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ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNİN EKSERJETİK YÖNLERİ

ÖZET
Isı değiştiricileri değişik konutsal ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Per-
formansları çoğunlukla enerjetik bakış açılarından değerlendirilmektedir. Sürdürülebilir kalkınmaya 
giden bir yol olan ekserji, son yıllarda ısıl sistemlerin performansının değerlendirilmesi ve olası iyi-
leştirme alanlarının belirlenmesi için, etkin ve önemli bir araç olması nedeniyle, çok popüler olmuştur

Bu yazıda, ısı değiştiricilerinin performansının ekserjetik olarak nasıl değerlendirilebileceğini gös-
termek için bu yararlı araca odaklanılmaktadır. Bu bağlamda, öncelikle genel ekserjetik bağıntılar 
verilmektedir. Daha sonra, bu bağıntıların nasıl uygulandığını  açıklığa kavuşturmak için açıklayıcı  
bir örnek ele alınmaktadır. Son olarak, elde edilen sonuçlar sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Isı değiştiriciler, enerji, ekserji

ABSTRACT
Heat exchangers have been widely utilized in various residential and industrial applications. Their 
performances are mostly assessed from the energetic points of view.  Exergy, which is a way to susta-
inability, has been very popular due to its effective and essential tool for performance assessment and 
determination of rooms for possible  improvements of thermal systems in recent years. 

This paper focuses on this useful tool to indicate how the performance of heat exchangers may be 
exergetically evaluated. In this regard, the general exergy relations are presented first. An illustrative 
example is then included to clarify  how the relations  are applied. Finally, the results obtained are 
given. 
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1. GİRİŞ

Bir ısı değiştirici, enerjiyi sıcak akışkandan soğuk akış-
kana ısı formunda aktarmak için kullanılır. Akışkan-
lar arasında sıcaklık farklılıkları vardır. Bu yüzden 

ısı kendiliğinden geçer. İşlem süresince, ekserjinin bir kısmı 
akışkan sürtünmesinden dolayı tüketilir. Ekserji analizinin 
önemli bir kısmı olan bu tüketilen ekserji “ekserji yıkımı veya 
yokoluşu veya tahribi” olarak bilinir (Paniagua vd., 2013).

Isı değiştiricilerin ekserjetik analizi ve değerlendirmesi üze-
rine yürütülen bazı çalışmalar söz konusu olduğunda, Se-
menyuk (1990), boyutsuz bir sıcaklığın fonksiyonu olarak ısı 
değiştiricilerinin ekserjetik verimi üzerine çalıştı ve teknik 
olarak uygun olmayan ısı değiştirici işletmesinin alanlarını 
gösterdi. Aynı zamanda, rasyonel olmayan soğuk ısıl taşıyı-
cıları (çevre sıcaklığının altında) ısıtmak için sıcak ısıl taşı-
yıcıları kullandı. Çünkü bu ısıtmayı gerçekleştirebilmek için 
çevre havası kullanılabilirdi. Buna ilaveten, çevre sıcaklığın-
dan göreceli olarak uzak olan işletme sıcaklıklarına odaklan-
dı. Rašković vd.  (2002),  Pinç yöntemine göre tasarlanan bir 
ısı değiştiricisi şebekesinin  ekserji kayıplarını analiz ettiler. 
Aynı zamanda, bu ısı değiştiricisi şebekesindeki  ekserji de-
ğişimlerini ve kayıplarını belirlediler. Pinç tasarımı kuralları 
ve artı/eksi prensibiyle üretilen ısı değiştiricileri şebekesinin, 
minimum ekserji kayıplarına dayalı olarak en iyi performan-
sı sağlayan bir çözüm olduğunu bildirdiler. Hirs (2003), bir 
ısı değiştiricisinin termodinamik performansını değerlendir-
di. Çıkan ekserji akımının giren ekserji akımına oranı olarak 
termodinamik verimi de tanımlayıp termodinamik verim ile 
ısı değiştiricisi ısı geçiş etkinliği arasında doğrudan bir kıyas-
lamayı mümkün kılmak için ekserji kayıplarını göz ardı etti. 
Peng vd. (2007), ısı geçiş birimleri, ısıl kapasite oranı ve akış 
şekillerine bağlı olarak ısı geçiş etkinliğini açıkladılar. Mak-
simum ekserji verimini elde etmek için ısıl kapasite oranının 
optimum değerini hesaplamak için bir ifadeyi önerirlerken, 
ekserji verimini, karşıt akışlı, çapraz akışlı ve paralel akışlı 
ısı değiştiricileri için farklı akış şekilleriyle verdiler. Boelman 
vd. (2009), çevre sıcaklığına yakın sıcaklıklarda ısı alışverişi 
için etkin ve etkin olmayan sıcaklık kombinasyonlarını belir-
lemek için ekserji veriminin nasıl kullanılabildiğini bildirdi-
ler. Ayıca, enerji ve ekserji verimlerini kullanarak hava-hava 
kaynaklı duyulur bir ısı değiştiricisi için basit bir model sun-
dular. Elias vd. (2013), değişik nano partikül şekillerin, nano 
akışkanlarla çalışan gövde-boru tipi bir ısı değiştiricisinin 
performansı üzerine etkilerini analitik olarak araştırdılar. Atık 
bir ısı geri kazanım sisteminde kullanılan bu ısı değiştiricisi-
nin termodinamik performansını, ısı transfer akımı ve entropi 
üretimi bakımından analiz edip değerlendirdiler. 

