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ELEKTRONİK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELERİN KLİMA
SİSTEMLERİNE ETKİLERİ
Ümit ÇALLI

ÖZET
Soğutma çevrimi, ısıtma sistemleri ve şartlandırıcılar klima sistemlerini oluşturmaktadır. 1990’lı yıllara
kadar klima sistemlerinin tasarımında ve çalıştırılmasında elektriksel mantık devreleri
kullanılagelmiştir. Soğutma çevriminde uzun borulama mesafeleri, defrost, limit şartları v.b. açısından
yaşanan problemler esnek tasarımların yapılabilmesini engellemiştir. Yine şartlandırıcıların (klima
santrali, fan-coil, aperey v.b.) konfor şartlarını sağlayabilmesi basit mantık devreleri ile yada sınırlı
otomasyon devreleri ile aşılabilmekteydi. 1990’lı yıllardan sonra sanayi tipi işlemcilerin geliştirilmesi ve
yaygınlaşması ekonomik açıdan klima sistemlerinde kullanılabilir hale gelmelerine neden olmuştur.
Mikroişlemciler ve bilgi depolama birimleri yardımıyla günümüzde klima sistemlerinin pek çok
elemanında karmaşık tasarımları yapmak, izlemek ve karar mekanizmaları kurmak kolaylaşmıştır. Bu
yazıda soğutma çevrimlerinde mikroişlemciler yardımıyla oluşturulabilinen, defrost mekanizmaları, limit
şartlarını genişleten mekanizmalar, koruma mekanizmaları, performans artırıcı mekanizmalar, konfor
şartlarını iyileştiren mekanizmalar, çalışma bilgilerinin kayıt ve inceleme mekanizmaları ve alınan
kayıtların değerlendirilerek önceden teşhis yöntemiyle olası arızaların nasıl önüne geçilebileceği gibi
konulara yer verilmiştir.

GİRİŞ
Herhangi bir ortamın yada cismin sıcaklığının çevre sıcaklığının altında istenen seviyede tutulması
soğutma olarak tanımlanmaktadır. Klima sistemleri ortam sıcaklığını kontrol ettiği gibi, nemini, hava
dağılımını ve temizliğinide kontrol ederler. Soğutma ve klimatizasyon çok farklı tekniklerle
gerçekleştirilmektedir. Günümüzde freon esaslı soğutucular kullanılmaktadır. Freon kullanılan
sıkıştırmalı soğutma çevrimi, kompresör, kondenser, genleşme vanası ve evaporatörden oluşan dört
ana ekipmanla gerçekleşir. Evaporatörde çevreden alınan ısı kondenser yardımıyla dış ortama atılarak
soğutma gerçekleştirilir. Evaporatör ve kondenser ısı değiştiricilerdir. Kompresör ve genleşme vanası
basınç değişticileridir. Soğutucu akışkanın basıncı değiştirilerek yoğuşma (kondenzasyon) ve
buharlaşma (evaporasyon) sıcaklıkları ayarlanır. Şekil 1'de soğutma çevrimi şematik olarak
gösterilmektedir.
Evaporatöründe ısı enerjisi soğutucu akışkana transfer edilerek soğutulan su ise soğutma grubu adı
verilir. Soğutulmuş su klima santrallerinde, fan coillerde, apereylerde kullanılarak ortam havası
şartlandırılabilir. Böyle sistemler genel olarak endirekt genleşmeli sistemler olarak adlandırılır. Direkt
genleşmeli sistemlerin evaporatörlerinde ortam havasının enerjisi doğrudan soğutucu akışkana
transfer edilir.
Soğutma çevrimi, ısı atılan kondenser yapısı göz önüne alınarak sınıflandırılırsa, soğutucu akışkandan
ısı atılan kaynak hava ise hava soğutmalı, su ise su soğutmalı kondenserli çevrim olarak adlandırılır.
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Şekil 1. Soğutma çevriminin şematik gösterimi
Soğutma çevriminin dört ana elemanından evaporatör, konrdenser ve kompresörün birbiri ile
evaporasyon, kondenzasyon sıcaklıkları ve soğutucu akışkan debisi ile ilişkilendirilebilen kapasitif
dengeler kurmaları zorunludur.
Qkond (Te, Tc, msa) = Q evap (Te, T c, msa) + P comp (Te, Tc)

(1)

Burada;
Q kond = Kondenser kapasitesi
Qevap = Evaporatör kapasitesi
P comp = Kompresörün birim zamanda harcadığı elektrik enerjisi
= Evaporasyon sıcaklığı
Te
= Kondenzasyon sıcaklığı
Tc
= Soğutucu akışkan debisi
msa
Genleşme elemanı, kompresör öncesi kızgınlık bilgisi ile basınç düşümünü sağlar. Kompresör öncesi
kızgınlık, soğutucu akışkanının kompresöre ısıtılmış gaz olarak girmesini sağlamak için önemlidir.
Kompresörler sadece gazları sıkıştırmak üzere tasarlandıkları için sıvı ile karışık gaz gelmesi (ıslak
çalışma) kompresörün mekanik aksamının hasarlanmasına neden olur. Kızgınlık miktarı kompresör
emiş sıcaklığı ile evaporasyon sıcaklığı arasındaki fark olarak tanımlanır. Kızgınlığın fazla olması
hermetik ya da yarı hermetik kompresörlerde (motor ve mekanik aksam aynı gövde de ise hermetik
yapı olarak adlandırılır) motor sargılarının yeterince soğutulamamasına ve soğutucu akışkanın
kompresörden çıkış sıcaklığının yükselmesine neden olur. Aşırı sıcak çıkış sıcaklığı sisteme de
karışan kompresör yağının zaman içinde özelliğini yitirmesi açısından önem taşır. Kompresörlerde
hareketli parçaların sürtünmesini minimize etmek üzere kullanılan yağın kompresörü terk etmemesi
istenir. Ancak soğutucu akışkan ile birlikte soğutma sisteminin diğer elemanlarına dağılması
kaçınılmazdır. Bu nedenle sistem tasarlanırken kompresörden minimum yağ çıkışı sağlanmaya
çalışılır.
Kondenser ve evaporatörlerde soğutucu akışkan tarafı ve yük tarafı kapasitelerinin birbirine
eşitlenmesi termodinamik denge gereği kendiliğinden oluşur. Örneğin hava tarafındaki kapasite
herhangi bir sebeple düşerse soğutucu akışkan tarafındaki kapasitede Te ve Tc sıcaklıkları değişerek
buna uyum sağlar. Değişen Te ve Tc sıcaklıkları (1) no ‘ lu eşitlikteki soğutma çevrimi çalışma
dengesinin yeniden kurulmasına neden olur.
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Q kond (Te, Tc, msa) = Qhava (mh, ΔTh U, A)

(2)

Qevap (Te, Tc, msa) = Qhava (mh, ΔTh U, A)

(3)

