
    _______________________  789 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 

 

YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN 
DENEYSEL İNCELENMESİ VE SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ 

 
 

M. Ali ERSÖZ 
Abdullah YILDIZ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, yayınımlı soğurmalı bir soğutma (YSS) sistemi deneysel olarak incelenmiş ve enerji 
verimi belirlenmiştir. Bu sistemde, çalışma akışkanı olarak % 25 derişimde 300 ml amonyak-su 
çözeltisi ve basınç dengeleyici gaz olarak 12 bar helyum gazı kullanılmıştır. Yayınımlı soğurmalı 
soğutma sistemlerinin en önemli avantajı farklı ısıl enerji kaynakları ile çalışmasıdır. Burada, ısıl enerji 
kaynağı olarak elektrik enerjisi kullanılmıştır. Deneylerde, sistemi oluşturan kaynatıcı, saflaştırıcı, 
yoğuşturucu, buharlaştırıcı, soğurucu ve ısı değiştiricinin giriş-çıkış sıcaklıkları ve soğutulan mahalin 
birbirine eşit mesafeden üç farklı (alt, orta ve üst olmak üzere) nokta sıcaklığı ile sistemin çalışma 
basıncı ölçülmüştür. Deney sisteminde veri alma işlemi 5 saat süre ile 5’er dakikalık aralıklarla 
yapılmıştır. Elde edilen veriler grafiklerle değerlendirilmiş, analizde ihtiyaç duyulan termodinamik 
özellikler REFPROP 7.0 programından elde edilmiştir. Üç farklı günde yapılan deneylerde, sistemin 
soğutma verimi en yüksek % 17.45 olarak belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Soğurmalı soğutma sistemi, amonyak, su, helyum, enerji verimi   
 
 
 
 
ABSTRACT 

 
In this study, a diffusion absorption cooling (YSS) system was investigated experimentally and its 
energy efficiency was calculated. In this system, ammonia-water solution in ammonia concentration of 
25% and volume of 300 ml as working fluid and helium gas at pressure of 12 bars as auxiliary gas was 
used. The most important advantage of the absorption cooling systems is that they operate on 
different energy sources. In this study, energy source is electrical energy. In the experiments, input 
and output temperatures of the generator, the purification, the condenser, the evaporator, the 
absorber, the solution tank and the heat exchanger parts of the system  and temperatures of cooling 
room from different points of three (below, midpoint and upper) and operating pressure of the system 
were measured. Temperature data were recorded in every 5 minutes during a 5 hour period. Data 
were evaluated with graphics and thermodynamic properties need for the analyses are obtained from 
REFPROP 7.0 software. In the experiments conducted on 3 different days, the maximum cooling 
efficiency is calculated as 17.45%.   
 
Keywords: Diffusion cooling systems, ammonia, water, helium, energy analysis 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 

  
Soğutma sistemlerinde kullanılan CFC ve HCFC’ler gibi soğutkanların ozon tabakasına verdiği 
zararların anlaşılması, soğutmanın çevre ile birlikte değerlendirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır 
ve sonuç olarak “çevre dostu” teknolojilerin geliştirilmesi gerekliliği önem kazanmıştır. 
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Soğurmalı soğutma sistemlerinde kullanılan akışkan çiftlerinin mekanik buhar sıkıştırmalı çevrimlerde 
kullanılan soğutkanlar gibi çevreye zarar vermemesi, sistem enerjisi olarak elektriğin yanısıra LPG, 
doğalgaz, atık ısı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabilmesi, hareketli parçalarının olmaması, 
sessiz çalışmaları ve az bakım gerektirmeleri bu sistemlerin önemini artırmaktadır. 

 
Kullanımı en yaygın olan soğurmalı soğutma sistemleri, LiBr - H2O ve NH3 - H2O çözeltisi kullanan 
sistemlerdir. Bu çalışmada NH3 - H2O çözeltisi kullanan ön soğutmalı yayınımlı ve soğurmalı soğutma 
sistemi deneysel olarak incelenmiş ve elde edilen verilerle enerji analizi yapılarak soğutma veriminin 
iyileştirilmesi için öneriler getirilmiştir. 