Bu yazının yapısı, aşağıdaki şekilde organize edilmiştir:  Ön-
celikle, ısı değiştiricilerinin performansını analiz etmek ve 
değerlendirmek için kullanılan ana bağıntılar verilecektir. 

1. INTRODUCTION* 

A heat exchanger is used to transport energy from 
hot fluid to cold fluid in the form of heat. There is 
a temperature difference between fluids, so the heat 

flows spontaneously. During the process, some of the exergy 
is consumed due to fluid friction. This consumed exergy is 
called as “exergy destruction” which is the important part of 
the exergy analysis Paniagua et al., (2013).

As far as some studies on exergetic analysis and assessment 
of heat exchangers are concerned,  Semenyuk (1990) studied 
on exergetic efficiency of heat exchangers as a function of a 
dimensionless temperature, and indicated domains of techni-
cally inexpedient heat exchanger operation. He also utilized 
hot thermal carriers (above environmental temperature) to 
heat cold thermal carriers (below environmental temperature), 
which was irrational because this heating could be accom-
plished using environmental air. In addition, he concentrated 
on operating temperatures relatively far from the environmen-
tal temperature. Rašković et al. (2002) analyzed  the exergy 
loses of a heat exchanger network, designed by Pinch method.  
They also defined the exergy changes and loses  in the heat 
exchanger network. They reported that that heat exchangers 
network, generated by Pinch design rules and plus/minus prin-
ciple, indicated a solution with a best performance based on  
minimum exergy loses. Hirs (2003) assessed  the thermody-
namic performance of a heat exchanger.  He also defined the 
thermodynamic efficiency as the ratio of the output exergy rate  
to the input exergy rate, and omitted exergy loss rates due to 
the flow resistance to enable a direct comparison between the 
thermodynamic efficiency and the heat exchanger heat transfer 
effectiveness. Peng et.al. (2007) reported heat transfer effec-
tiveness based on the number of heat transfer units, the heat 
capacity ratio and the flow pattern. They proposed  an expres-
sion for calculating the optimal value of the heat capacity ratio 
to achieve a  maximum exergy efficiency while they gave  ex-
ergy efficiencies  with different flow patterns for counter flow, 
cross flow and parallel flow heat exchangers. Boelman et al. 
(2009)  reported  how exergy efficiency could be utilized  to 
determine effective and ineffective temperature combinations 
for heat exchange at near-environmental temperatures. They 
also  presented  a simple model for an air-to-air sensible heat 
exchanger using energy and exergy efficiencies. Elias et at. 
(2013) investigated the effect of various nanoparticle shapes  
on the performance of this heat exchanger operating with na-
nofluid analytically. They analyzed and assessed  the thermo-
dynamic performance of this exchanger that is used in a waste 
heat recovery system in terms of heat transfer rate and entropy 
generation.

The structure of this paper has been organized as follows: 
The main relations used to analyze and evaluate the perfor-
mance of heat exchangers will be  presented first. An illus-

* Makalenin İngilizcesi yazarları tarafından sağlanmıştır.