Burada;
Qkond = Kondenser kapasitesi
Qevap = Evaporatör kapasitesi
Te
= Evaporasyon sıcaklığı
Tc
= Kondenzasyon sıcaklığı
Msa
= Soğutucu akışkan debisi
Mh
= Hava debisi
ΔTh
= Hava tarafı sıcaklık farkı
U
= Isı değiştirici ısı transfer katsayısı
A
= Isı değiştirici ısı transfer alanı
Bu eşitliklerden anlaşılacağı gibi kondenser hava ile soğutuluyorsa ΔT ’yi belirleyen dış hava sıcaklığı,
hava debisi, ısı transfer katsayısı ve alanı, sistem dengesi açısından önem taşır. Yine evaporatör
tarafı incelendiğinde ΔT ‘yi belirleyen soğutulan ortam sıcaklığı, hava debisi, ısı transfer katsayısı ve
alanı önemlidir.
Soğutma çevrimi pratik uygulamalarında çevrimin en maliyetli bölümünü oluşturan kompresör
korunmaya çalışılır. Kompresör açısından problemler incelendiğinde temel problemler mekanik ve
elektriksel olmak üzere iki ana bölümde toplanır. Mekanik problemleri kompresörün ıslak çalışması ya
da ilk kalkışı sırasında borularda ve/veya kompresörde birikmiş likit soğutucu akışkan yaratır.
Kompresör yağının sistemden toplanamaması ya da özelliğini yitirmesi de mekanik problemlerden
birisidir. Elektriksel problemlerin başında (besleme ile ilgili bir problem yoksa) kompresör motorunun
yeterince soğutulamaması nedeniyle zaman içinde motor sargılarının izolasyonun deformasyonu
sonucu oluşan problemler gelmektedir. Kompresörün ilk kalkışı sırasında demeraj adı verilen
saniyenin çok altında bir zaman sürecinde oluşan, bu süre içinde kalkış momentini yendiği aşırı
yüklenme süresi vardır. Bu sürede nominal çalışma akımının 5-8 katı akım çekerek şebekeye ve
motor sargılarına yüklenir. Eğer kompresör motor yükü sabitse demeraj akımları tasarım sınırları
içinde kalır, oysa soğutma sistemlerinde yük değişkendir. Örneğin kompresör öncesi ve sonrası
basınç farkı varsa yani sistem dengelenmemişse kompresör motorunun ilk kalkış momenti çok yüksek
olur ve motor sargılarına tasarlananın üzerinde yük getirir.

SOĞUTMA ÇEVRİMİ KUMANDA VE KONTROL YAPISI
Soğutma çevrimi çalışma prensibi basit görünse de birbirini hızla etkileyen parametreler vardır. Sistem
dengesi, beklenen performansın alınamaması ve/veya sistemin önemli elemanlarının arızalanmaması
açısından korunmak zorundadır. Bu nedenle tasarımı yapılırken her bir parametre değişim aralıkları
önceden belirlenir ve bazıları çalışma boyunca kontrol edilir. Bu parametreler kondenseri hava
soğutmalı paket tip klimalar için şunlardır;
Yüksek basınç (kondenzasyon sıcaklığı)
Alçak basınç (evaporasyon sıcaklığı)
Kompresör öncesi soğutucu akışkan sıcaklığı
Kompresör sonrası soğutucu akışkan sıcaklığı
Genleşme elemanı öncesi soğutucu akışkan sıcaklığı
Kızgınlık miktarı
Aşır soğutma miktarı
Kondenser hava debisi
Kondenser hava giriş sıcaklığı (Yaş termometre, kuru termometre)
Evaporatör hava debisi
Evaporatör hava giriş sıcaklğı (yaş termometre, kuru termometre)
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Temel amaç her zaman en ucuz yöntem ile en pahalı sistem elemanını korumaktır. Bu nedenle
yukarıda bahsedilen parametrelerden ölçülebilecek ya da hesaplanabilecek bazıları kullanılarak
sistem çalıştırılır. Sisteme konan emniyet elemanları (Örneğin , alçak basınç presostatı, yüksek basınç
presostatı, termik koruyucular, termik manyetik koruyucular, bimetal limit termostatlar, sigortalar,
basınç emniyet valfleri, sıcaklık emniyet valfleri v.b.) temel olarak büyük arızalar oluşmadan arıza
sinyali üretmek üzere kullanılır.
Soğutma çevrimi kumanda sisteminde termostat ile belirlenen çalışma komutu çerçevesinde,
kompresör ve fan motorları çalıştırılır ya da durdurulur. Sistemin sağlıklı çalışması kontrol devreleri ile
mümkün olmaktadır. Kontrol devreleri uzun yıllar elektriksel mantık devreleri ile yaratılagelmiştir. Bu
amaçla temel olarak kontaktörler ve mekanik zaman röleleri kullanılmıştır. Bilgi girişi sıcaklık sensörleri
(bimetal, gazlı, mekanik) ve presostatlarla yapılmıştır. Elektriksel mantık devreleri ile oluşturulabilecek
kontrol devreleri eleman çokluğu nedeni ile yukarıda bahsedilen tüm parametrelerin kullanımını
kısıtlamıştır. Kontrol yöntemlerinin çoğaltılması maliyet ve hacim büyümelerin neden olmuştur. Bu
nedenle sistemlerin çalışma mekanizmaları ve limitleri koruma elemanlarınca sınırlandırılmıştır. Klasik
elektriksel mantık devreleri kullanarak sistemin çalışma bilgilerinin kayıtlarının tutulması ve gözlenmesi
mümkün değildir.
Elektronik sektöründeki hızlı ilerlemeler sonucunda sanayi tipi (çevredeki elektriksel gürültülerden
etkilenmeyen) elektronik kontrol devreleri geliştirilmiştir. Böylece soğutma çevriminin çok parametreli
yapısını kontrol etmek için yeterli altyapı oluşmuştur. Elektronik kontrol devreleri analog olarak
topladığı bilgiyi sayısal (digital) yapıya çevirerek, sayısal mantık devreleri ile işlemekte ve yine sayısal
ya da analog bilgi çıkışı üretmektedir. Toplanan ya da üretilen bilgilerin kayıtları tutulabilmekte
ve/veya gözlenebilmektedir (Şekil 2).

Analog bilgi

Analog bilgi

Sayısal mantık
programı

Analog-sayısal
çevirici

Sayısal-analog
çevirici

Mikroişlemci

Sayısal bilgi
Sayısal bilgi

Bilgi kaydı

Şekil 2. Elektronik kontrol devresi prensip şeması

Analog bilgi zaman içinde değişen ancak sürekliliğini koruyan bir yapıya sahiptir. Örneğin sıcaklık,
basınç, gerilim, hava hızı, akım gibi bilgiler analog bilgilerdir. Sayısal (digital) bilgiler zaman için
değişen var/yok bilgilerdir. Devir, canlı hareketi gibi bilgiler sayısal bilgilerdir.
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Sıcaklık

Canlı hareketi

Var
Yok
Zaman

Zaman

Şekil 3. Analog ve Sayısal bilgi örnekleri
Bilgi toplayan elemanlara hissedici (sensör)
hissedicilerden bazıları şu şekilde sıralanabilir;
•

adı verilir. Soğutma

sistemlerinde

kullanılan

Sıcaklık hissedicileri
Termistör (yarı iletken teknolojili) hissediciler,
NTC (Negative Temperature Coefficient)
PTC (Positive Temperature Coefficient)
• Diod hissediciler
• Isıl çift (thermocouple) hissediciler
• Değişken dirençli hissediciler
• Bi metal hissediciler
• Gaz genleşmeli hissediciler
Basınç hissedicileri
• Membranlı hissediciler
• Elektronik hissediciler
• Direk akışlı hissediciler
Nem hissedicileri
• Higroskopik materyalli hissediciler,
• Kapasitif hissediciler
• Kondaktif hissediciler
Hava hızı hissedicileri
• Termal hissediciler
• Direk akışlı hissediciler
Gerilim hissedicileri
Akım hissedicileri
CO2 ve CO hissedicileri
Canlı hareketi hissedicileri

Hissedicilerin oluşturdukları bilgiler analog ise sayısal bilgiye çevrilerek mikroişlemciye aktarılır.
Mikroişlemci bu bilgileri daha önce nasıl kullanacağı programlanmış birime aktarır ve program
sonuçlarını ilgili çıkış noktalarına iletir. Çıkış bilgileri sayısal bilgi olarak kullanıldığı gibi analog bilgi
çıkışına da gereksinim duyulabilir. Bu durumda sayısal bilgi analog bilgiye dönüştürülerek çıkış yapılır.
Örneğin, asenkron motorların devirleri, şebeke frekansına ve kutup sayısına bağlı olarak değişir.
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120 x f
n=

