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ÖZET 
 
Bu çalışmada, ev tipi bir buzdolabı çeşidi olan No-Frost tip bir buzdolabı kararlı durum altında sayısal 
ve deneysel olarak değerlendirilmiştir. Buzdolabı sayısal analizleri, enerji ve momentum değişimleri 
ele alınarak çözümlenmiştir. Sayısal analizlerde türbülans akış rejimi kabulu altında k-epsilon 
türbülans modeli kullanılmış ve 25 °C dış ortam şartı için analiz edilmiştir. Deneysel analizler ise sabit 
sıcaklık test odasında TS EN 15502 standardına göre yapılmıştır. Testlerde sıcaklık ölçümü için ısıl 
çiftler (T/C) kullanılarak buzdolabının belirli bölgelerinden sıcaklık verileri alınmıştır. Sayısal analiz 
sonuçları, buzdolabı ısı kazancı ve belirli noktalardan alınan sıcaklık verileri açısından değerlendirilmiş 
ve deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda sayısal analizlerin geçerliliği ortaya 
konulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Buzdolabı, No-frost Buzdolabı, Isı kazanımı, Isı transferi, Türbülans.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, No-frost type refrigerator that is a kind of house hold refrigerator is experimentally and 
numerically investigated under steady-state condition. Energy and momentum equations are taken 
into consideration upon solving numerical domain of the refrigerator. The k-epsilon turbulent model 
assumed the flow in refrigerator is turbulent, is also used in the numerical analysis. the analysis is 
solved for 25 °C ambient temperature. Experiments are conducted depending on TS EN 15502 
standard in test chamber. Temperature data are taken from some locations of the refrigerator by using 
K type Thermo-couples (T/C). Numerical results are evaluated and compared to experimental results 
with respect to heat gain and temperature data. Validation of the numerical analysis is executed after 
comparison.  
 
Key Words: Refrigerator, No-frost Refrigerator, Heat gain, Heat transfer, Turbulent flow.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Dünyada fosil enerji kaynaklarının giderek azalması ve enerji ihtiyacının katlanarak artması enerji 
birim fiyatlarını hızla yükselmektedir. Bu durum kaynakları kısıtlı pek çok ülkede enerjinin verimli 
kullanılmasına yönelik yeni arayışlara yol açmaktadır.  
 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin neredeyse tamamı enerji verimliliği ile ilgili yasal mevzuatlarını giderek 
daha sıkı hale getirmiş ve bunun sonucu olarak, özellikle beyaz eşya sektöründe düşük enerji tüketen 
ev aletleri için enerji verimliliğine yönelik yaptırımlar artırılmıştır. 2010 yılından itibaren üreticilerin, ev 
tipi buzdolaplarını AB üyesi ülkelerde piyasaya sürülebilmesi için buzdolabı enerji sınıf değerinin 
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minimum A+ olması gerekmektedir. Buzdolabı enerji tüketim değerleri için alt sınırı devlet politikaları 
belirlerken, üst limitlerini ise üretici firmaların kendi aralarındaki rekabetleri en uç noktalara kadar 
taşımaktadır. Örneğin en düşük enerji seviyesindeki buzdolabı A+ olarak deklare edilebilirken, aynı 
buzdolabının yeni tanımlanan A+++ enerji seviyesine getirilebilmesi için enerji tüketim değerinde %50 
oranında iyileştirme yapılması gereklidir. 2011 yılı buzdolabı enerji sınıf deklarasyonlarının birbirine 
göre oranı tablo 1 deki gibi özetlenebilir [1]. 
 
Tablo 1. 2011 Yılı Buzdolabı Enerji Sınıflarının Enerji Deklarasyonuna Göre Karşılaştırılması. 

 

 
 
Şekil 1 den görüldüğü gibi, ev tipi buzdolapları ev alet ve teçhizatları arasında en fazla enerji tüketim 
değerine sahip ürünlerdir. TMMOB tarafından 2008 yılında yayınlanan Dünyada ve Türkiye’de enerji 
verimliliği raporuna göre, buzdolabı enerji tüketim ortalaması %32 olarak beyan edilmiştir [2].   
 

 
 

Şekil 1. Ev Aletletleri Elektrik Tüketim Dağılımları [2]. 
 