Cilt: 54
Sayı: 645

Cilt: 54
Sayı: 645Mühendis ve Makina Mühendis ve Makina30 31

Isı Değiştiricilerinin Ekserjetik Yönleri Exergetic Aspects of Heat Exchangers Hakan Çalışkan, Arif Hepbaşlı

Daha sonra, bu bağıntıların nasıl uygulandığını göstermek 
üzere açıklayıcı bir örnek sunulacaktır. Son olarak, çıkarılan 
ana sonuçlar sıralanacaktır.

2. ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN EKSERJETİK 
ANALİZİ

Bir ısı değiştiricinin genel şematik görünümü, kırmızı ve 
mavi hatların sıcak ve soğuk akışkanları gösterdiği  Şekil 1’de 
verilmiştir.  Isı, sıcaktan soğuğa aktarılır.

 Isı değiştiricinin ekserji balansı aşağıdaki şekilde yazılabilir:

Burada “        ” ve “         ” sırasıyla sıcak akışkanın ek-
serji girişi akımı ve ekserji çıkışı akımıdır. Ayrıca, “        ” 
ve “         ” sırasıyla soğuk akışkanın ekserji girişi akımı 
ve ekserji çıkışı akımıdır. Son olarak “        ” ekserji yıkımı 
akımıdır.

Akışkanın ekserji akımı (    ) aşağıdaki gibi hesaplanır:

Burada “    ” akışkanın kütlesel debisi, “Tf” akışkan sıcak-
lığı, “cp,f” akışkanın özgül ısıl kapasitesi, “hf” akışkan sı-
caklığındaki akışkanın entalpisi, “sf” akışkan sıcaklığındaki 
akışkanın entropisi, “To” ölü durum sıcaklığı, “hf” ölü durum 
sıcaklığındaki akışkanın entalpisi ve “so” ölü durum sıcaklı-
ğındaki akışkanın entropisidir. Böylece;

trative example will be then presented to indicate how the 
relations are applied. Finally, the main conclusions drawn 
will be listed.  

2. EXERGETIC ANALYSIS OF HEAT 
EXCHANGERS

The general schematic layout of a heat exchanger is shown in 
Fig. 1 where the red and blue lines indicate the hot fluid and 
cold fluids, respectively. The heat is transported from hot to 
cold.

 The exergy balance of the heat exchanger can be written in 
the rate form as follows:

where “        ” and “         ” are the exergy input and out-
put rates of the hot fluid, respectively. Also, “        ” and        
“         ” are the exergy input and output rates of the cold 
fluid, respectively. Finally, “        ” is the exergy destruc-
tion rate.

The exergy rate of the fluid (    ) is calculated as follows:

where “    ” is the mass flow rate of the fluid, “Tf” is the 
fluid temperature, “cp,f” is the specific heat of the fluid, “hf” 
is the enthalpy of fluid at the fluid temperature, “sf” is the 
entropy of fluid at the fluid temperature, “To” is the dead state 
temperature, “hf” the enthalpy of fluid at the dead state tem-
perature, and “so” is the entropy of fluid at the dead state 
temperature. Hence;

Burada “   ” kütlesel debi, “cp” özgül ısıl kapasite ve “T” 
sıcaklıktır. Ayrıca, alt indisler “in”, “out”, “c”, ve “h” sırasıyla 
giriş, çıkış, soğuk ve sıcak anlamındadır. 

Isı değiştiricinin ekserji yıkım akımı (       ) aşağıdaki gibi 
bulunabilir:

Burada “       ” entropi üretim akımını göstermektedir. 

Literatürde, ısı değiştiricilerin ekserji veriminin hesaplanması 
için değişik yollar vardır (Hepbaşlı, 2008). Aşağıda, en yay-
gın kullanılan ikisi verilmektedir. Eşitlik (9)’un, Eşitlik (8)’e 
göre, ekserjetik değerlendirmeler bakımından daha anlamlı 
olduğuna dikkat edilmelidir. 