 
Birçok araştırmacı, soğurmalı soğutma sistemleri ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Yapılan bu çalışmalar 
genellikle, soğutma etkenliğinin artırılması için yapısını oluşturan bileşenleri ile ilgilidirler. 

  
Yayınımlı soğurmalı soğutma (YSS) çevrimi ilk defa Von Platen ve Munters tarafından ortaya atılmış 
ve günümüze kadar yaygın olarak kullanılmıştır. Çevrimde soğutucu akışkan olarak amonyak, 
soğurucu akışkan olarak su ve basınç dengeleyici gaz olarak da hidrojen gazı kullanılmışlardır [1]. 
Arslan ve Eğrican, yayınımlı soğurmalı soğutma sisteminin deneysel termodinamik analizini 
yapmışlardır. Analizlerde, sistemin bazı bölgelerindeki ısı kayıplarının çevrimin tamamlanabilmesi için 
mutlaka olması gerektiğini, bazı bölgelerdeki ısı kayıplarının ise gereksiz olduğunu tespit etmişlerdir. 
Bu gereksiz ısı kayıplarının önlenmesi ile sistem performansında belirgin bir iyileşmenin meydana 
geleceğini ifade etmişerdir [2]. Zohar ve ark., yayınımlı soğurmalı soğutma sistemlerinin performansını 
arttırmaya yönelik çalışmalarında buharlaştırıcı üzerinde yapısal bir değişikliğe giderek normal 
kullanımda ön soğutmaya tabi tutulan sıvı amonyağı, ön soğutmaya tabi tutmadan doğrudan 
buharlaştırıcıya bağlamışlardır. Teorik olarak yapılan termodinamik analiz sonucunda, ön soğutmasız 
sistem performansının ön soğutmalı (normal) sisteme nazaran %14–20 civarında artış gösterdiğini 
belirtmişlerdir [3]. Zohar ve ark., bir diğer çalışmalarında yayınımlı soğurtmalı soğutma sisteminde 
kullanılan amonyak-su-hidrojenin çalışma akışkanları yerine amonyak-su-helyum kullanılması 
durumunu teorik termodinamik bir model ile incelemişlerdir ve helyum kullanımının hidrojene göre çok 
daha iyi olduğunu ve soğutma tesir katsayısının %40 kadar artış gösterdiğini ifade etmişlerdir [4]. 
Jakob ve ark., işletim ısısını güneş enerjisinden sağlayan amonyak-su-helyum çalışma akışkanlarının 
kullanıldığı 2,5 kW kapasiteli bir yayınımlı soğurmalı soğutma sisteminin tasarım ve imalatını yaparak 
termodinamik analizini gerçekleştirmişlerdir. Sistemde soğutkan olarak amonyak, soğurucu akışkan 
olarak su ve basınç dengeleyici gaz olarak da helyum kullanılmıştır [5]. Lin ve ark., bir dizel motorunun 
atık ısısı ile çalıştırılan yayınımlı soğurmalı soğutucuların karakteristik özelliklerini incelemişlerdir. 
Ayrıca, bu sistemin performansını enerji kaynağı olarak AC-DC akımlı elektrikli ısıtıcılar ve LPG 
gazının kullanıldığı sistemler ile karşılaştırmışlardır. Atık ısı ile çalışan sistemin daha iyi bir performans 
gösterdiğini belirlemişlerdir [6]. Srikhirin ve Aphornratana, soğutucu akışkan olarak amonyağın, 
soğurucu akışkan olarak suyun ve basınçlandırıcı gaz olarak da helyumun kullanıldığı yayınımlı 
soğurmalı soğutma sistemi üzerine yaptıkları çalışmada sistem performansının kuvvetli şekilde 
kabarcık pompasının karakteristik özelliği ile buharlaştırıcı ve soğurucu kütle transfer performansına 
bağlı olduğunu ortaya koymuşlardır [7]. Sözen ve Özalp, amonyak-su çifti ile çalışan soğurmalı 
soğutma sitemlerinde ejektör kullanımı ile sistem performansını arttırmaya yönelik bir çalışma 
yapmışlardır. Yoğuşturucu girişine bağlanan ejektör ile sistemde üçlü basınç meydana getirilerek 
sistemin soğutma tesir katsayısı %49 arttığını ifade etmişlerdir [8]. Alexis ve Rogdakis, amonyak-su 
çifti ile çalışan bir soğurmalı soğutma sistemde, iki farklı yere bağlanmış ejektör yapısının sistem 
performansı üzerine etkilerini araştırmışlardır. İlk sistemde (model-1) ejektör yoğuşturucu girişine 
bağlanırken, diğerinde (model-2) soğurucu girişine bağlanmıştır. Sonuçta model-1 sisteminin soğutma 
tesir katsayısının model-2 sistemine göre daha yüksek çıktığını belirlemişlerdir [9]. Özbaş, yayınımlı 
soğurmalı soğutma sistemi deneysel ve teorik olarak incelemiştir. Sisteminde soğutucu akışkan olarak 
amonyak, soğurucu akışkan olarak su ve difüzör olarak helyum gazı kullanmıştır. Tasarım ve imalatı 
yapılan sistem için elektrik enerjisi, alternatif enerji kaynaklarından LPG ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarından güneş enerjisini ısı kaynağı olarak tercih etmiştir. Elektrik ısıtıcılı sistemin 
performansını arttırmak amacıyla iki ayrı tasarım geliştirmiştir. Ön soğutmalı sistemde yapısal 
değişiklikle ön soğutmasız sistem imal etmiştir. Ön soğutmalı sistemin absorber girişine yerleştirilen bir 
ejektörün kullanıldığı sistemin tasarım ve imalatını yapmıştır. Elektrik enerjisi ile yapılan deneylerde iç 
ortam sıcaklığı 3 °C ile en iyi sonuca ön soğutmalı ejektörlü sistemde ulaşılırken, soğutma tesir 
katsayısı bakımından dolaşım oranının yüksek olmasından dolayı ön soğutmasız sistemde %27 ile en 
iyi verimi elde etmiştir. Ayrıca, ejektör kullanımı ile ön soğutmalı sistemin performansının %26 arttığını 
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belirtmiştir [10]. 
 

