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ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE ENTROPİ ÜRETİMİ VE SICAKLIK 
KESİŞİMİ OLGUSU

ÖZET
Bu çalışmada tersinmezlikler ve entropi üretimi bakımından ısı değiştiricilerinin termodinamik ana-
lizi sunulmuştur. Tersinmezliklerin, ısı değiştirici tasarımı ve optimizasyonunda ne denli önemli ol-
duğunu belirtmek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla literatürde yapılan çalışmalar 
özetlenmiş ve bazı özgün durumlar örnek gösterilerek bir derleme sunulmuştur.
Okuyucu bu çalışmada, sonlu sıcaklık farkı, karışım ve akış sürtünmesinden kaynaklanan tersinmez-
lik ve entropi üretiminin temel prensiplerini bulabilir. Ayrıca bir ısı değiştiricisi optimizasyon para-
metresi olarak sıcaklık kesişimi olgusu açıklanmış ve ısı değiştiricilerinde karşılaşılabilen özel bir 
konu olarak dahili sıcaklık kesişiminin ısı geçişi ve entropi üretimi üzerine olan etkisi 1-2 TEMA-J 
kabuk-boru tipi ısı değiştiricisi ele alınarak irdelenmiştir. Konuyla ilgili olarak temel bir ısı değiştiri-
cisi parametresi olan NTU ile entropi üretimi ilişkilendirilmiştir. Bir diğer yandan ısı değiştiricisinin 
akış düzeninin entropi üretimine olan etkisi ise 1-2 TEMA –E tipi kabuk-boru ısı değiştiricisi kulla-
nılarak açıklanmıştır. 
Sonuç olarak ısı değiştiricisi tasarımında sadece NTU değeri değil, buna ek olarak entropi üretiminin 
ısı transferine olan etkisi de dikkate alınmalıdır. Bazı durumlarda NTU değerinin artırılmasının sıcak-
lık etkenliğini azaltacağı bilinmelidir.

Anahtar Kelimeler: Isı değiştiriciler, tersinmezlik, entropi üretimi, sıcaklık kesişimi

ABSTRACT
In this study, thermodynamic analysis of a heat exchanger is presented in terms of irreversibilities and 
entropy generation. This study is realized in an attempt to indicate that the irreversibilities are how 
important on the design and optimization of heat exchanger and how to approach the ideal design of 
heat exchanger. For this purpose, the studies in literature were summarized and presented as a review 
by exemplifying some specific cases.

The reader can find the basic principles of irreversibility and the entropy generation caused by finite 
temperature differences, mixing and fluid friction factors in the study. Also temperature cross pheno-
mena, as an optimization parameter of heat exchanger is expressed and the effect of internal tempe-
rature cross as a specific issue which can be encountered at heat exchangers, on the heat transfer and 
entropy generation is examined by tackling the 1-2 TEMA-J shell-and-tube heat exchanger. By regar-
ding to this matter, NTU which is an essential parameter of the heat exchanger is associated with the 
entropy generation. On the other hand, the effect of the heat exchangers flow arrangement on entropy 
generation is described by using 1-2 TEMA –E shell-and-tube heat exchanger.

Consequently the effect of entropy generation to heat transfer should be noted that at the heat exchan-
ger design. NTU value should not address as a single design parameter. It must be known that increa-
sing the value of NTU leads to reduce the effectiveness of the temperature in some cases.

Keywords: Heat exchangers, irreversibility, entropy generation, temperature cross

* İletişim yazarı
 Contact author

Geliş tarihi : 15.07.2013  
Kabul tarihi : 25.09.2013

Yılmaz, H., Yeşilaydın, İ., Erbay, L. B. 2013.  “Isı Değiştiricilerinde Entropi Üretimi ve Sıcaklık Kesişimi Olgusu,” Mühendis ve Makina, cilt 54, sayı 645, s. 38-59.
Yılmaz, H., Yeşilaydın, İ., Erbay, L. B. 2013.  “Entropy Generation And Temperature Cross Phenomena at Heat Exchangers,” Engineer and Machinery, vol. 54, no. 645, p. 38-59.

1. GİRİŞ

Dışarıdan ısı ve iş gereksinimi olmadan, termal kontak 
içerisindeki birden fazla akışkan arasındaki ortak ter-
mal (ekserji) seviyelerini değiştirmek için kullanılan 

bir araç ısı değiştiricisi olarak adlandırılır. 

Isı değiştiriciler sistemlerde;
• ısının bir akışkandan diğerine direkt ya da bir depolama 

sistemi üzerinden veya ısı pompası ya da ısı dönüştürücü 
kullanılarak dolaylı yoldan aktarılmasında,

• ısıtma ve soğutma süreçleri ile kimyasal reaksiyonlar için 
gerekli olan sıcaklık temininde,

• güç, soğutma ya da ısı pompalama işleminde, ısı kaynağı 
ya da çalışma akışkan akımı ile düşük sıcaklıktaki ısı kuyu-
su veya kaynağı arasındaki ısı değişimi sağlayan esas ünite 
olarak kullanılırlar [1].

Isı değiştiriciler, endüstriyel süreçlerde farklı görevler için 
kullanılan birçok tipi ve tasarımı olan yaygın donanımlardır. 
Çift borulu ısı değiştiricisi, kabuk-boru değiştiriciler, plaka-
boru değiştiriciler, tel-boru değiştiriciler ve pek çok diğer tip 
örnek gösterilebilir. Son yıllarda çalışmaların hedefi bu ısı de-
ğiştiricilerin verimini arttırarak enerji tüketimini azaltmak ve 
üretim kalitesini arttırmak eğilimindedir [2].

Çalışma kapsamında yapılan incelemelerde yoğun olarak 
kullanılan kabuk-boru tipi ısı değiştiricileri, geniş basınç 
ve sıcaklık aralığında tasarımcıya esneklik sağladığı için en 
popüler ısı değiştirici tiplerinden biridir. Kabuk-boru tipi ısı 
değiştiricisinin iki ana kategorisi 
vardır. İlk kategoridekiler, petro-
kimya endüstrisinde kullanılan 
TEMA (Tüplü Isı Değiştiricisi 
Üreticileri Birliği) standartlarını 
kapsama eğiliminde olanlardır. 
Diğer kategoridekiler ise su bes-
lemeli ısıtıcılar ve güç tesisi kon-
denserleri gibi güç endüstrisinde 
kullanılırlar. İlk kategoride bulu-
nan TEMA-E kabuk-boru tipi ısı 
değiştirici en çok kullanılan kabuk 
tipi olup birçok görev ve uygula-
ma için uygundur. Diğer tipler 
sadece belirli görev ve uygula-
maların kullanımına eğilimlidir. 
Bir diğer tip olan TEMA-J kabuk-
boru tipi ısı değiştirici,  E tipi ısı 
değiştiricinin izin verilen maksi-
mum basınç düşümüne ulaştığın-
da tercih edilir. Ayrıca tüp titreşi-
mi problem olduğunda kullanılır. 

1. INTRODUCTION*

Adevice is used for changing the reversible thermal 
(exergy) levels between more than one fluid in ther-
mal connection with no requirement such as external 

heat or work is called a heat exchanger.

Heat exchangers are used in systems for;
• transferring heat directly from one flow to another or over 

a storage system, or indirectly by using a heat pump or heat 
transformer,

• providing to the necessarily temperature for chemical reac-
tions by heating or cooling processes, 

• allowing, in a major unit, a power, refrigeration or heat 
pumping operation, that is exchanging heat between a hot 
source or stream with the working fluid and with the low 
temperature heat sink or source [1].

Heat exchangers are common units that have lots of types and 
designs for using different objectives in industrial processes. 
Double pipe heat exchangers, shell-and-tube exchangers, 
plate-and-tube exchangers, wire-and-tube and many others 
type could be exemplified. The aim of the investigations tends 
toward to provide the efficiency of heat exchangers higher in 
order to reduce energy consumption and improve process qual-
ity in recent years [2].

Shell-and-tube heat exchangers which are commonly used 
within this study are one of the most popular types of exchang-
er due to the flexibility the designer has to allow for a wide 

range of pressures and temperatures. 
There are two main categories of shell 
and tube exchangers. First category 
is used in the petrochemical industry 
which tend to be covered by stand-
ards from TEMA (Tubular Exchanger 
Manufacturers Association). The other 
category is used in the power industry 
such as feed water heaters and power 
plant condensers. TEMA-E shell-and-
tube heat exchangers which are in 
the first category are most commonly 
used shell type and suitable for most 
duties and applications. Other shell 
types only tend to be used for special 
duties or applications. The other type 
of shell-and-tube heat exchangers 
TEMA-J prefers to be used when the 
maximum allowable pressure drop is 
exceeded in an E-Type shell. It is also 
used when tube vibration is a problem. 
The divided flow on the shell side re-

Şekil 1. TEMA Kabuk-Boru Tipi Isı Değiştiricisi Tipleri [5]
Figure 1. Type of TEMA Shell-and-Tube Heat Exchangers [5]

* Makalenin İngilizcesi yazarları tarafından sağlanmıştır.
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Akışın iki kabuk tarafına bölünmesi tüp üzerindeki akışkan 
hızını azaltır ve böylece basınç düşümü ve tüpteki titreşim 
azalır [3,4]. TEMA kabuk-boru tipi ısı değiştiricilerine ilişkin 
şematik görünüm Şekil 1'de verilmiştir.

Bir ısı değiştiricisindeki ısı transferini sınıflandıran ve akış 
karakteristiğini belirleyen en önemli parametreler, sonlu sı-
caklık farklarında ısı transferi, akışkan karışımı ve akış sür-
tünmeleridir. Bu parametrelere ilaveten, faz değişimi ve akış 
kısılması da ısı değiştiricilerinin performansına etki eder.  Bu 
parametreler ile entropi üretimi doğru orantılıdır ve termodi-
namik tersinmezliklere neden olurlar, dolayısıyla ısı değiştiri-
cisinin termal performansını olumsuz yönde etkiler. 

Isı değiştiricilerinde görülen baskın tersinmezlik nedenleri 
aşağıdaki gibi sıralanabilir;

• Akışkanlar arasında ve çevreyle olan sonlu sıcaklık farkın-
dan kaynaklanan ısı transferi,

• Benzer özelikte olmayan akışkanların kendi içerisinde ka-
rışması (basınç, sıcaklık ya da kompozisyon bakımından 
farklı akışkanlar),

• Basınç düşümüne neden olan akış sürtünmeleri,
• Faz değişiminin oluşturduğu düzensizlik,
• Isı değiştiricisi boyunca görülen akış kısılmaları [6,7].