Isı değiştiricisinin evrensel ekserji verimi (φuniv) aşağıdaki gibi 
hesaplanır:

Isı değiştiricisinin fonksiyonel ekserji verimi (φfunc) aşağıdaki 
şekilde bulunabilir:

3. AÇIKLAYICI ÖRNEKLER

3.1 Sistem Açıklamaları
Bu çalışmada, iki değişik ısı değiştiricisi, yani gövde borulu 
ve çift borulu karşı akışlı ısı değiştiricileri incelenmiştir. Ölü 
durum (referans durum) sıcaklıkları; 0.01 °C, 5 °C, 10 °C, 15 
°C ve 20 °C olarak kabul edilmiştir. Sistemlerden biri sıcak 

where “   ” is the mass flow rate, “cp” is the specific heat 
capacity, and “T” is the temperature. Also, subscripts “in”, 
“out”, “c”, and “h” are the meaning of input, output, cold, 
and hot, respectively.

The exergy destruction rate of a heat exchanger (       )  
can be found as follows:

where “       ” is the entropy generation rate.

In the literature, there are various ways to calculating the 
exergy efficiency of  heat exchangers (Hepbasli, 2008). In 
the following, two most commonly used ones are given. It 
should be noted that Equation (9) is more meaningful com-
pared to Equation (8) in terms of exergetic assessments.   

The universal exergy efficiency of a heat exchanger (φuniv) is 
determined as follows:

The functional exergy efficiency of a heat exchanger (φfunc) is 
found as follows:

3. ILLUSTRATIVE EXAMPLES

3.1 System Descriptions

In this study, two various heat exchangers, namely  shell-tube 
and double pipe counter flow heat exchangers, are studied. 
The dead-state (reference state) temperatures are assumed to 
be 0.01 °C, 5 °C, 10 °C, 15 °C and 20 °C.  One of the systems 
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Şekil 2. 2 Gövde-18 Boru Geçişli Isı Değiştiricinin Genel Şematik 
Görünümü
Figure 2. General Schematic Layout of the 2 Shell-18 Tube Passes 
Heat Exchanger

Şekil 1. Bir Isı Değiştiricinin Genel Şematik Görünümü
Figure 1. General Schematic Layout of a Heat Exchanger
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yağın 127.5°C’den 67 °C’ye soğutulduğu sırada, suyun 19 
°C’de girdiği ve 54.82 °C’de çıktığı 2 gövde-18 boru geçişli 
bir ısı değiştiricidir. 2 gövde-18 boru geçişli ısı değiştirici-
nin genel şematik görünümü Şekil 2’de verilmiş ve özellikler 
Tablo 1’de sunulmuştur.

Diğer sistem ise, sıcak suyun 95 °C girdiği ve 92.53 °C çık-
tığı sırada, soğuk suyun 10 °C’den 40 °C’ye ısıtıldığı ince 
cidarlı çift borulu karşı akışlı bir ısı değiştiricidir. İnce cidarlı 
çift borulu karşı akışlı bir ısı değiştiricinin genel şematik gö-
rünümü Şekil 3’te gösterilmiş ve özellikler Tablo 2’de liste-
lenmiştir.

3.2 Bulguların Değerlendirilmesi ve Tartışmalar

İki farklı ısı değiştiricisine ekserji analizi uygulanmıştır. 2 
gövde-18 boru geçişli ısı değiştiricinin ekserjetik sonuçları 
Tablo 3’te verilmiştir. Isı değiştiricilerinin en yüksek ekserji 
giriş akımı 0.01°C ölü durum sıcaklığında bulunmuştur; ay-
rıca sıcak yağın ekserji akımı yüksek sıcaklıklı olmasından 
dolayı toplam ekserji girişinin en büyük kısmıdır. Maksimum 
ekserji yıkımı akımı 55.09 kW olarak en yüksek ölü durum sı-
caklığı 20°C için bulunmuştur. Bunun yanı sıra sıcak yağdan 
soğuk suya olan enerjetik ısı transferi akımı 359.37 kW olarak 
bulunmuştur. 2 gövde-18 boru geçişli ısı değiştiricinin ekser-
ji verimi değişimi Şekil 4’te sunulmuştur. 2 gövde-18 boru 
geçişli ısı değiştiricinin en düşük evrensel ve fonksiyonel ek-
serji verimleri sırasıyla % 41.75 ve % 25.87 olarak 20°C ölü 
durum sıcaklığında hesaplanmışken, en yüksek ekserji verim 
değerleri % 63.88 ve % 45.24 olarak 0.01 °C ölü durum sıcak-
lığında bulunmuştur.