Bu çalışmada, işgören akışkanı olarak % 25 derişimde 300 ml amonyak-su çözeltisi ve basınç 
dengeleyici gaz olarak 12 bar helyum gazı kullanıldığı yayınımlı soğurmalı bir soğutma sistemi 
deneysel olarak incelenmiş ve enerji verimi belirlenmiştir.  

 
 
 
 

2. YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİ  
 
Yayınımlı soğurmalı soğutma sistemlerinde çalışma akışkanı olarak genellikle amonyak-su çözeltisi ve 
yardımcı gaz olarak helyum gazı kullanılmaktadır. Şekil 1’de yayınımlı bir soğutma sisteminin çalışma 
prensibi verilmiştir. 

 
 

Şekil 1. Yayınımlı Bir Soğutma Sisteminin Çalışma Prensibi 
 

Kaynatıcıya verilen bir ısı sonucu amonyak homojen karışım içinden buharlaşarak çözünür. Çözünme 
sonrasında amonyak buharı ve amonyak bakımından derişimi azalan çözelti (fakir çözelti) habbecik 
pompası içinde yükselir. Amonyak buharı saflaştırıcıya doğru ilerler (3 noktası), fakir çözelti ise geri 
döner (2a noktası) ve ısı değiştiriciden geçerek soğurucuya gelir. Fakir çözeltinin ısı değiştiricisinden 
geçirilmesinin amacı kaynatıcıda aldığı ısının bir miktarını çözünme işlemi için soğurucudan 
kaynatıcıya gelen amonyak bakımından derişimi yüksek çözeltiye (zengin çözelti) vermesidir. 