D. R. Webb ve arkadaşları (1997), bir ve iki soğutucu pas içe-
ren TEMA – E Kabuk ile kombine edilip ve bölünmüş tipte ‘J’ 
kabuklardan oluşan karşıt akışlı endüstriyel boyutta ısı değişti-
riciden geniş bir grup deneysel veri ölçülmüştür. Çalışma kap-
samında buhar ile hava – buhar karışımı atmosfer ve indirgen-
miş basınçta yoğuşturulmuştur. Çalışmalarının sonucunda, 
özdeş koşullar altında J kabukta, E kabuktan %10 daha iyi 
performans elde edilmiştir [8]. R. Tuğrul Oğulata ve arkadaş-
ları (2000) karışmayan akışkanlar ile çalışan çapraz akışlı pla-
ka tipi ısı değiştiricisini, dengelenen çapraz akış ile analiz et-
miştir. Bu amaçla bir çapraz akışlı plaka tipi ısı değiştiricisi 
geliştirip üretmişlerdir. Isı değiştiricisini uygun bir deney se-
tinde test etmiş ve hava sıcaklığı, hava hızı ve sistemde mey-
dana gelen basınç düşümünü ölçerek ısı değiştirici etkenliği 
hesaplanmıştır. Isıl değiştirici analizinde minimum entropi 
üretim sayısı termodinamiğin ikinci yasası ile ilişkili olarak 
dikkate alınmıştır. Minimum entropi üretim sayısının, opti-
mum akış yolu uzunluğu, boyutsuz kütle hızı, boyutsuz ısı 
transfer ve boyutsuz ısı transfer hacmine bağlı olduğunu öne 
sürmüşlerdir. Üretilen ısı değiştiricisi için entropi üretim sayısı 
ve parametreler arasındaki değişim analiz edilmiştir. Isı değiş-
tirici tasarım aşamasında, ısı transfer hacmi, ısı transfer alanı, 
boyut ve ağırlık, boyutsuz kütle hızı ve yapı maliyetinin tama-
mının dikkate alınması gerektiğini vurgulamışlardır [9]. Maria 
G. Camprubi ve arkadaşları (2006), oldukça seyrek kullanılan 
bir ısı değiştirici olan ‘BJM’ kabuk – boru tipi kısmi kondenser 
tasarımı ve hesabı için algoritma çalışmışlardır. Çalışmaların-
da, kurutma sürecinde meydana gelen ve içeriğinde yüksek 
miktarda su buharı ile bazı servis akışkanlarını ısıtmaya imkan 

duces the flow velocities over the tubes and hence reduces the 
pressure drop and the likelihood of tube vibration [3,4]. The 
schematic diagram regarding to TEMA shell-and-tube heat ex-
changers is given as follows.

The heat transfer at finite temperature differences, fluid flow 
friction and fluid mixing are the most important parameters 
which limit heat transfer and shape flow characteristic for a 
heat exchanger. In addition these parameters, phase change and 
flow throttle also influence heat exchanger performance. These 
parameters cause thermodynamic irreversibility, are directly 
proportionate to entropy generation, hence affect negatively 
the thermal performance of heat exchanger. 

The dominant causes of irreversibility in heat exchangers can 
be listed as follows:

• Heat transfer which occurs caused by finite temperature dif-
ference between each fluid and environment,

• Mixing of the fluids that have no same property (pressure, 
temperature or composition),

• Flow friction leads to pressure drop,

• Irregularity formed by phase change,

• Flow throttling is seen across the heat exchanger [6,7].

D. R. Webb et al. (1997) measured an extensive set of 
experimental data for an industrial scale exchanger configured 
as a countercurrent flow, TEMA ̀ E’ Shell and as both combining 
and dividing mode `J’ Shells, with one and two coolant passes. 
Within the study, steam and steam-air mixtures had been 
condensed at atmospheric and reduced pressure. At the end of 
their study, a 10% better performance was found in a `J’ Shell 
than in an `E’ Shell under identical conditions [8]. R. Tuğrul 
Oğulata et al. (2000) analyzed a cross flow plate type heat 
exchanger, operating with unmixed fluids, with balanced cross 
flow. For this aim, they developed and manufactured a cross 
flow plate type heat exchanger. They tested the heat exchanger 
with an applicable experimental set up, and measured 
temperatures, velocity of the air and the pressure losses occurring 
in the system so that the effectiveness of the heat exchanger had 
been determined. The minimum entropy generation number had 
been taken into consideration with respect to the second law of 
thermodynamics for the heat exchanger in this analysis. They 
published that the minimum entropy generation number depends 
on parameters such as optimum flow path length, dimensionless 
mass velocity, dimensionless heat transfer area and dimensionless 
heat transfer volume. The variations between the entropy 
generation number and these parameters were analyzed for the 
manufactured heat exchanger. They emphasized that the heat 
transfer volume, the heat transfer area, the size and weight, the 
dimensionless mass velocity and the cost of construction should 
be taken into consideration all together at the design stage of 
heat exchanger [9]. Maria G. Camprubi et al. (2006) studied an 
algorithm to design and calculate a rather infrequently used type 

sağlayacak sıcaklıktaki gazların bulunduğu bir kimyasal tesis-
te su ve enerji geri kazanımı amaçlı bir proje için bir algoritma 
geliştirilmiştir. Çalışmalarının sonucunda gerekli ekipmanla-
rın tasarım prosedürü için yazarlar geçmiş teorik altyapı kulla-
nılarak yeni bir algoritma geliştirmişlerdir [10]. Andre L.H. 
Costa ve Eduardo M. Queiroz (2007), kabuk – boru tipi ısı 
değiştiricisi tasarım optimizasyonu hakkında çalışmışlardır. 
Formüle ettikleri problem ayrık karar değişkenleri içeren be-
lirli bir amaç için ısıl yüzey alanının minimizasyonundan oluş-
maktadır. Elde ettikleri bulgular literatürde genellikle ihmal 
edilen önemli kısıtlamaların dikkate alındığında, daha efektif 
tasarım optimizasyonu yönünde önerilen yaklaşımın kapasite-
sini göstermektedir [11]. Hong Yue Wang ve arkadaşları 
(2007), döner hava ön ısıtıcısı verimi, ekserji verimi ve termal 
güç tesisinin verimi üzerinde tasarım parametrelerin değiştir-
menin etkisini, döner hava ön ısıtıcısının birkaç sayıda para-
metresini değiştirerek çalışmışlardır. Entropi üretimine ana 
katkıların, hava ve gaz arasındaki ısı transferi, egzoz gazının 
çevre ile karışması ve çalışma akışkanının rotor boyunca ge-
çerken sürtünme nedeniyle oluşan basınç düşümü olduğunu ve 
diğer faktörlerin önemli rol oynamadığını bulmuşlardır [12]. J 
Sarkar ve arkadaşları (2008), ikincil akışkan olarak su kulla-
nan, ısıtma ve soğutma yapan CO2 esaslı transkritik ısı pompa-
sının evaporatörü ve gaz soğutucunun tersinmezlik analizini 
sunmuşlardır. Analiz hem çalışma şartları hem de malzemenin 
tersinmezliklerle ilişkisini içermektedir. Ayrıca, ısı değiştiricisi 
boru çapı ve uzunluğu ile tasarım parametrelerinin tüm sistem 
üzerine olan etkisinin optimizasyonunu sunmuşlardır. Elde et-
tikleri sonuçlar boru çapının basınç düşümünün hızlıca yükse-
leceği limit değere kadar azaltılarak ısı transferi katsayısını 
yükselttiğini açıkça göstermiştir. Mümkün olan minimum 
boru çapının kütlesel debiye (kapasite) ve akış yoluna bağlı 
olduğunu belirtmişlerdir. Optimum boru çapı ve uzunluğu için 
doğru kombinasyon, pas sayısı, kapasite ve çalışma paramet-
relerine bağlıdır. Sunulan sonuçlar, boru çapı, boyu ve pas sa-
yısı bakımından efektif ısı değiştiricisinin seçilmesine yardım 
edeceği umularak yayınlanmıştır [13]. Luben Cabezas Gomez 
ve arkadaşları (2008), modern uygulamalarda soğutma ve oto-
mobil endüstrisinde görülebilen çapraz akışlı bir ısı değiştirici-
nin yeni bir çapraz akış düzeninde ısıl karakterizasyonunu 
yapmışlardır. Çalışmalarındaki ısı değiştirici performansının 
değerlendirilmesi için standart iki paslı karşıt çapraz akış dü-
zeniyle karşılaştırma yapılmıştır. Çalışmalarındaki iki parçalı 
kıyaslama, ısı kapasitesi oranı C* ve boyutsuz ısı transfer ölçü-
sü NTU’nun kombinasyonları için ısıl etkenlik ve ısı değiştiri-
cisi verimi esasıdır. İlave olarak üçüncü kıyaslama ise “ Isı 
değiştirici tersinirlik normu ” (HERN) olarak adlandırılan bir 
kaç sayıdaki sabit NTU değerinde giriş sıcaklık oranı ve C* 
gibi çeşitli parametrelerin etkisi bakımından yapılmıştır. Çalış-
malarının sonucunda önerilen yeni akış düzenlemesi, geniş C* 
ve NTU aralığında entropi üretiminin daha az olması sonucu, 
daha yüksek ısıl verime ve daha yüksek ısı değiştirici verimine 

of heat exchanger, the ‘BJM’ shell and tube partial condenser. 
Within their study, an algorithm was developed in a project 
aimed at the recovery of water and energy in a chemical plant, 
where gases originated from drying processes contain a high 
quantity of water vapour with a temperature that allows the 
heating of some service flows. At the end of the study, the 
authors have developed a new algorithm for design procedure of 
required equipment by using previous theoretical grounds [10]. 
Andre L.H. Costa and Eduardo M. Queiroz (2007) studied about 
the design optimization of shell-and-tube heat exchangers. The 
problem that they formulated consists of the minimization of the 
thermal surface area for a certain service, involving discrete 
decision variables. The results that they obtained illustrate the 
capacity of the proposed approach to optimization towards more 
effective designs, considering important limitations usually 
ignored in the literature [11]. Hong Yue Wang et al. (2007) 
examined the effects of the variation of the design parameters on 
the rotary air preheater efficiency, the exergy efficiency, and the 
efficiency of the thermal power plant by changing a number of 
parameters of rotary air preheater. They found that the major 
contributions of the entropy generation by the heat transfer 
between air and gas, the mixing of the exhaust gas with ambient, 
and the pressure loss caused by friction, while working fluids 
are passing through the rotor and the other factors do not play 
important roles [12]. J Sarkar et al. (2008) reported the 
irreversibility analyses of both evaporator and gas cooler of a 
CO2 based transcritical heat pump for combined cooling and 
heating, employing water as the secondary fluid. The analysis 
includes both operational and material associated irreversibilities. 
They also presented the optimization of heat exchanger tube 
diameter and length and effect of design parameters on overall 
system performance. The results that they obtained clearly show 
that higher heat transfer coefficient can be achieved by reducing 
the diameter only to a limited extent due to rapid increase in 
pressure drop. They also specified that the minimum possible 
diameter depends on mass flow rate (capacity) and division of 
flow path. The right combination of optimum diameter and 
length depends on the number of passes, capacity and operating 
parameters. Presented results are expected to help choose 
effective heat exchanger size in terms of diameter, length and 
number of passes [13]. Luben Cabezas Gomez et al. (2008) 
thermally characterized a cross-flow heat exchanger featuring a 
new cross-flow arrangement, which may find application in 
contemporary refrigeration and automobile industries. To assess 
the heat exchanger performance for their study, it is compared 
against that for the standard two-pass counter-cross-flow 
arrangement. The two-part comparison at their study is based on 
the thermal effectiveness and the heat exchanger efficiency for 
several combinations of the heat capacity rate ratio, C*, and the 
number of transfer units, NTU. In addition, a third comparison 
is made in terms of the so-called ‘‘heat exchanger reversibility 
norm’’ (HERN) through the influence of various parameters 
such as the inlet temperature ratio , and the heat capacity rate 
ratio, C*, for several fixed NTU values. At the end of their study, 
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ulaşmıştır [14]. Ashok K. Satapathy (2009) termodinamik ter-
sinmezliklerin ikinci yasa analizini kangal-boru tipi ısı değişti-
ricisinde hem laminer hem de türbülanslı koşullar için uygu-
lanmıştır. Satapathy, Prandtl sayısı, ısı değiştirici görev sayısı, 
Dean sayısı ve kangalın boru çapına oranını boyutsuz dört pa-
rametre olarak kullanarak sistem ile orantılı boyutsuz entropi 
üretimi oranı ifadesi türetmiştir. Minimum entropi üretimi ol-
duğu yerde belirli Prandtl sayısı, Dean sayısı ve görev para-
metresinde optimum çap oranının var olduğu gözlenmiştir. 
Ayrıca belirli bir Prandtl sayısı ve görev parametresinde Dean 
ya da Reynolds sayısının artmasıyla çap oranının azaldığı bu-
lunmuştur [15]. Sepehr Sanaye ve Hassan Hajabdollahi (2010); 
ısı değiştiricilerinde etkenlik ve maliyetin iki önemli tasarım 
parametresi olduğunu vurgulamışlardır. Bu öneme bağlı ola-
rak, çalışmalarında boru düzenlemesi boru çapı, boru adım 
oranı, boru uzunluğu, boru sayısı, akış saptırıcı boşluk oranı ve 
akış saptırıcı kesme oranı gibi yedi tasarım parametresi dikka-
te almışlardır. Boru tipi kabuk ısı değiştiricisinin optimum ta-
sarımı için öncelikle ε-NTU metodu kullanılarak ısıl modelle-
me yapılırken Belle-Delaware prosedürü uygulanarak kabuk 
tarafı ısı transfer kat sayısı ve basınç düşümü hesaplanmıştır. 
Elde ettikleri optimum tasarımların sonuçları, ‘Pareto opti-
mum çözümleri’ olarak adlandırılan bir grup ideal çözümden 
oluşmaktadır [16]. Ender Ozden ve Ilker Tari (2010), kabuk -  
boru tipi küçük bir ısı değiştiricisinin kabuk tarafı tasarımını; 
belirli akış saptırıcı mesafesi, akış saptırıcı kesme oranı ve ka-
buk çapı gibi ısı transferi ve basınç düşümü kısıtlarını kullana-
rak nümerik olarak incelemişlerdir. Çalışmalarında kabuk içe-
risindeki akış ve sıcaklık alanları ticari CFD programı 
kullanılarak çözülmüştür. İki akış saptırıcı kesme oranı için 
akış saptırıcı aralığı etkisinin kabuk çapına oranı, farklı debi-
lerdeki ısı değiştiricisi performansı üzerine çalışılmıştır. Çalış-
malarının sonucunda simülasyon sonuçları Kernand Bell-
Delaware metodunun sonuçlarıyla karşılaştırılmış olup CFD 
simülasyon sonuçlarının Bell-Delaware sonuçlarıyla iyi bir 
uyum sergilediği belirtilmiştir [17]. Hamidreza Najafi ve arka-
daşları (2010) çalışmalarında bir plaka kanat tipi ısı değiştiri-
cisini incelemiş olup hava, ısı değiştiricisinin her iki yönünde 
de çalışma akışkanı olarak tanımlanmıştır. Çalışma kapsamın-
da, birkaç geometrik değişken mantıksal kısıtlarıyla birlikte 
optimizasyon parametresi olarak dikkate alınmıştır. Çalışma-
da, toplam ısı transfer oranı ve sistemin toplam yıllık maliyeti 
iki farklı hedef fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. Her iki he-
def fonksiyonu birden iyi bir şekilde yerine getirecek tek bir 
sonuç olmaması nedeniyle bahsi geçen hedefler çelişkilidir. Bu 
nedenle, her bir hedef arasında takas yapılan ve benzer seviye-
de memnuniyet sağlanabilecek hedef fonksiyonlarından bir 
grup optimum çözümüne ulaşmak için genetik algoritma kul-
lanılan çoklu hedef optimizasyonundan yararlanılmıştır [18]. 
Xiaodong Qian ve Zhixin Li (2010), ısı değiştirici optimizas-
yonunun önemli bir konu olduğuna dikkat çekmişlerdir. Çalış-
malarında, ısı değiştiricinin ısıl yalıtımı entransy yayınımı te-
meline göre tanımlanmış olup farklı ısı değiştiriciler için 