(4)
P

Burada;
n = devir (d/d)
f = frekans (Hz)
P = kutup sayısı
Oysa şebeke frekansı sabittir (Türkiye‘ de 50 Hz). Bu durumda devir değiştirilmek isteniyorsa
mikroişlemci tarafından inverter kontrolü yapılır. Inventer kontrolü temel olarak şöyle çalışır; alternatif
akım doğrultulur frekans ve genişliği hesaplanır ve düzenlenir, asenkron motorun yapısına uygun
şekilde alternatif yapıya çevrilerek çıkış yapılır.
Asenkron motorlarda kapasite büyük değilse (split cihaz fan motoru vb.) motor devri voltaj kontrolü
(faz açısı kontrolü) yöntemi ile de değişirilebilir. Bu yine mikroişlemci yardımı ile yapılır.
Soğutma çevriminde kullanılan mikroişlemci kontrollü elektronik kumanda ve kontrol devreleri ile
Limit şartları genişletilebilir,
Koruma mekanizmaları arttırılabilir,
Performans arttırıcı mekanizmalar kullanılabilir,
Konfor şartları arttırılabilir,
Çalışma bilgilerinin kayıtları tutulabilir,
Arızılar önceden teşhis edilebilir.
Aşağıda günümüzde çeşitli marka ve model cihazlarda kullanılan kontrol mekanizmalarından örnekler
verilmiştir.
Hava Yönlendirme Kanatlarının Açılarının Çalışma Moduna Göre Değiştirilmesi:
Tanım : Pencere tipi ve split klimalarda şartlandırılmış hava salınım motoru yardımı ile yönlendirilir.
Mikroişlemci kontrolü ile yapılan bu işlem soğutma, nem alma ya da ısıtma modlarında ısınan havanın
yükselmesi prensibi göz önüne alınarak gerçekleşmektedir. Şartlandırılmış havanın mümkün
olduğunca çok alanı taramasını sağlayarak konfor şartlarını iyileştirmiş olur.

Isıtma modu

20
°

Soğutma modu

0°

Fan modu

10
°

25
45
45
°
°
°
Şekil 4. Isıtma–Soğutma–Fan modlarında hava yönlendirme prensibi

Prensip : Isıtma modunda işletme havası sıcaklığı ortam sıcaklığından yüksek olması nedeniyle
yükseleceğinden üfleme yönü 20º ile limitlendirilmiştir.
Soğutma modunda üfleme havası sıcaklığının ortam sıcaklığından düşük olması tabana yönelmesine
neden olacaktır. Bu nedenle üfleme yönü yatayda 0º den başlar. Fan modunda üfleme ve ortam
sıcaklıkları eşit olduğu için yaşam mahallinin tümünün taranması gerekmektedir.
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Hava Yönlendirme Kanatlarının Açılarının İlk Çalışmada Yönetilmesi
Tanım : Duvar tipi split klimalarda ısıtma modunda ilk çalışma anında sistem rejime girene kadar
üfleme sıcaklığı kısmen düşük olmaktadır. Ayrıca duvarlar ve zemin sıcaklıkları da düşük olur. Sistem
rejime girene dek üfleme havası (süresi ve kanat yönü belirlenerek) mikroişlemci kontrolü ile önce
duvara ardından zemine daha sonra mahale yönlendirilir. Böylece geçiş dönemi, duvarların ve zeminin
ısıtılması için kullanılırken konfor bozulmayarak değerlendirilir.
Birinci adım

İkinci adım

Üçüncü adım

Şekil 5. Hava yönlendirme kanatlarının açılarının ilk çalışmada yönetilmesi
Prensip : Isıtma operasyonu sırasında cihaz ilk çalıştırıldığında ılık hava doğuran yaşam mahalindeki
insanların üzerine verilmeyip cihazın arkasındaki duvara yönlendirilir. İkinci adımda mikroişlemci,
önceden belirlenen zaman kadar bekler ya da ısı değiştirici sıcaklığı belirli bir sıcaklığa geldiğinde izler
ve üfleme kanatlarını zemine yönlendirir. Üçüncü adımda da yine zaman gecikmesi ya da belirlenen
şartların oluşması ile normal üfleme konumu sağlanır.
Fan Hızı Kontrolü :
Tanım : Pencere ve split tip cihazlarda iç ortam şartlandırıcısının hava debisi fan hızı değiştirilerek
ayarlanabilmektedir. Serpantin kapasitesinin hava debisi ile orantılı olarak kısmen değiştiği prensibi ile
mikroişlemci tarafından ortam sıcaklığının set sıcaklığından farkına bağlı olarak fan hızı kontrol edilir.
Böylece gerek ısıtma gerekse soğutma modu sırasında eğer ortam sıcaklığı istenilen sıcaklıktan çok
farklı ise değiştirici kapasitesi kısmen arttırılarak hızla konfor şartlarına ulaşılması sağlanmış olur.
Prensip : Isı değiştirici eşanjöre giren hava sıcaklığı set sıcaklığı ile karşılaştırılır. Sıcaklık farkın
büyüklüğüne göre önceden belirlenen fan hızlarına refere olunur. Refere olunan fan hızına
ulaşabilmek için mikroişlemci, fanın o anki dönüş hızını fan motoru üzerindeki devir ölçer mekanizma
ile tespit eder. Faz kesme yöntemini kullanarak gerekli kesme gerilimini hesaplar ve fan motoruna
komut verilir. Cihaz kapasitesinin büyüklüğü göz önüne alınarak fan hızları çeşitlilik gösterebilir.
Filtre Kirliliği:
Tanım: Isı değiştiricilerinde kullanılan filtre, yapısına bağlı olarak, kaba ya da hassas toz tutma
özelliğinin yanısıra duman ve koku alma işlevlerini de üstlenebilmektedir. Ancak zamanında
temizlenemeyen ya da değiştirilmeyen filtrelerin hava debisinin dolayısıyla kapasitenin ve çalışma
veriminin düşmesine neden olduğu bilinir. Verimsiz çalışmanın sürekliliği halinde çalışma limitlerinin
dışına çıkılmış olması likit dönüşüne hatta kompresör arızalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle
filtre değişim ya da temizlik zamanları hesaplanarak kullanıcıya uyarıda bulunulur. Böylece konfor
ortamı sürekliliğini korumuş olur. Ayrıca dolaylı olarak sistem korunur.
Prensip: Büyük sistemlerde fark basınç presastatları yardımı ile filtre kirliliği tespit edilir. Mikroişlemci
gerekli değerlendirmeleri yaparak uyarı sistemini çalıştırır. Küçük sistemlerde çalışma zamanı
hesaplanır. Önceden set edilen zaman dolduğunda uyarı mekanizması çalıştırılır.
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Sıcak Başlangıç Fonksiyonu :
Tanım : ısı pompalı sistemlerde sistem ısıtma modunda çalışmaya başladığında (rejime girene kadar)
iç ünite ısı değiştirici sıcaklığının düşük olması soğuk hava üflenmesine neden olur. Bu durumla cihaz,
ilk kez çalıştırıldığında ya da defrost operasyonu sonrasında karşılaşılır. Sıcak başlangıç fonksiyonu
ile bu olumsuzluk giderilerek konfor şartları iyileştirilir.
Prensip : Sistem ısıtma modunda çalıştırıldığında ısı değiştirici sıcaklığı kontrol edilir. Önceden
belirlenen değerin altında iken fan hızı minimum değere ayarlanır. Uygun ısı değiştirici sıcaklıklarına
ulaşıldığında fonksiyon sona erdirilir.
Nem Alma Fonksiyonu :
Tanım : Havayı soğutan, direkt genleşmeli sistemlerin gizli ısı alma özelliği kullanılarak havanını nem
oranı düşürülmektedir. Soğutma serpantinleri yapıları gereği ortam havasını soğuturken nem oranını
da düşürür. Ancak birincil amaç duyulur ısı enerjisini alarak ortam havasının sıcaklığını düşürmektir.
Nem alma fonksiyonunu kullanarak ortam sıcaklığının aşırı düşürülmesinin önüne geçerek maksimum
miktarda yoğuşma sağlanarak nem oranı aşağı çekilir.
Nem oranının yüksek olduğu mahallerde sistemin soğutma etkisi minimize edilerek nem oranının
düşürülmesi konfor şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra performansın artmasını da sağlar.
Prensip: Program devreye girdiğinde ortam sıcaklığı tespit edilir ve set sıcaklığı ile karşılaştırılır. Oda
sıcaklığı ile set sıcaklığı arasındaki farkın büyüklüğüne göre termostat diferansı belirlenir. Kompresör
(soğutma modunda) belirlenen diferans aralığında sürekli çalıştırılmaz. Önceden belirlenen süre kadar
çalışır ve sıcaklığın yükselmesi için bekler. Bu işlem süresince sıcaklık ve fan hızları mikroişlemci
tarafından set edilir. Böylece ortam sıcaklığının değiştirilmesine izin vermeden nem alma işlemi kontrol
edilmiş olur.
Örnek:
Program başladığında
ortam sıcaklığı

Diferans
Aktivasyon ON sıc. −
Aktivasyon OFF sıc.

