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ÖZET 
 
Soğutma sistemleri ve uygulama alanları, teknolojinin geliĢimine paralel olarak geliĢmekte ve 
yaygınlaĢmakta olduğundan, soğutma için harcanan enerji maliyeti de yükselmektedir. Bu nedenle 
soğutma iĢleminde enerji tasarrufu sağlayabilecek uygulamaların geliĢtirilmesi ve az enerji ile daha 
çok soğutma yapılabilmesi önem kazanmıĢtır.  
 
Ejektörlü soğutma çevrimi ve özellikle de ejektör tasarımları ile ilgili çok sayıda araĢtırma 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmada ejektörlü soğutma çevrimi ve ejektör tasarımı ile ilgili daha önceden 
yapılmıĢ çalıĢmalar hakkında detaylı bir derleme sunulmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Soğutma, Enerji tasarrufu, Ejektör, Tek fazlı ejektör, Ġki fazlı ejektör. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Since cooling systems and their applications develop and widespread in parallel with development of 
technology, cost of energy spent for cooling increases. Therefore, the development of applications that 
can provide energy saving in a cooling process and more cooling with less energy has gained 
importance. 
 
There are lots of studies about refrigeration cycle with an ejector in particular ejector designs. In this 
work, a detailed review about refrigeration cycles with an ejector and ejector designs is presented. 
 
Key Words: Cooling, Energy saving, Ejector, Single-phase ejector, Two-phase ejector.  
 
 
 
 
1. GĠRĠġ 
 
Bir maddenin veya ortamın sıcaklığını onu çevreleyen hacim sıcaklığının altına indirmek ve orada 
muhafaza etmek üzere ısısının alınması iĢlemine soğutma denir[1]. 
 
Geleneksel soğutma çevrimleri ġekil 1„de de görüldüğü gibi temel olarak dört elemandan 
oluĢmaktadır. Ġdeal buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevriminde doymuĢ buhar fazında kompresöre giren 
soğutucu akıĢkanın, kompresörde izantropik sıkıĢtırılarak, basıncı ve sıcaklığı arttırılır. Yüksek basınç 
ve sıcaklıktaki soğutucu akıĢkan kondenserde sabit basınçta yoğuĢarak doymuĢ sıvı halinde 
kondenseri terk eder.  DoymuĢ sıvı halinde genleĢme elemanına giren soğutucu akıĢkanın basıncı ve 
sıcaklığı izentalpik olarak düĢer ve doymuĢ sıvı-buhar karıĢımı olarak genleĢme elemanını terk eder. 
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Sıvı-buhar karıĢımı fazında, düĢük sıcaklık ve basınçta evaporatöre giren soğutucu akıĢkan sabit 
basınçta buharlaĢır ve doymuĢ buhar fazında kompresöre girmek üzere evaporatörü terk eder. 
 

 
ġekil 1. Geleneksel soğutma çevrimi (a) Temel elemanları (b) P-h diyagramı 

 
Enerji kaynaklarının giderek azalması nedeniyle son yıllarda yapılan çalıĢmalarda alternatif enerji 
kaynakları bulmanın yanında enerjinin daha verimli kullanılması, enerji geri kazanımlarının 
sağlanabilmesi ve daha az enerji ile daha çok iĢ elde etme yolları araĢtırılmıĢtır. Bu amaçla geleneksel 
soğutma çevrimlerine alternatif olarak ejektörlü soğutma çevrimleri geliĢtirilmiĢtir. 
 
Ejektör, hareketli birincil akıĢkanın basınç enerjisini düĢük bir basınç alanı oluĢturarak, kinetik enerjiye 
çeviren, böylece ikincil akıĢkanı çeken ve emilen ikincil akıĢkan ile birincil akıĢkanı karıĢtırıp bu 
karıĢmıĢ akıĢkanların hız enerjisini tekrar basınç enerjisine dönüĢtüren soğutma çevrimlerinde 
kullanılmak üzere dizayn edilmiĢ basit ve iĢlevsel bir alettir[2]. 
 
Ejektörler “Sabit Alan Modeli” ve “Sabit Basınç Modeli” olarak adlandırılan iki modele göre 
tasarlanmaktadır. Sabit alan modelinde ejektör, birincil lüle, emiĢ odası, sabit alanlı karıĢım odası ve 
yayıcı olmak üzere dört kısımdan oluĢur ve karıĢım olayı sabit alanlı karıĢım odasında 
gerçekleĢir(ġekil 2). Sabit basınç modelinde ise ejektör, birincil lüle, emiĢ odası, karıĢım odası, ejektör 
boğazı ve yayıcıdan oluĢur. Sabit basınç modelinde karıĢım olayı sabit basınçta emiĢ odasında ya da 
karıĢım odasında gerçekleĢir(ġekil 3)[3]. 
 

 
 

ġekil 2. Ejektör sabit alan modeli [3] 
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ġekil 3. Ejektör sabit basınç modeli [3] 
 

ġekil 4, sabit alan modeli ejektör içerisinde oluĢan basınç ve hız profilini göstermektedir. Yüksek 
basınca sahip birincil akıĢkan birincil lüle boyunca hızlanır ve genleĢerek düĢük basınçta birincil lüleyi 
terk eder (1-2). Birincil lüle çıkıĢındaki yüksek hıza ve düĢük basınca sahip birincil akıĢkan, ikincil 
akıĢkanın emililip 3 durumundan 4 durumuna geçmesine sebep olur. Birincil ve ikincil akıĢkan karıĢım 
odası giriĢinde karıĢır. KarıĢmıĢ haldeki soğutucu akıĢkan 5 durumunda karıĢım odasını terk eder. 
KarıĢım odasından sonra yayıcıya giren soğutucu akıĢkan hızı düĢer ve basıncı artar. Böylelikle 
soğutucu akıĢkan düĢük hız ve yüksek basınçta ejektörü terk eder. 
 

 
 

ġekil 4. Ejektör içerisindeki hız ve basınç profili [3] 
 

Ejektörlerin soğutma çevrimlerinde uygulama alanları incelendiğinde, temel olarak iki amaç için 
kullanıldığı görülmektedir. Harici bir ısı kaynağının kullanıldığı ejektörlü soğutma çevrimlerinde ejektör, 
kompresör yerine kullanılmaktadır. GenleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma 
çevrimlerinde ise isminden de anlaĢılacağı üzere ejektör genleĢme elemanı yerine kullanılmaktadır. 
Harici bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevrimlerinde ejektöre giren birincil ve ikincil akıĢkanların 
her ikisi de aynı fazdadır ve bu sistemler genellikle iklimlendirme proseslerinde kullanılmaktadır. 
Ejektörün genleĢme elemanı yerine kullanıldığı soğutma çevrimlerinde ejektöre giren birincil ve ikincil 
akıĢkanlar farklı fazlardadır ve iklimlendirme prosesleri ve dondurma iĢlemlerinde kullanılmaktadır[3]. 
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Tablo 1. Ejektör içerisindeki soğutucu akıĢkanın sıcaklık oranları ve fazı [3] 
 

Uygulama Alanı Birincil 
akıĢkan 

Ġkincil akıĢkan Ejektör çıkıĢı Amaç 

Harici Isı Kaynaklı 
ÇalıĢma sıcaklıkları (

0
C) 

*Ġklimlendirme prosesleri 

Buhar  
 
>80°C 

Buhar 
 
0-15 °C 

Buhar 
 
35-55 °C 

Ejektörü 
kompresör yerine 
kullanmak. 