the proposed new flow arrangement delivers higher thermal 
effectiveness and higher heat exchanger efficiency, resulting in 
lesser entropy generation over a wide range of C* and NTU 
values [14]. Ashok K. Satapathy (2009) carried out the second 
law analysis of thermodynamic irreversibilities in a coiled tube 
heat exchanger for both laminar and turbulent flow conditions. 
Satapathy derived the expression for the scaled non-dimensional 
entropy generation rate for such a system in terms of four 
dimensionless parameters: Prandtl number, heat exchanger duty 
parameter, Dean number and coil to tube diameter ratio. It had 
been observed that for a particular value of Prandtl number, 
Dean number and duty parameter, there exists an optimum 
diameter ratio where the entropy generation rate is minimum. It 
is also found that with increase in Dean number or Reynolds 
number, the optimum value of the diameter ratio decreases for a 
particular value of Prandtl number and heat exchanger duty 
parameter [15]. Sepehr Sanaye and Hassan Hajabdollahi (2010) 
emphasized that the effectiveness and cost are two important 
parameters in heat exchanger design. According to this 
importance, they considered seven design parameters which are 
tube arrangement, tube diameter, tube pitch ratio, tube length, 
tube number, baffle spacing ratio and baffle cut ratio in their 
study. For optimal design of a shell and tube heat exchanger, it 
was first thermally modeled using ε-NTU method while 
BelleDelaware procedure was applied to estimate its shell side 
heat transfer coefficient and pressure drop. The optimal designs 
results that they obtained consist of a set of multiple optimum 
solutions, called ‘Pareto optimal solutions’ [16]. Ender Ozden 
and Ilker Tari (2010) numerically investigated the shell side 
design of a shell-and-tube heat exchanger by using dependencies 
of the heat transfer coefficient and the pressure drop such as the 
baffle spacing, baffle cut and shell diameter of a small heat 
exchanger. Within the study, the flow and temperature fields 
inside the shell are resolved using a commercial CFD package. 
For two baffle cut values, the effect of the baffle spacing to shell 
diameter ratio on the heat exchanger performance is investigated 
by varying flow rate. At the end of their study, the simulation 
results are compared with the results from the Kernand Bell–
Delaware methods and it is observed that the CFD simulation 
results are in very good agreement with the Bell–Delaware 
results [17]. Hamidreza Najafi et al. (2010) investigated a plate 
and fin heat exchanger and air was defined in both sides of the 
heat exchanger as the working fluid. Within their study, several 
geometric variables within the logical constraints are considered 
as optimization parameters. In the study, two different objective 
functions including the total rate of heat transfer and the total 
annual cost of the system are defined. Since mentioned objectives 
are conflicting, no single solution can well-satisfy both objective 
functions simultaneously. Therefore, multi-objective 
optimization using genetic algorithm is utilized in order to 
achieve a set of optimal solutions, each of which is a trade-off 
between objectives and can satisfy both objective functions in 
an appropriate level [18]. Xiaodong Qian and Zhixin Li (2010) 
point out that the optimization of heat exchangers is an important 

analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında ayrıca ent-
ropi üretim analizi de karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonunda, 
minimum entropi üretimli tasarım her zaman en yüksek ısı 
transferi olan tasarımla ilişkili olmadığını buna karşın ısıl yalı-
tım bakımından minimum entransy yayınımının en yüksek ısı 
transferine karşılık geldiğini elde etmişlerdir [19]. Isak Kotci-
oglu ve arkadaşları (2010) bir çapraz akışlı ısı değiştiricide ısı 
transferi sonucu oluşan entropi üretimi ve akış sürtünmesi ara-
sındaki dengenin oluşumunu, ikinci yasa analiziyle çalışmıştır. 
Eksenel yakınsak – ıraksak yeni kanatçık tipi vorteks üreticisi 
ile çapraz akışlı ısı değiştiricisindeki entropi üretimi araştırıl-
mıştır. Isı değiştirici kanal geometrisinin ve tasarım parametre-
lerinin sistem performansı üzerine etkileri dahil edilerek opti-
mizasyon sunulmuştur. Isı değiştirici akış uzunluğu ve eksenel 
yakınsak –ıraksak yeni kanatçık tipi vorteks üreticisi optimi-
zasyonu entropi üretimi temeline dayanılarak geliştirilmiştir. 
Çapraz akışlı akışkan hızının artmasıyla ısı transfer miktarının 
iyileştiği ve ısı transfer tersinmezliğinin azaldığını bulmuşlar-
dır. Test sonuçlarını kullanarak eksenel yakınsak – ıraksak 
yeni kanatçık tipi vorteks üreticisinin çapraz akışlı ısı değişti-
ricilerinde yüksek Reynolds değerlerindeki istenmeyen karı-
şımların iyileştirilmesi için potansiyel aday olduğunu kanıtla-
mışlardır [20]. Yuehong Bi ve arkadaşları (2011) zıt akış yönlü 
ısı değiştiricilerle eşleştirilen tersinmez bir Brayton çevrimi ısı 
pompasının sonlu zaman termodinamik performansı üzerine 
teorik bir çalışma sunmuşlardır. Isı yükü yoğunluğu optimizas-
yon hedefi olarak alınmıştır. Isı yükü yoğunluğu ile basınç ora-
nı arasında ve performans katsayısı COP ile basınç oranı ara-
sındaki ilişkiler Brayton çevrimi ısı pompası için ısı 
değiştiricinin sıcak ve soğuk tarafında ısı yalıtım ile sıkıştırma 
ve genleşme sürecinde izentropik olmayan kayıpların tersin-
mezlikleri türetilmiştir. Rezervuar sıcaklık miktarının, ısı de-
ğiştirici kompresör ve genleştiricisinin verimlerinin ısı yükü 
yoğunluğu üzerindeki etkileri elde edilmiştir [21]. Yuanyuan 
Zhou ve arkadaşları (2011) iç içe borulu sarmal ısı değiştirici-
sinde kullanılabilir iş kaybının minimizasyonu esaslı yeni bir 
optimizasyon modelinin geliştirilmesini çalışmışlardır. Sunu-
lan nümerik model ısı değiştiricisinde ısı transferi ve sürtünme 
basınç kaybının neden olduğu tersinmezlikler gibi kayıp kulla-
nılabilir işi hesaba katmıştır. Isı değiştiricisinin ana tasarım 
parametrelerinin kullanılabilir kayıp iş üzerindeki etkileri Yu-
anyuan Zhou ve arkadaşları tarafından detaylandırılarak kıyas-
lanmış ve belirli koşullar altında ısı değiştirici optimum tasa-
rım parametreleri elde edilmiştir [22]. Salim Fettaka ve 
arkadaşları (2012); çalışmalarında kabuk-boru tipi ısı değişti-
ricinin ısı transfer alanı ve pompalama gücünün çoklu görev 
optimizasyonunu tasarımcıya faydalı olması için Pareto-opti-
mum çözümleriyle incelemişlerdir. Boru tertip deseni, boru 
pas sayısı, akış saptırıcı mesafesi, akış saptırıcı kesme oranı, 
boru-akış saptırıcı arası çapsal boşluk, kabuk-akış saptırıcı 
arası çapsal boşluk, boru uzunluğu, boru dış çapı ve boru du-
var kalınlığı gibi dokuz karar değişkeni dikkate almışlardır. 
Optimizasyon MATLAB programında kullanılabilen çoklu 

