this case 
at a value of temperature equal to the average value between 
the hot and the cold flow. As a result, the temperature of the 
partition foil tends to be uniform along the microHEX. For this 
reason no wall axial conduction can exist even in the case of 
partition foils with a large thermal conductivity. Therefore, it 
can be concluded that wall axial conduction loses importance 
in the case of co-current flow arrangement. 

The situation is more complex in the case of a cross-flow ar-
rangement where a simple expression of the effectiveness of 
the heat exchanger is not available when the wall axial con-
duction is significant. In this case an approximate procedure 
for the prediction of the effectiveness of a cross-flow heat ex-
changer has been proposed by Yang [19].

 
 Şekil 13. Paralel Akışlı Durumda Bakır Ayırıcı Yaprak (C100) İçin Etkenlik Değerinin Teorik Olarak Değişimi

Figure 13. Effectiveness With Copper Foil in Comparison With Theoretical Prediction for a Co-Current Arrangement
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Bakırdan imal edilmiş olan plakalar (C100, C500) daha bü-
yük λ değerlerine sahiptir ve bu sebeple ayırıcı yaprak ve gaz 
akışları arasındaki bileşik ısı transferinin etkisini daha iyi or-
taya koymak için bakırdan imal edilmiş olan ayırıcı yapraklar 
seçilmiştir. Şekil 12’de C500 ayırıcı yapraksı için karşıt akış-
lı durumda deneysel verilerden elde edilmiş olan mikro ısı 
değiştirici etkenliği ile Denklem 9’dan eksenel ısı iletiminin 
olduğu ve olmadığı (λ=0) durumlarda elde edilen ısı değişti-
rici etkenlikleri kıyaslanmıştır. λ=0 kabulü ile Denklem 9’dan 
elde edilen ısı değiştirici etkenliği değerleri özellikle düşük 
kütlesel debi değerlerinde diğer sonuçlara göre oldukça fark-
lıdır.

The partition foils made of copper (C100, C500) are charac-
terized by larger values of  λ and for this reason these foils 
are selected in order to put better in evidence the effects of 
the conjugate heat transfer between the separation foil and 
the gas flows . In Figure 12 the comparison among the ex-
perimental values of the heat exchanger effectiveness and the 
predictions of Eq.(9) with and without (λ=0) wall axial con-
duction for a microHEX with a counter-current arrangement 
for the C500 partition foil is given. As foreseen, the effec-
tiveness calculated by using Eq.(9) imposing λ=0 is strongly 
overestimated especially at low values of mass flow rate.

 

 
Şekil 12. Karşıt Akışlı Durumda Bakır Ayırıcı Yaprak (C500) İçin Deneysel ve Teorik Etkenlik Değerlerinin Kıyaslanması
Figure 12. Effectiveness With Copper Foil in Comparison With Theoretical Prediction for a Counter-Current Arrangement
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Şekil 11. Farklı Plakalar Kullanılarak Yapılmış Deneysel Testler Sonucunda Elde 
Edilen İletim Parametresinin Değer Aralığı

Figure 11. Range of the Conduction Parameter Associated to the Experimental 
Tests Conducted With Different Partition Foils

 
 Şekil 10: Sabit NTU Değerleri İçin Eksenel Isı İletimi Sebebiyle İletim Paramet-

resinin (λ)  Bir Fonksiyonu Olarak Etkenliğin Yüzdesel Olarak Azalması (Karşıt 
Akışlı Durum)
Figure 10. Percentage Reduction of Effectiveness Due to the Wall Axial Con-
duction as a Function of the Conduction Parameter (λ) and for a Fixed Value of 
NTU (counter-current flow arrangement)
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arrangement increases. When the mass flow rate increases, the 
effectiveness decreases for all the arrangements considered; this 
reduction is stronger when partition foils with a low thermal 
conductivity are used. It is important to highlight that the results 
shown in Figure 15 are in complete disagreement with the con-
clusions of Koyama and Asako [12] as well as that of Bier et al. 
[10] who demonstrate that for gas flow micro heat exchangers 
the difference in terms of thermal performance among different 
flow arrangements can always be considered negligible. 

