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ÖZET

1.GİRİŞ

Bu çalışma, sabit tutulan soğuk-oda ve
oda sıcaklıkları arasında çalışan buhar
sıkıştırmalı soğutma çevrimine sahip ev tipi
buzdolaplarında,
farklı
buharlaşma
ve
yoğuşma
basınçları
oranı
gözetilerek
performans katsayısı (COP)-tersinmezlik (I)
ilişkisini
belirlemeyi
hedeflemektedir.
Çalışmada farklı basınç oranları (PH/PL), farklı
çevrimler (buzdolabı bileşenlerinin farklı
boyutlandırılması) anlamına gelmekte olup
kıyaslama yapılabilmesi için PH/PL oranı
tasarımın
ekonomik
analiz
boyutunu
etkilemeyecek bir aralıkta tutulmuştur.
Analiz, sabit durum çalışma karakterinin benzeşimini sağlayan koşullarda
yapılmış, soğutucu akışkanı olarak da R-134a
(CH2FCF3) kullanılmıştır.

Soğutma, bir ortamın ya da maddenin
çevre sıcaklığından aşağıda tutulması işlemidir. Bu
işlemde ısı emici olarak kullanılan madde soğutucu
adını alır. Soğutucu, soğuk odadan çektiği ısıyı
uzaklaştırarak dış ortama verir.
Soğutma işlemini gerçekleştirebilmek için,
pratikte, buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi en
yaygın kullanılanıdır. Buhar sıkıştırmalı soğutma
çevriminde, gaz fazındaki soğutucu kompresörde
sıkıştırılıp basınçlandırılarak kondensöre girer.
Kondensörde dış ortama ısı vererek yoğuşan
soğutucunun, sıvı fazda girdiği genleşme valfinde
basıncı, izentalpik kabul edilen bir işlemle
kondensör basıncından evaporatör basıncına
düşürülür. Genleşme valfinden sıvı-gaz karışımı
olarak çıkan soğutucu son olarak soğuk odadan ısı
çekmeye yarayan evaporatöre girer ve bu bileşeni
kızgın buhar fazında terkeder.
Sözü edilen soğutma çevrimi ideal kabul
edildiğinde, termodinamik açıdan;
• izentropik sıkıştırma
• izobarik ısı atılışı
• izentalpik genleşme
• izobarik ısı emilimi
basamaklarından oluşmaktadır[1].
Pratikte, işlemlerdeki tersinmezlikler
nedeniyle ideal çevrimden sapmalar olmaktadır.
Gerçek çevrimi idealden ayıran en belirgin fark
kondensör ve evaporatördeki basınç düşümlerinin
dikkate alınmasıdır[2].
Ev tipi buzdolaplarında, yukarıda anlatılan
gerçek buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi
geçerlidir.
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2.TEORİ VE METODOLOJİ
Bu
çalışma,
önceden
tasarlanmış
bilgisayar programı kullanılarak (DeSiRe) sabit
tutulan soğuk-oda ve oda sıcaklıkları arasında
çalışan buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine sahip
ev tipi buzdolaplarında, farklı buharlaşma ve
yoğuşma basınçları oranı gözetilerek performans
katsayısı (COP)- tersinmezlik (I) ilişkisi belirlemeyi
hedeflemektedir[3].
Tasarlanmış
bilgisayar
programı
(DeSiRe), kullanıcı tarafından girilen oda sıcaklığı
(T0), soğuk-oda sıcaklığı (Tc), yüksek ve düşük
çalışma basınçları (PH,PL), soğutma yükü (QL) ve

çevrimdeki bileşenlerin boyutsal parametreleri
(kondensör, evaporatör boru çapları, kompresör
silindir sayısı vb.) dikkate alarak; soğutucunun
kütlesel debisinin hesabı, kompresör hızının
belirlenmesi,
evaporatör
ve
kondensör
boyutlandırması, genleşme valfı olarak modellenen
kılcal boru boyunun hesaplanması işlemlerini
gerçekleştirip çevrimi tasarlamaktadır. Boyutsal
analizin yanında program yardımıyla tasarlanan
döngünün performans katsayısı ve tersinmezliği
gibi performans parametrelerini de hesaplamak
mümkündür.
Bu çalışmada COPII-I ilişkisi, T0=298 K,
Tc=265 K değerleri sabit tutularak, kompresördeki
sıkıştırma ve genleşme işlemleri politropik seçilip
n=m=1.19 alınarak ve soğutucu olarak R-134a
kullanılarak farklı PH/PL oranları ve QL değerlerinde
belirlenmeye çalışılmıştır.
Döngüdeki tersinmezlik değeri, her bir
bileşenin tersinmezlik değerlerinin toplamıdır.
.