topic. Their study defines the heat exchanger thermal resistance 
based on its entransy dissipation and analyses various heat 
exchangers. Within the study entropy generation analyses are 
also presented for comparison. At the end of the study, they 
obtained that the minimum entransy dissipation based thermal 
resistance always corresponds to the highest heat transfer rate, 
while the design with the minimum entropy generation is not 
always related to the design with the highest heat transfer rate 
[19]. Isak Kotcioglu et al. (2010) was studied a second law 
analysis of a cross-flow heat exchanger (HX) in the presence of 
a balance between the entropy generation due to heat transfer 
and fluid friction. The entropy generation in a cross-flow HX 
with a new winglet-type convergent - divergent longitudinal 
vortex generator (CDLVG) was investigated. Optimization of 
HX channel geometry and effect of design parameters regarding 
the overall system performance were presented. For the HX 
flow lengths and CDLVGs the optimization model was 
developed on the basis of the entropy generation minimization 
(EGM). They found that increasing the cross-flow fluid velocity 
enhances the heat transfer rate and reduces the heat transfer 
irreversibility. They demonstrate that the CDLVGs are potential 
candidate procedure to improve the disorderly mixing in channel 
flows of the cross-flow type HX for large values of the Reynolds 
number by using test results [20]. Yuehong Bi et al. (2011) 
presented a theoretical investigation on the finite time 
thermodynamic performance for an irreversible Brayton cycle 
heat pump (BCHP) coupled to counter flow heat exchangers. 
The heating load density was taken as the optimization objective. 
Relations between heating load density and pressure ratio and 
between COP (coefficient of performance) and pressure ratio for 
BCHP in which the irreversibilities of heat resistance losses in 
the hot and cold-side heat exchangers and non-isentropic losses 
in the compression and expansion processes were derived. The 
influences of the temperature ratio of the reservoirs, the 
efficiencies of the compressor and expander and the effectiveness 
of the heat exchangers on the heating load density were provided 
[21]. Yuanyuan Zhou et al. (2011) studied a novel optimization 
model was developed based on the available work loss 
minimization for tube-in-tube helically coiled heat exchangers. 
The present numerical model taken into account available work 
losses, i.e. irreversibilities, due to heat transfer and frictional 
pressure drops of heat exchangers. The effects of main design 
parameters of the heat exchanger on the available work loss 
were discussed in detail and the optimal design parameters of 
the heat exchanger were also obtained under the specified 
condition by Yuanyuan Zhou et al [22]. Salim Fettaka et al. 
(2012) investigated a multi-objective optimization of the heat 
transfer area and pumping power of a shell-and-tube heat 
exchanger to provide the designer with multiple Pareto-optimal 
solutions. They considered nine decision variables which are 
tube layout pattern, number of tube passes, baffle spacing, baffle 
cut, tube-to-baffle diametrical clearance, shell-to-baffle 
diametrical clearance, tube length, tube outer diameter, and tube 
wall thickness. The optimization was performed available in the 
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görev genetik algoritma modülü (NSGA-II) kullanılarak ger-
çekleştirilmiştir. Elde ettikleri sonuçlar, her iki durum çalışma-
sı için de daha önce yayınlanan çalışmalardan daha iyi görev 
fonksiyonu değerleri elde edilebildiğini göstermiştir [23].

Yukarıda, ısı değiştirici tasarım ve optimizasyonu konusunda 
yapılmış çalışmalara yer verilmiştir. Bu çalışmada literatür-
deki çalışmalarda özellikle hangi kriterlerin dikkate alındığı 
üzerinde durulmuştur. Çalışmalar incelendiğinde, bazı çalış-
malarda ısı transferi ve ısı değiştirici geometrisi gibi bir takım 
parametreler üzerinde durulurken tersinmezliklerin dikkate 
alınmadığı gözlemlenmiştir [8,10,16,17,18,23]. Söz konusu 
durum düşünüldüğünde, ısı değiştiricisi tasarım ve optimizas-
yonunda tersinmezliklerin / ekserji analizinin ne denli önemli 
olduğu ve ısı değiştiricisini nasıl ideal tasarıma yakınlaştırdı-
ğını belirtmek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca bu çalışmanın sonucunda, ısı değiştiricisi tasarımın-
da mühendislerin genellikle baskın faktör olarak ele almadığı 
entropi üretiminin aslında son derece önemli olduğu bilinci-
nin mühendis arkadaşlara kazandırılması hedeflenmiştir. Bu 
amaçla literatürde yapılan çalışmalar özetlenmiş ve bazı öz-
gün durumlar örnek gösterilerek bir derleme sunulmuştur.

Bu çalışmada, ısı değiştiricilerin termodinamik analizi ter-
sinmezlikler ve entropi üretimi bakımından sunulmuştur. 
Okuyucu bu çalışmada, sonlu sıcaklık farkı, karışım ve akış 
sürtünmesinden kaynaklanan tersinmezlik ve entropi üretimi-
nin temel prensiplerini bulabilir. Maksimum entropi üretim 
koşulları ve sıcaklık kesişim olgusu örneklerle açıklanarak 
çalışma tamamlanmıştır.

2. TEMEL TERSİNMEZLİK 
PRENSİPLERİ

Özellikle ısı ve güç değiştirici sistemlerde enerji tüketiminin 
minimuma indirgenebilmesi için ekserji analizi büyük bir 
önem taşımaktadır. Tersinir adyabatik bir proses sıfır entropi 
değişimiyle ifade edilirken sonlu sıcaklık farkları boyunca ısı 
transferi gerçekleşen tersinmez bir sistemde ise entropi deği-
şimi ∆S, ya entropi transferine eşittir ya da büyüktür. Entropi 
üretim miktarı, enerji transferinin kalitesini nitelendiren bir 
büyüklüktür ve sıfıra yaklaştıkça enerji transferinin kalitesi 
artar. Tüm gerçek proseslerde ise her zaman entropi üretimi 
sıfırdan büyüktür. 

Ekserji olgusu E, verilen durumdaki bir sistemden alınabile-
cek en yüksek kullanılabilir enerjiyi ifade eder.

“Ekserji (kullanılabilirlik olarak da isimlendirilir), belirli bir 
çevre koşulunda verilen durumda sistemden elde edilebilecek 
maksimum kullanılabilir iştir [24].”

“Ekserji, “kullanılabilir enerji” ya da maddelerin ve akımla-
rın “iş üretme potansiyeli” anlamında tanımlanan termodi-
namik özeliktir [25].”

multi-objective genetic algorithm module (NSGA-II) of 
MATLAB. The results that they obtained show that for both 
case studies, better values of the two objective functions can be 
obtained than the ones previously published [23].

The studies on the subject of heat exchanger design and opti-
mization are presented above. In this study, criteria which are 
taken into consideration at the studies in the literature is em-
phasized. When the studies are examined, it is observed that 
while a number of parameters such as heat transfer and heat 
exchanger geometry emphasized in some studies, irreversibili-
ties are not taken into consideration [8,10,16,17,18,23]. The 
situation in question is concerned, this study is realized in an 
attempt to indicate that the irreversibilities / exergy analysis are 
how important on the design and optimization of heat exchang-
er and how to approach the ideal design of heat exchanger.

Additionally, as a result of this study, entropy generation, en-
gineers usually does not handle as dominant factor while heat 
exchanger design, is extremely important that we seek to raise 
awareness for engineer friends. For this purpose, the studies 
in literature were summarized and presented as a review by 
exemplifying some specific cases.

In this study, thermodynamic analysis of a heat exchanger is 
presented in terms of irreversibilities and entropy generation. 
The reader can find the basic principles of irreversibility and 
the entropy generation caused by finite temperature differences, 
mixing and fluid friction factors in the study. The maximum 
entropy generation conditions and the temperature cross phe-
nomena in accordance with examples are also introduced to 
complete the study.

2. BASIC PRINCIPLES OF 
IRREVERSIBILITY

The exergy analysis has a great importance for especially 
minimizing the energy consumption of heat and power plant 
exchangers. While a reversible adiabatic process can be iden-
tified by zero entropy change, irreversible process’s entropy 
change ∆S is either equal or larger than the entropy transfer. 
The amount of entropy generation which is the quantitative 
measure of the quality level of energy transfer corresponds to 
the higher quality of energy transfer if it converges to zero. In 
all real processes of entropy production is always greater than 
zero.

The exergy phenomena E  represents the maximum available 
energy that can be obtained from a system in a given state.

“Exergy (also called availability), which is the maximum use-
ful work that could be obtained from the system at a given state 
in a specified environment [24].”

“Exergy is the thermodynamic property that describes the 
“useful energy” content, or the “work producing potential” of 
substances and streams [25].”

Isı değiştiricisi gibi bir sistemde tersinmez prosesler nedeniy-
le akışkanın kullanılabilir enerjisi süreç boyunca azalırken 
kayıp ekserji (kayıp kullanılabilir enerji) sistemin giriş ve 
çıkışındaki ekserji değerleri arasındaki farka eşittir. Gouy-
Stodola teoremine göre ekserji yıkımı ∆E, kayıp kullanılabi-
lir enerji Wlost ve tersinmezlik değeri İirr aşağıda belirtildiği 
gibi birbirine eşittir. Bu eşitlik aşağıdaki biçimde yazılabilir 
[1,6,24,26,27,28]
      
         

2.1 Sonlu Sıcaklık Farklarından Kaynaklanan Entropi 
Üretimi

Isı değiştiricilerinde sıcaklık dağılımının termodinamik ter-
sinmezlik üzerine büyük bir etkisi bulunmaktadır. Tersin-
mezlik, karşılık gelen entropi üretiminin belirlenmesiyle de 
tanımlanabilir.

“Tersinmezlik (ekserji yıkımı ve kayıp iş olarak da adlandı-
rılır), bir süreç boyunca tersinmezlikler sonucu kaybedilen iş 
potansiyelidir [24].”

Sıcaklık farklarının tersinmezliğe etkisi entropi üretimi bakı-
mından aşağıdaki gibi açıklanır.

Adyabatik açık bir sistem olarak ele alınan bir ısı değiştiricisi 
için entropi üretimi şu şekilde verilir,

Burada entalpi değişimi ısı miktarını belirttiği için ds=dh/T 
yazılır. Sürekli rejim koşulu altında çalışan ısı değiştiricisin-
deki ideal gaz ya da sıkıştırılamaz akışkan için entropi değişi-
mi aşağıda verilmiştir;

      

burada Akışkan 1 ve Akışkan 2 için sırasıyla 1 ve 2 alt indisle-
ri kullanılmıştır. Giriş ve çıkış koşulları ise sırasıyla i ve o alt 
indisleri ile belirtilmiştir. Denklem (3)’ün integre edilmesi ve 
Denklem (4) ile birlikte Denklem (2)’de yerine yazılmasıyla,

       

İki akışkan akışı arasındaki ısı transfer miktarı entalpi deği-
şim miktarları bakımından aşağıdaki gibidir,

Denklem (5) ve Denklem (6) birleştirildiğinde, entropi üretim 

Due to irreversible processes in a system such as a heat ex-
changer, the available energy of a fluid diminishes through 
the process and the difference between the input and output 
exergy rates is equal to the lost exergy. According to the 
Gouy–Stodola theorem, destroyed exergy ∆E , lost available 
energy Wlost and irreversibility İirr are equal. That equalization 
can be written as follows [1,6,24,26,27,28],

           
2.1 Entropy Generation Caused by Finite Temperature 
Differences

Temperature distributions within the heat exchanger have a 
strong influence on thermodynamic irreversibility. The ir-
reversibility can also be identified by specifying the corre-
sponding entropy generation.

“Irreversibility (also called the exergy destruction or lost 
work), which is the wasted work potential during a process 
as a result of irreversibilities [24].”

Effects of the temperature difference on the irreversibility in 
terms of entropy generation are explained as follows.

A heat exchanger is considered as an adiabatic open system 
and the entropy generation rate is given by

Since the enthalpy change indicates the amount of heat 
ds=dh/T is written. The entropy change in a heat exchanger 
operating under steady state conditions for an ideal gas or an 
incompressible liquid is given as follows;

      

where the subscripts 1 and 2 are used for Fluid 1 and Fluid 2, 
respectively. The inlet and outlet conditions are indicated by i 
and o, respectively. By integrating Equation (3) and inserting 
the result into Equation (2) with Equation (4) yields

       

The heat transfer rate between the two fluid streams in terms 
of enthalpy rate changes is as follows,

By combining the Equation (5) and Equation (6), heat trans-
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miktarının ısı transferi miktarına oranı ortalama logaritmik 
sıcaklık değerleri cinsinden aşağıda görüldüğü gibi ifade edi-
lebilir. 

        
 

burada denklemin sağ kısmında logaritmik sıcaklık farkları 
gözlemlenmiştir. Isı değiştiricide bulunan farklı akışkanlara 
ait ortalama logaritmik sıcaklık değerleri aşağıda verildiği gi-
bidir.