The results obtained during the experimental campaign described 
in this paper underline that the conclusions of Bier et al. [10] and 
Koyama and Asako [12] can be considered valid only for mi-

Düşük ısı iletim katsayısına sahip ayırıcı yapraklar kullanıl-
dığında çapraz akışlı düzen karşıt akışlı düzenle benzer so-
nuçlar alma eğilimindedir. Bunun aksine, yüksek ısı iletim 
katsayısına sahip ayırıcı yapraklar kullanıldığında çapraz 
akışlı düzenle karşıt akışlı düzen, arasındaki fark etkenlik ba-
kımından artmaktadır. Kütlesel debi attığında dikkate alınan 
tüm modellerin etkenlikleri azalmaktadır. Bu azalış düşük ısı 
iletim katsayısına sahip ayırıcı yapraklar kullanıldığında daha 
güçlüdür. Koyama ve Asako [12] ve Bier vd. [10] çalışmala-
rında gaz akışkanlı mikro ısı değiştiricilerin akış düzenleri-
nin değiştirilmesi etkisinin ısı değiştiricilerin ısıl performansı 

 
 

 
 

(a)                               (b)

Şekil 15. Kütlesel Debinin ve Akış Düzenin Bir Fonksiyonu Olarak PEEK (a) ve Bakır (b) Ayırıcı Yaprak İçin Isı Mikro Isı Değiştirici Etkenliğinin Değişimi
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(a)                               (b)

Figure 15. MicroHEX Effectiveness as a Function of the Mass Flow Rate and of the Flow Arrangements for PEEK (a) and Copper (b)
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The results obtained for a cross-flow microHEX with a copper 
foil are shown in Figure 14 together with theoretical predictions 
obtained by ignoring the effect of the wall axial conduction. In 
this case, it is evident that the influence of wall axial conduction 
is stronger in a cross-flow heat exchanger with respect to the 
counter-current flow arrangement and the effects becomes evi-
dent even for values of the conduction parameter λ lower than 
0.01. This aspect needs to be  investigated in greater detail.

In general, the experimental results obtained for a cross-flow mi-
cro heat exchanger are larger than those predicted by ignoring 
the wall axial conduction. This means that the effect of the wall 
conduction in order to re-distribute axially the temperature along 
the partition foil is beneficial in the case of a cross-flow heat ex-
changer because the temperature difference between the cold and 
the hot flow becomes more uniform across the heat exchanger. 

It is possible to conclude that the wall axial conduction shows 
different influences on the effectiveness of micro heat exchang-
ers which depends on the flow configuration. More in detail, 
wall axial conduction increases the effectiveness for cross flow 
heat exchangers, decreases the effectiveness for counter-current 
heat exchangers and is neutral for co-current heat exchangers. 

Figure 15 compares the experimental values of effectiveness 
obtained for different flow arrangements in the case of PEEK 
(Figure 15a) and copper (Figure 15b) foils with different thick-
ness. It is evident that the counter-current flow arrangement pro-
vides the highest effectiveness for the same mass flow rate, in 
agreement with the predictions of the conventional theory. The 
lowest effectiveness is obtained by using the co-current flow 
arrangement where the effectiveness is always lower than 0.5.

The cross-flow arrangement tends to give similar results as 
the counter-current arrangement when partition foils with low 
thermal conductivity are considered. On the contrary, by in-
creasing the foil thermal conductivity the difference in terms 
of effectiveness between the cross-flow and the counter-current 

Bakır ayırıcı yaprağın kullanıldığı çapraz akışlı bir mikro ısı 
değiştirici için elde edilen deneysel sonuçlar eksenel ısı ile-
timinin ihmal edilerek hesaplanmış teorik sonuçlarla birlikte 
Şekil 14’te gösterilmiştir. Bu durumda, eksenel ısı iletiminin 
etkisinin çapraz akışlı düzende karşıt akışlı düzene göre daha 
güçlü olduğu açıktır ve λ değerinin 0.01’den küçük olduğu 
durumlarda bile bu etki ortaya çıkmaktadır. Bu hususun daha 
ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir.