GenleĢme Elemanı Olarak 
ÇalıĢma sıcaklıkları (

0
C) 

*Ġklimlendirme prosesleri 
*Dondurma iĢlemleri 

Sıvı 
 
<5°C 
<(-5)°C 

Buhar 
 
0-15°C 
(-40)-(-5)°C 

Sıvı-buhar 
 
>0 ve <15°C 
>(-40) ve  
<(-5)°C 

Kompresör 
tarafından 
tüketilen enerji 
miktarını azaltarak 
COP ve soğutma 
kapasitesini 
artırmak 

 
Soğutma çevrimlerinde ejektör kullanımı ile ilgili yapılmıĢ çalıĢmalar incelendiğinde çalıĢmaların 
analitik, nümerik ve deneysel yöntemler kullanılarak yapıldığı görülmektedir.  
 
Analitik çalıĢmalar bir boyutlu sıkıĢtırılabilir akıĢ kabulü ile birlikte, genellikle aĢağıda belirtilen kabuller 
altında gerçekleĢtirilmiĢtir. 
 

 Birincil ve ikincil akıĢkan karıĢmadan önce izantropik olarak genleĢmektedir. Ayrıca karıĢmıĢ 
haldeki soğutucu akıĢkan yayıcıdan geçerken izantropik olarak sıkıĢmaktadır. 

 Birincil ve ikincil akıĢkanların giriĢ hızları ve karıĢmıĢ halde ejektörü terk eden soğutucu 
akıĢkanın hızı ihmal edilmiĢtir. (V1=V3=V6=0) 

 Duvarlardan olan ısı kayıpları ihmal edilmiĢtir. 

 Borulardaki, evaporatördeki ve kondenserdeki basınç düĢümleri ihmal edilmiĢtir. 

 Harici bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevrimlerinde birincil ve ikincil akıĢkanının her 
ikisi de doymuĢ buhar fazında iken, genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma 
çevrimlerinde ise birincil akıĢkan doymuĢ sıvı ikincil akıĢkan doymuĢ buhar fazındadır. 

 

Yukarıdaki kabuller altında birincil lüle veriminin(l) yayıcı veriminin (y), emiĢ veriminin (e) ve karıĢım 
veriminin (ɳk) bilindiği kabul edilerek kütlenin korunumu, momentumun korunumu ve enerjinin 
korunumu denklemleri ilgili ejektör kısımlarına (birincil lüle, emiĢ odası, karıĢım odası ve yayıcı) 
uygulanmakta ve iteratif olarak çözülen eĢitlikler yardımıyla sistemin performansı belirlenmektedir. 
 

Kütlenin korunumu :   çAçVçρgAgVgρ                                     (1) 

Momentumun korunumu :   çVçmçAçPgVgmgAgP                        (2) 

Enerjinin korunumu : 


































2

2
çV

çhçm
2

2
gV

ghgm                        (3) 

Yukarıdaki eĢitliklerde “g” ve “ç” alt indisleri sırasıyla giriĢ ve çıkıĢ konumlarını ifade etmektedir. 
 
Sayısal yöntemleri kullanarak yapılmıĢ birçok çalıĢma bulunmaktadır. Pianthong vd. [4] tarafından 
yapılan çalıĢmada sabit basınç modeli kullanılarak tasarlanmıĢ ejektörün 2 boyutlu-eksenel simetrik ve 
3 boyutlu modelleri analiz edilmiĢ ve bunların yakın sonuçlar verdiği görülmüĢtür. Bu sebepten dolayı 
analizlerin 2 boyutlu-eksenel simetrik olarak yapılmasının yeterli olduğu kanısına varılmıĢtır. Chandra 
vd. [5] tarafından yapılan çalıĢmada Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği (HAD) analizleri 2 boyutlu-
eksenel simetrik olarak sıkıĢtırılabilir ideal gaz kabulü altında yapılmıĢtır. Analizler “”realizable k-ε” 
türbülans modeli kullanılarak yapılmıĢtır. Duvar fonksiyonu olarak “standard wall function”, çözücü 
olarak ise “Coupled” seçilmiĢtir. Sınır koĢulu olarak giriĢ ve çıkıĢta basınç (pressure inlet-pressure 
outlet) tanımlanmıĢtır. Ağdan bağımsızlık kapsamında daha yoğun çözüm ağı oluĢturulmuĢ ve 
sonuçların değiĢim göstermediği eleman sayılı çözüm ağı kullanılmıĢtır. Aynı Ģekilde Sriveerakul vd. 
[6] tarafından yapılan çalıĢmada da ejektör 2 boyutlu-eksenel simetrik olarak modellenmiĢtir. 
Türbülans modeli olarak “realizable k-ε” türbülans modeli, duvar fonksiyonu olarak ise “standard wall 
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function” seçilmiĢtir. GiriĢ ve çıkıĢ sınır koĢulu olarak basınç tanımlanmıĢtır. ÇalıĢma akıĢkanı ideal 
gaz kabul edilmiĢtir. 
 
Yapılan deneysel çalıĢmalarda harici bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevrimleri ve genleĢme 
elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimleri için farklı test düzenekleri kurulmuĢtur. 
 
Yapıcı [7] tarafından harici bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevrimlerinin performansını 
belirlemek amacıyla kurulan test düzeneği temel olarak sıcak su kazanı, buhar jeneratörü, ejektör, 
kondenser, tank, genleĢme elemanı, evaporatör ve pompadan oluĢmaktadır. Sıcak su kazanı su 
ısıtmak için üç adet 2 kW gücündeki elektrikli ısıtıcı ile donatılmıĢtır. Sıcak su kazanında ısıtılan su 
sirkülasyon pompası yardımıyla buhar jeneratörüne gönderilerek buradaki soğutucu akıĢkanın ısınıp 
basıncının artmasına neden olmaktadır. Evaporatordeki çalıĢma akıĢkanını buharlaĢtırmak için musluk 
suyu kullanılmıĢ ve musluk suyuna evaporatöre girmeden önce ön ısıtma uygulanmıĢtır. Evaporatör 
sıcaklığı bu musluk suyunun debi veya sıcaklığı değiĢtirilerek kontrol edilmiĢtir. Deneylerde kullanılan 
kondenser su soğutmalı olup, kondenser basıncı bu soğutma suyunun debisinin değiĢtirilmesiyle 
kontrol edilmiĢtir. Kondenserden çıkıp tanka giren soğutucu akıĢkanı kazana göndermek amacıyla 
pompa kullanılmıĢtır. Sıcaklık, basınç ve debi ölçümleri sırasıyla sıcaklık, basınç sensörleri ve 
debimetre ile yapılmıĢtır. 
 