Isı kapasiteleri oranı C* aşağıdaki gibi tanımlanır,

Denklem (9)’un Denklem (4)’de kullanılmasıyla entropi üre-
timi elde edilir,

Denklem (10) yeniden düzenlendiğinde,

      

burada giriş sıcaklıkları oranı ϑ ile belirtilmiştir. Ayrıca, ısı 
değiştirici etkenliğiaşağıda verilmiştir,

Sabit bir ısı transferi değerinde ısı değiştirici sisteminin ter-
sinmezlik değeri, akışkanlar arasındaki sıcaklık farkının azal-
masıyla azaltılabilir ki bu değişim ısı değiştirici verimliliği  
değerini de artırır [6,26,28,29].

2.2 Akışkan Karışımından Kaynaklanan Entropi Üretimi

Isı değiştiricilerde akışkan karışımı kaynaklı termodinamik 
tersinmezlik ve entropi üretimi, hem ısı değiştiricinin termo-
dinamik veriminin hem de ısı değiştirici etkenliğinin azalma-
sına neden olur. Genellikle kompozisyonları ve/veya fiziksel 
durumları bakımından benzerlik göstermeyen akışkanların 
karışımı tersinmez bir süreçtir. Bu farklılıklar; mekanik (ba-

fer rate in the amount of entropy generation rate can be ex-
pressed as follows in terms of the logarithmic mean tempera-
ture difference.

               (7)

where the logarithmic-mean temperature is observed on the 
RHS. Logarithmic mean temperature differences of different 
fluids in the heat exchanger are given by

                (8)

The heat capacity rate ratio C* is defined below,

                (9)

By using Equation (9) in Equation (4) the entropy generation 
rate becomes,

            (10)

By rearranging Equation (10),

                         (11)

where the inlet temperature ratio is indicated by ϑ. In addi-
tion, the exchanger effectiveness  is given as follows,

              (12)

The heat exchanger irreversibility for a given heat transfer rate 
can be reduced by decreasing temperature differences between 
the fluids, which in turn will increase the exchanger effective-
ness  [6,26,28,29].

2.2 Entropy Generation Due to the Fluid Mixing
The thermodynamic irreversibility and the entropy generation 
because of fluid mixing in a heat exchanger is lead to reduce 
both the thermodynamic efficiency of the heat transfer process 
and the heat exchanger effectiveness. Generally, the mixing of 
fluids that are dissimilar with respect to their composition and/
or state variables is an irreversible process. These dissimilarities 
can be mechanical (pressure gradients), thermal (temperature 

sınç gradyeni), termal (sıcaklık gradyeni) ve/veya kimyasal 
farklılıklar olabilir. Sonuç olarak, karışan akışkanlar arasın-
daki farklılık derecesi entropi üretim miktarını etkiler [26]. 

Akışkan karışımıyla ilgili tersinmezlikler; 
1. Farklı maddelerdeki moleküllerin birbirine karışması,
2. Aynı, farklı veya karışım maddeleri arasındaki enerji etki-

leşimi,
3. Karışım ile çevre arasındaki ısı transferi,
4. Viskoz yayınım etkilerinde oluşmaktadır. 

Serbest karışım, karışım akışının kesitindeki sıcaklık çeşit-
liliğini azaltırken akışkanın kullanılabilir ısıl potansiyeli de 
yıkıma uğrar. Bu durum entropi üretimini artıran tersinmez 
bir olgu olup ısı değiştirici etkenliğini azaltır [6].

Şekil 2.a’da görülen karışım akışı ile çevre arasında gerçekle-
şen ısı değişimi, girişte n tane sanal akışın karışımı arasındaki 
ısı transferinin modellenmesiyle belirlenebilir. Akışkan 1 için 
süreklilik, enerji ve entropi eşitlikleri aşağıdaki gibidir,

Süreklilik Denklemi Continuity Equation    
   

Enerji Denklemi Energy Equation   
  

Entropi Denklemi Entropy Equation   
   

Sürekli akış için bu denklemler sırasıyla aşağıda verilmiştir.

        

gradients), and/or chemical. Consequently, the degree of 
dissimilarity between mixing fluids influence the entropy 
generation rate [26].

The irreversibilities associated with a mixing process are due to;
1. A process of intermingling molecules of different substances, 
2. Energy interchange between the same, different or within 

the mixing substances, 
3. Heat transfer between surroundings and mixing substances, 
4. Viscous dissipation effects.

The unbounded mixing attenuates temperature non-uniformi-
ties at cross section of the mixed fluid and the available ther-
mal potential is destroyed. This case is a phenomenon which 
increases the entropy generation, reduces the effectiveness of 
the heat exchanger [6].

Heat transfer between fluid mixing and environment is deter-
mined by modeling the heat transfer between n number virtual 
steams mixing, illustrated in Figure 2a. For Fluid 1, continuity, 
energy and entropy equations are as follows,

            (13)

                         (14)

              (15)

This equations for steady state flow is given as follows respectively,

         
             (16)
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Şekil 2. Karışıma Sahip Akış Hatları [6]
Figure 2. Flow Passages With Fluid Mixing [6]
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Adyabatik bir durum için denklemler yeniden düzenlendiğin-
de,

       

Sıkıştırılabilir basit bir madde için Denklem (3)’ün Denklem 
(20)’de kullanılmasıyla,

        
Üniform giriş sıcaklığına sahip bir sistemde (Tj,i = Ti = To, j = 
1, n ) entropi üretimi sıfırdır. Gerçekte yerel sıcaklık farkları-
nın oluşumu karışım süreciyle birlikte engellenir ve tersinmez 
bir süreç meydana gelir. Bu durum, karışım süreci boyunca 
çevreye ya da diğer akışkana olan ısı transferiyle ilintili değil-
dir. Sonuç olarak, karışım içeren bir ısı değiştiricisi, karışım 
içermeyen aynı tasarım parametrelerine sahip bir ısı değiştiri-
cisine göre daha az efektiftir [6,28,30,31].

2.3 Akışkan Sürtünmesinden Kaynaklanan Entropi 
Üretimi
Isı transfer yüzeyi boyunca akış sürtünmesi, ısı değiştiriciler-
deki en önemli basınç düşümü nedenlerinden birisidir. Özel-
likle ısı transferi için sıkıştırılamaz akışkanların kullanıldığı 
birçok durumda, basınç düşümü, sıcaklık etkisiyle karşılaş-
tırıldığında daha düşük kalmaktadır. Isı değiştiricinin kanal-
larında ya da geçitlerinde meydana gelecek basınç kayıpları 
nedeniyle çalışma akışkanını ısı değiştiricisi içerisine pom-
palamak için, ısı değiştiriciler mekanik güce gereksinim du-
yarlar. Eğer sistemde sıvılar kullanılıyor ise pompalama gücü 
gazlarla kıyaslandığında büyük olasılıkla düşük kalacaktır. 
Sistemde gaz kullanılırsa pompalama gücü genellikle birincil 
enerji ölçütü olarak isimlendirilir ve önemli bir tasarım para-
metresi olacaktır [1]. 

Ele alınan kontrol hacmi sistemin giriş ve çıkışlarından çizil-
diğinde, hem yüzey sürtünmesi hem de şekil direnci hesaba 
katılmalıdır.

Sadece akışkan sürtünmesinde oluşan tersinmezliği açıkla-

        
             (17)

        
            (18)

By rearranging the equations for an adiabatic situation,

        
           (19)

        
          (20)

By using Equation (3) in Equation (20) for a simple com-
pressible substance,
        
           (21)

Entropy generation of a system with a uniform inlet tempera-
ture  (Tj,i = Ti = To, j = 1, n ) is zero. Practically the presence 
of local temperature differences is prevented with mixing pro-
cess and an irreversible process occurs. This situation is not 
concerned with heat transfer to the environment or to the other 
fluid during the mixing process. Consequently, a heat exchang-
er involving mixing is less effective compared to an exchanger 
with the same design parameters without mixing [6,28,30,31].

2.3 Entropy Generation Caused by Fluid Friction

Fluid friction through the heat transfer surface is one of 
the most important reason of pressure drop in the heat 
exchangers.  The influence of the pressure drop is lower as 
against the temperature effect in many cases that especially 
when incompressible liquids are used for the heat transfer.  
Heat exchangers require mechanical power in order to 
pump the working fluids through each exchanger because 
of pressure losses in heat exchanger’s ducts or passages. 
If liquids are used in the system that pumping power most 
likely be small in comparison with gases. Whether gases 
or air are used in the system, pumping power will be an 
important design parameter and usually called measure of 
the primary energy. [1].

When the control volume is drawn at the inlet and outlet of 
the system, both the skin friction and the form drag should be 
taken into account.

To identify the irreversibility caused only by fluid friction, 

mak için, bir akış bölgesinin rastgele seçilmiş bir kesitinde bir 
akışkan akışı varsayılabilir. Böyle bir akış ile üretilen entropi, 
akış yolu boyunca iki nokta arasındaki (giriş-çıkış) entropi 
değişimine eşittir.

Entalpi değişiminden doğan entropi değişimi sürekli ve ad-
yabatik akış koşullarıyla ihmal edildiğinde entropi değişim 
aşağıda verildiği gibidir,

burada υ özgül hacmi temsil eder. İdeal gaz akışı için Denk-
lem (22) aşağıdaki formda yazılır,

   

burada basınç düşümü ∆p=pi-po ≥0 dır. Adyabatik olmayan ko-
şullar altındaki sıkıştırılamayan bir akışkan için akışkan sür-
tünmesiyle oluşan entropi üretimi aşağıdaki gibidir.

        
İki veya daha fazla akışkan bulunan ısı değiştiricilerinde, akış 
sürtünmesinin tersinmezlik üzerine etkisi tüm akışkanlar için-
de hesaba katılmalıdır. 

Boru içi akıştaki sürtünme kaybı nedeniyle oluşan basınç dü-
şümü, ısı değiştirici kafalarında meydana gelen akış kaçakları 
kaynaklı boru içindeki akış hızının azalmasıyla ilişkili olarak 
basınç artışıyla dengelenmek zorundadır. Sürtünme kaynaklı 
basınç düşümü boru yüzey alanıyla ilişkiliyken, hızın azalma-
sı sonucu oluşacak basınç artışı da boru kesit alanıyla ilişkili-
dir [26,28,30,32,33,34,35,36].

3. TERMODİNAMİK TERSİNMEZLİK VE 
ISI GEÇİŞİ OLGUSU

Bu bölümde sonlu sıcaklık farkından meydana gelen ısı trans-
feri ve buna bağlı olarak entropi üretimi ve maksimum entropi 
üretimi koşulları incelenmiştir. Yapılan incelemelerde entro-
pi üretimi, bir ısı değiştirici tasarımı parametresi olduğu göz 
önüne alınıp ısı değiştiricisinin termodinamik performansıyla 
ilişkilendirilmiştir.

3.1 Maksimum Entropi Üretimi

Sonlu sıcaklık farklarından doğan entropi üretimi incelendi-
ğinde konu ile ilgili tasarım parametreleri aşağıdaki gibi ve-
rilmiştir,

a fluid flow which is through a flow passage of an arbitrary 
cross section can be assumed. The entropy generated with 
such a flow is equal to the entropy change between the two 
points (inlet-outlet) through the flow path.

If the entropy change caused by enthalpy change can be 
neglected with steady state and adiabatic conditions, the 
entropy change is given as follows

                                  (22)

where the specific volume is indicated by υ. For an ideal gas 
flow Equation (22) becomes,

                                     (23)

where pressure drop ∆p=pi-po ≥0. Entropy generation caused 
by fluid friction for an incompressible fluid flow under non-
adiabatic conditions is as follows, 

             (24)

In a heat exchangers which has two or more fluids, the fluid fric-
tion effect on the irreversibility take into account for all fluids.