Genelde, çapraz akışlı mikro ısı değiştiriciler için elde edilen 
deneysel sonuçlar eksenel ısı iletiminin ihmal edilerek elde 
edilmiş olan teorik sonuçlardan büyüktür. Bu durum, çapraz 
akış bir ısı değiştiricide sıcaklığı ayırıcı yaprak boyunca ekse-
nel yönde yeniden dağıtmak için eksenel yönde ısı iletiminin 
faydalı olması anlamına gelir, çünkü soğuk ve sıcak akışkan 
arasındaki sıcaklık farkı ısı değiştirici boyunca daha üniform 
bir hâle gelir. 

Akış konfigürasyonuna bağlı olarak eksenel yöndeki ısı ileti-
minin mikro ısı değiştiricinin etkenliği üzerinde faklı etkiler 
gösterdiği sonucuna varmak mümkündür. Daha ayrıntılı ola-
rak, eksenel ısı iletimi çapraz akış düzeninde ısı değiştirici 
etkenliğini artırırken, paralel ve karşıt akış düzeninde ısı de-
ğiştirici etkenliğini azaltmaktadır.

Şekil 15 farklı akış düzenlerinden elde edilen deneysel ola-
rak hesaplanmış ısı değiştirici etkenlik değerlerinin farklı ka-
lınlıklardaki PEEK (Şekil 15a) ve bakır (Şekil 15b) ayırıcı 
yapraklar için kıyaslanmalarını göstermektedir. Aynı kütlesel 
debide karşıt akışlı düzenin tıpkı geleneksel teoriyle yapılan 
çalışmalarda olduğu gibi en yüksek etkenlik değerine sahip 
olduğu açıktır. Paralel akışlı düzenin etkenlik değerinin her 
zaman 0.5’in altında kaldığı ve en küçük etkenlik değerine 
sahip olduğu görülmektedir. 

 
 Şekil 14. Çapraz Akışlı Durumda Bakır Ayırıcı Yaprak (C100) İçin Etkenlik Değerinin Teorik Olarak Değişimi

Figure 14. Effectiveness With A Copper Foil in Comparison With Theoretical Prediction for a Cross-Flow Arrangement
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T : Sıcaklık [K]

U : Toplam ısı transfer katsayısı [W/(m2K)]

Yunan harfleri

e : Isı değiştirici etkenliği [-]

φ : Isı akısı [W/m2]

Φ : Denklem 11 ile tanımlı bir parametre [-]

λ : Eksenel iletim parametresi [-]

Simgeler

ave : ortalama değer

c : soğuk akış

f : akışkan

h : sıcak akış

i : kanal indeksi

LMTD : logaritmik ortalama değer   

in : giriş değeri 

min : en küçük değer

out : çıkış değeri

tot : toplam

w : duvar
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açısından her zaman ihmal edilebileceğini göstermiştir. Şekil 
15 ile aktarılan tüm sonuçların bu duruma aykırı olduğunu 
vurgulamak önemlidir.

5. SONUÇLAR

Bu çalışmada, farklı ayırıcı yapraklar kullanılarak her iki 
akışkanın da gaz olduğu mikro ısı değiştiricilerin, ısıl perfor-
manslarının analizleri deneysel olarak yapılmıştır. Bu çalış-
manın ana sonuçları aşağıda verildiği gibidir.

1. Paralel mikro kanallar arasında üniform bir gaz kütlesel 
debisi sağlamak için giriş ve çıkış manifoldları optimize 
edilmelidir. Bu amaca manifold geometrilerine bir CFD 
çalışmayla ön araştırma yapılarak ulaşılabilir.