Buzdolaplarının enerji tüketim değeri ortam sıcaklığı, iç hacme yerleştiren gıda miktarı, buzdolabının 
gün içerisinde kapısının açılma/kapanma sayısı ve süresi, termostat ayar değerine bağlı olarak 
kompresör çalışma/durma süresi ve sıklığı başta olmak üzere birçok önemli faktöre bağlıdır. Buzdolabı 
üzerinde kullanılan ekipmanların daha verimli olanları ile değiştirilmesi ve/veya ısı izolasyonlarının 
iyileştirmesi ile yeni regülasyon değerlerine ulaşılabileceği aşikardır. Fakat bu çözümler kullanılarak 
regülasyon değerlerine ulaşmak için buzdolabı birim maliyeti %20 ile % 40 arasında artırmaktadır. 
Buzdolabı enerji tüketim değerlerine bağlı faktörlerin detaylı olarak analiz edilerek incelenmesi ile bu 
maliyet yansıması minimum düzeyde tutulabilir.  
 
Ayrıca, yapılan akademik çalışmalar incelendiğinde, buzdolaplarında depolanan ürünlerin kalite 
kaybına sebep olan en önemli parametrenin, ürünün maruz kaldığı soğuk ortam sıcaklığının zaman 
içerisindeki değişimi olduğu görülmektedir [3]. Buna ilave olarak, gıda ile soğutma ortamı arasındaki 
ısı transferi, konveksiyon mekanizması ile gerçekleşeceğinden; ortamın ısı transfer katsayısındaki 
değişim de önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır [4]. Buzdolaplarının kullanım yaygınlıkları 
düşünüldüğünde, belirtilen parametrelerin buzdolabı tasarımı ve buzdolaplarının ısıl performansı 
iyileştirmeleri için önemli faktörler olduğu sonucuna varılmaktadır.  
 
Günümüzde bilgisayar destekli tasarım ve standart testlere dayalı mühendislik yaklaşımları birçok 
sektörde yaygın olarak uygulanmaktadır. Günümüzde, hesaplamalı akışkanlar dinamiği içeren 
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programlar ile yapılan sayısal analizler ısı transferi ve akışkanlar dinamiği ile ilgili birçok tasarımsal 
problemin çözümünde kullanımı yeni yeni yaygınlaşmaya başlamıştır. Çünkü deneme yanılma 
yöntemi veya uzun zaman gerektiren test ve deneylerle yapılan doğrulama ve tasarım çalışmaları hem 
maliyetli hem de bazı problemlerin çözülmesinde yetersiz kalabilmektedir. Bu yöntemler yerine 
kullanılan bilgisayar destekli sayısal modellemeler tasarım sürecinde daha etkin ve düşük maliyetli bir 
çözüm sunmaktadır. Fakat yapılan sayısal analiz sonuçlarının güvenirliliği için deneysel analizler ile 
desteklenmesi gerekmektedir.  
 
Bilindiği gibi buzdolabı iç hacim sıcaklıklarının belirli bir sıcaklık aralığında tutulabilmesi için iç hacmine 
yerleştirilmiş olan bir sensör ile termostatik olarak çalışır. Bu çalışmada nihai olarak hedeflenen, 
buzdolabı sayısal modellenin termostatik rejim altında çalışma senaryosunun gerçekleştirilmesi ve 
termostatik çalışma altında buzdolabının fiziksel parametreleri incelenerek geliştirmesidir. Fakat 
öncelikle sayısal modelin güvenirliliğinin ve doğruluğunun sınanması gerekmektedir. Bu nedenle, bu 
çalışmadaki temel hedef, testler ile doğruluğunun sınanabileceği bir sayısal modelin oluşturulmasıdır.  
 
 Çalışmanın bu kısmında, ev tipi bir buzdolabı çeşidi olan No-frost tip bir buzdolabı kararlı durum 
altında sayısal ve deneysel olarak değerlendirilmiştir. Buzdolabı sayısal analizleri, enerji ve 
momentum değişimleri ele alınarak çözümlenmiştir. Sayısal analizlerde türbülans akış rejimi kabulü 
altında k-epsilon türbülans modeli kullanılmış ve 25 °C dış ortam şartı için analizler edilmiştir. Sayısal 
analiz sonuçları, buzdolabı ısı kazancı ve belirli noktalardan alınan sıcaklık verileri açısından 
değerlendirilmiş ve deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda sayısal analizlerin 
geçerliliği ortaya konulmuştur. 
 