Kompresör ON sıcaklığı
(Aktivasyon ON sıcaklığı)

24 ºC üzeri

Program başladığı andaki oda sıcaklığı

1.5 ºC

18 ºC - 24 ºC

Program başladığı andaki oda sıcaklığı

1.0 ºC

18 ºC altı

18 ºC

1.0 ºC

Aktivasyon ON

Diferans
Aktivasyon OFF

ON
Kompresör

OFF

6 dk

6 dk

4 dk

Şekil 6. Örnek nem alma fonksiyonu çalışma prensibi

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ ________________________________________ 593 _______

Otomatik Çalışma Modu Seçimi :
Tanım : Isı pompalı cihazlarda bu mod seçildiği andaki set sıcaklığı ve ortam sıcaklığı dikkate alınarak
sistemin çalışma modu (ısıtma / soğutma) mikroişlemci tarafından belirlenir. Geçiş mevsimlerinde ya
da ısı yükü değişken ortamlarda operatör ihtiyacı duyulmadan konfor şartları iyileştirilmiş olunur.
Prensip : Isıtma ve soğutma modları arasında “değişim fark sıcaklığı” tespit edilir. Mikroişlemci
termostat set sıcaklığı ile ortam sıcaklığını karşılaştırır. Sistem ortam sıcaklığı set sıcaklığından en az
önceden belirlenen değişim fark sıcaklığı kadar düşükse ısıtma modunda, büyükse soğutma
modunda çalışırken termostat diferansı önceden belirlendiği mantıkla çalışır.

Değişim fark
sıcaklığı

Değişim fark
sıcaklığı

Soğutma modu

Isıtma/soğutma
Seçimi
Set sıcaklığı

Isıtma modu

Diferans

Soğutma Termostat ON
Isıtma Termostat OFF

Soğutma Termostat OFF

Isıtma Termostat ON

Diferans

Şekil 7. Otomatik çalışma modu seçimi prensibi

Gece Çalışma Modu :
Tanım : Konfor amaçlı sistemlerde uyku sırasında gürültüyü düşürerek ve ortam sıcaklığını
ayarlayarak konforlu uyku ortamı sağlamak için tasarlanır. Gece çalışma modu sırasında fan hızları
düşürülür, set sıcaklığı soğutma modunda yükseltilir, ısıtma modunda düşürülür. Böylece kış aylarında
aşırı ısıtma, yaz ayrında aşırı soğutma yapılmayarak enerji tasarrufu sağlanır.
Prensip : Mikroişlemci gece çalışma modu seçildiğinde set sıcaklığını ve dış hava sıcaklığını kontrol
eder. Belirli zaman aralıkları ile önceden belirlenen kademelerle set sıcaklığını ve fan hızını değiştirir.
Eğer dış ortam yine önceden belirlenen sıcaklıktan farklıysa set sıcaklık değişim kademeleri azaltır.
Örnek : Soğutma modunda
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A
Set sıcaklık + 0.5ºC
B
Set sıcaklık + 0.5ºC

Fonksiyon başlama
zamanı

60 dakika

30 dakika

A : Dış hava sıcaklığı normal, set sıcaklığı 0.5 ºC arttırılır.
B : Dış hava sıcaklığı yüksek (27ºC ve yukarısı ) set sıcaklığı sabit kalır.
Şekil 8. Örnek gece çalışma modu çalışma prensibi
Akıllı Göz:
Tanım : Konfor klimalarında ısı ve harekete duyarlı bir hissedicinin şartlandırılan mahalde insan
bulunup bulunmadığını tespit etmesi esasına dayanır. Ortamda insan bulunmaması halinde kademeli
olarak termostat set değeri değiştirilerek enerji tasarrufu sağlanır.
Prensip : Sensör infrared dalgalar yardımı ile insan hareketini hissederek dijital çıktı üretir.
Mikroişlemci üretilen çıktıları çok kısa süreler için değerlendirerek (örneğin 20 milisaniye içinde 10 kez)
insan hareket sinyali üretir. Eğer belirlenen süreden daha uzun süre insan hareket sinyali üretmezse
termostat set değeri mikroişlemci tarafından değiştirilir.(ısıtma modunda düşürülür, soğutma modunda
yükseltilir). Bu sırada fan hızları da düşürülür.
Konforlu Uyku Modu :
Tanım : Yapılan araştırmalar konforlu uyku sürecinin sabit sıcaklıklı bir ortam yerine küçük sıcaklık
salınımları yapan bir ortamda olduğunu gösteriyor. Bu özelliği yerine getirmek için mikroişlemci
termostat set değerini random zaman aralıklarında önceden belirlenen miktarda değiştirerek konforlu
uyku sürecini sağlar.
20 dk

17 dk

63 dk

41 dk

63 dk

Set Sıc. +1°C

Set Sıc.
21 dk

63 dk

22 dk

63 dk

Şekil 9. Örnek konforlu uyku modu çalışma prensibi
Donmayı Önleme Fonksiyonu :
Tanım : Soğutma modunda çalışırken iç ünite evaporatör olarak kullanılır. Filtre kirliliği ya da çalışma
limiti sınırları aşılması nedeniyle evaporasyon sıcaklığının 0 ºC ‘ nin altına düşmesi ısı değiştirici
serpantin üzerinde buzlanmalara neden olur. Buzlanma hava debisini azaltır, ısı değiştiricinin
kapasitesi düşer ve buzlanma miktarı artarak devam eder. Önlem alınmazsa emniyet elemanları
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devreye girerek sistemi durdurur. Donmayı önleme fonksiyonu emniyet elemanları devreye girmeden
buzlanmayı hissederek, buzun çözülmesi işlevini üstlenir. Böylece sistem ciddi kesintilere uğramadan
konfor şartları devam ettirilir, çalışma limitleri genişletilir ve performansı artırılır.
Prensip : Soğutma modunda iç taraf ısı değiştirici sıcaklığı izlenir. Belirlenen değerin altına düştüğü
tespit edildiğinde mikroişlemci kompresörü ve dış taraf ısı değiştirici (kondenser) fanlarını durdurur. İç
taraf ısı değiştirici (evaporatör) fan hızı (mümkünse) düşürülür. Isı değiştirici serpantin sıcaklığı yine
önceden belirlenen değere ulaştığında fonksiyon devreden çıkar, kompresör ve dış ünite fanları
devreye girer, iç ünite fan hızı önceden çalıştığı hızda işleme devam eder. Fonksiyon boyunca
kompresör koruma fonksiyonları (tekrar başlama emniyeti v.b.) öncellikli olarak devrede kalır.
Örnek :
13°C
İç taraf ısı değiştirici
sıcaklığı