 
 

ġekil 5. Harici bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevrimi için kurulan test düzeneği [7] 
 

Disawas ve Wongwises [8] tarafından genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma 
çevrimlerinin performansını belirlemek amacıyla kurulan test düzeneği soğutucu akıĢkan döngüsü, 
soğuk su döngüsü ve sıcak su döngüsü olmak üzere üç döngüden oluĢmaktadır. Soğutucu akıĢkan 
döngüsü geleneksel soğutma çevrimlerinde temel olarak kompresör, kondenser, genleĢme elemanı, 
evaporatör, yağ ayırıcı, sıvı tankı, filtre ve akümülatörden oluĢur. Ġki fazlı ejektörlü soğutma 
çevrimlerinde ise, genleĢme elemanının yerini ejektör almıĢ ve çevrime sıvı-buhar ayırıcı eklenmiĢtir. 
Deneylerde tek kademeli pistonlu kompresör kullanılmıĢtır. Evaporatör ve kondenser olarak plakalı ısı 
değiĢtirici kullanılmıĢtır. Soğutucu akıĢkan içerisindeki nem ve yabancı partikülleri tutması için sıvı 
tankından sonra filtre konulmuĢtur. Yağ ayırıcı ise soğutucu akıĢkandaki yağ miktarının minimuma 
indirilmesi amacıyla kullanılmıĢtır. Soğuk su döngüsünde kondenser soğuk su tankından gelen suya 
(soğutma suyu) ısısını bırakmaktadır. Evaporatöre ısıtma yükü sıcak su döngüsü (ısıtma suyu) ile 
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sağlanmaktadır. Birincil akıĢkan ve ikincil akıĢkan debileri filtreden ve sıvı-buhar ayırıcıdan sonraki 
kısma yerleĢtirilen debimetreler kullanılarak ölçülmüĢtür. Sıcaklık ölçümleri ise ısıl çift yardımıyla 
yapılmıĢtır. 
 

 
 

ġekil 6. GenleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimi için kurulan test düzeneği [8] 
 
 
 
 
2. EJEKTÖRÜN SOĞUTMA ÇEVRĠMLERĠNDE UYGULAMA ALANLARI 
 
2.1. Harici Bir Isı Kaynağının Kullanıldığı Ejektörlü Soğutma Çevrimleri 
 
Harici bir ısı kaynağının kullanıldığı ejektörlü soğutma çevrimleri, günümüzdeki enerji kaynaklarının 
azlığı ve buna karĢın enerjiye duyulan ihtiyacın giderek artması sebebiyle geleneksel soğutma 
çevrimlerine alternatif olarak geliĢtirilmiĢtir[6]. Bu soğutma çevrimlerinde ısı kaynağı olarak güneĢ 
enerjisi, jeotermal enerji ve atık ısı enerjisi gibi düĢük sıcaklığa sahip enerji kaynakları 
kullanılmaktadır[7]. Harici bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevrimlerinde çevre dostu 
akıĢkanların (su gibi) soğutucu akıĢkan olarak kullanılmasına olanak sağlanması, düĢük kurulum 
maliyetlerinin olması, çevrimde kompresör yerine kullanılan ejektörün hareketsiz bir parça olması ve 
uzun süre kullanılabilmesi geleneksel soğutma çevrimlerine göre diğer avantajlardır[5,7,9,10]. Harici 
bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevrimlerinin en büyük dezavantajlarından biri soğutma 
kapasitesinin ve COP değerinin geleneksel soğutma çevrimlerine göre düĢük olmasıdır. Bu soğutma 
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çevrimlerinde COP değeri 0.1-0.3 arasında değiĢmektedir[6,11,12,13,14,15]. Bu çevrimlerin bir diğer 
dezavantajı ise çevrimde elektrik enerjisiyle çalıĢan pompanın kullanılmasıdır[14]. 
 
ġekil 7‟de harici bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevrimlerinin Ģematik gösterimi ve P-h 
diyagramı verilmiĢtir. Soğutma çevrimi, buhar jeneratörü, ejektör, kondenser, sıvı pompası, genleĢme 
elemanı ve evaporatör olmak üzere altı bileĢenden oluĢmaktadır. DüĢük sıcaklığa sahip enerji 
kaynağından olan ısı transferi ile buhar jeneratöründe yüksek basınç ve sıcaklığa sahip doymuĢ buhar 
fazında soğutucu akıĢkan elde edilir (1 durumu). Yüksek basınç ve sıcaklığa sahip bu akıĢkan birincil 
akıĢkan olarak adlandırılmaktadır. Buhar jeneratörünü terk eden birincil akıĢkan ejektöre girerek 
birincil lüleden geçer. Birincil lüle giriĢinde yüksek basınca sahip soğutucu akıĢkan birincil lüle 
çıkıĢında ses üstü hızlara ulaĢır ve genleĢerek evaporatör basıncından daha düĢük bir basınç alanı 
oluĢturur. Bu düĢük basınç alanı sayesinde evaporatördeki düĢük basınçlı doymuĢ buhar fazındaki 
ikincil akıĢkan (2 durumu) ejektör içerisine çekilir. Ejektör içerisinde yayıcıdan geçen karıĢmıĢ haldeki 
soğutucu akıĢkanın sıcaklığı ve basıncı artar (3 durumu). Kızgın buhar fazında ejektörü terk eden 
karıĢmıĢ haldeki soğutucu akıĢkan kondensere girer ve sabit basınç altında hal değiĢtirerek doymuĢ 
sıvı fazında kondenseri terk eder (4 durumu). DoymuĢ sıvı fazında kondenserden çıkan soğutucu 
akıĢkanın bir kısmı sıvı pompasından geçerken izentalpik olarak sıkıĢtırılır ve basıncı artar (5 durumu). 
Sıvı pompasından çıkan sıkıĢtırılmıĢ sıvı fazındaki soğutucu akıĢkan buhar jeneratörüne girer. 
DoymuĢ sıvı fazında kondenserden çıkan soğutucu akıĢkanın diğer kısmı ise genleĢme elemanında 
izentalpik olarak genleĢir ve düĢük evaporatör basıncında genleĢme elemanını terk eder (6 durumu). 
DüĢük basınç ve sıcaklıkta evaporatöre giren soğutucu akıĢkan soğutulmak istenen ortamdan ısı 
çekerek sabit basınçta hal değiĢtirir ve doymuĢ buhar fazında evaporatörü terk eder (2 durumu) [16]. 
 

 
 

ġekil 7. Harici bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevriminin Ģematik gösterimi ve P-h 
diyagramı[16] 

 
Geleneksel soğutma çevrimlerinde COP değeri ġekil 1‟de verilen P-h diyagramı dikkate alınarak 
aĢağıdaki eĢitlik yardımıyla bulunmaktadır[3].  
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            (4) 

 
Evaporatörden ve kompresörden geçen soğutucu akıĢkan debileri eĢit olduğu için geleneksel soğutma 
çevrimlerinde COP değeri aĢağıdaki eĢitlik yardımıyla belirlenmektedir. 
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Harici bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevrimlerinde ise COP değeri ise ġekil 7‟de verilen P-h 
diyagramı dikkate alınarak aĢağıdaki eĢitlik yardımıyla belirlenmektedir[16]. 
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Yukarıdaki eĢitlikte Qevap soğutulan ortamdan çekilen ısı miktarını, Qbuh.jen düĢük sıcaklığa sahip enerji 

kaynağından olan ısı miktarını, Wpom pompa tarafından tüketilen enerji miktarını ve 4 pompa 
giriĢindeki özgül hacmi göstermektedir. Pompa tarafından tüketilen enerji miktarı buhar jeneratöründe 
buhar üretmek için gerekli enerji miktarının (Qbuh.jen) %1‟inden daha düĢük olduğu için genellikle COP 
değerinin hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır[5].  
 