 
 
 
2. NO-FROST BUZDOLABI 
 
Bu çalışmada, şekil 2’de görülen No-frost tip bir buzdolabı sayısal ve deneysel olarak incelenmiştir. 
No-frost tip buzdolabı yeni nesil bir buzdolabı çeşididir. Eski nesil buzdolaplarından ayıran en büyük 
özellik çoklu hava kanallı ve lamelli tip buharlaştırıcıya sahip olmalarıdır. 
 
No-frost tip buzdolabı şekil 3 de gösterildiği gibi birbirine bağlı iki çevrimden oluşur. Bunlar, soğutucu 
akışkanın kullanıldığı buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi ve buharlaştırıcı (evaporatör) yüzeyine 
buzdolabı iç hacmindeki ısıyı taşıyan hava tarafı çevrimidir. Buzdolabı içerisindeki havanın ısısı lamelli 
bir buharlaştırıcı üzerinden fan yardımıyla geçirilerek çekilir, böylelikle havanın sıcaklığı azalır. Elde 
edilen soğuk hava, hava kanalları ile hem dondurucu hem de soğutucu bölmelere taşınır, bu 
bölmelerdeki ısıl yükler (gıda maddeleri vb.) üzerinden geçerken ısısını alır ve bu ısıyı tekrar 
buharlaştırıcıya taşır. Buharlaştırıcı lamelleri arasında zaman içerisinde karlanma oluşumu görülür. 
Karlanma zaman içerisinde büyüyerek buz tabakası halini alır. Buz tabakası, lamel yüzeyinde direnç 
oluşturarak ısı transfer katsayısını azaltığı ve lamel aralıklarını daraltarak buharlaştırıcı üzerindeki 
basınç düşümünü artırdığı ve böylelikle hava debisini önemli ölçüde azaltığı için istenmeyen bir 
durumdur. Buz tabakasının olumsuz etkilerinin azaltılması için buharlaştırıcı lamelleri üzerinde ısıtıcı 
yerleştirilir. Bu ısıtıcının belirli zaman aralıklarında devreye girmesi ile buzdolabı tabakasının kritik 
boyutlara ulaşması engellenir. Bu nedenle, bu tip buzdolapları “no-frost” olarak adlandırılır. 
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Şekil 2. No-Frost Tip Buzdolabı 
 

 
 

Şekil 3. No-Frost Tip Buzdolabı Çevrimi 
 
 
 
 

3. DENEYSEL ANALİZLER ve SONUÇLARI 
 
Bu çalışmada ele alınan buzdolabı sabit sıcaklık test odalarında 25 C dış ortam sıcaklığı için iki farklı 
teste tabi tutulmuştur. Bu testler buzdolabının ortalama kayıp katsayısının ve buzdolabının kararlı 
durum altında TS EN15502 uyarınca buzdolabı iç hacminde sıcaklık değerlerinin belirlenmesi için 
yapılmıştır.  
 
3.1. Ters Isı Kazanım Testi 
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Buzdolabının iç ve dış yüzeylerine şekil 4 te gösterildiği gibi ısıl çiftler yerleştirilmiştir. Soğutucu ve 
dondurucu bölmelere 12 W’lık rezistanslar yerleştirilerek sabit sıcaklık test odasında 25 C ortam 
sıcaklığında test başlatılmıştır. Buzdolabı iç ve dış sıcaklıkları birbiri aralarında ve dış ortamla denge 
konumuna geldiklerinde test bitirilmiş ve ortalama ısı kayıp katsayıları belirlenmiştir. Elde edilen 
sonuçlar tablo 2 de verilmiştir.   
 

  
 

Şekil 4. Ters Isı Kazanımı Testi İçin Sıcaklık Ölçüm Yerleri. 
 

Tablo 2. No-frost Buzdolabı Ortalama Isı Kayıp Katsayıları. 
 