 
Saflaştırıcıda ise amonyak buharı içinde barındırdığı bir miktar su buharından çözünür. Buradaki 
çözünme, saflaştırıcıdan çevreye olan ısı geçişi nedeniyle sıcaklığın düşerek su buharının yoğuşması 
şeklinde olur. Yoğuşan su geri dönerek (2d noktası) habbecik pompası çıkışındaki fakir çözelti ile 
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birleşir. Amonyak buharı ise saflık derecesine yaklaşarak yoğuşturucuya gelir. 
 
Yoğuşturucuya saflık derecesine yakın bir şekilde giren amonyak buharı (4 noktası) burada yoğuşarak 
sıvı faza geçer. Sıvı faza geçemeyen bir miktar amonyak buharı çözelti deposuna (5a noktası) ve sıvı 
fazdaki amonyak (5 noktası) ise buharlaştırıcıya gelir.  

 
Buharlaştırıcıda sıvı amonyak, helyum gazıyla karşılaşır. Bu karşılaşmada kısmi basıncı düşen 
amonyak, helyum gazı içine yayılarak buharlaşmaya başlar. Helyum gazı karşılaşmanın olduğu 
sıcaklık değeri için belirli bir miktar amonyak buharını bünyesinde taşır. Buharlaştırıcı içinde amonyak 
ilerlerken kısmi basıncı artar ve buharlaştırıcı çıkışında tamamen buhar fazına geçebilir. Amonyak 
buharı-helyum gazı karışımı soğurucuya gelir.  

 
Soğurucuda, amonyak buharı-helyum gazı karışımı, kaynatıcıdan gelen ve ısı değiştiriciden geçen 
fakir çözelti ile birleşir. Burada amonyak buharı helyum gazından ayrılır ve fakir çözelti tarafından 
soğurulur. Soğurucu çıkışında helyum gazı saf halde, fakir çözelti ise amonyak bakımından 
zenginleşerek zengin çözelti olarak çıkar. Zengin çözelti, çözelti deposuna girer ve oradan ısı 
değiştiricide ön ısıtmadan geçerek kaynatıcıya gelir. Böylece sistem çevrimi tamamlanmış olur. 

 
Sistem içinde her bir akışkan için üç ayrı çevrim meydana gelir ve çevrimler; soğurucu akışkan 
(amonyak bakımından fakir olan su) çevrimi, soğutucu akışkan (amonyak) çevrimi ve basınç 
dengeleyici gaz (helyum) çevrimi olarak tanımlanabilir. Soğurucu akışkan çevrimi kaynatıcı, ısı 
değiştirici ve soğurucu arasında gerçekleşir. Soğutucu akışkan çevrimi, kaynatıcı, saflaştırıcı, 
yoğuşturucu, buharlaştırıcı, soğurucu, ısı değiştirici ve tekrar kaynatıcı arasında meydana gelir. Basınç 
dengeleyici gaz çevrimi ise buharlaştırıcı ve soğurucu arasında gerçekleşir. 
 
 
 
 
3. DENEY DÜZENEĞİ VE DENEYSEL ÇALIŞMA 
 
Bu çalışmada yayınımlı soğurmalı soğutma sistemi ön soğutmalı olarak imal edilmiştir. Deneylerde ısı 
kaynağı olarak elektrik enerjisi ve soğutulan mahal olarak 470 L hacme sahip buzdolabı gövdesi 
kullanılmıştır (Şekil 2). 
 

           
 

Şekil 2. Deney Setinin Görünümü 
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YSS sisteminin imalat aşamasında tüm boru birleştirmeleri oksi-gaz kaynağı ile yapılmıştır. Kullanılan 
boru malzemelerine ait özellikler Çizelge 1’de verilmiştir. Deney sisteminde, %25 derişimdeki 300 gr 
amonyak-su çözeltisi ile 12 bar helyum gazı kullanılmıştır. 
 