Evaporatörden geçen soğutucu akıĢkan (ikincil akıĢkan) debisinin buhar jeneratöründen geçen 
soğutucu akıĢkan (birincil akıĢkan) debisine oranı karıĢım oranı olarak tanımlanmaktadır[10]. 
 

KarıĢım oranı : 
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               (7) 

 
Buhar jeneratöründeki entalpi değiĢimi ile evaporatördeki entalpi değiĢimi arasındaki fark çok fazla 
olmadığından COP Rm olarak kabul edilmektedir. Bundan dolayı harici bir ısı kaynağının kullanıldığı 
ejektörlü soğutma çevrimlerinin performansı doğrudan doğruya karıĢım oranı ile iliĢkilidir[10]. 
 
Aphornratana [17] tarafından yapılan deneysel çalıĢmada buhar jeneratöründe soğutucu akıĢkanı 
sıkıĢtırılmıĢ sıvı fazından doymuĢ buhar fazına getirmek için gerekli elektriksel güç ve evaporatördeki 
doymuĢ sıvı-buhar fazındaki soğutucu akıĢkanı doymuĢ buhar fazına getirmek için gerekli elektriksel 
güç ölçülmüĢ ve böylece elektriksel güç girdisine dayalı COPelek değerini belirlemiĢtir. Fakat bu 
hesaplamalar buhar jeneratörü ve evaporatörde olan ısı kaybı ve kazançlarını da içerdiğinden belli bir 
hata içermektedir. 
 

jenbuhVI
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elCOP
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Yukarıdaki eĢitlikte V voltaj (V) değerini, I ise akım (A) değerini göstermektedir. 
 
Sankarlal ve Mani [18] ejektörlü soğutma sistemlerinin performansına sıkıĢtırma oranı (compression 
ratio) ve genleĢme oranı (expansion ratio) gibi boyutsuz parametrelerin etkisini araĢtırmak amacıyla 
deneyler gerçekleĢtirmiĢlerdir. SıkıĢtırma oranı kondenser basıncının evaporatör basıncına oranı, 
genleĢme oranı ise buhar jeneratörü basıncının evaporatör basıncına oranı olarak tanımlanmıĢtır. 
Yapılan deneyler sonucunda sabit genleĢme oranı için sıkıĢtırma oranının artmasıyla birlikte COP 
değerinin azaldığı, sabit sıkıĢtırma oranı için genleĢme oranının arttıkça COP değerinin de arttığı 
görülmüĢtür. 
 
 
2.2. Ejektörün GenleĢme Elemanı Yerine Kullanıldığı Soğutma Çevrimleri 
 
Geleneksel soğutma çevrimlerinde kondenser basıncındaki soğutucu akıĢkanı evaporatör basıncına 
düĢürmek için genleĢme elemanı olarak kılcal boru, ısıl genleĢme elemanı veya diğer kısma 
elemanları kullanılmaktadır. GenleĢme elemanlarındaki bu basınç düĢümü izentalpik (sabit entalpide) 
olarak gerçekleĢmektedir. Ġzentalpik kısılma, kısma iĢlemi sırasındaki enerji kaybından dolayı 
evaporatörün soğutma kapasitesinin düĢmesine neden olur. Kısma iĢleminin mümkün olduğunca 
izantropik olarak gerçekleĢmesi kısma iĢlemi sırasındaki enerji kaybının en aza indirgenmesi, böylece 
evaporatörün soğutma kapasitesinin artması anlamına gelmektedir. Kısma iĢleminin izantropik olarak 
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gerçekleĢmesi amacıyla genleĢme elemanı yerine ejektör kullanılmaktadır. Ayrıca genleĢme elemanı 
yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimlerinde kompresör giriĢ basıncı artmakta, böylelikle 
kompresör tarafından tüketilen enerji miktarı azalmaktadır. Bu sebepten dolayı genleĢme elemanı 
yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimlerinin performansı geleneksel soğutma çevrimlerine göre 
daha yüksektir[3,8,19,20].  
 
ġekil 8‟de genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimlerinin Ģematik gösterimi ve 
P-h diyagramı verilmiĢtir. Soğutma çevrimi temel olarak kompresör, kondenser, evaporatör, genleĢme 
elemanı, sıvı-buhar ayırıcı ve ejektörden oluĢmaktadır. Kondenserden çıkan (1 durumu)  doymuĢ sıvı 
fazındaki soğutucu akıĢkan birincil lüleden geçer ve birincil lüle çıkıĢında evaporatör basıncından daha 
düĢük bir basınç alanı oluĢturur (1b durumu). Bu düĢük basınç alanı sayesinde evaporatördeki düĢük 
basınçlı (2 durumu) doymuĢ buhar fazındaki ikincil akıĢkan ejektör içerisine çekilir (2b durumu). Birincil 
ve ikincil akıĢkan karıĢım odasında karıĢarak 3m durumunda karıĢım odasını terk eder. KarıĢmıĢ 
haldeki soğutucu akıĢkan yayıcıdan geçerek ejektörü terk eder (3 durumu). Ejektörü terk eden sıvı-
buhar fazındaki soğutucu akıĢkan sıvı-buhar ayırıcısına girer. Buradan soğutucu akıĢkanın bir kısmı 
doymuĢ buhar halinde kompresöre (4 durumu), bir kısmı ise doymuĢ sıvı halinde genleĢme elemanına 
(6 durumu) gider. Soğutucu akıĢkan genleĢme elemanından geçerek basıncı düĢer ve böylelikle 
evaporatör basıncına (7 durumu) kısılır. Evaporatöre giren sıvı-buhar fazındaki soğutucu akıĢkan sabit 
basınçta hal değiĢtirerek doymuĢ buhar halinde evaporatörü terk eder (2 durumu). Diğer taraftan 
doymuĢ buhar halinde kompresöre giren soğutucu akıĢkan kompresörden kızgın buhar fazında ve 
kondenser basıncında çıkar (5 durumu). Kondensere giren kızgın buhar fazındaki soğutucu akıĢkan 
sabit basınçta hal değiĢtirerek doymuĢ sıvı halinde kondenseri terk eder (1 durumu)[21]. 
 

 
 

ġekil 8. Ejektörün genleĢme elemanı yerine kullanıldığı soğutma çevriminin Ģematik gösterimi ve P-h 
diyagramı [20] 

 
GenleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimlerinde COP değeri ġekil 8‟de verilen 
P-h diyagramı dikkate alınarak aĢağıdaki eĢitlik yardımıyla belirlenmektedir. 
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Evaporatörden geçen soğutucu akıĢkan (ikincil akıĢkan) debisinin kompresörden geçen soğutucu 
akıĢkan (birincil akıĢkan) debisine oranı karıĢım oranı olarak tanımlanmaktadır. 
 

KarıĢım oranı : 
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Kompresör emme basıncının evaporatör basıncına oranı basınç kaldırma oranı (pressure lifting ratio) 
olarak tanımlanmaktadır. 
 

2P

4P
LP                (11) 

 
ġekil 9‟da genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimi ve geleneksel soğutma 
çevrimi P-h diyagramı aynı diyagram üzerinde verilmiĢtir. 2,5b,1,8 ve 2 noktalarının oluĢturduğu 
çevrim geleneksel soğutma çevrimini gösterirken, genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı 
soğutma çevriminde birincil ve ikincil akıĢ olmak üzere iki akıĢ vardır. ġekil 9‟dan da görüleceği üzere 
geleneksel soğutma çevrimlerinde kompresör emme basıncı genleĢme elemanı yerine ejektörün 
kullanıldığı soğutma çevrimlerine göre daha yüksektir. Bu da geleneksel soğutma çevrimlerinde 
kompresöre verilmesi gereken enerji miktarının daha fazla olması gerektiği anlamına gelmektedir. 
Yani genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimlerinin performansı geleneksel 
soğutma çevrimlerinin performansına göre daha yüksektir. 
 

