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METAL KÖPÜK ISI DEĞİŞTİRİCİLER

ÖZET
Isı değiştiriciler bir cisim veya ortamdan diğer bir ortama ısı nakletmeye yarayan cihazlardır. Isı de-
ğiştiriciler; termik ve nükleer santrallerde, gaz türbinlerinde, ısıtma ve soğutmalarda, kimya sanayii 
ve diğer teknolojilerde yaygın olarak kullanılırlar. Isı değiştiriciler kullanım maksatlarına göre değişik 
isimler alırlar. En yaygın olarak kullanılan ısı değiştiriciler, ısının bir akışkandan diğer bir akışkana 
katı bir cisim üzerinden aktarıldığı ve sıvıların karışmadığı ısı değiştiricilerdir. Isı değiştiricilerde az 
bir ısı transfer yüzeyinde en yüksek ısı miktarının transfer edilmesi ekonomik açıdan istenilen bir 
özelliktir. Bu maksatla son yıllarda metal köpük ısı değiştiriciler daha fazla gündeme gelmiştir.

Bu çalışmada metal köpük ısı değiştiriciler ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Metal köpük, alüminyum köpük, ısı değiştiriciler

ABSTRACT
Heat exchangers are devices used to transfer heat from one body or medium to another medium. Heat 
exchangers are widely used in thermal and nuclear power plants, gas turbines, heating and refrigera-
ting applications, chemical processing industries and in other technologies. Depending on their res-
pective applications, heat exchangers take different names. The most widely used heat exchangers are 
those in which heat from one fluid is transmitted to another fluid by means of a solid body and where 
the fluids are not mixed with each other. Transferring the highest amount of heat on a small area is an 
economic feature sought for in heat exchangers. Under the light of this target, the latest years have 
seen an increasing trend in the use of metal foam heat exchangers. 

In this study, metal foam heat exchangers have been considered.
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1. GİRİŞ

Metal köpük, çeşitli gazların metal gövde içerisin-
de dağılarak boşluk oluşturduğu yapıya denmek-
tedir. Alüminyum, demir, nikel, kurşun, çinko ve 

titanyum, metal köpük yapımında kullanılan malzemelerdir. 
Ancak günümüzde alüminyum, düşük yoğunluğu,  korozyon 
direnci ve düşük ergime sıcaklığı gibi özellikleri nedeniyle, 
metal köpük yapımında en çok kullanılan metaldir. Bir metal 
köpük hücresinde yaklaşık olarak 12 ile 14 yüzey mevcut-
tur. Yüzeyler pentagonal ve hegzagonal şekillerden oluşurlar. 

Her bir yüzey aynı veya farklı uzunluklarda 4 ile 6 filamentle 
diğer yüzeylere bağlanır. Şekil 1'de açık hücreli alüminyum 
köpük ve temsili köpük hücresi görülmektedir.

Metal köpükler, açık hücreli ve kapalı hücreli olmak üzere 
iki yapı biçiminde üretilmektedir. Her iki yapı biçiminde de 
%80-95 oranına varan boşluk ve %5-20 oranında malzemeden 
oluşurlar. Eğer gözenekler birbiriyle bağlantılı bir halde bulu-

1. INTRODUCTION*

Metal foam is a structure formed by dispersion of 
various gases that form air gaps within a metal 
body. Aluminum, iron, nickel, lead, zinc and tita-

nium are the materials used in making metal foams. However; 
because of its superior features such as low density, resist-
ance against corrosion and low melting point, aluminum is 
the most widely used material in making metal foams. There 
are about 12 to 14 surfaces in a metal foam cell. The surfaces 
are in pentagonal and hexagonal shapes. Every surface is con-

nected to other surfaces with 4 to 6 filaments having same or 
different lengths. In Figure 1, open celled aluminum foam and 
representative foam cell are shown.