3°C

ON
Kompresör ve dış
Ünite fanları
Şekil 10. Örnek donmayı önleme fonksiyonu çalışma prensibi
Set Sıcaklığı Kompanzasyonu:
Tanım : Dış ortam sıcaklığı yükseldiğinde ( kış aylarında düştüğünde) iç ortam sıcaklığı ile sıcaklık
farkı da yükselmektedir. Yaz aylarında iç ortam – dış ortam sıcaklık farkının yüksek olmasının insanlar
üzerinde olumsuz etkileri olabilmektedir. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırabilmek amacıyla binaların
direk dış ortama açılan mahallerinde termostat set sıcaklığının dış ortam sıcaklığına göre belirlenip
değiştirilmesi işlemine set sıcaklığı kompanzasyonu denir. Bu sayede konfor şartları sağlandığı gibi
enerji tasarrufu da yapılmış olur.
Perensin : Dış hava sıcaklığı ölçülür. Mikroişlemci tarafından tanımlanan kompanzasyon eğrisi ile
karşılaştırılarak yeni termostat set sıcaklığı tespit edilir. Sistem kompresörleri yeni set sıcaklığı ve
önceden belirlenen diferans bilgileri doğrultusunda çalışır.
Örnek :
Set sıcaklığı
°C

Maksimum
Kompanzasyon

Komp.
aralığı

°C
Dış hava
sıcaklığı

Şekil 11. Örnek sogutma modu kompanzasyonu çalışma prensibi
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Yağ Geri Dönüş Operasyonu:
Tanım : Soğutma çevriminde kompresörün mekanik parçalarının aşınmasını önlemek için kullanılan
yağ, soğutucu akışkan ile birlikte sistemin kompresör dışındaki bölgelerine de taşınır. Eğer sistem
paralel çalışan birden çok evaporatör içeriyorsa yağ geri dönüşü sorun yaratır. Eğer yağı kompresöre
geri taşınamazsa mekanik problemlerle karşılaşılır. Mikroişlemci kontrolünde gerçekleştirilebilen yağ
geri dönüş operasyonu kompresörü koruma mekanizmalarından birisidir.
Prensip: Mikroişlemci tarafından kompresörün çalışma saati hesaplanır. Önceden belirlenen süre
dolduğunda yağ geri dönüş operasyonu başlatılır ve belirlenen periyotlarla tekrarlanır. Kompresörden
yağ çıkışını azaltmak üzere mümkünse kapasite kontrolü yaptırılır (inventer sistemlerde frekans
düşürülerek yapılır). İç ünitelerde (evaporatörlerde) bulunan elektronik kısma vanaları açılarak
kondenserden gelen likit soğutucu akışkan ile sistemdeki yağ, kompresör öncesi akümülatöre toplanır
ve kompresöre alınır. İşlem süresi mikroişlemci tarafından belirlenir.
Yüksüz Yol Alma Fonksiyonu :
Tanım: Özellikle uzun soğutucu akışkan borulaması olan soğutma çevrimlerinde kompresörün ilk
çalışması önemlidir. Kompresörün elektrik motorunun kalkış ataletini yenmesi için şebekeden çektiği
akım çok kısa bir süre için (saniyenin altında) nominal akımın 5–8 kat üzerine çıkar. Bu süre içinde
şebeke aşırı yüklenir ve kompresör kalkış yapmakta zorlanır. Bu nedenle kalkış sırasında
kompresörün yükünün minimize edilmesi gerekir. Örneğin, kompresörün emiş tarafı ile basma hattı
arasındaki basınç farkının minimum olması hatta sıfır olması beklenir. Yüksüz yol alma fonksiyonu
mikroişlemci tarafından yönetilerek kompresör korunabilmektedir.
Prensip : Soğutma çevrimi termostatın aldığı duruş komutu ile ya da herhangi bir koruma
mekanizması / arıza nedeniyle durduğunda mikroişlemci emme ve basma basınçlarını dengelemek
üzere by-pass solenoidine komut verir. Yani sistem basıncı sistem durduktan hemen sonra dengelenir.
Kompresör çalış komutu aldığında düşük yükle kalkış yapabilmesi için mikroişlemci kapasite kontrol
sistemini devreye sokar. Eğer sistem inverter kontrollü ise kompresör motoru önceden belirlenen
zaman kadar, önceden belirlenen frekansta çalışır. Eğer kapasite kontrolü solenoid vana ile
yapılıyorsa ilgili kapasite kontrol solenodleri kontrol edilir.
Düşük Hava Sıcaklığında Sistem Kontrolü:
Tanım : Soğutma çevrimi ana elemanları (kompresör, kondenser, genleşme vanası, evaporatör) birbiri
ile uyumlu, dengeli çalışmak zorundadır. Bu nedenle seçimleri, alt ve üst çalışma limitleri belirlenerek
yapılır. Çalışma limitleri dışına çıkıldığında çevrim çalışmakta zorlanır ve koruma elemanları devreye
girerek sistem durdurulur. Dış hava sıcaklığı düştüğünde kondenser kapasitesi yükselerek (Hava
debisi sabit kalırsa) kondenzasyon basıncı düşer, sistemdeki likit miktarı artır. Kondenzasyon basıncı
ile ilişikli olarak evaporasyon basıncı düşer ve kompresör emme ve basma hattı sıcaklıkları düşer.
Sınır değerler zorlandığında sistem kompresöre likit dönüşünden korunmak üzere koruma elemanları
tarafından durdurulur. Düşük hava sıcaklığı tespit edilerek kondenser hava debisinin azaltılması,
kompresör kapasitesinin düşürülmesi gibi önlemler alınarak sistemin çalışma limitleri genişletilebilir.
Mikroişlemci yardımı ile genişletilen çalışma aralıkları ile konfor şartları da iyileştirilmiş olur.
Prensip : Soğutma çevrimi yüksek basınç değeri ve dış hava sıcaklığı izlenir. Sistem kompresörü
inventer yapıya sahipse inventer baskılı devresindeki fin sıcaklığı da takip edilir. İzlenen değerlerin
kombinasyonuna göre önceden yapılmış program çerçevesinde mikroişlemci dış ünite (kondenser)
fanlarını ve kompresör frekansını düzenler.
Örnek:
Çalışma Statüsü
Normal çalışma
Adım 1
Adım 2
Adım 3

Kondenser Fanları
Fan 1
Fan 2
Yüksek devir
ON
Düşük devir
ON
Düşük devir
OFF
OFF
OFF

İnverter Kompresör Frekansı
İhtiyaca göre değişir
116 Hz.
96 Hz.
76 Hz.
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Normal çalışma

Adım 3

Yüksek
10 kgf/
küçük

basınç
cm2 den

Yüksek
14 kgf/
büyük

basınç
cm2 den

Adım 1
Adım 2,
30 saniye sürer

Adım 1,
30 saniye sürer

Adım 2

Adım 2
Normal çalışma

- Kompresör durmuşsa veya
2
- Yüksek basınç 15 kgf/cm den büyükse veya
- Dış hava sıcaklığı 25 °C den büyükse veya
- Fin sıcaklığı 80 °C’ den büyükse

- Yüksek basınç 7.5 kgf/cm2 den düşükse ve
- Dış hava sıcaklığı 20 °C den düşükse ve
- Fin sıcaklığı 60 °C den düşükse