 
 

ġekil 9. Geleneksel soğutma çevrimi ve genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma 
çevrimi P-h diyagramı [3] 

 
Yapılan bazı çalıĢmalarda genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimlerinin aynı 
koĢullarda çalıĢan geleneksel soğutma çevrimlerine göre performansının ne kadar değiĢtiğini 
belirlemek amacıyla COP artma oranı (COPim) tanımlanmıĢtır[20,21,22,23]. 
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            (12) 

 
Nehdi [24] v.d. tarafından yapılan çalıĢmada ise genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı 
soğutma çevrimlerinin aynı koĢullarda çalıĢan geleneksel soğutma çevrimlerine göre performansının 
ne kadar değiĢtiğini belirlemek amacıyla performans oranı (COPr) tanımlanmıĢtır. 
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3. EJEKTÖR TASARIM PARAMETRELERĠNĠN PERFORMANSA ETKĠSĠ 
 
3.1. Kondenser Basıncının-Sıcaklığının Performansa Etkisi 
 
Kondenser basıncının performansa etkisi incelendiğinde performans eğrisinin boğulmuĢ akıĢ, 
boğulmamıĢ akıĢ ve ters akıĢ olmak üzere üç bölgeden oluĢtuğu görülmektedir. BoğulmuĢ ve 
boğulmamıĢ akıĢ bölgeleri birbirinden kritik kondenser basıncı ile ayrılmaktadır. DüĢük kondenser 
basınçlarında ikinci boğulma(Ģok) konumu (karıĢmıĢ haldeki soğutucu akıĢkan hızının ses hızına 
düĢtüğü konum) sabit alanlı karıĢma odasının çıkıĢına yakın bir konumdayken kondenser basıncı 
arttıkça (A‟dan D‟ye doğru (ġekil10)) ikinci boğulma(Ģok) konumu geriye sabit boğaz alanlı karıĢma 
odasının giriĢine doğru kaymaktadır. Kondenser basıncının kritik kondenser basıncının altında olması 
durumunda ejektör performansı kondenser basıncından etkilenmemektedir (BoğulmuĢ AkıĢ Bölgesi). 
Kondenser basıncının kritik kondenser basıncını aĢması durumunda ikinci boğulma konumu karıĢma 
olayının gerçekleĢtiği konuma yaklaĢmakta ve karıĢma olayının gerçekleĢmesini engellemekte, 
dolayısıyla ejektör içerisine çekilen ikincil akıĢkan debisinin hızla düĢmesine sebep 
olmaktadır(BoğulmamıĢ AkıĢ Bölgesi). Kondenser basıncının daha da artması durumunda ise birincil 
lüleden giren soğutucu akıĢkan kondensere girmek yerine ters akıĢa uğrayarak evaporatöre 
girmektedir(Ters AkıĢ Bölgesi)[10]. 
 

 
 

ġekil 10. Harici bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevrimlerinde kondenser basıncının 
performansa etkisi (Sabit buhar jeneratörü ve evaporatör sıcaklığında) [10] 

 
Yapıcı [7] tarafından yapılan çalıĢmada ejektörlü soğutma sistemlerinin performansını en çok etkileyen 
parametrelerden biri olan kondenser basıncının etkisi incelenmiĢtir. Bu amaçla buhar jeneratörü 
sıcaklığının 98°C ve evaporatör sıcaklığının 10°C olduğu koĢulda deneyler gerçekleĢtirilmiĢtir. 
Deneyler sonucunda belirli bir kondenser basıncına (kritik kondenser basıncı) kadar performansın 
kondenser basıncından etkilenmediği, ancak kritik kondenser basıncından sonra sert bir düĢüĢ 
gösterdiği görülmüĢtür. 

 
Disawas ve Wongwises [8,22] genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimlerinin 
performansını belirlemek amacıyla gerçekleĢtirdikleri deneylerde çalıĢma akıĢkanı olarak R134a 
kullanmıĢlardır. Deneyler soğutma suyu sıcaklığı 27-37°C ve ısıtma suyu sıcaklığı 8-16°C için 
yapılmıĢtır. GenleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimiyle geleneksel soğutma 
çevriminin aynı çalıĢma koĢulları için performans değerleri karĢılaĢtırıldığında genleĢme elemanı 
yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevriminin COP değerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Sabit ısıtma suyu sıcaklıklarında artan soğutma suyu sıcaklıklarıyla birlikte kompresör basınç oranı ve 
kompresör çıkıĢ basıncı artarken COP değeri azalmaktadır. 
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Eames vd. [15] tarafından evaporatör sıcaklığının 12°C ve buhar jeneratörü sıcaklığının 110°C olduğu 
koĢulda birincil lüle boğaz çapının 2.2 mm olduğu ejektör için yapılan deneyler sonucunda COP 
değerinin kritik kondenser basıncına kadar değiĢmediği görülmüĢtür. Kondenser basıncının kritik 
kondenser basıncını aĢması durumunda ise COP değeri düĢmektedir. 
 
Aphornratana [17] tarafından sistem performansına çalıĢma koĢullarının etkisini araĢtırmak amacıyla 
yapılan deneylerde birincil lüle boğaz çapı ve birincil lüle çıkıĢ çapı sırasıyla 2.0 mm ve 8.0 mm olan 
ejektör kullanılmıĢtır. Yapılan deneyler ile sabit buhar jeneratörü sıcaklıklarında (Tbuh.jen=120°C) ve 
sabit evaporatör sıcaklıklarında(Tevap=5°C) artan kondenser basıncı ile COP değerinin değiĢmediği, 
ancak kondenser basıncının kritik kondenser basıncını aĢması durumunda COP değerinin hızla 
düĢtüğü görülmüĢtür. 
 
Bilir ve Ersoy [20] genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma sistemlerinin performansını 
araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢma akıĢkanı olarak R134a seçilmiĢtir. OluĢturulan 1-boyutlu modelde birincil lüle 
verimi 0.9 ve yayıcı verimi 0.8 alınırken izantropik kompresör verimi 0.75 olarak alınmıĢtır. Sabit 
evaporatör sıcaklığı için (Tevap=5°C) COP artma oranının ve karıĢım oranının kondenser basıncı ile 
değiĢimi incelenmiĢtir. Geleneksel soğutma çevrimlerinde kondenser sıcaklığı arttıkça genleĢme 
elemanındaki kayıplarda artmaktadır. GenleĢme elemanı yerine ejektörün kullanılmasıyla bu kayıplar 
giderilmekte böylece kompresör tarafından tüketilen enerji miktarı azalmaktadır. Böylece artan 
kondenser sıcaklığıyla birlikte COP artma oranı artmaktadır. Ayrıca kondenser sıcaklığı arttıkça birincil 
akıĢkan debisi artmakta dolayısıyla karıĢım oranı azalmaktadır. 
 