2. Karşıt akışlı düzende, Denklem 10 ile verilmiş olan para-
metrenin 0.01’den büyük değerler alması durumunda katı 
duvar içerisinde eksenel yöndeki ısı iletimi büyük rol oy-
namaktadır. Bu sınır değer çapraz akışlı düzen için daha 
düşüktür.

3. Ayırıcı yaprak yüzünden eksenel ısı iletiminin karşıt akış-
lı durumda mikro ısı değiştiricinin etkenliğini azalttığı 
gösterilmiştir. Bunun aksine, çapraz akışlı düzende güçlü 
eksenel ısı iletimi sayesinde ısı değiştirici etkenliği art-
mıştır. Paralel akışlı düzen için ise eksenel ısı iletiminin 
rolü her zaman ihmal edilebilir düzeydedir.

4. Karşıt akışlı ısı değiştirici modelleri kullanılarak daha 
yüksek etkenlik elde edilebilir. Ancak, yüksek kütlesel 
debilerde ve/veya düşük ısı iletim katsayısına sahip ayı-
rıcı yapraklar kullanıldığında çapraz akışlı modeller kar-
şıt akışlı modellere benzer sonuçlar verme eğilimindedir. 
Her bir kütlesel debide veya ayırıcı yaprak türünde para-
lel akışlı modeller düşük etkenlik değerini garanti etmek-
tedir. 

SEMBOLLER

A : Isı transfer alanı [m2]

cp : Gaz için özgül ısı kapasitesi [J/(kg.K)]

F : Düzeltme faktörü [-]

k : Isı iletim katsayısı [W/(m.K)]

L : Mikro kanal uzunluğu [m]

N : Paralel mikro kanal sayısı [-]

NTU : Isı transfer sayısı [-]

q : Kütlesel debi [kg/s]

Q : Isı transfer hızı [W]

croHEX tested with large mass flow rates and/or using thick and 
highly conductive solid materials between the fluids. Only in this 
case the solid partition wall tends to have an uniform tempera-
ture distribution and the flow configuration loses its importance.

5. CONCLUSIONS

An experimental investigation has been performed in order to 
analyse the thermal performances of a gas-to-gas micro heat 
exchanger with different partition foils. The main results of 
this investigation can be summarized as follows:
1. The design of the inlet and outlet manifolds must be op-

timized in order to obtain an uniform distribution of the 
gas mass flow rate among the parallel microchannels. 
This goal can be achieved by using a preliminary CFD 
analysis of the geometry of the manifolds.

2. The wall axial heat conduction in the solid wall plays a 
significant role on the heat exchanger effectiveness with 
counter-current flow arrangement only if the conduction 
parameter defined by Eq.(10) is larger than 0.01. This 
threshold value is lower for a cross-flow arrangement.  

3. It has been demonstrated that the wall axial conduction 
due to the partition foil reduces the effectiveness in the 
case of a counter-current microHEX. On the contrary, 
the effectiveness is improved in the case of cross-flow 
heat exchangers in presence of a strong wall axial con-
duction. In the case of a co-current arrangement the role 
of the wall axial conduction is always negligible.    

4. Higher values of effectiveness can be obtained by adopt-
ing a counter-current arrangement. However, the cross-
flow configuration tends to give similar results to the 
counter-current arrangement for large mass flow rates 
and/or for partition foils having low thermal conduction. 
The co-current arrangement guarantees lower values of 
effectiveness with any partition foil and mass flow rates.

NOMENCLATURE

A : Heat transfer area [m2]

cp : Gas specific heat capacity [J/(kg.K)]

F : correction factor [-]

k : Thermal conductivity [W/(m.K)]

L : Length of microchannel [m]

N : Number of parallel microchannels [-]

NTU : Number of transfer units [-]

q : Mass flow rate [kg/s]

Q : Heat transfer rate [W]
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