Adım 3

Şekil 12. Düşük diş hava sıcaklığında sistem kontrolü örnek akış diyagramı

Enerji Tüketimi Azaltma Fonksiyonu:
Tanım : Enerji tasarrufuna yönelindiğinde ya da enerji kesintileri sırasında jeneratör kullanımlarında
soğutma sistemlerinin enerji tüketimi kontrol altına alınarak, sistem kapasitesi düşürülür. Böylelikle
önceden belirlenen kapasitelere uygun düzenlemeler mikroişlemci tarafından yapılır. Örneğin
jeneratörden gelen tasarruf sinyali mikroişlemci tarafından yorumlanarak kompresör kapasiteleri
sınırlanır (inverter sistemse çalışma frekansı üst limiti düşürülür). Farklı tasarruf sinyalleri ile farklı
limitler tespit edebilir.
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Soğutucu Akışkan Kaçağı Alarmı:
Tanım : Soğutma çevriminin herhangi bir nedenle soğutucu akışkanı eksilirse evaporasyon ve
kondenzasyon basınçları düşer, soğutma etkisi azalır kompresör emişindeki kızgınlık yükselir ve
kompresör sargıları yeterince soğutulamadığı için sorunlarla karşılaştırılır. Sistem kesintiye
uğramadan soğutucu akışkan eksikliği tespit edilirse sistem arızalanmadan tedbir alınabilir.
Prensip : Alçak basınç takip edilir. Kompresör giriş sıcaklığı yardımı ile aşırı kızdırma miktarları
hesaplanır. Basınç değeri ve aşırı kızdırma değerleri önceden belirlenmiş sınırları yine önceden
belirlenen zaman süresince geçerse gaz kaçak alarmı verilir ve sistem durdurulur.
Soğutucu Akışkan Toplama Fonksiyonu :
Tanım: Soğutma çevrimlerinde zaman zaman gerek arıza nedeni ile gerekse demontaj ihtiyacından
dolayı sistemin soğutucu akışkanının kondenser ve / veya likit deposunda toplanmasına ihtiyaç
duyulur. Soğutucu akışkanın maliyeti ve çevre etkileri göze alındığında atmosfere atılması kesinlikle
düşünülemez. Mikroişlemci kontrolü altında sistem zarar görmeden bu işlem yapılabilir.
Prensip : Soğutucu akışkanı toplama komutu geldiğinde mikroişlemci tarafından alçak basınç koruma
emniyeti kısmi olarak devre dışı bırakılır. Kondenser fanları olası maksimumum kapasitelerine
çıkartılarak kondenser kapasitesi arttırılır. Likit hattı devre kesici selonoid vana kapatılır. Kompresör
yağ da toplayabileceği kapasitede çalıştırılır. Soğutucu akışkanın toplandığına alçak basınç değeri,
işlem süresi ve kompresör öncesi soğutucu akışkanın kızgınlığı ile karar verilir (mikroişlemci
tarafından).
Kompresörlerin Çalışma Sürelerinin Eşitlenmesi :
Tanım : Soğutma çevriminde birden fazla kompresör kullanılıyorsa çalışma sürelerinin eşit olması
istenir. Aksi durumda farklı zaman periyotlarında bakım ihtiyacı nedeniyle bakım maliyetleri artmakta
ve sistem duruşları nedeniyle konfor şartları yerine getirilememektedir. Bu nedenle kompresör çalışma
süreleri farklı yöntemler kullanılarak eşitlenir.
Örnek 1
Kompresörler mikroişlemci tarafından F.I.F.O. (First-in–first–out) yöntemi ile kontrol edilirler. Yani
devreye ilk giren kompresör devreden çıkarken de ilk sırayı alır ve tekrar devreye girmesi için diğer
kompresörlerin devreye girmesini bekler. Böylece kompresörlerin çalışma süreleri birbirine yakın olur.
Örnek 2
Kompresörlerin çalışma süreleri mikroişlemci aracılığıyla takip edilir. Kompresörler arasında belirli bir
zaman farkı oluştuğunda mikroişlemci tarafından kompresör çalışma sıralamaları değiştirilir.
Kompresör ile ilgili zamanlamalar:
Aşağıda özetlenen kompresörle ilgili zamanlar kompresörü ve sistemin korumaya yöneliktir.
Kompresör çalışma gecikmesi :
Sistem uzun süre durduğunda evaporatörde biriken likit soğutucu akışkan kompresör ilk çalıştığında
tehlike yaratabilir. Bunu önlemek üzere çalış komutu geldiğinde kompresör, mikroişlemci tarafından
belirlenen süre kadar geç çalıştırılır. Bu arada evaporatör fanları devreye girerek evaporatörde likit
soğutucu akışkanın gaz haline geçmesine yardımcı olur.
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Kompresörün tekrar çalışma gecikmesi :
Tanım : Soğutma çevriminde kompresör arka arkaya sık durdurulup çalıştırtırsa kompresörden
sisteme giden yağ miktarı, sistemden toplanan miktardan daha fazla olur. Bu nedenle zamanla
kompresör yağsız kalır ve mekanik sorunlar yaşanır. Sık durdurulup çalıştırılması, kompresör motor
sargıları için de sakıncalıdır. Tekrar başlama koruması kompresörün durdurulması ardından tekrar
çalıştırılabilmesi için gerekli bekleme zamanını ayarlar. Gerekil bilgiler mikroişlemi tarafından toplanır
ve sistem koruma altına alınır.
Kompresörün minimum çalışma süresi gecikmesi :
Kompresör çalışmaya başladıktan sonra sistemde bulunan yağın geri dönüşünün sağlanabilmesi için
sistemin dengeye gelene kadar çalışması gerekir.
Bunu sağlayabilmek üzere mikroişlemci
kompresöre çalış komutunu verdikten sonra belirlenen süre kadar çalışmadan dışarıdan verilecek dur
komutunu işleme sokmaz.
Kompresörler arasındaki çalışmaya başlama gecikmesi :
Soğutma çevriminde birden fazla kompresör kullanılıyorsa bütün kompresörlerin aynı anda devreye
girmesi elektrik şebekesine aşırı yüklenmeyi beraberinde getirir. Bunu engellemek üzere mikroişlemci
termostat fonksiyonu bütün kompresörlerin anı anda çalışması kararını verse dahi çalışmaya başlama
komutları önceden belirlenen zaman kadar aralıklara verilir.
Defrost Mekanizmaları :
Isı pompası olarak tasarlanan soğutma çevrimlerinde ısıtma modunda iç taraf ısı değiştiricisi
kondenser, dış taraf ısı değiştiricini evaporatör olarak çalışır. İç ve dış taraftaki ısı yükleri ve ortam
sıcaklıkları gözönüne alınarak kondenzasyon sıcaklığı yüksek tutulmaya çalışılır. Kış aylarında dış
taraf sıcaklığının düşük olması evaporasyon basıncını dolayısıyla sıcaklığını da aşağı çeker.
Evaporasyon sıcaklığının 0 °C nin altına düşmesi dış ünite ısı değiştiricisi üzerindeki yoğuşan suyun
donmasına neden olur. Donma, ısı değiştiricisi üzerinden geçen hava geçiş alanının düşürür
dolayısıyla hava debisi ve ısı değiştirici kapasitesi düşer. Isı değiştirici kapasitesinin değişmesi
soğutma çevriminin kararsız bir yapıya bürünmesine neden olur ve performansının düşmesine, hatta
koruma elemanlarının devreye girmesiyle kesintilere neden olur. Bu durumun ortadan kaldırılmasına
yönelik dış taraf ısı değiştiricisi üzerinde oluşan buzlanmanın çözülmesine yönelik operasyona defros
(buz çözme) operasyonu denir. Defrost operasyonu sırasında klasik sistemlerde iki yöntem kullanılır;
sistem durdurularak elektrikli ısıtıcı ile buz çözülür ya da soğutma çevrimi soğutma modunda,
buzlanmış ısı değiştirici, kondenser olarak çalıştırılarak buz çözülür. Her iki yöntemde de mahalin
ısıtılması işlevi kesintiye uğratılmış olur. Konfor şartları bozulmadan ya da minimum seviye de
etkilenecek şekilde ya defrost işleminin çok hızlı gerçekleştirilmesi ya da iç ortamın elektrikli ısıtıcı ile
desteklenerek ısıtılması gerekir. Ne amaçla kullanılırsa kullanılsın (buzu direk çözmek ya da ısıtma
takviyesi) elektrikli ısıtıcı kullanımı sistemde verimsizliğe neden olur.
Konfor şartlarından ve verimden minimum oranda kesinti yaparak sistemin sağlıklı çalışmasını
gerçekleştirebilmek için, defrost başlangıç şartlarının, defrost süresinin ve bitiş şartlarının çok iyi
belirlenmesi gerekir. Dış hava ve çalışma koşullarının değişken olduğu göz önüne alınırsa, sadece dış
hava sıcaklığı ve önceden belirlenen sabit sürelerle defrost işlemi yapılması çoğu zaman defrost için
gereksiz sürelerin ayrılmasına neden olur.
Örneğin; klasik bir defrost 1 saatte bir satte 10 dk. Süre ile gerçekleştirilir. Yani buzlanma olsa da
olmasa da sistem 1 saatin 10 dakikalık bölümünde kesintiye uğratılır. Bu nedenle mikroişlemcilerin
kullanımı, defrost başlangıcı ve bitişi ile ilgili yorumların yapılmasına başka bir değişle yapay zeka
kullanımına olanak sağlar. Eğer gerçekten buzlanma başladı ise defrost yapılır ve en kısa sürede
bitirilir. Bazı durumlarda saatlerce defrost yapılmaz. Defrost gereği bazı durumlarda dış ünite ısı
değiştirici sıcaklığına göre bazı durumlarda dış hava sıcaklığına göre değişen şartlarla bazı
durumlarda da sistemin ısıtma kapasitesindeki değişime göre tespit edilir. Mikroişlemci ile
yapılabilecek defrost mekanizma örneklerinden bazıları şunlarıdır.
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Örnek 1
Dış taraf ısı değiştiricisi üzerindeki sıcaklık (Tc bilgisi) hissedici tarafından sürekli alınır. Önceden
belirlenen ve iklim şartlarına göre değiştirilebilinen iki defrost arasındaki minimum gecikme süresi (T)
aşıldıysa ve Tc sıcaklığı yine önceden belirlenen değerin altındaysa defrost başlatılır. Defrost iki
şekilde sonlandırılır; ya Tc sıcaklığı önceden belirlenen defrost sonlandırma sıcaklığına ulaşırsa ya da
yine önceden belirlenen maksimum defrost süresine ulaşıldıysa .
Örnek 2
Dış taraf ısı değiştiricisi üzerindeki sıcaklık Tc ve dış hava sıcaklık (Td) bilgileri hissediciler tarafından
sürekli alınır. Dış hava sıcaklığı örneğin; 0 °C ve büyük ise defrost operasyonu Td değeri –6 °C ‘ ye
düştüğünde başlar. Dış hava sıcaklığının 0°C ‘den her 1 °C düşüşünde defrostun başlaması kararını
veren Td değeri de 1 °C düşürülür. (Örneğin –2 °C dış hava sıcaklığında Td değeri –8 °C ye
düşürüldüğünde defrost başlar). Defrost Td değeri tekrar 15 °C ye yükseldiğinde ya da defrost süresi
10 dk.’ yı bulduğunda bitirilir. Defrost işlemi kompresör çalıştıktan sonra 5 dk. Geçmeden, ya da
kompresörün toplam çalışma süresi 35 dk. ‘yı bulmadan başlatılamaz.
Örnek 3
Defrost operasyonu aşağıdaki formülle belirlenen şartın 5 dk. Boyunca sağlanması ile başlatılır. Eğer
kompresör en az 20 dk. Dan az çalışmışsa bu kural geçerli değildir. Formülde Tc dış taraf ısı değiştirici
sıcaklığı, Td ise dış hava sıcaklığıdır. α değeri iklim şartlarına göre defrost sıklığını ayarlamak üzere
mikroişlemciye set edilir.
Tc ≤ c x Td - α