  SOGUTUCU DONDURUCU BUZDOLABI 

UA [W/C] 1,39 0,78 2,04 

U [W/m2K] 0,44 0,30 0,36 
  

 
3.1. Kararlı Durum Testi 
 
Kararlı durum testi için buzdolabı şekil 5 te gösterildiği gibi TS EN15502 standardı temel alınarak ısıl 
çiftlerle donatılmıştır. Isıl çiftler buzdolabı soğutucu bölme hacmini dikey doğrultuda üç eşit parçaya 
ayıracak şekilde, sebzelik ve donmuş yiyecek çözme bölmerinin ise orta noktalarından sarkıtılarak 
bölmelerin ortalama iç hava sıcaklıkları ölçülmüştür. Dondurucu bölme ise özel test paketleri ile 
aralarındaki mesafeler standartta belirtilen şekilde yüklenmiş ve kritik bölgelerdeki paketlerin orta 
noktalarından sıcaklık veriler alınmıştır. Bu test paketlerinin kimyasal yapısı dana etine karşılık gelir ve 
dondurucu hacimde ısıl yük ve ataleti modellemek üzere kullanılır. Böylelikle, dondurucuda dana eti 
referans alınarak gıda kalitesini etkileyecek sıcaklık sınırlarının üzerine çıkılıp çıkılmadığı testler 
süresince kontrol edilir. Çalışmada ele alınan buzdolabın yükleme planı şekil 5 te verilmiştir. Kırmızı 
renkte gösterilen paketler sıcaklık ölçümü alınan paketleri göstermektedir. Kararlı durum test sonuçları 
Tablo 3 te verilmiştir. 
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Şekil 5. Kararlı Durum Testi İçin Sıcaklık Ölçüm Yerleri. 
 
Tablo 3. No-frost Buzdolabı Kararlı Durum Sıcaklık Değerleri. 
 

Sebzelik 

(°C)

Deneysel -12,3 -13,2 -13,6 -11,2 -29 -28,3 -28,2 -28,3 -27,6 -27,5 -27 -27,5 -26,7 -27,4

DONDURUCU SICAKLIKLARI

M5 M6 M7 M8 M9 M10

SOĞUTUCU SICAKLIKLARI

T1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) M1 M2 M3 M4

 
 
 
 
 
4. SAYISAL ANALİZ 
 
No-frost buzdolabının akış ve ısı transfer analizi ANSYS/FLUENT ticari paket programı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Sayısal çalışmanın amacı öncelikle deneysel çalışma ile sayısal sonuçların 
doğrulamasını yapmak ve buzdolabının farklı çalışma şartlarındaki performansını elde etmektir.  
 
Mevcut literatür incelendiğinde, buzdolabı üzerindeki küçük ayrıntıların dahi akış ve ısı transferini 
etkilediği görülmüştür. Deneysel çalışmanın gerçekleştirildiği buzdolabı geometrik modeli üzerinde 
öncelikle akış ve ısı transferi için gereksiz detayların temizlenmesi ve basitleştirmesi yapılarak katı 
model oluşturulmuştur. Model üzerinde daha hassas bir çözüm ağı elde edebilmek için, akış hacmi 
bazı bölgelerde alt hacimlere bölünmüştür. 
 
Buzdolabının katı modeli elde edildikten sonra, çözüm ağı işlemine geçilmiştir. Kullanılan çözüm ağı 
yaklaşık 18,750,000 elemandan oluşmaktadır. Çözüm ağının kalitesini ifade eden ortogonal kalite 
(orthogonal quality) değerinin minimum değeri 0.15 olup, ortalaması 0,987 dir. (1 değeri en iyi mesh 
kalitesini göstermektedir.) 
 
 Buzdolabının katı modeli ve çözüm ağı elde edildikten sonra, FLUENT ortamında öncelikle sınır 
koşulları tanımlanmıştır. Buzdolabının tüm dış yüzeyleri ısı taşınımının etkisinde olduğu kabul edilmiş 
ve ısı taşınım katsayıları ve sıcaklıkları Tablo 4’de verilmektedir.  
 
 
 

T1 

T2 

T3 

SEBZELİK 
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Tablo 4. No-frost Buzdolabı Dış Yüzeylerindeki Sınır Koşulları 
 

Yüzey Isı taşınım katsayısı (W/m
2
.K) Ortam sıcaklığı (K) 

Buzdolabı arka yüzeyi 6.7 305 

Buzdolabı alt yüzeyi  6.7 308 

Buzdolabı yan yüzeyi 6.7 298 

Tüm diğer dış yüzeyler 6.7 298 

 
Contanın buzdolabı gövdesi ile temas ettiği yüzeyler yoğuşturucudan gelen gaz ısıtılmaktadır. Bu 
yüzeyler 313 K sıcaklıkta tutulmaktadır. Buzdolabı fanının ve akışı sağlayacak mekanizmanın 
oluşturulması için yandaki belirtilen yüzeye fanın karakteristik eğrisinden faydalanarak +15 Pa basınç 
artışı verilmiştir. Buharlaştırıcı üzerindeki elektrikli ısıtıcı ve soğutkan boruları gibi ayrıntılar dikkate 
alınmaksızın sadece düz kanatlar ile simule edilmiş ve bu yüzeylerin sıcaklığı 241 K olarak 
tanımlanmıştır.  
 