Deneyler 29 Mart 2012, 31 Mart 2012 ve 02 Nisan 2012 günlerinde yapılmıştır. Deneylerde, sistemi 
oluşturan kaynatıcı, saflaştırıcı, yoğuşturucu, buharlaştırıcı, soğurucu ve ısı değiştiricinin giriş-çıkış 
sıcaklıkları ve soğutulan ortamın birbirine eş mesafeden üç farklı (alt, orta ve üst olmak üzere)nokta 
sıcaklığı ile sistemin çalışma basıncı ölçülmüştür. Deney sisteminde veri alma işlemi 5 saat süre ile 
5’er dakikalık aralıklarla yapılmıştır.   
 
Tablo 1. YSS Sistemi Yapımında Kullanılan Boru Malzemeleri Ve Özellikleri 
 

Sistem Bileşenleri Boru özellikleri 
Boru Boyları 

(m) 

Kaynatıcı fakir çözelti borusu Ø 21 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 0.46 

Kaynatıcı zengin çözelti borusu  
(Kabarcık pompası) 

Ø 6 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 0.40 

Saflaştırıcı borusu Ø 21 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 0,35 

Yoğuşturucu borusu Ø 21 mm Kanatlı Siyah Çelik Boru 0.64 

Yoğuşturucu amonyak buharı borusu Ø 8 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 0.76 

Buharlaştırıcı helyum gazı borusu Ø 27 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 1.11 

Buharlaştırıcı amonyak buharı borusu Ø 16 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 1.08 

Buharlaştırıcı sıvı amonyak borusu Ø 6 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 1.27 

Çözelti deposu-buharlaştırıcı helyum gazı 
borusu 

Ø 16 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 0.21 

Soğurucu borusu Ø 21 mm Kanatlı Siyah Çelik Boru 0.90 

Isı değiştirici-Soğurucu zayıf çözelti borusu Ø 8 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 0.32 

Çözelti Deposu Ø 107 mm, 3mm siyah saç 0.13 

Isı değiştirici fakir çözelti borusu Ø 16 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 0.98 

Isı değiştirici zengin çözelti borusu Ø 8 mm Dikişsiz Çelik Çekme Boru 1.07 

 
 
 
4. YSS ÇEVRİMİNİN SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ 
 
Analizlerde, imalatı yapılan sistem üzerinden alınan sıcaklık ve basınç ölçümleri kullanılmıştır. Sistem 
basıncı sabit olduğundan dolayı bir noktadan alınan basınç değeri sistemin işletme basıncını ifade 
etmektedir. Deneylerden elde edilen ve analizde kullanılan veriler Çizelge 2’de verilmiştir. 

 
Tablo 2. Termodinamik Analizde Kullanılmak Üzere Deneylerden Elde Edilen Veriler 
 

  29.03.2012 31.03.2012 02.04.2012 

Isıtıcı gücü (W) 57.9 57.3 56.9 

Sistem basıncı (bar) 17.4 17.4 17.3 

Amonyakın kütlesel derişikliği (%) 25 25 25 

Kaynatıcı ortalama sıcaklığı (°C) 157.40 156.80 155.6 

Kaynatıcı giriş sıcaklığı (°C) 94.43 93.58 94.37 

Saflaştırıcı ortalama sıcaklığı (°C) 103.47 103.25 100.85 

Yoğuşturucu giriş sıcaklığı (°C) 72.03 71.92 67.68 

Yoğuşturucu çıkış sıcaklığı (°C) 33.28 32.96 32.56 

Buharlaştırıcı giriş sıcaklığı (°C) 2.00 1.95 1.54 

Buharlaştırıcı çıkış sıcaklığı (°C) 25.10 20.83 24.42 

Çevre sıcaklığı (°C) 23.87 23.77 23.04 
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Ayrıca sistem içindeki amonyak-su karışımının amonyak bakımından kütlesel derişikliği, çözelti 
sisteme şarj edilmeden önce tespit edilmiştir.  Analizde öncelikle sistem elemanlarının her biri için ayrı 
ayrı kontrol hacimleri seçilmiştir ve sistemin sürekli rejimde olduğu kabulü yapılmıştır. Verimlilik analizi 
yapılan YSS sistemi Şekil 1’de görülmektedir.  