Diğer yandan, ince cidarlı çift borulu karşı akışlı ısı değiştiri-
cinin ekserjetik sonuçları Tablo 4’de tablo halinde verilmiştir. 
Bu ısı değiştiricinin en yüksek toplam ekserji girişi akımı 0.01 
°C ölü durum sıcaklığı için bulunmuştur. Ayrıca sıcak suyun 

is the 2 shell and 18 tube passes heat exchanger, in which the 
cold water enters at 19 °C and leaves at 54.82 °C while the 
hot oil is cooled from 127.5 °C to 67 °C.  The general sche-
matic layout of the 2 shell-18 tube passes heat exchanger is 
given in Fig. 2 and their  specifications are listed  in Table 1.

The second one is a thin-walled double-piped counter-flow 
heat exchanger, in which the cold water heated from 10 °C to 
40 °C, while the hot water enters at 95 °C and leaves 92.53 
°C. The general schematic layout of the thin-walled double-
piped counter-flow heat exchanger is shown in Fig. 3 and the 
specifications are listed in Table 2.

3.2 Results and Discussion

The exergy analysis is performed to the two different heat 
exchangers. The exergetic results of the 2 shell-18 tube 
passes heat exchanger are given in Table 3. The maximum 
exergy input rates of this heat exchanger are obtained at 0.01 
°C dead state temperature; also the exergy rate of the hot 
oil is the major part of the total exergy input due to its high 
temperature for all of the dead state temperatures. The maxi-
mum exergy destruction rate is found for the highest dead 
state temperature of 20 °C as 55.09 kW. Furthermore, ener-
getic heat transfer rate from hot oil to cold water is found as 
359.37 kW. The exergy efficiency changing of the 2 shell-18 
tube passes heat exchanger is illustrated in Fig. 4. The maxi-
mum universal and functional exergy efficiencies of the 2 
shell-18 tube passes heat exchanger are found to be 63.88% 
and 45.24% at the dead state temperature of 0.01 °C, while 
minimum rates are determined as 41.75% and 25.87% at 20 
°C dead state temperature, respectively.

On the other hand, the exergetic results of the thin-walled 
double-piped counter-flow heat exchanger are tabulated in 
Table 4. The maximum total exergy input rates of this heat 
exchanger are found for 0.01 °C dead state temperature. Also 

Tablo 1. 2 Gövde-18 Boru Geçişli Isı Değiştiricinin Özellikleri
Table 1. Specification of the 2 Shell-18 Tube Passes Heat Exchanger

Parametre 
Parameter

Değer
Rate

Birim
Unit

Sıcak yağın giriş sıcaklığı (T1)
Inlet temperature of hot oil (T1)

127.5 °C

Sıcak yağın çıkış sıcaklığı (T2)
Outlet temperature of hot oil (T2)

67 °C

Suyun giriş sıcaklığı (T3)
Inlet temperature of water (T3)

19 °C

Suyun çıkış sıcaklığı (T4)
Outlet temperature of water (T4)

54.82 °C

Suyun özgül ısıl kapasitesi (cp,w)
Specific heat capacity of water (cp,w) 4.18 kJ/kg°·C

Yağın özgül ısıl kapasitesi (cp,o)
Specific heat capacity of oil (cp,o)

2.2 kJ/kg°C

Genel ısı transfer katsayısı (U)
Overall heat transfer coefficient (U) 0.32 kW/m2°·C

Yağın kütlesel debisi ( om )
Mass flow rate of oil ( om )

2.7 kg/s

Suyun kütlesel debisi ( wm )
Mass flow rate of water ( wm )

2.4 kg/s

Isı transferi yüzey alanı (A)
Heat transfer surface area (A) 19.46 m2

Düzeltme faktörü (F)
Correction factor (F) 0.97 -

Logaritmik sıcaklık farkı (ΔTlm)
Log mean temperature difference (ΔTlm)

59.49 °C
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Şekil 3. İnce Cidarlı Çift Borulu Karşı Akışlı Isı Değiştiricinin Genel Şematik Görünümü
Figure 3. General Schematic Layout of the Thin-walled Double-piped Counter-flow Heat Exchanger