 
 
 
5. SONUÇLAR 
 
Elde edilen sayısal modelin doğrulaması iki aşamalı olarak gerçekleştirmiştir. Öncelikle FLUENT 
ortamında gerçekleştirilen ilk doğrulamada, kütle dengesinin kontrolü hem soğutucu hem de 
dondurucu hacmine giren ve çıkan kütlenin hesaplanmasıyla gösterilmiştir. Akış doğrulamasının 
sağlanması için bu hacimlere üfleme kanalları ile giren kütlelerin toplamı, toplama kanallarından geçen 
kütleye eşit olmalıdır. FLUENT ortamında ölçülen yüzeyler Şekil 6 ve değerleri ise Tablo 5 
verilmektedir. Tablo 5 den görüleceği üzere hem dondurucu hem de soğutucu bölümüne giren ve 
çıkan kütlenin eşit olduğu ve kütle bazında modelin doğrulamasının sağlandığı görülmektedir.  
 

 
  

Şekil 6. Akış Doğrulaması İçin Ölçüm Noktaları 
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Tablo 5. No-frost Buzdolabı Soğutucu ve Dondurucu Ortamındaki Hacimsel Debiler 
 

Yüzeyler  Hacimsel Debi 
(m

3
/h)  

Toplam 
Hacimsel Debi  

Soğutucu üfleme A  1.139 6.525 
 
 

+ 

Soğutucu üfleme B  1.440 

Soğutucu üfleme C  1.675 

Soğutucu üfleme D  1.296 

Soğutucu üfleme E  0.975 

Soğutucu toplama  6.525  

Dondurucu üfleme A  16.525 36.075 

Dondurucu üfleme B 6.231 

Dondurucu üfleme C  13.319 

Dondurucu toplama  36.089 = 

Fan yüzeyi  42.609 42.600 

Damper yüzeyi  6.524  

 
Sayısal çalışma ile elde edilen sonuçların ikinci doğrulaması, deneysel sonuçlarla karşılaştırılması ile 
gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir. Sayısal sonuçlar ile deney verileri arasındaki 
maksimum hata 1.0 C olup, maksimum yüzde hata % 7,35’dir. Bu fark kabul edilebilir sınırlar dâhilinde 
olduğundan sayısal model hem hidrodinamik hem de ısıl açıdan doğrulanmıştır. 
 
Tablo 6. Deneysel ve Sayısal Çalışmaların Karşılaştırılması 
 

ÖLÇÜM YERİ 
Deneysel 
Ölçüm (˚C) 

Sayısal Sonuç 
(˚C) 

Mutlak Hata Hata Oranı 
(%) 

 
 
SOĞUTUCU 

T1 -12,3 -11,8 0,5 4.06 

T2 -13,2 -12,3 0,9 6,82 

T3 -13,6 -12,6 1,0 7,35 

Sebzelik -11,2 -10,4 0,8 7,14 

 
DONDURUCU 

M1 -29,0 -28,5 0.5 1,72 

M2 -28,3 -28,2 0,1 0,35 

M3 -28,2 -27,9 0,3 1,06 

M4 -28,3 -28.0 0,3 1,06 

M5 -27,6 -27,6 0.0 0,00 

M6 -27,5 -27,4 0,1 0,36 

M7 -27,0 -26,2 0,8 2,96 

M8 -27,5 -26,5 1,0 3,64 

M9 -26,7 -26,3 0,4 1,50 

M10 -27,4 -26,5 0,9 3,28 
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Çalışmada incelenen buzdolabın soğutucu ve dondurucu hacimlerindeki hava dağılımları incelenmiş 
ve Şekil 7 ve Şekil 8’de verilmiştir. Soğutucu hacmin dönüş kanalı sol tarafa yakın olmasına rağmen, 
soğutucu hacmin sol ve sağ yanlarındaki hız vektörleri ve akım çizgileri hemen hemen simetrik bir 
davranış sergilemektedir. Bu durum, buzdolabına koyulan gıda maddesinin, buzdolabının sol veya sağ 
yanında olmasına bakılmaksızın eşit zaman da istenilen sıcaklığa gelebileceğini göstermektedir.  
 