 
Zengin çözeltiden soğutkanı buharlaştırarak ayırmak için ısıtıcıya ısı girişi bir elektrik direnci ile 
sağlanır ve kabarcık pompası boyunca çözeltiyi pompalamak için kullanılır. Isıtıcıya verilen ısının 
tamamen amonyak buharının ayrıştırılmasında kullanılması için ısıtıcı çevresine ısı kaybını 
engellemek amacıyla yalıtım yapılır. Analizlerde, ısıtıcıdan çevreye ısı geçişinin olmadığı kabul 
edilmiştir. Kabarcık pompasının kütle ve enerji dengesi: 
 

    (1) 

 

   (2) 

 

   (3) 

 

Eşitlik (1), (2) ve (3)’de,  (kg/s) işgören maddenin kütlesel debisini, h özgül entalpisini (kJ/kg),  

(W) ısıtıcıya sağlanan elektrik gücünü, X (%) amonyak-su çözeltisinin derişimini belirtmektedir. 
  
Isıtıcıyı terk eden buhar çok az miktarda soğurucu içerir ve dolayısıyla saf halde değildir. Bu nedenle 
saflaştırıcıda kısmi yoğuşmayla saflaştırılır. Saf buharın kütlesel debisi aşağıda verilen kütle 
dengesinden belirlenebilir. 
 

    (4) 
 

    (5) 
 

Analizlerde yoğuşturucuya saf amonyak girdiği kabul edilmiştir. Ayrıca yoğuşturucuda yüksek 
basınçtaki soğutkan buharı sıvı fazdadır ve amonyak sistem basıncında yani sabit basınçta yoğuşur. 
Yoğuşturucu için kütle dengesi: 

 

     (6) 

 
Eşitlik (6)’da, alt indis sa saf amonyak olarak isimlendirilir.  

 
Yoğuşturucuyu sistem basıncında terk eden sıvı amonyak, buharlaştırıcı girişine ulaştığında 
soğurucudan dönen helyum gazı ve fakir çözeltiyle gevşer. Sonuç olarak sıvı amonyağın kısmi basıncı 
düşer ve düşük sıcaklıkta buharlaşmaya başlar. Buharlaştırıcıyı geçerken daha fazla sıvı buharlaşır ve 
daha fazla amonyak soğutkanının buhar fazında kısmi basıncı artar. Bu yüzden buharlaştırıcı boyunca 
sıcaklık artar. Buharlaşma sürecini soğutkan kütle debisi, amonyağın kısmi basıncı, sıcaklık, soğurucu 
etkinliği gibi pek çok faktör etkiler. Kütle ve enerji dengesi aşağıdaki gibi ifade edilir.  
 

     (7) 

 

   (8) 

 
YSS sisteminin Soğutma Etkenlik Katsayısı (SEK), buharlaştırıcıyla ortamdan çekilen ısının 

kabarcık pompasına sağlanan ısıya oranı olarak tanımlanır.  
 

    (9) 
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5. SONUÇLAR 
 
5.1. Deney Sonuçları 
 
Yapılan deneylerde, deney başlangıcından itibaren ilk 55 dakika içinde saflaştırıcı, kaynatıcı, 
yoğuşturucu giriş sıcaklıkları hızla arttığı, 55. dakikadan sonra buharlaştırıcıda sıcaklığın düşerek 
soğutma etkisinin başladığı tespit edilmiştir. Sistemin 60. dakikadan sonra kararlı hale geldiği 
gözlemlenmiş ve analizlerde kullanılan ortalama değerler bu andan itibaren dikkate alınmıştır. YSS 
sisteminin sıcaklık ve basınç eğrilerinde görülen salınımların çevre sıcaklığının küçük miktarlardaki 
değişimlerinden meydana geldiği değerlendirilmiştir. 
 