Parametre / Parameter Değer / Rate Birim / Unit

Soğuk suyun giriş sıcaklığı (T1)
Inlet temperature of cold water (T1)

10 °C

Soğuk suyun çıkış sıcaklığı (T2)
Outlet temperature of cold water (T2)

40 °C

Sıcak suyun giriş sıcaklığı (T3)
Inlet temperature of hot water (T3)

95 °C

Soğuk suyun çıkış sıcaklığı (T4)
Outlet temperature of hot water (T4)

92.53 °C

Soğuk suyun özgül ısıl kapasitesi (cp,cw)
Specific heat capacity of cold water (cp,cw)

4.19 kJ/kg°·C

Sıcak suyun özgül ısıl kapasitesi (cp,hw)
Specific heat capacity of hot water (cp,hw)

4.18 kJ/kg°·C

Genel ısı transfer katsayısı (U)
Overall heat transfer coefficient (U)

0.94 kW/m2·°C

Soğuk suyun kütlesel debisi 
Mass flow rate of cold water  

0.23 kg/s

Sıcak suyun kütlesel debisi 
Mass flow rate of hot water 

2.8 kg/s

Isı transfer yüzey alanı (A)
Heat transfer surface area (A)

0.45 m2

Etkinlik (ε)
Effectiveness (ε)

0.35 -

Aktarım birimi sayısı (NTU)
Number of transfer unit (NTU)

0.44 -

Tablo 2. İnce Cidarlı Çift Borulu Karşı Akışlı Isı Değiştiricinin Özelliklerı
Table 2. Specification of the Thin-walled Double-piped Counter-flow Heat Exchanger
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ekserji akımı en yüksek ekserjetik değerdir. En düşük ekserji 
akımı sıfır (0) olarak 10 °C’de soğuk suyun ekserji girişi akı-
mı için hesaplanmıştır. Çünkü soğuk suyun sıcaklığı ve ölü 
durum (referans) sıcaklığı aynıdır (10 °C). En düşük ekserji 
yıkımı akımı 4.95 kW olarak en düşük ölü durum sıcaklığı 
0.01 °C için elde edilmiştir. Bunun yanı sıra, sıcak sudan so-
ğuk suya enerjetik ısı transferi akımı 28.91 kW olarak belir-
lenmiştir. İnce cidarlı çift borulu karşı akışlı ısı değiştiricinin 
ekserji verimi değişimi Şekil 5’te gösterilmiştir. İnce cidarlı 
çift borulu karşı akışlı ısı değiştiricinin en düşük evrensel ve 
fonksiyonel ekserji verimleri sırasıyla % 94.15 ve % 7.93 ola-
rak 20 °C ölü durum sıcaklığında bulunmuşken, en yüksek 
ekserji verim değerleri % 96.84 ve % 32.50 olarak 0.01 °C ölü 
durum sıcaklığında hesaplanmıştır.

the exergy rate of the hot water has the highest exergetic rate. 
The minimum exergy rate is calculated as zero (0) for the ex-
ergy input rate of cold water at 10°C. Because, the tempera-
ture of the cold water and dead state (reference) are same (10 
°C). The minimum exergy destruction rate  is obtained for the 
lowest dead state temperature of 0.01 °C as 4.95 kW. Further-
more, energetic heat transfer rate from hot to cold water is 
determined to be 28.91 kW. The exergy efficiency changing 
of the thin-walled double-piped counter-flow heat exchanger 
is shown in Fig. 5. The maximum universal and functional 
exergy efficiencies of the thin-walled double-piped counter-
flow heat exchanger are calculated as 96.84% and 32.50% 
at a dead state temperature of 0.01 °C, while the minimum 
rates are found to be 94.15% and 7.93% at 20 °C dead state 
temperature, respectively. 
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Şekil 4. 2 Gövde-18 Boru Geçişli Isı Değiştiricinin Ekserji Verimi Değişimi
Figure 4. Exergy Efficiency Changing of the 2 Shell-18 Tube Passes Heat Exchanger

Ekserjetik kısım / Exergetic part Ölü durum sıcaklığı (°C) / Dead state temperature (°C)

0.01 5 10 15 20

Sıcak yağın ekserji giriş akımı (E x1)
Exergy input rate of hot oil (E x1)