Varga vd. [25]  tarafından buhar jeneratörü sıcaklığı 70-90°C, kondenser sıcaklığı 25-44°C ve 
evaporatör sıcaklığı 10°C için yapılan HAD analizlerinde çalıĢma akıĢkanı olarak R152a ve R600a 
kullanılmıĢtır. Yapılan analizler sonucunda her iki soğutucu akıĢkan içinde kondenserin kritik 
kondenser basıncının altında çalıĢması durumunda COP değerinin kondenser basıncından 
etkilenmediği ancak kondenser basıncının kritik kondenser basıncını aĢması durumunda COP 
değerinin hızlı bir düĢüĢ gösterdiği görülmüĢtür. Ayrıca aynı çalıĢma koĢulları için R152a‟nın 
kullanıldığı sistemin COP değeri ve kritik kondenser basıncı daha yüksek bulunmuĢtur. 
 
Yapıcı ve YetiĢen [26] tarafından çalıĢma koĢullarının ejektörlü soğutma sistemlerinin performansına 
olan etkisini araĢtırmak amacıyla yapılan deneysel çalıĢmada kullanılan ejektörün birincil lüle çapı 2.6 
mm, karıĢım odası çapı 8.6 mm ve birincil lüle çıkıĢ konumu NXP=0 mm‟dir. ÇalıĢma akıĢkanı olarak 
R11 kullanılmıĢtır. Buhar jeneratörü sıcaklığı 102°C ve evaporatör sıcaklığı 9.5°C için yapılan 
deneysel incelemeler sonucunda kritik kondenser basıncı 135 kPa civarında bulunmuĢtur. Ayrıca 
sistemin kritik kondenser basıncının altında çalıĢması durumunda COP değerinin 0.2, soğutma 
kapasitesinin ise 710 W civarında olduğu görülmüĢtür. 
 
 
3.2. Buhar Jeneratörü Basıncının-Sıcaklığının Performansa Etkisi 
 
Ejektörün düĢük buhar jeneratörü basınçlarında çalıĢtırılması durumunda, birincil lüleden çıkan birincil 
akıĢkanın hızı düĢüktür ve küçük bir geniĢleme açısıyla birincil lüleyi terk eder. Böylece ikincil 
akıĢkanın ejektör içerisinde birincil akıĢkana karıĢmadığı sürüklenme kanalı (entrained duct) adı 
verilen kanal uzun ve geniĢ olur. Bu da evaporatörden çekilen soğutucu akıĢkanın artmasına 
dolayısıyla performansın artmasına sebep olur. 
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ġekil 11. Sürüklenme kanalı, geniĢleme açısı ve etkin alan [27] 

 
Birincil akıĢkana karıĢmadan sürüklenme kanalı boyunca akan ikincil akıĢkanın Ģoka uğradığı (hızının 
ses hızına eĢit olduğu) konum etkin alan olarak tanımlanmıĢtır. KarıĢma olayı etkin alanın ötesinde 
gerçekleĢmektedir ve azalan buhar jeneratörü sıcaklığıyla birlikte etkin alan akıĢ yönünde 
kaymaktadır[10,27]. 
 
Pianthong vd. [4] tarafından sabit alan modeli ve sabit basınç modeli kullanılarak HAD analizleri 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu amaçla çalıĢma akıĢkanı olarak su kullanılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda her iki 
ejektör modeli içinde artan buhar jeneratörü sıcaklığıyla birlikte kritik kondenser basıncının arttığı, 
COP değerinin ise azaldığı görülmüĢtür. Aynı çalıĢma koĢulları için sabit alan modelinin performansı 
daha yüksektir. 
 
Ruangtrakoon vd.  [10]  tarafından buhar jeneratörü sıcaklığı 110-150°C ve evaporatör sıcaklığı 7.5°C 
için yapılan HAD analizlerinde çalıĢma akıĢkanı olarak su seçilmiĢtir. Yapılan analizler sonucunda 
buhar jeneratörü sıcaklığı arttıkça COP değerinin azaldığı buna karĢın kritik kondenser basıncının 
arttığı görülmüĢtür. 
 
Yapıcı ve Ersoy [16] sabit alan modelini kullanarak çeĢitli çalıĢma koĢulları için ejektörlü soğutma 
sistemlerinin performansını belirlemiĢlerdir. ÇalıĢma akıĢkanı olarak R123 kullanılmıĢtır. Analitik 
hesaplamalarda ilk olarak sabit kondenser, evaporatör ve buhar jeneratörü sıcaklıkları için optimum 
COP değerini verecek ejektör geometrisi belirlenmiĢtir. Bu amaçla kondenser sıcaklığı 30°C, 
evaporatör sıcaklığı 5°C ve buhar jeneratörü sıcaklığı sırasıyla 60,80 ve 100°C olarak alınmıĢtır. 
Yapılan tüm analitik hesaplamalarda birincil lüle ve yayıcı verimleri birbirine eĢit ve 0.85 olarak 
alınmıĢtır. Sabit kondenser (Tkon=30°C) ve evaporatör (Tevap=5°C) sıcaklıklarında optimum COP 
değerinin farklı buhar jeneratörü sıcaklıkları için değiĢimi incelendiğinde buhar jeneratörü sıcaklığının 
arttıkça optimum COP değerinin arttığı fakat bunun için daha büyük ejektör alan oranına ihtiyaç 
duyulduğu görülmüĢtür. 
 
Yen vd. [28] tarafından buhar jeneratörü sıcaklığı 90,100,110°C, kondenser sıcaklığı 35°C, evaporatör 
sıcaklığı 15°C ve ejektör alan oranı 7.2,9.4 ve 12.0 için yapılan HAD analizlerinde artan buhar 
jeneratörü sıcaklığıyla birlikte COP değerinin azaldığı görülmüĢtür. Fakat her bir ejektör alan oranı için 
elde edilen optimum performans değerleri artan buhar jeneratörü sıcaklığıyla birlikte artıĢ 
göstermektedir. 
 
Chen vd. [29] buhar jeneratörü sıcaklığının optimum COP değerine ve bu optimum COP değerini 
sağlamak için gerekli ejektör alan oranına etkisini araĢtırmak amacıyla evaporatör sıcaklığını 10°C ve 
kondenser sıcaklığını 35°C alarak analitik hesaplamalar gerçekleĢtirmiĢlerdir. Buna göre artan buhar 
jeneratörü sıcaklığıyla optimum COP değeri artmakta fakat bu optimum COP değerini sağlamak için 
gerekli ejektör alan oranı da artmaktadır. 
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3.3. Evaporatör Basıncının-Sıcaklığının Performansa Etkisi 
 
Evaporatör basıncı arttıkça etkin alan akıĢ yönünde kaymaktadır. Bu da sürüklenme kanalının uzun ve 
geniĢ olmasına dolayısıyla ejektör içine çekilen ikincil akıĢkan debisinin artmasına sebep olmaktadır. 
Artan karıĢım oranıyla birlikte performansta artıĢ göstermektedir[27].  
 
Chandra vd. [5] tarafından Yapılan çalıĢmada sabit alanlı ejektörlerin (constant area ejector) ve 
değiĢken alanlı ejektörlerin (variable area ejector) performansı deneysel olarak belirlenmiĢtir. Yapılan 
deneyler sonucunda sabit alanlı ejektörün kullanıldığı sistemin COP değerinin artan evaporatör 
sıcaklığıyla birlikte arttığı, değiĢken alanlı ejektörün kullanıldığı sistemin COP değerinin ise evaporatör 
sıcaklığının değiĢiminden çok fazla etkilenmediği görülmüĢtür. 
 