(5)

Td<0 °C ⇒ c= 0.8
Td≥0 °C ⇒ c= 0.6
Örneğin α =10 °C set edilmiş olsun. Dış hava sıcaklığı 1°C ise c= 0.6 olur. Bu durumda
Tc ≤ 0.6 x 1 - 10
Tc ≤ -9.4 °C şartı 5 dk. Boyunca sağlanırsa defrost operasyonu başlatılır.
Defrost operasyonu Tc değeri 12.5 °C geldiğinde ya da 10 dk. ‘yı geçerse durdurulur.
Tc

12.5°
C

c x Td - α

20 dk.

20 dk.
< 10 dk.
5
dk
Defrost
Defrost
başlar
biter

5
10 dk.
dk
Defrost
Defrost
başlar
biter

Şekil 13. Defrost başlama/bitiş zamanlarını gösteren örnek fonksiyon
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Örnek 4
Defrost aşağıdaki A ve B durumu gerçekleştiğinde başlatılır.
Durum A
Kompresör toplam en az 25 dk. Dır. Çalışıyorsa ve
Kompresör kesintisiz en az 5 dk. Dır. Çalışıyorsa ve
Kümülatif ısıtma süresi sabitleşmişse ve
Dış hava sıcaklığı Td ≥ 5 iken dış ünite ısı değiştiricisi sıcaklığı Tc < -3 °C ise veya
Td <5 °C iken Tc <0.4 x Td –5 °C ise
Durum B
Kompresör toplam en az 3 saat çalışmışsa
Kompresör kesintisiz en az 20 saniyedir çalışıyorsa ve
Kümülatif ısıtma kapasitesi sabitleşmişse ve
Dış hava sıcaklığı Td ≥ 5 iken dış ünite ısı değiştiricisi sıcaklığı Tc < -3 °C ise veya
Td <5 °C iken Tc <0.4 x Td –5 °C ise
Kümülatif ısıtma
kapasitesi sabit
Kümülatif
ısıtma
kapasitesi

Kompresör
çalışma süresi
Şekil 13. Defrost başlama zamanını gösteren örnek fonksiyon
∑ iç ünite kapasitesi
Kümülatif ısıtma kapasitesi =
Kompresör çalışma süresi
Not: İç ünite kapasitesi, kompresör, elektronik kısma elemanı ve sıcaklık bilgileri yardımı ile
mikroişlemci tarafından hesaplanır.
Defrost, dış ünite ısı değiştirici sıcaklığı Tc ≥ 10 °C ya da en fazla defrost süresi 10 dakika olacak
şekilde ya da kompresör basma gaz sıcaklığı 120 °C ‘yi geçerse sonlandırılır.
Zaman Programlama
Klima sistemi ya da soğutma sistemleri mikroişlemcinin saat fonksiyonu yardımı ile kontrol
edilebilmektedir. Bilgi depolama kapasitesine göre değişen yıllık, haftalık, günlük programlar
yapılabilmektedir. Örneğin, günün hangi saatlerinde sistemin çalıştırılıp durdurulacağı, set sıcaklığının
ne olacağı ya da fan hızlarının nasıl set olabileceğini önceden programlanabilir. Ayrıca tatil günleri
belirlenebilr. Bu sayede yapılan programlar işletme yapısına göre sistem sorumlularının işletme
yükünü düşürebilmektedir. Zaman programlama fonksiyonu yardımı ile konfor şartları iyileştirilmiş
olunur.
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Çalışma Bilgilerinin Kayıt ve İnceleme Mekanizmaları
Mikroişlemci kullanılmış input/output (giriş/çıkış) kartları ile tasarlanmış sistemlerde bilgi girişi ve çıkışı
sayısal (digital) olarak düzenlenmektedir. Bu sayede veriler sayısal ortamda saklanabilmekte ya da
paylaşılabilmektedir. Paylaşımlar geniş kitlerin kullanıldığı paylaşım dillerinden (Bacnet, gateway,
modbus, jbus, lonworks vb.) birisi ya da birkaçı ile yapılabilmektedir. Böylece soğutma sistemi ni
kontrol eden input/output kart ile bilgisayarlar RS 232, RS 485 vb. iletiyim yollarını kullanarak paylaşım
dili aralığı ile iletişim kurabilmektedir. Bu sayede soğutma sistemi ya da çevrimine ait hissediciler
aracılığı ile toplanan ve miroişlemci tarafından hesaplanabilen her türlü veri bilgisayarlara
aktarabilmekte ve gerek istatiksel olarak değerlendirebilmekte gerekse daha geniş paylaşım araçları
kullanılarak (ağlar, internet vb.) daha uzun mesafelere iletilmektedir. Bu sayede üretici ürününü
izleyebilmekte, anlık ya da koruyucu bakım kapsamında sistemlerinin arızalanmasını
engelleyebilmekte, sistemlerin enerji tasarrufu yapmasını sağlayabilmektedir. Aşağıdaki örneklerde
izlenen sistemler üzerinde tespit edilen problemler ve erken teşhis avantajları yer almaktadır.
Örnek 1
Paket tip bir soğutma cihazlarında dış hava sıcaklığı ve yüksek basınç bilgileri düzenli olarak
izlenmiştir. Sistem yedek olarak çalıştırılmaktadır. Sistemdeki gaz kaçağı çok azdır ve yedek olarak
çalıştırıldığı için fark edilememektedir. Sistem çalışmasa da merkezi bilgisayar tarafından düzenli
olarak veriler toplanmış ve grafikte görüldüğü gibi gaz kaçağı tespit edilmiştir. Sistemin denge
basıncının düşüş hızı, dış hava sıcaklığı düşüş hızından daha fazla olduğu gözlenmiş ve gaz kaçağı
teşhisi konulmuştur. Kaçak giderilmiş olmasaydı sistem çalıştırılmak istendiğinde ya çalışmayacaktı ya
da kızgın çalışma nedeniyle kompresör arızalarına neden olacaktı. Ayrıca ana sistemin yedek cihazı
olduğundan arızası fark edildiğinde ana sistemde çalışmıyor olacağından sistem kesintiye uğramış
olacaktı.