Metal foams are made in two structural shapes open celled 
and closed cell types. Each of the two types consists of air 
gaps at the rate of 80 to 95% and filling materials at the rate 
of 5-20%. If the pores exist in a connected way with each oth-

 

 Şekil 1. Açık Hücreli Alüminyum Köpük ve Temsili Köpük Hücresi
Figure 1. Representative of Open-Cell Aluminum Foam and Foam Cell

 
 Şekil 2. a) Açık Hücreli Alüminyum Köpük [1], b) Kapalı Hücreli Alüminyum Köpük [2]

Figure 2. a) Open-Cell Aluminum Foam [1], b) Closed-Cell Aluminum Foam [2]

* Makalenin İngilizcesi yazarı tarafından sağlanmıştır.
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nuyorsa, bu tür yapıya “açık hücreli”, hücrelerin her birinin içe-
risinde gaz hapsedilmiş ve birbirinden sızdırmazlık derecesin-
de duvarlarla ayrılmış ise “kapalı hücreli” alüminyum köpükler 
olarak adlandırılır.  Şekil 2a'da açık hücreli, Şekil 2b'de kapalı 
hücreli alüminyum köpüklerin hücre yapısı görülmektedir.

2. METAL KÖPÜKLERİN UYGULAMA 
ALANLARI 

Metal köpükler, hücre yapısının açık veya kapalı oluşuna göre 
değişik kullanım alanlarına sahiptirler. Otomotiv endüstrisin-
de; hafifliği, darbe emici özellikleriyle diğer metallere göre 
tercih edilir. Hafif ve sağlam yapıdaki alüminyum köpük sand-
viç paneller, çelik panellere göre  %25 daha hafif ve 8 kata va-
ran sağlamlıktadır. Alüminyum köpükler, otomotiv sanayinde 
çarpışma emici olarak da kullanılmıştır. Çarpışma kutuları 
darbe tamponu altına konularak çarpışma anında oluşan ener-
jiyi emerek araçta meydana gelecek hasarı azaltmaktadır[3]. 

er, the structure is termed as “open celled” whereas if within 
every cell gas has been confined the cells are separated with 
walls at a sealing level, then the foams are known as “closed 
cell” aluminum foams. In figures 2-a open cell and 2-b closed 
cell aluminum foams are shown respectively.   

2. APPLICATION AREAS OF THE 
METAL FOAMS 

Depending on their cell structures open or closed form, metal 
foams are used in various applications. Due to their lightness 
and shock absorbing features, aluminum foams are preferred 
in automotive industry over other metals.  The light and 
strong aluminum foam sandwich panels are 25% lighter than 
steel panels and up to 8 times as durable. Aluminum foams 
have had applications as collision suppressors in automotive 
industry as well. The collision boxes are placed under the 
collision buffer where they absorb the energy generated dur-

Enerji emiciler aynı zamanda raylı sistemlerde de kullanıl-
maktadır. Korozyon direnci ve yüksek ısı iletkenliği nedeniyle 
açık hücreli alüminyum köpükler ısı değiştiricisi olarak kulla-
nılabilirler. Kapalı hücreli köpük metaller ise düşük ısı iletken-
likleri nedeniyle termal kalkan olarak kullanılmaktadırlar. Bu 
uygulamalara örnek olarak soğutma radyatörleri, bilgisayar 
çipleri ve güç elektroniği için mikro elektronik cihazlar verile-
bilir. Alüminyum köpükler, uzay ve havacılık endüstrisinde de 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Alüminyum sandviç paneller, 
uçak gövde ve helikopter kuyruk elemanlarında tercih edil-
mektedir. Alüminyum ürünlerin hafifliği nedeniyle gemi inşa 
sektöründe büyük bir kullanım alanı bulmaktadır. Modern yol-
cu gemileri, alüminyum ekstrüzyon ürünler, alüminyum levha 
ve alüminyum köpüğün yaygın olarak kullanıldığı alanlardan 
biridir. Alüminyum köpükler, hafifliğin esas olduğu asansör 
kabinlerinde ve inşaat yardımcı elemanlarında kullanılabil-
mektedirler. Ses ve gürültünün kontrol edilmesi gereken köprü 
ve viyadüklerin altlarında, gürültülü çalışan (kompresör gibi) 
makinelerde susturucu olarak, su arıtıcılarda katı parçaları gaz 
veya sıvıdan ya da iki sıvıyı birbirinden ayırmak için kullanı-
labilir. Alüminyum köpükler; sanatsal yapılarda, mobilya ve 
oturma gruplarının şasi kısımlarında, bisiklet gibi günlük kul-
lanılan bineklerden sporcuların dizliğine varana kadar oldukça 
geniş bir kullanım alanına sahiptir. Şekil 3’te metal köpük için 
örnek kullanım alanlarından bazı örnekler verilmiştir [4].

