ISI TRANSFER YAĞLARI

Isı Transferi Nedir?
Isı, sıcaklık farkından dolayı hareket halinde olan enerjidir. Sıcaklık farkı olan her ortamda
veya ortamlar arasında ısı transferi gerçekleşir.

İletim

Taşınım

Işınım

Isı Transfer Mekanizmaları
İletim (Kondüksiyon)
➢Doğrudan temas ile ısı transferidir
➢Yoğunluk arttıkça kondüksiyon artar
Işınım (Radyasyon)
➢0 ºK ( -275,15 ºC) sıcaklığının üzerinde bir sıcaklığa sahip her nesne çevresine bir
miktar enerji yayar.
➢Bu enerji elektromanyetik dalgalar şeklinde yayılırlar.
➢Transfer için herhangi ortama gerek yoktur.
Taşınım (Konveksiyon)
➢Katı bir yüzey ile bir akışkan arasındaki ısı transferi
➢Sıvının içindeki sıcaklık farkı, yoğunluk farkına sebep olur.
➢Bu yoğunluk farkından dolayı sıcak olan sıvı ile nisbeten
soğuk olan sıvı yer değiştirir ve bu sayede sıcak
olan kısımlar da soğur.

Isı Transfer Mekanizmaları
Taşınım (Konveksiyon)
Zorlanmış Taşınım

Doğal Taşınım

Faz Değişimi ile Taşınım

Isı Transfer Yağlarının Özellikleri
Özellik
Fayda
Isısal özelliklerinin yüksek olması • Yüksek ısı transfer miktarı
• Verimlilikte artış
• Düşük maliyet
Yüksek oksidasyon stabilitesi
• Uzun servis ömrü
Termal bozunmaya karşı yüksek
direnç

• Çamurlaşmanın önlenmesi
• Isı transfer performansının
sağlanması
• Bakım maliyetlerinin azalması

Düşük sıcaklıklarda yüksek
akışkanlık

• Soğuk sistemlerin ilk çalışması
esnasında kolaylık
• Maliyetlerde azalma

Isı Transfer Yağlarında Yapılan Testler
➢Viskozite

➢Parlama
➢Asidite

(Isı transfer performansı)

Noktası (Sıcaklık dayanımı)

- TAN Değeri (Oksidasyon Stabilitesi)

➢Çözünemeyen

Maddeler - Tortu (Sistemin temizliği, ısı transfer

performansı)
➢Su

Miktarı (TAN Değeri, termal stabilite)

➢Köpürme

(Isı transfer performansı)

Isı Transfer Yağları ile İlgili Problemler
Problem

Nedenler

Sonuçlar

Yağda oksidasyon
Aşırı sıcaklığın olduğu noktalar veya
Yağda karbon bakiyesi
Sistemde
çamur
ve
yapışkan
hızlı ısıtma
bakiye oluşumu
Oksidasyon
Yoğuşma
Yağ İçerisinde Su
Köpürme
Eşanşörlerde sızma
Bulunması
Drenajda gecikme
Pas ve korozyon
Sistemde çamur ve yapışkan
Uygun flushing yapılmaması
bakiye
oluşumu
Kirlenme
Çevreden kaynaklanabilecek toz
veya katı madde kontaminasyonu Oksidasyon

Pompalarda
kavitasyon

Rezerv tankında yağ seviyesinde düşüş Sistemde gürültü
Köpürme
Hatalı Çalışma
Ekipmanlarda hasar
Ekipmanların hatalı montajı

PO Heat Transfer Oil 32
İyi rafine edilmiş, parafinik esaslı bazyağlarla üretilmistir. Çelik ve bakır üzerinde korozif
etkisi olmayıp, çok iyi termal kararlılığı ve oksidasyona karşı direnci vardır.
Kapalı sistemlerde 315 ºC, açık sistemlerde 200ºC çalışma sıcaklığına kadar emniyetle
kullanılır. Spesifik ısısı ve termal iletkenliği yüksektir. Buharlaşması az, düşük sıcaklıktaki
çalışması iyidir.
Sağladığı Faydalar
➢Yüksek

termal kararlılığı sayesinde çok yüksek sıcaklıklarda çalışabilme
➢imkanı sağlar.
➢Oksidasyona direncinin yüksek olması uzun servis ömrü sağlar.
➢Uzun ömürlü olmasına ragmen ısı transfer özellklerini korur, sistemden maksimum verim
alınmasını sağlar.
➢Yüsek sıcaklıkta bozunmaya karşı dayanıklı olup, tortu oluşturmaz.
➢Korozyona karşı sistemi çok iyi korur.
➢Düşük sıcaklıklarda çalışma kolaylığı sağlarlar.