135.80 kW 124.71 kW 114.14 kW 104.09 kW 94.55 kW

Sıcak yağın ekserji çıkış akımı (E x2)
Exergy output rate of hot oil (E x2)

42.04 kW 35.81 kW 30.10 kW 24.91 kW 20.24 kW

Soğuk suyun ekserji giriş akımı (E x3)
Exergy input rate of cold water (E x3)

6.33 kW 3.42 kW 1.40 kW 0.27 kW 0.02 kW

Soğuk suyun ekserji çıkış akımı (E x4)
Exergy output rate of cold water (E x4)

48.75 kW 40.05 kW 32.23 kW 25.30 kW 19.24 kW

Toplam ekserji giriş akımı (ΣE  xin =E x1+E x3)
Total exergy input rate (ΣE  xin =E x1+E x3)

142.13 kW 128.13 kW 115.54 kW 104.36 kW 94.57 kW

Toplam ekserji çıkış akımı (ΣE  xout =E x2+E x4)
Total exergy output rate (ΣE  xout =E x2+E x4)

90.79 kW 75.86 kW 62.33 kW 50.21 kW 39.48 kW

Soğuk suyun ekserji farkı (E x4-E x3)
Exergy difference of cold water (E x4-E x3)

42.42 kW 36.63 kW 30.83 kW 25.02 kW 19.22 kW

Sıcak yağın ekserji farkı (E x1-E x2)
Exergy difference of hot oil (E x1-E x2)

93.75 kW 88.90 kW 84.04 kW 79.18 kW 74.31 kW

Ekserji yıkımı akımı (E xdest )
Exergy destruction rate (E xdest )

51.34 kW 52.27 kW 53.21 kW 54.15 kW 55.09 kW

Evrensel ekserji verimi (ϕuniv)
Universal exergy efficiency (ϕuniv )

% 63.88 % 59.20 % 53.95 % 48.11 % 41.75

Fonksiyonel ekserji verimi (ϕfunc )
Functional exergy efficiency (ϕfunc )

% 45.24 % 41.20 % 36.68 % 31.60 % 25.87

Tablo 3. 2 Gövde-18 Boru Geçişli Isı Değiştiricinin Ekserjetik Sonuçları
Table 3. Exergetic Results of the 2 Shell-18 Tube Passes Heat Exchanger
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Ekserjetik kısım / Exergetic part Ölü durum sıcaklığı (°C) / Dead state temperature (°C)

0.01 5 10 15 20

Soğuk suyun ekserji giriş akımı (E x1)
Exergy input rate of cold water (E x1)

0.17 kW 0.043 kW 0 kW 0.042 kW 0.16 kW

Soğuk suyun ekserji çıkış akımı (E x2)
Exergy output rate of cold water (E x2)

2.57 kW 1.96 kW 1.43 kW 0.99 kW 0.63 kW

Sıcak suyun ekserji giriş akımı (E x3)
Exergy input rate of hot water (E x3)

157.65 kW 140.76 kW 124.87 kW 110.03 kW 96.20 kW

Sıcak suyun ekserji çıkış akımı (E x4)
Exergy output rate of hot water (E x4)

150.27 kW 133.76 kW 118.27 kW 103.82 kW 90.38 kW

Toplam ekserji giriş akımı 
1 3 =  +  inEx Ex ExΣ   

Total exergy input rate 
1 3 =  +  inEx Ex ExΣ   

157.82 kW 140.80 kW 124.87 kW 110.07 kW 96.36 kW

Toplam ekserji çıkış akımı 2 4 =  +  outEx Ex ExΣ   

Total exergy output rate 2 4 =  +  outEx Ex ExΣ   
152.84 kW 135.72 kW 119.70 kW 104.81 kW 91.01 kW

Soğuk suyun ekserji farkı (E x2-E x1)
Exergy difference of cold water (E x2-E x1)

2.40 kW 1.92 kW 1.43 kW 0.95 kW 0.46 kW

Sıcak suyun ekserji farkı (E x3-E x4)
Exergy difference of hot water (E x3-E x4)

7.39 kW 6.99 kW 6.60 kW 6.21 kW 5.81 kW

Ekserji yıkımı akımı (E xdest)
Exergy destruction rate (E xdest)