YSS sisteminde 29.03.2012 günü yapılan deneylerden elde edilen sıcaklık ve basınç verilerinin 
zamana bağlı değişimi Şekil 3’de verilmiştir. Şekil 3’den görüldüğü gibi sistemin kararlı hale 
geçmesinden sonra ortalama sıcaklıklar; çevre sıcaklığı 23.87 °C, kaynatıcı girişi 94.43 °C, saflaştırıcı 
girişi 134.90 °C, yoğuşturucu girişi 72.03 °C, buharlaştırıcı girişi 2.00 °C, buharlaştırıcı çıkışı 25.10 °C, 
soğurucu girişi 28.67 °C, soğutulan mahal sıcaklığı 16.26 °C ve ortalama sistem basıncı 17.4 bar 
olarak gerçekleşmiştir. 
 

 
 

Şekil 3. Sistem ile 29.03.2012 Tarihinde Yapılan Deneylerde Elde Edilen Verilerin Zamana Bağlı 
Değişimi 

 
YSS sisteminde 31.03.2012 günü yapılan deneylerden elde edilen sıcaklık ve basınç verilerinin 
zamana bağlı değişimi Şekil 4’de verilmiştir. Şekil 4’den görüldüğü gibi sistemin kararlı hale 
geçmesinden sonra ortalama sıcaklıklar; çevre sıcaklığı 23.77 °C, kaynatıcı girişi 93.58 °C, saflaştırıcı 
girişi 134.60 °C, yoğuşturucu girişi 71.92 °C, buharlaştırıcı girişi 1.95 °C, buharlaştırıcı çıkışı 20.83 °C, 
soğurucu girişi 28.45 °C, soğutulan mahal sıcaklığı 15.92 °C ve ortalama sistem basıncı 17.4 bar 
olarak gerçekleşmiştir. 
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Şekil 4. Sistem ile 31.03.2012 Tarihinde Yapılan Deneylerde Elde Edilen Verilerin Zamana Bağlı 
Değişimi 

 
YSS sisteminde 02.04.2012 günü yapılan deneylerden elde edilen sıcaklık ve basınç verilerinin 
zamana bağlı değişimi Şekil 5’de verilmiştir. Şekil 5’den görüldüğü gibi sistemin kararlı hale 
geçmesinden sonra ortalama sıcaklıklar; çevre sıcaklığı 23.04 °C, kaynatıcı girişi 94.37 °C, saflaştırıcı 
girişi 134.02 °C, yoğuşturucu girişi 67.68 °C, buharlaştırıcı girişi 1.54 °C, buharlaştırıcı çıkışı 24.42 °C, 
soğurucu girişi 28.62 °C, soğutulan mahal sıcaklığı 15.11 °C ve ortalama sistem basıncı 17.3 bar 
olarak gerçekleşmiştir. 

 

 
 

Şekil 5. Sistem ile 02.04.2012 Tarihinde Yapılan Deneylerde Elde Edilen Verilerin Zamana Bağlı 
Değişimi 
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5.2. YSS Sisteminin Soğutma Etkenliğinin Değerlendirilmesi 
 
Deneylerden alınan sıcaklık verileri yardımıyla sistem elemanlarının her birisi için yazılan eşitlikler 
geliştirilen bir bilgisayar programında çözdürülerek analize ait sonuçlar elde edilmiştir. Geliştirilen 
programda, deneylerden elde edilen sıcaklık verileri, elektrik direnci ile kaynatıcıya verilen enerji, 
sistem basıncı ve sistemdeki amonyak-su çözeltisinin amonyak bakımından kütlesel derişikliği girdi 
olarak kullanılmıştır. Analizlerde gerekli olan termodinamik özellikler REFPROP 7.0 programından 
elde edilmiştir.  
 
