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Çif t  Borulu  Is ı  Değiş t i r ic i  Deney Set i  

Çift Borulu Isı Değiştirici Deney Seti, mühendislik 

öğrencilerinin ısı transferi işleminde uygulamaya etki 

eden faktörler ve parametreler hakkında tecrübe edine-

bilecekleri görsel açıdan ısı transferi olayını daha iyi 

algılayabilecekleri bir deney setidir.  

 Deney seti, Shell-Tube sisteminde çift borulu ısı 

değiştirici kısımlarından oluşmaktadır.  

 Set üzerinde sıcak ve soğuk olmak üzere iki akış-

kan hattı bulunmaktadır. Her iki hat girişinde akışkan 

debilerinin ayarlanabileceği flowmetreler bulunmaktadır. Bu sayede farklı akış değerlerinde sistemin 

denge şartları ve ısı transfer verimliliği hesaplanabilmekte ve değişikliklerin sisteme etkisi görsel olarak 

çok daha kolay anlaşılabilmektedir. 

 Sıcak ve soğuk akışkan giriş/çıkış ve orta kısmına yerleştirilen sıcaklık sensörleri sayesinde ısı değişti-

rici ünite üzerindeki sıcaklık değişimleri anlık olarak rahatlıkla izlenebilmektedir.  

 Isıtmalı/izolasyonlu sirkülasyon deposu sayesinde sıcak akışkanın deney boyunca sabit sıcaklıkta siste-

me yeniden verilebilmektedir. Kullanılan akışkan türüne göre (Su/Yağ) sıcak akışkanın uygulama sı-

caklığı 30-120 oC aralığında ayarlanabilir. 

 Isı değiştirici üzerinde bulunan akış vanaları saye-

sinde soğuk akışkanın akış yönü değiştirilerek  Pa-

ralel Akış ve Ters Akış şartlarında  deney gerçek-

leştirilebilir. Bu sayede akış yönünün ısı transferi 

verimliliği üzerine etkisi  incelenebilmektedir. 

Mühend i s l i k  Fakü l t e s i  
Eğ i t im Labora tuvar ı  Deney  Se t l e r i  

Çift Borulu Isı Değiştirici Deney Seti Nedir?  

Defne Mühendislik Laboratuvar Cihazları  

Adres : OSB Mahallesi 5. Cadde SS EL-KO Sitesi No:10F/12 Afyonkarahisar 

E-posta : info@defnelab.com.tr 

www.defnelab.com.tr 

http://www.defnelab.com


Deney Uygulamaları  

 Paralel ve Ters Akış şartlarında ısı transfer ola-

yını incelenmesi ve karşılaştırılması. 

 Farklı akışkan debilerinde ısı transfer  olayının 

incelenmesi ve karşılaştırılması. 

 Farklı sıcaklık farklarında ısı transfer olayının 

incelenmesi ve karşılaştırılması. 

 Akışkanlarca alınan/verilen ısı değerlerinin kar-

şılaştırılarak ısı kayıplarının incelenmesi. 

 Isı transfer olayına etki eden tüm akış ve sıcak-

lık parametreleri göz önünde bulundurularak 

toplam ısı transfer katsayısının hesaplanması. 

Teknik Özellikler  

 20 litre kapasiteli, 2500 W ısıtma gücüne sahip 

paslanmaz sıcak akışkan  re-heater  ve sirkülas-

yon tankı. 

 Sıcak akışkan hattı için hassa PID sıcaklık kont-

rol sistemi 

 Sıcak ve Soğuk akışkan debilerinin ayarlanabil-

mesi için 1-25 l/dk aralıklı debi ayar  

flowmetreleri. 

 Kimyasallara ve korozyona dayanıklı endüstri-

yel epoxy boyalı ünite standı. 

 Her biri 1000 mm uzunluğunda iki kısımlı  

Shell-Tube paslanmaz ısı değiştirici. 

 6 noktadan aynı anda ve anlık olarak sıcaklık 

ölçümü imkanı. 

 Aksesuarlar ve yedek malzemeler için dahili 

çekmece 

 Paralel ve Ters akış ayar vanaları.  

 Akışkanların temas ettiği tüm yüzeyler paslan-

maz veya dayanıklı polimer malzemeden imal 

edilmiştir. 

Sistem Gereksinimleri ve Fiziksel Özellikler  

 220-240 VAC , 50 Hz güç kaynağı 

 Ölçüler : 500x700x600 mm  

 Yaklaşık Ağırlık   : 50 kg 
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