The pressure drop caused by friction losses while flow through 
the tube must be stable with the pressure increase with respect 
to reduce of the flow velocity in the tube by virtue of occurs 
when part of the flow escapes through the ports. Friction leads 
to the pressure loss is regarding to surface area. The pressure 
gain caused by reducing of flow velocity is regarding to cross 
section of the tube [26,28,30,32,33,34,35,36].

3. THERMODYNAMIC 
IRREVERSIBILITY AND TEMPERATURE 

CROSS PHENOMENA

In this section, maximum entropy generation conditions and 
heat transfer caused by finite temperature differences and 
hence entropy generation have been investigated. At the 
investigation, entropy generation is considered as a design 
parameter of heat exchanger and associated with thermody-
namic performance of the heat exchanger.

3.1 Maximum Entropy Generation

When the entropy generation caused by finite temperature 
differences is examined, the thematic design parameters are 
given as follows,
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Denklem (25)’den anlaşılacağı üzere düzeltilmiş entropi 
üretimi S*; akışkanların ısı kapasiteleri oranı C*, NTU, akış-
kanların giriş sıcaklıkları oranı ϑ ve akış düzeninin bir fonk-
siyonudur. Isı değiştiricisi için bir tasarım parametresi olan 
NTU, aynı zamanda boyutsuz ısı transfer ölçüsü ya da termal 
ölçü olarak nitelendirilir. NTU, ısı değiştiricisinin ısı transfer 
yüzey alanı A ve toplam ısı transfer katsayısı U ifadelerinin 
ürünü bir ölçüdür. Isı değiştirici etkenliği ε, NTU’nun düşük 
olduğu değerlerde düşüktür ve NTU ile doğru orantılı olarak 
artar. Isı değiştirici etkenliği ε, sınırda termodinamik kavuş-
maz değere yakınsar. Bazı ısı değiştiriciler için NTU ve ε de-
ğerleri aşağıda belirtilmiştir [6,29,37].

     akış düzenlenmesi flow arrangement)           (25a)

    akış düzenlenmesi flow arrangement)    (25b)

As is also understood from Equation (25), entropy genera-
tion is a function of normalized entropy generation rate S*, 
heat capacity rate ratio C*, NTU, inlet temperature ratio ϑ and 
flow arrangement. NTU, which is a design parameter of heat 
exchangers is also called the non-dimensional heat transfer 
size or thermal size of the heat exchangers. NTU is a measure 
which is a product of heat transfer surface area A and the over-
all heat transfer coefficient U. The exchanger effectiveness ε is 
low at low values of NTU and it increases in direct proportion 
to NTU. In the limit, the exchanger effectiveness ε approaches 
a thermodynamic asymptotic value. NTU and ε values for 
some of the heat exchangers are listed below [6,29,37].

Şekil 3’te eşit ısı kapasiteli (C*=1) ve giriş sıcaklık oranları 
ϑ=0,5 olan iki akışkandan ısı değiştiricisi için paralel ve ters 
akış düzeninde S*-NTU ilişkisi verilmiştir. Ayrıca Şekil 3’te 
verilen eğrilerin temsil ettiği iki limit durum arasında sayısız 
akış düzenlemesi yapılabilir. Bu eğrilerin en az bir belirgin 
maksimum değere sahip oldukları görülmektedir. Şekilde 
görüleceği üzere, düşük NTU değerlerinde, entropi üretim 
değeri sıfırlanma eğilimindedir. Çünkü NTU=0 değerinde 
UA=0 olacağından ısı transferi gerçekleşmez. Diğer yandan, 
NTU değeri sonsuza yakınsarken, ısı değiştirici boyunca sı-
caklık farkları olası minimum değere ulaşma eğilimindedir. 
Sonuç olarak NTU’nun sıfır ve sonsuz değer aralığında en az 
bir maksimum entropi üretim noktası bulunur. Şekilde S*’ın 
maksimum (S*

max) olduğu noktadaki NTU değeri NTU* olarak 
ifade edilir [6]. 

Harici sıcaklık kesişiminin başlangıcı, ısı değiştiricinin ter-
sinmezlik değerinin maksimum olduğu NTU noktasıdır. Bu 
noktada her iki akışkanın ısı değiştiricisinden çıkış sıcaklık-
ları aynıdır. Bu noktanın ötesinde ise (NTU>NTU*) sıcaklık 
kesişimi olacak ve sıcak akışkanın çıkış sıcaklığı, soğuk akış-
kanın çıkış sıcaklığından daha az olacaktır.

Eğer sıcak akışkanın çıkış sıcaklığı, soğuk akışkanın çıkış sı-
caklığından düşükse Th,o<Tc,o ve ısı değiştiricisi boyunca akış-
kanların sıcaklık dağılımlarında herhangi bir eşitlik (kesişim) 
oluşmuyorsa, akışkanların sıcaklık dağılımında “Harici Sı-
caklık Kesişimi” meydana geliyor demektir (Şekil 4a). Diğer 

In Figure 3, S*-NTU relationship is presented for counterflow 
and parallelflow arrangements for fluids having equal heat ca-
pacity rates (C*=1), and an inlet temperature ratio equal to 0.5 
(ϑ=0,5). Also in Figure 3, numerous other flow arrangements 
could be located between the two limiting cases which are rep-
resented with given curves. It is shown that these curves have 
at least one distinct maximum. As it is seen in the figure, at 
small NTU values, the entropy generation rate is tend to zero. 
Because at NTU=0 value, heat transfer doesn’t occur since 
UA=0. On the other side, while NTU value converges to infini-
ty, the temperature differences along the heat exchanger tend to 
their minimum possible values. Hence, at least one maximum 
entropy generation value is located in between 0 <NTU< 1. In 
this figure, NTU is expressed as NTU* where the normalized 
entropy generation rate S* is at the maximum value (S*

max) [6].

            (26)

The beginning of the external temperature cross is at NTU where 
the irreversibility value in a heat exchanger is maximum. At 
that point, the heat exchanger outlet temperatures of both fluids 
are equal. Beyond this operating point (NTU>NTU*), there will 
be a temperature cross, and the hot fluid outlet temperature will 
become lower than the cold fluid outlet temperature.

If the outlet temperature of the hot fluid is less than the cold 
one Th,o<Tc,o and there isn’t an equalization (crossing) of the 
hot and cold fluid temperature distributions through the heat 
exchanger, External Temperature Cross will be occurred at the 
temperature distributions of fluids (Figure 4a). On the other 
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Isı Değiştirici  Heat Exchanger NTU ve / and ε
Otomobil Radyatörü
Automobile Radiator  0.5 40%NTU ε≈ → ≈
Buhar Tesisi Kondenseri
Steam Plant Condenser  1 63%NTU ε≈ → ≈
Endüstriyel Gaz Türbin Motoru Rejeneratörü
Regenerator for Industrial Gas Turbine Engine  10 90%NTU ε≈ → ≈
Stirling Motoru Rejeneratörü
Regenerator for Stirling Engine  50 98%NTU ε≈ → ≈
LNG Tesis Rejeneratörü
Regenerator for an LNG Plant  200 99%NTU ε≈ → ≈

Tablo 1. Örnek Isı Değiştiriciler İçin NTU ve ε Değerleri [6]

Table 1. NTU and ε Values For Some of the Heat Exchangers [6]

Şekil 3. C*=1 Değeri İçin Paralel ve Karşıt Akışlı Isı Değiştiricilerinde Entropi Üretimi [6]
Figure 3. Entropy Generation in Parallelflow and Counterflow Exchangers With C*=1 [6]

Şekil 4. 1-2 TEMA E Isı Değiştiricisi İçin Farklı Akış Düzenlerinde Sıcaklık Dağılımı [6]
Figure 4. Temperature Distrubutions for Various Flow Arrangements of 1-2 TEMA E Heat Exchanger [6]
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yandan ısı değiştiricisi boyunca akışkanların sıcaklık dağılım-
larında bir eşitlenme (kesişim) oluşuyor ise bu durum “Dâhili 
Sıcaklık Kesişimi” olarak adlandırılır ( Şekil 4b). Dâhili sı-
caklık kesişimi için söz konusu iki olasılık vardır. İlk durum 
sıcak akışkanın çıkış sıcaklığının soğuk olana göre daha düşük 
olması halidir ( Tc,o>Th,o ), diğeri ise sıcak akışkanın yerel sıcak-
lığının soğuk olana göre daha düşük olması halidir (Tc,o lokal > 
Th,o lokal). Ayrıca harici sıcaklık kesişimi, dahili sıcaklık kesişimi 
gerçekleşmeden de meydana gelebilir [4,6].

3.2 Harici Sıcaklık Kesişimi

Harici sıcaklık kesişimi ile maksimum entropi üretimi koşulu 
arasındaki ilişkiyi tanımlayabilmek için öncelikle ısı değişti-
rici etkenliği ve ısı kapasiteleri oranı incelenmelidir.

Denklem (26)’de Denklem (27)’deki ikinci durum yerine ya-
zılırsa ε ifadesi aşağıdaki gibidir;

 

Denklem sadeleştirildiğinde;

Bu durumda akışkan çıkış sıcaklıklarının eşit olduğu görülür. 
Bu kez ısı kapasiteleri oranları sabit tutularak Denklem (26) 
yeniden yazılırsa, 

Bu kez iki akışkanın adyabatik karışımı gibi farklı bir fiziksel 
durum ortaya çıkar. Bu durum aynı çıkış sıcaklığına sahip iki 
akışkanın karışımı gibi hayal edilebilir. Ayrıca termodinamik 
açısından biliniyor ki adyabatik karışım, karışım süreci baş-
langıcında bulunan kullanılabilir termal enerji potansiyelinin 
tamamen yıkımına neden olur. Bu süreç maksimum entropi 
üretim koşuluyla tanımlanabilir. 

hand, if there is an equalization (crossing) of hot and cold 
fluid temperature distributions through the heat exchanger this 
case will be termed as Internal Temperature Cross (Figure 4b). 
There are two certain possibilities for the internal temperature 
cross. First case is less outlet temperature of the hot fluid 
according to the cold one ( Tc,o>Th,o) and the other case is less 
“local” temperature of the hot fluid according to the cold 
one (Tc,o local > Th,o local). In addition, there can be an external 
temperature cross without an internal temperature cross [4,6].

3.2 External Temperature Cross

First, heat capacity rate ratio and heat exchanger effective-
ness should be analyzed to define the relationship between the 
external temperature cross and maximum entropy generation.

             (27)

Rearranging Equation (27) with Equation (26), effectiveness 
term ε as follows;

            (28)

        
            (29)

Simplifying this equation;

        
             (30)

It is shown that, the outlet temperatures of the two fluids of a 
heat exchanger are equal. This time rewrite Equation (26) by 
keeping the heat capacity rate ratio,

        
           (31)

          (32)

This time a quite different physical situation of adiabatic mix-
ing of the two fluid streams occurs. This case can be imagined 
as a mixture of the two given streams with the same outlet tem-
perature. In terms of thermodynamics, we know that adiabatic 
mixing leads to total destruction of the available thermal en-
ergy potential that exists at the onset of mixing. This situation 
can be identified as maximum entropy generation condition.
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In conclusion, there is an analogy between the condition of an 
equalization of outlet temperatures in a heat exchanger and 
the adiabatic mixing process of the same two fluids which 
has a maximum entropy generation condition [4,6].

3.3 Internal Temperature Cross

It has been emphasized in this section that one of the heat 
exchanger types, can be encountered reverse heat transfer, 
called 1–2 TEMA J shell-and-tube heat exchanger. At this type 
heat exchangers, the existence of a temperature cross as a result 
of the second pass which has an addition of more surface area, 
leads to reverse heat transfer. Consequently more surface area in 
the second tube pass does not contribute a significant increase 
in heat transfer.