Çözümleme sonucunda elde edilen sistem elemanlarında ki amonyağın kütlesel debileri ve sistemin 
soğutma etkenlik katsayısı Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 3’den görüldüğü gibi yayınımlı soğurmalı 
soğutma sisteminin soğutma etkenlik katsayısı literatürde belirtilen sistemlere göre biraz düşük bir 
seviyededir. Bunun nedeni sistemde % 25 derişiklikte amonyak-su çözeltisi kullanılması ve buna bağlı 
olarak sistem içinde işgören akışkan amonyağın kütlesel debisinin düşük olmasıdır. 

 
Tablo 3. Deney Yapılan Günler İçin YSS Sisteminin Analizinden Elde Edilen Sonuçlar 
 

  29 Mart 2012 31 Mart 2012 2 Nisan 2012 

Çözelti içindeki amonyak derişikliği (%) 25 25 25 

Sistem basıncı (bar) 17.4 17.4 17.3 

Sisteme verilen güç (W) 57.9 57.3 56.9 

Çevre sıcaklığı 23.87 23.77 23.04 

Kaynatıcı çıkışındaki kütlesel debi (kg/s) 1.50324E-05 1.50327E-05 1.47951E-05 

Saflaştırıcı çıkışındaki kütlesel debi (kg/s) 8.81656E-06 7.98099E-06 7.93083E-06 

Saflaştırıcı çıkışındaki kütlesel derişiklik (%) 0.937 0.956 0.958 

Buharlaştırcıdan çekilen ısı miktarı (W) 10.10554 9.31071 9.11221 

Soğutma etkenlik katsayısı 0.1745 0.1625 0.1601 

 
 
 
 

6. TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
 
Bu çalışmada, yayınımlı soğurmalı soğutma sistemi, deneysel olarak incelenmiş ve enerji analizi 
yapılarak soğutma verimliliği belirlenmiştir. Tasarım ve imalatı yapılan sistemde; çalışma akışkanları 
olarak % 25 derişimde 300 ml amonyak-su çözeltisi ve basınç dengeleyici gaz olarak 12 bar helyum 
gazı kullanılmıştır. Sistemde, işletim enerjisi olarak elektrik enerjisi kullanılmıştır. 
 
YSS sisteminde, deney başlangıcından itibaren ilk 55 dakika içinde kaynatıcı, saflaştırıcı, yoğuşturucu 
giriş sıcaklıklarının hızla arttığı ve 55. dakikadan sonra buharlaştırıcıda sıcaklığın düşerek soğutma 
etkisinin başladığı görülmüştür ve sistemin 60. Dakikadan sonra kararlı hale geçtiği tespit edilmiştir. 
Literatürde, işletim enerjisi olarak elektrik enerjisi kullanarak yapılan çalışmalarda bu sürecin daha kısa 
sürede gerçekleştiği belirtilmekte ise de kullanılan sistemler küçük sistemlerdir. Bu nedenle 
tarafımızdan kurulan sistemin soğutmaya geçmesi uzun sürmüştür. 
 
Analizden elde edilen sonuçlarda yayınımlı soğurmalı soğutma sisteminin soğutma etkenlik katsayısı 
literatürde belirtilen sistemlere göre biraz düşük bir seviyededir. Bunun nedeni, sistemde     % 25 
derişiklikte amonyak-su çözeltisi kullanılması ve buna bağlı olarak sistem içinde çalışma akışkanı 
amonyağın kütlesel debisinin düşük olması değerlendirilmiştir. 
 
YSS sisteminin soğutma etkenlik katsayısı 29.Mart.2012, 31.Mart.2912 ve 02.Nisan.2012 günü 
yapılan deneylerde sırasıyla % 17.45, %16.25 ve %16.01 olarak belirlenmiştir. 
 
YSS sistemlerinde soğutma etkenliğini belirleyen parametrelerden çözelti derişimi, çözelti miktarı, 
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basınç, kayıp ısıl enerjilerin kazanımı, sistem elemanlarının farklı tasarımları, farklı ısıl enerji 
kaynakları gibi özellikler üzerinde çalışmalar sürdürülebilir. 
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