Şekil 14. Çalışma bilgilerinin kaydı ile izlenen sistem örneği
Örnek 2
Kondenseri su soğutmalı bir soğutma grubuna ait kondenser, soğutma suyu giriş-çıkış sıcaklığı,
yüksek basınç ve alçak basınç sensörleri izlenerek kondenser kirliliği tespit edilmiştir. Bahar aylarında
dış hava şartlarına bağlı olarak soğutma suyu sıcaklığı çok yükselmediği için normal şartlarda kirlilik
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tespit edilmeyeceğinden sistem arıza sinyali vermeyecek verimsiz çalışmaya bir dahaki yaz sezonuna
kadar devam edecektir. Yaz sezonunda yüksek basınç arızasını yaşamak, sistemin duraksaması yanı
sıra sistem arıza verinceye kadar soğutma etkisi düşecek, harcanan enerji yükselecek, kompresörün
çalışma şartları zorlanacaktır. Sistemin izleniyor olması kondenser kirliliğinin önceden saptanmasını
sağlamıştır.

Şekil 15. Çalışma bilgilerinin kaydı ile izlenen sistem örneği
Örnek 3
Kondenseri hava soğutmalı bir soğutma grubuna ait alçak basınç, kompresör basma gaz sıcaklığı ve
dış hava sıcaklığı sensörleri izlenerek gaz kaçağı tespit edilmiştir. Sistem tam yükte çalıştığı yaz
sezonu ortasına gelmeden önce gaz kaçağı oluşmaya başlamış ancak düşük kapasite ile çalıştığı için
arıza meydana getirmemiştir. Dış hava ve kompresör basma gaz sıcaklıkları yükselirken alçak
basıncın düşmesi gaz kaçağının fark edilmesine neden olmuştur. Gaz kaçağı sistem tam yükte
çalışmaya başlamadan giderilerek sistemin uzun süreli duraksamaya uğraması engellenmiş, tamir
maliyeti düşürülmüştür.

Şekil 16. Çalışma bilgilerinin kaydı ile izlenen sistem örneği
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Örnek 4
Kondenseri hava soğutmalı bir split klimaya ait dış ünite ısı değiştirici ve dış hava sıcaklık sensörleri
izlenerek ısı değiştirici termistör (sensör) arızası tespit edilmiştir. Isı değiştirici termistörü çalışma
limitlerini konrol etmek ve defrost mekanizmasını başlatmak / durdurmak ile görevlendirilmiştir.
Termistör arızası dış hava sıcaklığındaki düşüşün dolaylı etkisi olan ısı değiştiricisindeki düşüşün
görülmemesi sonucu tespit edilmiştir. Termistör gerçek değerin yaklaşık 15 °C fazlasını
göstermektedir. Dolayısıyla kış aylarında sistemin defrost başlangıcını yapamamasına ve konfor
şartlarının bozulmasına hatta alçak basınç koruma sisteminin devreye girmesine neden olma
olasılığını arttırmaktadır. Ancak sistemin izlenmesi problem oluşmadan önce nedeninin ortadan
kaldırılmasını sağlamıştır.

Şekil 17. Çalışma bilgilerinin kaydı ile izlenen sistem örneği

Örnek 5
Kondenseri hava soğutmalı bir split klimaya ait alçak basınç ve kompresör emiş sıcaklığı sensörleri
izlenerek iç ünite filtre kirliliği tespit edilmiştir. Alçak basınç değerinin çok değişmememsine karşın
kompresör emiş sıcaklığının düşmesi evaporatör kapasitesinin düştüğünü göstermektedir. Evaporatör
kapasitesinin düşme nedenlerinden birisi de evaporatör hava debisinin düşmesidir. Filtre kirliliği hava
debisinin azalma nedenlerinden en önemlisidir. Problemin tespiti ıslak çalışmaya (kompresör öncesi
kızgınlık değerinin düşmesi) neden olmuştur. Bu soğutma kapasitesinin düşmesine hatta kompresör
arızalarına neden olabilmektedir. Sistemin izleniyor olması ıslak çalışmanın erken fark edilmesini
sağlamış, filtre temizliği ile sistem normal performansına arıza vermeden ulaşmıştır.
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Şekil 18. Çalışma bilgilerinin kaydı ile izlenen sistem örneği

SONUÇ
Soğutma sistemlerinin temel elemanı soğutma cihazlarının prensip olarak oluşturulması çok önceki
yıllardan beri bilinir. Soğutma cihazları dünyada uzun yıllardır minimum otomasyonla amacına uygun
hizmet vermek üzere imal edilegelmiştir. Gerek insanların gereksinimleri, gerek oluşan şartlar,
üreticileri sistemlerini geliştirme arzusuna itmiştir. Ancak gözle görülür gelişmeler, sadece mekanik ve
üretim tekniklerindeki gelişmelerle sağlanamamıştır. 1990 ‘ lı yıllarda yarı iletken teknolojisinde
kaydedilen hızlı ilerlemeler, elektronik sektörünün her türlü yeniliğin öncüsü olması adına atılmış en
önemli adımdır. Soğutma sistemleri de bu atılımdan en iyi düzeyde yararlanmıştır. Çok sayıda
parametreden oluşan kontrol devreleri sadece sayısal mantık devreleri ile oluşturulmaya başlanmıştır.
Bunun yanı sıra konfor gereksinimlerini karşılamak tasarımlarda ikinci sırayı almaktan kurtulmuştur.
Tasarımcı hayal edebildiği ve mantıksal işleyişini oluşturabildiği her türlü kontrol ve kumanda yapısını
gerçekleştirebilmeye başlamıştır. Kullanıcı gözüyle sistemleri incelediğinizde, kullanılan soğutma
sistemleri elektronik sistemlerin kontrolü ile yapıldıysa, işletmesini yapmak çok kolaylaşmıştır. Hatta
sistemler bir kez programlandığında takvim programları yardımı ile uzun süreler müdahale olmaksızın
çalıştırılabilmektedir. Arızalar oluşmadan anlaşabilmekte, ya da teşhisi rahatlıkla konulabilmektedir. Bu
sayede kullanıcı, sistemde oluşabilecek duraksamalardan en az düzeyde zarar görmektedir. Kendi
sistemlerini çeşitli ağ bağlantıları ile izleyebilmekte hatta kumanda edebilmektedir.
Elektronik teknolojisindeki yenilikler sürdükçe, tasarımcı hayal gücünü genişlettikçe, kullanıcı isteklerini
arttırdıkça soğutma sistemleri daha güvenilir, çalışma limitleri genişletilebilir, kesintisiz çalışabilir ve
yapay zekaya sahip yapılara bürünebilir.
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