For a given heat capacity rate ratio, with increasing NTU1, the 
temperature effectiveness P1 reaches to the maximum value. 
However beyond this maximum value, with an increasing NTU1, 
the temperature effectiveness P1 tend to decrease rather than 
increase as may be expected. This behavior of a related heat 
exchanger is schematically summarized at the following figure [6].

Entropy generation was determined utilizing both the first 
and second laws of thermodynamics for different NTU val-
ues in the example handled by Kmecko (1998). The heat ex-
changer, that fixed heat capacity rate ratio R1=2, inlet temper-
ature ratio ϑ=2 and NTU1 values relatively 0,87, 1,83, 5,00, 
is investigated and illustrated in the figure above. The first 
operating condition is the equalization of exit temperatures at 
small NTU1 value NTU1=0,87. In the second situation, the de-
sign which occurs the maximum temperature effectiveness is 
investigated (NTU1=1,83, P1,max). The last it is observed that 

Sonuç olarak ısı değiştiricisindeki çıkış sıcaklıklarının eşit-
lenmesi durumu ile aynı akışkanların adyabatik karışım süreci 
arasında maksimum entropi üretimi koşuluna sahip bir ben-
zerlik bulunmaktadır [4,6]. 

3.3 Dahili Sıcaklık Kesişimi

Bu bölümde tersine ısı transferiyle karşılaşılabilen ısı değiş-
tiricisi tiplerinden biri olan 1-2 TEMA J kabuk – boru tipi ısı 
değiştiricisi üzerinde durulmuştur. Bu tip ısı değiştiricilerinde 
ikinci pastaki fazla ısı transfer yüzey alanı sonucu oluşan sı-
caklık kesişiminin varlığı, tersine ısı transfer oluşmasına ne-
den olur. Sonuç olarak ikinci boru pasındaki fazla yüzey alanı 
ısı transferine önemli miktarda artış sağlamaz.

Belirli ısı kapasitesi oranları için artan NTU1 değerlerinde sı-
caklık etkenliği P1’in maksimum noktaya arttığı görülmüştür. 
Ancak bu maksimum noktanın ötesinde NTU1’in artmasıyla 
umulanın aksine artmak yerine sıcaklık etkenliği P1 azalma 
eğilimi gösterir. Bir sonraki şekilde ilgili ısı değiştiricisine ait 
bu davranış şematik olarak özetlenmiştir [6].

Kmecko (1998) tarafından ele alınan örnekte termodinami-
ğin 1. ve 2. yasalarından yararlanılarak farklı NTU değerleri 
için entropi üretimi belirlenmiştir. Yukarıdaki şekilde sabit 
ısı kapasiteleri oranı R1=2 ve giriş sıcaklık oranları ϑ=2 olan 
bir ısı değiştiricisinin NTU1 değerleri sırasıyla 0,87, 1,83 ve 
5,00 olduğu durumlar gösterilmiştir. Bu üç çalışma koşulun-
dan ilki küçük NTU1 değeri için akışkan sıcaklıklarının eşit 
olması durumudur (NTU1=0,87). İkinci aşamada maksimum 
sıcaklık etkenliğinin meydana geldiği tasarım incelenmiştir 
(NTU1=1,83, P1,max). Son olarak yüksek NTU1 değerinde akış-

Şekil 5. 1-2 TEMA J Kabuk – Boru Tipi Isı Değiştiricisi Şematik Görünümü [6]
Figure 5. Schematic of a 1–2 TEMA J Shell-and-Tube Heat Exchanger [6]
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the equalization of exit mean temperatures at a large NTU1 
value (NTU1=5,00). Internal temperature crosses are seen in 
all cases.

In Figure 6a, a temperature distribution is shown for an 
operating condition that heat capacity rate ratio is R1=2 
and NTU1=0,87. At this condition, the dimensionless tem-
perature of fluid 2 decreases along both tube passes (Θ2,d 
→Θ2,b→Θ2,a→Θ2,c) and reaching the fluid exit with the di-
mensionless temperature Θ2,o. At this operating point, the 
dimensionless temperature of hot fluid is equal to the mean 
temperature of cold fluid. The mean temperature value of 
cold fluid that obtained after mixing is includes both exit 
streams of cold fluid (T1,o=T1,o'+T1,o'')/2 or in dimensionless 
form Θ1,o=(Θ1,A,o+Θ1,B,o)/2). In other words the outlet tempera-
ture values are equal (T1,o=T2,o or Θ1,o=Θ2,o) for NTU1=0,87 
and R1=2. Therefore, this operating point corresponds to an 
equalization of exit temperatures, that’s the beginning of an 

external temperature cross (ETC). In addition, an internal 
temperature cross is seen in zone B of shell (Θ1,B=Θ2,c).

If NTU1 value is increased to 1.83, a different operating 
condition is encountered. At this condition, the temperature 
distribution will be as shown in Figure 6b. At this figure it is 
shown that, the hot fluids temperature is increase peculiarly a 
in the second part of the tube segment c instead of decreasing. 
This situation is due to the occurrence of reverse heat transfer 
at the left area of the internal temperature cross (ITC) point. 
As expected, the outlet temperature of cold fluid is higher 
than the operating point which is presented in Figure 6a. 
At this stage the temperature effectiveness of cold fluid 
has increased from P1,a to P1,b (the subscripts a and b denote 
the cases from Figure 6a and b, with NTU1= 0,87 and 1,83, 
respectively). 

If the NTU value is increased even further, the amount of 
the reverse heat transfer even increases in the section c. The 
shell fluid temperature continues to rise in both regions, but a 
large part of this increase is occurs at shell zone B (Figure 6c). 
However, dimensionless mean exit temperature of cold fluid 
Θ1,o of NTU1=5,00 (Figure 6c). is less than Θ1,o of NTU1=1,83 
(Figure 6b). The temperature effectiveness of cold fluid P1 be-
comes smaller than the corresponding value of operating point 
NTU1=1,83. As a result, the temperature effectiveness of fluid 
reaches maximum value at operating point NTU1=1,83 and be-
yond this point the temperature effectiveness P1 decreases with 
an increasing NTU1value. Variations of fluid’s temperature ef-
fectiveness are presented in Figure 7 [6].

             

                     (33)

kan çıkış sıcaklıkları ortalamalarının eşit olması durumu in-
celenmiştir (NTU1=5,00). Tüm bu koşullarda dâhili sıcaklık 
kesişimi meydana gelmektedir.  

Şekil 6a’da NTU1=0,87, R1=2 olan çalışma şartlarına ait sı-
caklık dağılımı gösterilmektedir. Bu çalışma koşulunda sıcak 
akışkana ait boyutsuz sıcaklık değeri her iki boru pasında 
da azalmakta (Θ2,d →Θ2,b→Θ2,a→Θ2,c) ve akışkan çıkışında 
Θ2,o boyutsuz sıcaklık değerine ulaşmaktadır. Sıcak akışka-
nın boyutsuz çıkış sıcaklık değeri bu noktada, soğuk akış-
kanın boyutsuz ortalama çıkış sıcaklık değerine tamamen 
eşittir. Karışım sonrasında elde edilen soğuk akışkanın bu 
ortalama sıcaklık değeri soğuk akışkanın çıkış sıcaklık de-
ğerlerinden oluşur (T1,o=T1,o'+T1,o'')/2 ya da boyutsuz formda 
Θ1,o=(Θ1,A,o+Θ1,B,o)/2). Diğer bir değişle NTU1=0,87 ve R1=2 
durumu için çıkış sıcaklık değerleri eşittir (T1,o=T2,o ya da 
Θ1,o=Θ2,o). Bu nedenle çıkış sıcaklıklarının eşit olduğu bu ça-
lışma noktası harici sıcaklık kesişiminin başlangıcıdır (ETC). 

Ayrıca kabuğun B bölgesinde dâhili sıcaklık kesişimi görülür 
(Θ1,B=Θ2,c).

NTU1 değeri 1,83 değerine yükseltildiğinde farklı bir çalış-
ma koşuluyla karşılaşılır. Bu koşul altında sıcaklık dağılımı 
Şekil 6b’de görüldüğü gibi olacaktır. Şekilde sıcak akışkanın 
sıcaklığının ısı değiştiricisinin c parçasının ikinci kısmında 
azalmak yerine tuhaf şekilde artış gösterdiği görülmektedir. 
Bu durum dâhili sıcaklık kesişimi noktasının (ITC) solunda 
kalan bu bölgede tersine ısı transferinin meydana gelmesin-
den kaynaklanmaktadır. Beklendiği gibi soğuk akışkanın çı-
kış sıcaklığı Şekil 6a’da verilen çalışma koşuluna göre daha 
yüksektir. Bu aşamada soğuk akışkanın sıcaklık etkenliğinin 
P1,a değerinden P1,b değerine arttığı görülmüştür. (alt indis ile 
gösterilen a ve b ifadeleri Şekil 6a ve b’de sırasıyla NTU1= 
0,87 ve 1,83, değerlerini ifade etmektedir). 

Kabuktaki akışkan sıcaklığı her iki bölgede de artmaya de-
vam eder; ancak bu artışın büyük bir kısmı kabuktaki B böl-
gesinde meydana gelir. (Şekil 6c) Buna karşın NTU1=5,00 
durumundaki soğuk akışkanın boyutsuz ortalama çıkış sıcak-
lığı Θ1,o (Şekil 6c), NTU1=1,83 durumundaki Θ1,o değerinden 
daha düşüktür (Şekil 6b). Bu durumda soğuk akışkan sıcak-
lık etkenliği P1, NTU1=1,83 çalışma koşuluna göre daha dü-
şük bir hâle gelir. Sonuç olarak akışkanın sıcaklık etkenliği 
NTU1=1,83 çalışma koşulunda maksimum değere ulaşır ve 
bu noktanın ötesinde büyüyen NTU1 değerleri için P1 sıcaklık 
etkenliği azalır. Akışkanın sıcaklık etkenliğindeki bu değişim 
Şekil 7’de gösterilmiştir [6].

 

       

 
 Şekil 6. Isı Kapasite Oranı R1=2 olan 1 – 2 TEMA J Kabuk – Boru Tipi Isı Değiştiricisinde Sıcaklık Dağlımı; (a) NTU1=0.87; (b) 

NTU1=1.83; (c) NTU1=5.0 [6]
Figure 6. Temperature Distributions in a 1–2 TEMA J Shell-and-Tube Heat Exchanger; Heat Capacity Rate Ratio R1=2; (a) 
NTU1=0.87; (b) NTU1=1.83; (c) NTU1=5.00 [6]

 
 

Şekil 7. 1 – 2 TEMA J Kabuk – Boru Tipi Isı Değiştiricisinde (a) Isı Transfer Oranı (R1=2) (b) Boyutsuz Entropi 
Üretim Miktarı (R1=1 ve 2, ϑ=2) [6]

Figure 7. (a) Heat Transfer Rate (R1=2), and (b) Dimensionless Entropy Generation Rate (R1=1 and 2, ϑ=2) in a 
1–2 TEMA J Shell-And-Tube Heat Exchanger [6].
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It is shown that in Figure 7, total dimensionless heat transfer 
rate q* is reach to the maximum value at operating point which 
is NTU1=1,83. Beyond that point, adding more heat transfer 
area decreases the heat transfer rate exchanged between the 
two fluids. The reason of this situation can be understood by 
detailing the heat transfer rate for both the shell and tube fluid 
zones.

From this figure, it is shown that only the tube segment 
“d” contributes to the heat exchanger performance with the 
dimensionless heat transfer rates increasing tendency with 
increasing NTU1. The heat transfer contribution of tube segments 
“a” and “b” is decreasing rapidly, while the heat transfer 
becomes reversed in tube segment “c”. Consequently; at large 
NTU1 values beyond NTU1=1,83, actually a large part of the heat 
exchanger does not contribute to design goal for this case.