3. METAL KÖPÜK ISI DEĞİŞTİRİCİLER
Metal köpük ısı değiştiriciler, kanatlı ısı değiştiricilerle çok 
benzer özelliğe sahiptirler. Tek fark kanatlarda metal köpük 
tabakasının olmasıdır. Metal köpükler ısı değiştirici için ka-
nat görevi görmektedirler.  Metal köpükler için gözenek yo-
ğunluğu, filament kalınlığı ve köpük malzemesi cinsi hedef 

ing collision thereby minimizing the damages imposed on 
the vehicle [3]. Energy absorbing devices are also used in rail-
way systems. Because of their corrosion resistance and high 
thermal conductivity, open cell aluminum foams can be used 
as heat exchangers. As for the closed cell foam metals, they 
are generally used as thermal barriers due to their low thermal 
conductivities.  Examples of these applications can be given 
as cooling radiators, computer chips and microelectronic de-
vices for power electronics. Aluminum foams have also been 
used widely in spacecraft and aircraft industry. Aluminum 
sandwich panels are preferred for use in aircraft fuselages and 
helicopter tail parts. Ship building sector is another applica-
tion area where aluminum products are used because of their 
being light in nature. Besides this, modern passenger ships 
also employ extensive use of aluminum extrusion products, 
plates and foams. On the basis of their being light, aluminum 
foams are used in elevator cabins and as auxiliary materials 
in building construction. They can also be used under bridges 
and viaducts where noise has to be controlled and as silencer in 
noisy operating machines like compressors and also in water 
purifiers where solid particles need to be separated from gas or 
liquid. Aluminum foams have diverse applications from artful 
structures, furniture and sofa frames, in daily riding tools like 
bicycles to sportsmen knee breeches. In figure 3 some applica-
tion examples of metal foams are given [4].

3. METAL FOAM HEAT EXCHANGERS 
Metal foam heat exchangers closely resemble finned heat 
exchangers in features. The only difference is their having 
a metal foam layer on their fins. The metal foams function 
as fin for the heat exchangers. Porous density, thickness of 
filament, type of the foam materials and application areas are 

Şekil 3. Metal Köpük İçin Örnek Bazı Kullanım Alanları [3,6,7]
Figure 3. Metal Foam Sample Some of the Utilization Areas [3,6,7]

     
 

     

 Şekil 4. Metal Köpük Isı Değiştiriciler [3,4,8]
Figure 4. Metal Foam Heat Exchangers [3,4,8]
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uygulamalar için ayırt edici özelliği oluşturmaktadır. Metal 
köpük kanatlı ısı değiştiriciler, açık hücreli metal köpüklerden 
ve yaygın olarak alüminyum kanatlı köpük ısı değiştiriciler-
den yapılmaktadır. Isı değiştiriciler de yüzey alanı ile transfer 
edilen ısı arasında doğrusal bir ilişki vardır. Metal köpük ka-
natlı ısı değiştiriciler, birim hacimde, konvansiyonel kanatlı 
ısı değiştiricilerden çok daha fazla yüzey alanına sahiptirler. 
Metal köpük kanatlı ısı değiştiricilerde birim hacimdeki yü-
zey alanı 10,000 m2/m3 değerine kadar ulaşmaktadır [5]. Şekil 
4'te metal köpük ısı değiştiricilerden bazı örnekler verilmiştir.