4.98 kW 5.08 kW 5.17 kW 5.26 kW 5.35 kW

Evrensel ekserji verimi (ϕuniv)
Universal exergy efficiency (ϕuniv)

% 96.84 % 96.39 % 95.86 % 95.22 % 94.45

Fonksiyonel ekserji verimi (ϕfunc)
Functional exergy efficiency (ϕfunc)

% 32.50 % 27.40 % 21.69 % 15.24 % 7.93

Tablo 4. İnce Cidarlı Çift Borulu Karşı Akışlı Isı Değiştiricinin Ekserjetik Sonuçları
Table 4. Exergetic Results of the Thin-walled Double-piped Counter-flow Heat Exchanger
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Şekil 5. İnce Cidarlı Çift Borulu Karşı Akışlı Isı Değiştiricinin Ekserji Verimi Değişimi
Figure 5. Exergy Efficiency Changing of the Thin-walled Double-Piped Counter-Flow Heat Exchanger

• Isı değiştiricilerinin ekserji yıkımları ölü durum sıcaklı-
ğıyla doğru orantılıdır. Bu sistemdeki tersinmezliklerden 
meydana gelir ve verimi etkiler. Her iki ısı değiştirici için 
en düşük ekserji yıkımı akımları en düşük ölü durum sı-
caklığı 0.01°C’de elde edilmiştir. 

• En yüksek ekserjetik akım akışkanın sıcaklığıyla doğ-
ru orantılıdır. Eğer akışkan sıcaklığı sıcak ise ekserjetik 
değeri de yüksektir. Ayrıca, akışkan sıcaklığı ölü durum 
sıcaklığına eşit olduğunda ekserjetik değeri sıfırdır.

Ölü durum (referans) sıcaklığı termodinamiğin birinci ve 
ikinci kanunlarını esas alan ekserjetik sonuçları etkilemek-
tedir. Bu yüzden, ısı değiştiricileri için daha iyi tasarım ve 
yüksek verim için en uygun referans koşullar seçilmelidir. 
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4. SONUÇLAR

“İki gövde-18 boru geçişli” ve “ince cidarlı çift borulu karşı 
akışlı” ısı değiştiricileri, ekserji analizi aracılığıyla değer-
lendirilmiştir. 0.01 °C ve 20 °C arasında değişen beş farklı 
ölü durum (referans) sıcaklığının ekserjetik sonuçlar üzerine 
etkisi incelenmiştir. Bu çalışmadan aşağıdaki değerlendirme 
açıklamaları çıkartılabilir;

• Isı değiştiricilerinin ekserji verimi ölü durum sıcaklı-
ğıyla ters orantılıdır. Ekserji verimleri düşük ölü durum 
sıcaklıklarında daha yüksektir. Eğer ölü durum sıcaklığı 
artarsa ekserji verimi azalır. Her iki ısı değiştirici için en 
yüksek ekserji verimi en düşük ölü durum sıcaklığı 0.01 
°C’de bulunmuştur.

• Fonksiyonel ekserji verini evrensel ekserji veriminden 
daha düşüktür. Çünkü fonksiyonel ekserji verimi ayrı ayrı 
sıcak ve soğuk akışkanların ekserji farkını esas almakta-
dır, ancak evrensel ekserji veriminde böyle bir tanımlama 
yoktur.

4. CONCLUSIONS

The “2 shell-18 tube passes” and the “thin-walled double-
piped counter-flow” heat exchangers are assessed along with 
exergy analysis. The effects of the five different dead state 
(reference) temperatures, changing between 0.01 °C and 20 
°C, on the exergetic results are investigated. The following 
concluding remarks can be extracted from this paper;

• The exergy efficiencies of the heat exchangers are in-
versely proportional with dead state temperature. Their 
exergetic efficiency is higher at low dead state tempera-
tures. If the dead state temperature increases, exergy ef-
ficiency decreases. The maximum exergy efficiencies are 
found at minimum dead state temperature of 0.01°C for 
both of the heat exchangers.

• The functional exergy efficiency is lower than universal 
exergy efficiency. Because, the functional exergy effi-
ciency bases on temperature difference of hot and cold 
fluids separately, however there is no such a definition in 
the universal exergy efficiency.
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