Sriveerakul vd. [6] çalıĢma koĢullarının ve ejektör geometrisinin performansa etkisini araĢtırmak 
amacıyla deneysel olarak ve HAD yöntemini kullanarak çalıĢmıĢlardır. Buhar jeneratörü sıcaklığının 
130°C, kondenser basıncının 40 mbar ve evaporatör sıcaklıklarının 5°C ve 10°C olduğu koĢullar için 
yapılan analiz sonuçları incelendiğinde artan evaporatör sıcaklığıyla birlikte performansında arttığı 
görülmektedir. Ayrıca deneysel sonuçlarla HAD yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçlar arasında da 
iyi bir uyum olduğu gözlenmiĢtir. 
 
Disawas ve Wongwises [8,22] genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimlerinin 
performansını belirlemek amacıyla gerçekleĢtirdikleri deneylerde çalıĢma akıĢkanı olarak R134a 
kullanmıĢlardır. Deneyler soğutma suyu sıcaklığı 27-37°C ve ısıtma suyu sıcaklığı 8-16°C için 
yapılmıĢtır. Sabit soğutma suyu sıcaklıklarında artan ısıtma suyu sıcaklıklarıyla birlikte kompresör 
basınç oranı ve kompresör çıkıĢ basıncı azalırken COP değeri artmaktadır. Isıtma suyu sıcaklığıyla 
evaporatör basıncının değiĢimi incelendiğinde ise sabit soğutma suyu sıcaklıklarında artan ısıtma 
suyu sıcaklıklarıyla evaporatör basıncının arttığı görülmüĢtür. 
 
Aphornratana vd. [13] tarafından hem karıĢım odası kesitinin değiĢmediği ejektörün kullanıldığı hem 
de karıĢım odası kesitinin yakınsak lüle Ģeklinde olduğu ejektörün kullanıldığı buhar jeneratörü 
sıcaklığının 110°C ve kondenser sıcaklığının 35°C olduğu koĢullarda gerçekleĢtirilen deneylerde 
evaporatör sıcaklığının arttıkça COP değerinin arttığı fakat evaporatör sıcaklığının belli bir değerin 
altına düĢmesinden sonra(kritik evaporatör basıncı) ejektörün evaporatördeki soğutucu akıĢkanı 
çekememesinden dolayı COP değerinde sert bir düĢüĢün olduğu görülmüĢtür. Deneylerde çalıĢma 
akıĢkanı olarak R11‟in kullanılmıĢtır. 
 
Eames vd. [15] ejektörlü soğutma sistemlerinin performansını çeĢitli çalıĢma koĢulları için 
belirlemiĢlerdir. Deneylerde çalıĢma akıĢkanı olarak R245fa kullanılmıĢtır. Buhar jeneratörü 
sıcaklığının 110°C,  kondenser sıcaklığının 32°C olduğu koĢulda birincil lüle boğaz çapı 2.2 mm olan 
ejektör için yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar incelendiğinde evaporatör sıcaklığının arttıkça 
COP değerinin de arttığı görülmüĢtür. 
 
Elgendy [21] geleneksel soğutma çevrimlerinde kullanılan genleĢme elemanı yerine iki fazlı ejektörün 
kullanılması durumunda performanssın nasıl etkileneceğini incelemek amacıyla teorik çalıĢmalar 
gerçekleĢtirmiĢtir. ÇalıĢma akıĢkanı olarak R134a tercih edilmiĢtir. OluĢturulan matematiksel model ile 
buharlaĢma ve yoğunlaĢma sıcaklığının, aĢırı soğutma ve kızgınlık derecesinin, birincil lüle,emiĢ odası 
ve yayıcı verimlerinin ve kompresörün izentropik veriminin bilinmesi durumunda iteratif olarak yapılan 
hesaplamalar sonucunda iki fazlı ejektörlü soğutma çevrimlerinin COP değeri hesaplanmaktadır. Bu 
modelde karıĢım oranı baĢlangıçta tahmini bir değer seçilmekte daha sonra yapılan iteratif 
hesaplamalarla gerçek karıĢım oranı değeri belirlenmektedir. Teorik hesaplamalar yoğunlaĢma 
sıcaklığı 35-50°C, buharlaĢma sıcaklığı -20-5°C, birincil lüle,emiĢ odası ve yayıcı verimleri 0.75-0.95 
ve aĢırı soğutma ve kızgınlık derecesi 0-15 için yapılmıĢtır. BuharlaĢma sıcaklığının COP değerine 
etkisi araĢtırıldığında buharlaĢma sıcaklığının arttıkça hem geleneksel soğutma çevrimlerinin hem de 
iki fazlı ejektörlü soğutma çevrimlerinin COP değerlerinin arttığı görülmüĢtür. Tüm buharlaĢma 
sıcaklıkları için iki fazlı ejektörlü soğutma çevrimlerinin COP değeri geleneksel soğutma çevrimlerinin 
COP değerinden yüksektir. BuharlaĢma sıcaklığı arttıkça COP artma oranı azalma göstermektedir. 
 
Yapıcı ve YetiĢen [26] tarafından yapılan deneylerde buhar jeneratörü sıcaklığı 99.5°C için üç farklı 
kondenser basıncında (116,132 ve 136 kPa) COP değerinin evaporatör sıcaklığına bağlı değiĢimi 
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incelenmiĢtir. Sabit buhar jeneratörü sıcaklığında ve kondenser basıncında artan evaporatör 
sıcaklığıyla birlikte COP değeri artmaktadır. Ayrıca sabit evaporatör sıcaklığı için azalan kondenser 
basıncı ile birlikte COP değeri artmakta ve düĢük kondenser basınçları için sistem düĢük evaporatör 
sıcaklıklarında da çalıĢmaktadır. 
 
Eames vd. [30] harici bir ısı kaynağının kullanıldığı ejektörlü soğutma çevrimlerinin performansını 
analitik ve deneysel olarak belirlemiĢlerdir. Hem analitik olarak elde edilen hem de deneysel olarak 
elde edilen sonuçlar incelendiğinde belirli bir buhar jeneratörü ve kondenser sıcaklığı için evaporatör 
sıcaklığının arttıkça COP değerinin arttığı görülmüĢtür.  
 
 
3.4. Ejektör Alan Oranının Performansa Etkisi 
 
Ejektör boğaz alanının birincil lüle boğaz alanına oranı ejektör alan oranı olarak tanımlanmaktadır. 
Yapılan deneysel çalıĢmalarda ejektör alan oranının performansa etkisini araĢtırmak amacıyla ejektör 
boğaz alanı sabit tutulurken birincil lüle boğaz alanı eksenel doğrultuda hareket edebilen bir mil 
(spindle) yardımıyla değiĢtirilmiĢtir[7,11,14,31]. 
 
Varga vd. [9] HAD yöntemini kullanarak buhar jeneratörü sıcaklığının 90°C ve evaporatör sıcaklığının 
10°C olduğu koĢulda çeĢitli kondenser basınçları için analizler gerçekleĢtirmiĢlerdir. Analizlerde 
çalıĢma akıĢkanı olarak su kullanılmıĢtır. Analizler sonucunda ejektör alan oranının arttıkça COP 
değerinin arttığı buna karĢın kritik kondenser basıncının azaldığı görülmüĢtür. 
 