4. SONUÇLAR
Metal köpükler üzerine yapılan çalışmalar 1960’lı yıllara da-
yanmaktadır. Son 20 yılda bu çalışmalar hız kazanmıştır. Bir-
çok üniversite ve araştırma enstitüsünde üretim yöntemlerinin 
geliştirilmesi ve maliyetin düşürülmesi üzerine araştırmaya de-
vam edilmektedir. Ticari olarak üretilen metal köpükler, genel-
likle eriyik temelli üretim esasına dayanmaktadır. Metal köpük 
kanatlı ısı değiştiricilerin kullanım alanları oldukça çeşitlidir. 
Metal köpüklerin birim hacmindeki yüzey alanı, aynı boyut-
taki konvansiyonel ısı değiştiricilere oranla oldukça fazladır. 
Yüzey alanının artması Fourier ısı iletim kanununa göre daha 
yüksek ısı iletiminin sağlanması anlamına gelmektedir. Bu 
avantajına rağmen alüminyum köpüklü ısı değiştiriciler, en-
düstride henüz istenilen seviyede yaygınlaşamamıştır. Bunun 
en büyük nedeni alüminyum köpük üretimindeki zorluklar ve 
maliyetinin yüksek olmasıdır. Aynı boyuttaki konvansiyonel 
kanatlı ısı değiştiricilerin etkenliği alüminyum köpük kanatlı 
ısı değiştiricilerden daha yüksektir. Metal köpüklü ısı değişti-
ricilerinin etkenliğinin düşük çıkmasının bir nedeni de, sıcak 
akışkanın geçtiği borularla, kanat görevi yapan alüminyum 
köpük filamentlerinin tam temas sağlayamamasından kaynak-
lanmaktadır. Her ne kadar birim hacimdeki yüzey alanı fazla 
da olsa borularla filamentler arasında noktasal bir temas söz 
konusudur. Birim hacimdeki yüzey alanının büyük olmasına 
rağmen ısı kaynağıyla temas eden filamentlerin noktasal olma-
sı, ısı transferini azaltmaktadır. Noktasal temasın artırılması et-
kenliği artıracaktır. Bu bağlantıların üretim aşamasında yapıla-
bilecek bazı proseslerle iyileştirilmesinin metal köpük kanatlı 
ısı değiştiricilerin etkinliğini artıracağı umulmaktadır [4].

distinctive features for the metal foams.   Metal foam fin heat 
exchangers are generally made by using open cell aluminum 
foams. There is a linear relationship between the surface area 
and the amount of heat transferred on heat exchangers. Metal 
foam and finned heat exchangers have wider surface areas per 
unit volume than their conventional finned counterparts. It is 
known that the surface areas per unit volume for the metal 
foam heat exchangers can reach values of up to 10,000 m2/m3 
[5]. In figure 4, some metal foam heat exchangers are shown. 

4. CONCLUSIONS
Studies conducted on metal foams are dated back to 1960s. In 
the latest 20 years, these studies have recorded an increasing 
trend. A number of universities and research institutes continue 
to conducting researches on improving production methods 
and lowering costs. Metal foams produced commercially 
generally rely on melting base production principles. There 
are various application areas of metal foam finned heat 
exchangers. When compared with the conventional finned 
heat exchangers, metal foams exhibit large surface areas per 
unit volume. According to Fourier heat transfer theory, an 
increase in surface area leads to increasing the amount of heat 
transferred. Regardless of all these advantages they possess, 
aluminum foam heat exchangers have not yet been able to 
achieve a required level of use in industry.  The main reason 
for this is the higher costs involved in production of aluminum 
foams due to difficulties encountered in the process. The 
effectiveness of a conventional finned heat exchanger is higher 
than that of an aluminum foam heat exchanger of the same 
size. The reason for the low effectiveness value in metal foam 
heat exchangers is the insufficient contact existing between 
the tubes carrying hot fluid and the foam filaments that act 
as fins. Although the metal foam heat exchangers exhibit 
wider surface areas per unit volume, there is a point-wise 
type of contact between the tubes (heat source) and filaments 
which hinders the heat transferring process. Increasing 
the point-wise contact will improve the effectiveness. It is 
hoped that, by using some processes, improvements made on 
these connections during production phase will increase the 
effectiveness of the metal foam heat exchangers. 
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