I komp = m⋅ To (se − si ) − Q komp

(2.1)

.

I kond = m⋅ To (s e − s i ) − Q kond

(2.2)

.

Igen v . = m⋅ To (se − si )
.

To
Tc
+ I gen v. + I evap

(2.3)

I evap = m⋅ To (s e − s i ) − Q evap ⋅

(2.4)

I çevrim = I komp + I kond

(2.5)

Diğer yandan ikinci kanun bazında
tanımlanan performans katsayısı (COPII), ekserji
denklemleri
yardımıyla
aşağıdaki
gibi
tanımlanmıştır[4].
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3. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Performans katsayısı-tersinmezlik ilişkisi
analizi, normal (T0=298 K) ve tropik (T0=313 K)
iklim koşullarında çalışan ev tipi buzdolaplarında,
düşük çalışma basıncı 120 kPa’da sabit tutularak
gerçekleştirilmiştir.
Normal koşullarda, basınç oranı 6-7.5
aralığında tutularak farklı soğutma yükleri (QL=90130 W) için çevrimlerin performans katsayısı ve
tersinmezliklerinin davranışları gözlemlenmeye
çalışılmıştır. Sonuçlar göstermektedir ki; her bir
soğutma yükü için PH/PL oranı artışı performans
katsayısında azalmaya, döngünün tersinmezliğinde
artışa neden olmaktadır.

Tropik koşullarda ise basınç oranı 8.5-10
aralığında tutularak farklı soğutma yükleri
(QL=110-150 W) için çevrimlerin performans
katsayısı ve tersinmezliklerinin davranışları yeniden
gözlemlenmeye
çalışılmıştır.
Normal
koşullardakine paralel olarak her bir soğutma yükü
için PH/PL oranı artışı performans katsayısında
azalmaya, döngünün tersinmezliğinde artışa neden
olmaktadır.
Normal ve tropik koşullar için elde edilen
COPII değerleri, COP değerleri farklılık
göstermelerine rağmen birbirine yakındır. Bu da
COPII tanımındaki oda sıcaklığı teriminin etkisidir.
Her iki koşulda da incelenen basınç oranı aralığında
yadsınamayacak
ölçüde
düşüşler
COPII’de
gözlemlenmiştir.
İkinci
kanun
bazında
tanımlanan
performans katsayısının aksine tropik çalışma
koşulunda çevrimin tersinmezliği normal çalışma
koşuluyla karşılaştırıldığında aynı QL değeri için
yaklaşık iki katı olmaktadır. Bu karşılaştırmanın
sabit soğutma yükü için yapıldığı, basınç oranın
aynı olmadığı unutulmamalıdır. Tersinmezlik
artışında basınç oranı önemli rol oynamaktadır.
Her iki çalışma koşulu için elde edilen
grafikler incelendiğinde, düşük basınç oranında
COPII’nin yüksek ve tersinmezliğin düşük olması,
bu oranın (normal koşul için 6, tropik koşul için
8.5) tasarım için en iyi değer olduğunu gösterdiği
düşünülse de tasarım için en uygun değer değildir.
Çünkü bu çalışma ekonomik analiz boyutunu
içermediğinden çevrimler için optimizasyon analizi
yapmak mümkün değildir.
Normal çalışma koşulu için 6.5-6.8, tropik
çalışma koşulu için de 9-9.4 basınç oranı aralığında,
optimizasyon analizinin sınırlandırıcı koşulu olan
kondensörün ve evaporatörün toplam boyutunda
önemli değişiklikler olmadığından ekonomik analiz
boyutu bu aralıklar için ihmal edilebilir.
Bu çalışmanın devamı olarak, buhar
sıkıştırmalı soğutma çevriminin optimizasyon
analizi termoekonomik çözümleme yoluyla
gerçekleştirilebilir.

4. SEMBOLLER
COPII: 2. kanun bazında performans katsayısı
I: tersinmezlik
.

m : soğutucu kütle debisi
PH: yüksek çalışma basıncı
PL: düşük çalışma basıncı
Q: ısı akımı
QL: soğutma yükü
s: entropi
Tc: soğuk-oda sıcaklığı
T0: oda sıcaklığı
W: kompresör gücü
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