When this situation is examined in terms of entropy genera-
tion, the entropy generation features two maximums and one 
local minimum value for this exchanger. The situation that two 
same outlet temperature values (ETCs) is with respect to en-
tropy generation which is maximum value. It is seen that at 
NTU1=0,87 and NTU1=5,00 points for this heat exchanger. On 
the other hand at NTU1=1,83 point local minimum entropy 
generation occurs in the heat exchanger and as a result of that 
maximum temperature effectiveness is seen at that point. When 
the operating conditions is examined for 1–2 TEMA J shell and 
tube heat exchanger, design with a single-pass unit at such 
large NTU1 values is not effective. Therefore second maximum 
entropy generation rate at large NTU1 is not important for de-
signing this type of heat exchanger.

The analysis shows that a heat exchanger design should be 
examine with regard to entropy generation and heat transfer. 
Critical point for this study is at high NTUs segment “a” and 
“b” do not contribute to heat transfer even if segment “c” has 
reverse heat transfer. The results that obtained by Shah and 
Pignotti (1989) from the analysis as follows;

• If only external temperatures cross exist in heat exchanger, 
the exchanger effectiveness increases at high NTUs.

• If existing of internal temperature cross cannot prevent 
by changing heat exchanger parameters, heat exchanger 
effectiveness gets lower after the point of S*

min at high 
NTUs.  It is seen that for heat exchangers has two or more 
maximum points for entropy generation, and the minimum 
point located between maximums for different range of 
NTUs [6].

 4. CONCLUSION

In this study that thermodynamic analysis of heat exchanger 
is presented in terms of irreversibility and entropy generation, 
the studies in the literature which research optimization of heat 
exchanger at first. After we investigated the basic principles 

of irreversibilities which is resulted from finite temperature 
difference, mixing and flow friction, we stated that maximum 
entropy generation and temperature cross phenomena by ex-
plaining sample cases. In conclusion;

• In the range of NTU between zero and infinity, there is at 
least one maximum entropy generation point,

• In this maximum entropy generation point, outlet tempera-
ture of each fluid is equal. Because of the external tempera-
ture cross beyond this point, outlet temperature of hot fluid 
will be lower than outlet temperature of the cold fluid,  

• When the point at issue is external temperature cross, NTU 
value and heat exchanger effectiveness raise together,

• Maximum heat transfer in the heat exchanger, occurs mini-
mum local entropy generation point which is obtained in 
the heat exchanger under present operating conditions,

• At some specific cases internal temperature cross occurs 
in high NTU values. In this condition, temperature effec-
tiveness decreases, cost – performance balance of heat ex-
changer will pass negative zone and with increasing  NTU 
value affect negatively to heat transfer.

Consequently the effect of entropy generation to heat transfer 
should be noted that at the heat exchanger design. NTU value 
should not address as a single design parameter. It must be 
known that increasing the value of NTU leads to reduce the ef-
fectiveness of the temperature in some cases. When faced with 
such a situation, the formation of temperature cross should be 
eliminated by changing heat exchanger geometry and flow ar-
rangement.

NOMENCLATURE

A : Total Heat Transfer Surface Area

C : Flow Stream Heat Capacity Rate, (mcp )

C* : Heat Capacity Rate Ratio, (Cmax / Cmin)

c : Specific Heat

cp : Specific Heat of Fluid at Constant Pressure

E : Exergy

h : Enthalpy

İirr : Irreversibility Rate

m : Mass Flow Rate

NTU : Number of Exchanger Heat Transfer Units,  
UA/Cmin

q  : Heat Transfer Rate

q* : Normalized Heat Transfer Rate, 

P : Temperature Effectiveness, Dimensionless

Şekil 7’de de görülebileceği üzere toplam boyutsuz ısı trans-
fer oranı q*NTU1=1,83 değerinde maksimum değere ulaşmak-
tadır. Bu noktanın ötesinde ısı transfer alanının yani NTU 
değerinin artırılması akışkanlar arası ısı transfer miktarının 
azalmasına neden olur. Bunun sebebi aynı şekilde ısı değiş-
tirici bölgelerine göre ısı transfer miktarlarının detaylandırıl-
masıyla anlaşılabilir. 

Şekilde, sadece tüpün “d” bölümünün artan NTU1 değerlerin-
de boyutsuz ısı transferi miktarının artış eğilimi ile ısı değiş-
tirici performansına katkıda bulunduğu görülmektedir. Tüpün 
“c” bölümünde gerçekleşen ısı transferinin tersine dönmesi 
ile “a” ve “b” bölümlerinde de ısı transferi katkısı hızla azal-
maktadır. Sonuçta; ele alınan durum için NTU1=1,83 değe-
rinden sonraki yüksek NTU1 değerlerinde, ısı değiştiricisinin 
büyük bir bölümü aslında tasarım hedefine katkı sağlamaz.

Bu durum entropi üretimi açısından incelendiğinde bu ısı de-
ğiştiricisi için entropi üretim nitelikleri iki maksimum ve bir 
yerel minimum değere sahiptir. İki çıkış sıcaklık değerlerinin 
aynı olduğu durum (HSK noktaları) entropi üretiminin mak-
simum olduğu değerle ilişkilidir. Bu durum bu ısı değiştiricisi 
için NTU1=0,87 ve NTU1=5,00 noktalarında görülür. Diğer 
yandan NTU1=1,83 noktasında minimum yerel entropi üreti-
mi oluşurken bunun sonucu olarak maksimum sıcaklık etken-
liği görülür. 1-2 TEMA kabuk – boru tipi ısı değiştiricisi için 
çalışma koşulları incelendiğinde tek paslı bir tasarım yüksek 
NTU1 değerlerinde efektif değildir. Bu nedenle yüksek NTU1 
değerindeki ikinci maksimum entropi oranı böyle bir tasarım-
daki ısı değiştirici tasarımında önemli değildir. 

Analiz ısı değiştirici tasarımının entropi üretimi ve ısı transfe-
ri açısından irdelenmesi gerektiğini göstermiştir. Çalışmanın 
kritik noktası yüksek NTU değerleri için “a” ve “b” kısımları 
ısı transferine katkı sağlamamaktadır hatta “c” kısmının ters 
ısı transferine sahip olmasıdır. Analizden, Shah and Pignotti 
(1989) tarafından elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir;

• Eğer ısı değiştiricisinde sadece harici sıcaklık kesişimi 
meydana gelirse yüksek NTU değerlerinde ısı değiştirici 
etkenliği artar.

• Eğer dahili sıcaklık kesişimi ısı değiştirici parametreleri 
değiştirilerek engellenemez ise, yüksek NTU değerlerinde 
S*

min  noktasından sonra ısı değiştirici etkenliği azalır. Isı 
değiştiricilerinde genellikle farklı NTU aralığı için entropi 
üretiminde iki veya daha fazla maksimum nokta ve maksi-
mumlar arasında bulunan minimum nokta görülür [6]. 

4. SONUÇ

Isı değiştiricilerinin termodinamik analizinin, tersinmezlikler 
ve entropi üretimi bakımından sunulduğu bu çalışmada; önce-
likli olarak ısı değiştiricisi optimizasyonunu konu alan litera-
tür çalışmaları incelenmiştir. Sonlu sıcaklık farkı, karışım ve 

akış sürtünmesinden kaynaklanan temel tersinmezlik prensip-
lerinin irdelenmesinin ardından maksimum entropi üretimi ve 
sıcaklık kesişimi olguları örnek durumlar belirtilerek açıklan-
mıştır. Çalışmanın sonucunda;

• NTU’nun sıfır ve sonsuz değer aralığında en az bir maksi-
mum entropi üretim noktası bulunmaktadır,

• Bu maksimum entropi üretimi noktasında, her bir akışka-
nın ısı değiştiricisinden çıkış sıcaklıkları aynı olmaktadır. 
Harici sıcaklık kesişimi nedeniyle bu noktanın ötesinde 
sıcak akışkanın çıkış sıcaklığı, soğuk akışkanın çıkış sı-
caklığından düşük olacaktır.

• Harici sıcaklık kesişimi söz konusu olduğunda NTU değe-
ri ile ısı değiştiricisi etkenliği birlikte artar,

• Isı değiştiricisindeki maksimum ısı transferi, mevcut ça-
lışma şartları altındaki ısı değiştiricisinde elde edilen yerel 
minimum entropi üretim noktasında meydana gelir,

• Bazı özel uygulamalarda yüksek NTU değerlerinde dahili 
sıcaklık kesişimi meydana gelmektedir. Bu durumda sı-
caklık etkenliği azalıp ısı değiştiricisi fiyat – performans 
dengesi olumsuz bölgeye geçecek ve NTU değerinin daha 
da artırılması ısı geçişinde negatif etki oluşturacaktır.

Sonuç olarak ısı değiştiricisi tasarımında entropi üretiminin 
ısı transferine olan etkisi dikkate alınmalıdır. NTU değeri tek 
başına bir tasarım parametresi olarak ele alınmamalıdır.  Bazı 
durumlarda NTU değerinin artırılmasının sıcaklık etkenliğini 
azaltacağı bilinmelidir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında 
sıcaklık kesişimi oluşumu, ısı değiştiricisi geometrisi ve akış 
düzenlemelerinde yapılan değişikliklerle giderilmelidir. 

SEMBOLLER

A : Isı Transfer Yüzey Alanı

C : Akışkan Isı Kapasite Değeri, (mcp )

C* : Isı Kapasitesi Oranı, (Cmax / Cmin)

c : Özgül Isı

cp : Sabit Basınç Altında Özgül Isı

E : Ekserji

h : Entalpi

İirr : Tersinmezlik Değeri

m : Kütlesel Debi

NTU : Etkenlik Geçiş Birim Sayısı, UA/Cmin

q : Isı Transferi

q* : Düzeltilmiş Boyutsuz Isı Transferi Miktarı, 

P : Boyutsuz Sıcaklık Etkenliği

( )( )2, 1,/ p i iq mc T T −  ( )( )2, 1,/ p i iq mc T T − 

.

. .
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R : Boyutsuz Isı Kapasitesi Oranı

R  : İdeal Gazlar İçin Gaz Sabiti

Sirr : Entropi Üretimi

s : Entropi

S* : Düzeltilmiş Boyutsuz Entropi Üretimi, Śirr/Cmax 
ya da Śirr/C2 

T0 : Çevre Sıcaklığı

T : Sıcaklık

U : Toplam Isı Transfer Katsayısı

ν : Özgül Hacim

W : İş

Yunan Harfleri

ρ	 :	 Yoğunluk

τ : Zaman

ε		 :	 Isı Değiştirici Etkenliği

ϑ	 :	 Akışkan Giriş Sıcaklıkları Oranı

Θ : Boyutsuz Sıcaklık, (T - T1,i ) / (T2,i - T1,i )

Alt İndisler

cv : Kontrol Hacmi

c : Soğuk

h : Sıcak

i : Giriş

lm : Logaritmik Ortalama

lost : Kayıp

max : Maksimum

min : Minimum

o : Çıkış

1,2,3.. : İndis

R : Heat Capacity Rate Ratio, Dimensionless

R  : Gas Constant for a Particular Gas

Sirr : Entropy Generation Rate

s : Entropy

S* : Normalized Entropy Generation Rate, Śirr/Cmax 

or Śirr/C2 

T0 : Environment Temperature

T : Temperature

U : Overall Heat Transfer Coefficient

ν : Specific Volume

W : Work

Greek Letters

ρ	 :	 Density

τ : Time

ε		 :	 Heat Exchanger Effectiveness

ϑ 	 :	 Inlet Temperature Ratio

Θ  : Dimensionless Temperature,  (T - T1,i ) / (T2,i - T1,i )

Subscripts

cv : Control Volume

c : Cold Fluid Side

h : Hot Fluid Side

i : Inlet

lm : Logarithmic Mean 

lost : Lost

max : Maximum

min : Minimum

o : Outlet

1,2,3.. : Subscript
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