  
 

Şekil 7. Buzdolabı İç Hacimlerindeki Akım Çizgisi Dağılımları 
 

  
 

Şekil 8. Buzdolabı İç Hacimlerindeki Hız Vektör Dağılımları 
 
Kararlı durumda buzdolabının soğutma gücü çevreden olan ısı kazancına eşittir. Buzdolabı arka ve 
yan yüzeylerindeki sıcaklık ve ısı akı dağılımı Şekil 9 ve Şekil 10’da verilmiştir. Sıcaklık dağılımı 
incelediğinde, özellikle buharlaşıcı ve akış kanallarının olduğu dış yüzeylerde sıcaklığın düşük olduğu 
ve bu yüzeylerde poliüretan yalıtımın yeterli olmadığı açıkça görülmektedir.  Isı akı dağılımları 
incelendiğinde ise, benzer durumlar söz konusudur. Kompresör bölgesinde, buharlaştırıcı ve akış 
kanallarının olduğu yüzeylerinde ısı akısı diğer yüzeylere yüksek değerlerdedir.  
 
Tablo 6’da buzdolabı yüzeylerinden ısı kazançları verilmiştir. Burada en yüksek ısı kazancı arka, yan 
ve conta yüzeylerinden olmaktadır. Bu yüzeylerdeki ısı kazancı toplam ısı kazancının yaklaşık yüzde 
altmışıdır ve burada yapılacak bir iyileşme buzdolabı performansını önemli oranda artıracaktır. Ayrıca 
bu değerler kullanılarak buzdolabının ısı geçiş katsayısı  (UA)  2.19 W/K olarak hesaplanmış ve 
deneysel çalışma ile elde edilen değere çok yakındır.  
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Şekil 9. Buzdolabı Dış Yüzeylerindeki Sıcaklık Dağılımı 
 

 
 

Şekil 10. Buzdolabı dış yüzeylerindeki ısı akısı dağılımı 
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Tablo 6. Buzdolabı Yüzeylerinden Olan Isı Kazancı 
 

Yüzeyler Isı Kazancı (W) 

Arka Yüzey 22.36 

Yan Yüzey 22.44 

Üst Yüzey 3.49 

Alt Yüzey 8.99 

Dondurucu Kapıları 5.95 

Soğutucu Kapıları 6.95 

Diğer Yüzeyler 11.04 

TOPLAM 81.22 

 
 
 
 
5. DEĞERLENDİRME 
 
Bu çalışmada, ev tipi bir buzdolabı çeşidi olan No-Frost tip bir buzdolabı kararlı durum altında sayısal 
ve deneysel olarak incelenmiştir. Deneysel çalışmada ele alınan buzdolabı sabit sıcaklık test 
odalarında 25 C dış ortam sıcaklığı için iki farklı teste tabi tutulmuştur. Bu testler buzdolabının 
ortalama kayıp katsayısının ve buzdolabının kararlı durum altında TS EN15502 uyarınca buzdolabı iç 
hacminde sıcaklık değerleri ölçülerek gerçekleştirilmiştir. Sayısal çalışma ise No-frost buzdolabı 
geometrik modeli kullanılarak elde edilen model, ANSYS/FLUENT ticari paket programı yardımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Sayısal çalışmanın amacı öncelikle deneysel çalışma ile sayısal sonuçların 
doğrulamasını yapmak ve buzdolabının farklı çalışma şartlarındaki performansını elde etmektir.  
 
Elde edilen sayısal modelin doğrulaması iki aşamalı olarak gerçekleştirmiş ve sayısal sonuçların ile 
deneysel verileriyle uyumlu görülmektedir. Deney verileri ile sayısal çalışma arasındaki küçük farklar 
ölçme belirsizlikler ve sayısal hatalardan oluşmaktadır.   
 
Yapılan sayısal çalışma sonuçlarından; 
 

 En büyük ısı kazancının buzdolabının buharlaştırıcı ve akış kanallarının olduğu arka 
yüzeylerden olduğu ve bu yüzeylerden ısı transferinin azaltılması gerektiği, 

 Aynı şekilde kompresörün olduğu alt yüzeylerden de dikkate alınması gereken ısı kazancı 
olduğu, 

 Conta yüzeylerinden yaklaşık % 10 oranında ısı kazancı olduğu görülmektedir. 
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