Ruangtrakoon vd. [10] tarafından performansa birincil lüle boğaz çapının etkisini araĢtırmak amacıyla 
birincil lüle boğaz çapları sırasıyla 1.4 mm, 1.7 mm ve 2.0 mm olan ejektörlerin HAD analizleri 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan çalıĢmalar sonucunda birincil lüle boğaz çapının arttıkça performansın 
azaldığı, fakat kritik kondenser basıncının arttığı görülmüĢtür. 
 
Ma vd. [11] tarafından birincil lüle uzunluğu 97 mm ve 155 mm olan ejektörlerle buhar jeneratörü 
sıcaklığı 87°C ve evaporatör sıcaklığı 10°C için yapılan deneysel çalıĢmalarda kısa boylu birincil lüle 
için maksimum COP değeri mil 8 mm konumundayken, uzun boylu birincil lüle için ise maksimum COP 
değeri mil 14 mm konumundayken elde edilmiĢtir. 
 
Yapıcı vd. [14] harici bir ısı kaynağının kullanıldığı ejektörlü soğutma sistemlerinin performansına 
ejektör alan oranının etkisini araĢtırmak amacıyla ejektör alan oranı farklı 6 adet ejektör ile deneysel 
çalıĢmalar gerçekleĢtirmiĢ ve çalıĢma akıĢkanı olarak R123 kullanmıĢlardır. Bu amaçla evaporatör 
sıcaklığının 10°C ve kondenser basıncının 125 kPa olduğu koĢulda çeĢitli buhar jeneratörü sıcaklıkları 
için her bir ejektörün optimum performansı belirlenmiĢtir. Buna göre ejektör alan oranı arttıkça hem 
optimum COP değeri hem de optimum buhar jeneratörü sıcaklığı artmaktadır. 
 
Aphornratana [17] ejektör alan oranının performansa etkisini araĢtırmak amacıyla birincil lüle boğaz 
çapı ve birincil lüle çıkıĢ çapı birbirinden farklı 2 adet ejektör kullanarak deneyler gerçekleĢtirmiĢtir. Bu 
ejektörlerden ilkinin birincil lüle boğaz çapı 2.0 mm, birincil lüle çıkıĢ çapı 8.0 mm iken diğerinin ise 
birincil lüle boğaz çapı 1.6 mm, birincil lüle çıkıĢ çapı 6.0 mm‟dir. Ġlk ejektörün ejektör alan oranı 81, 
diğerinin 127‟dir. Buhar jeneratörü sıcaklığının 120°C ve evaporatör sıcaklığının 5°C olduğu koĢulda 
çeĢitli kondenser sıcaklıkları için yapılan deneyler sonucunda ejektör alan oranının arttıkça COP 
değerinin arttığı kritik kondenser basıncının azaldığı görülmüĢtür. 
 
Chaiwongsa ve Wongwises [23] genleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma 
çevrimlerinde, ortalama evaporatör basıncına, kompresör basınç oranına, kompresör çıkıĢ sıcaklığına 
ve COP değerine birincil nozul boğaz çapının etkisini araĢtırmak amacıyla deneysel çalıĢmalar 
gerçekleĢtirmiĢlerdir. Bu amaçla birincil lüle boğaz çapı 1.0,0.9 ve 0.8 mm olan üç farklı iki fazlı ejektör 
kullanılmıĢtır. ÇalıĢma akıĢkanı olarak R134a tercih edilmiĢtir. Deneyler soğutma suyu sıcaklığı 26.5-
38.5°C ve ısıtma suyu sıcaklığı 8-16°C olduğu koĢullar için gerçekleĢtirilmiĢtir. Deneyler sonucunda 
birincil lüle boğaz çapı 1 mm için ortalama evaporatör basıncının en yüksek değerde olduğu, birincil 
lüle boğaz çapı 1 mm için kompresör basınç oranının en düĢük değerde olduğu, birincil lüle boğaz 
çapı 1 mm için kompresör çıkıĢ sıcaklığının en yüksek değerde olduğu ve birincil lüle boğaz çapı 0.8 
mm için COP değerinin en yüksek değerde olduğu görülmüĢtür. 
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Nehdi vd. [24] genleĢme elemanı yerine iki fazlı ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimlerinin 
performansına ejektör alan oranının etkisini araĢtırmıĢlardır. Kondenser sıcaklığının 30°C ve 
evaporatör sıcaklığının -15°C olduğu koĢulda R134a, R141b, R142b ve R404a soğutucu akıĢkanları 
için farklı ejektör alan oranlarında analitik çalıĢmalar yapılmıĢtır. Sonuçta ejektör alan oranının arttıkça 
kompresör basınç oranının belli bir değere kadar azaldığı bu değerden sonra tekrardan artıĢ gösterdiği 
görülmüĢtür. Ayrıca ejektör alan oranı arttıkça performans oranı (COPr) belli bir değere kadar artmakta 
bu değerden sonra azalmaktadır. Aynı koĢullar altında performans oranı en yüksek olan soğutucu 
akıĢkan R141b‟dir. 
 
Varga vd. [25] tarafından buhar jeneratörü sıcaklığı 85°C, kondenser sıcaklığı 31°C ve evaporatör 
sıcaklığı 10°C için yapılan HAD analizlerinde mil 1 mm konumundayken ejektörün ikincil akıĢkanı 
çekmediği (ters akıĢ var), 2 mm konumundayken kondenser basıncının kritik kondenser basıncından 
yüksek olduğu ve 8 mm konumundayken ejektörün düzgün bir Ģekilde çalıĢtığı görülmüĢtür. 
 
Lin vd. [31] birden çok evaporatöre sahip soğutma sistemlerinde ayarlanabilir ejektörün performansını 
belirlemek amacıyla deneyler gerçekleĢtirmiĢ ve çalıĢma akıĢkanı olarak R134a kullanmıĢlardır. 
Birden çok evaporatörlü soğutma sistemlerinde bulunan evaporatörlerden her biri farklı amaçlar için 
(iklimlendirme, soğutma, dondurma v.b) kullanılmaktadır. Ġklimlendirme sistemlerinde kullanılmak 
üzere tasarlanmıĢ evaporatördeki soğutma yükü değiĢkenlik gösterebileceğinden bu değiĢken yüklere 
uyum sağlayabilmek amacıyla bu evaporatöre bağlanmıĢ ejektör ayarlanabilir olarak tasarlanmıĢtır. 
Yapılan çalıĢma da birincil lüle boğaz alanının değiĢimini göstermek amacıyla Blokaj Alan Oranı (BAR) 
tanımlanmıĢtır. Blokaj alan oranı milin (spindle) birincil lüle boğazındayken sahip olduğu maksimum 
kesit alanının birincil lüle boğaz alanına oranıdır. Blokaj alan oranı arttıkça (birincil lüle boğaz alanı 
azalırken ejektör alan oranı artmakta) COP değeri de artıĢ göstermektedir. 
 
Pounds vd. [32] harici bir ısı kaynağının kullanıldığı soğutma çevrimlerinin performansını belirlemek 
amacıyla çalıĢmıĢlardır. ÇalıĢmalar iki farklı ejektör kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunlardan ilkinin 
birincil lüle boğaz çapı 1.2 mm, ejektör alan oranı 251‟dir. Diğerinin ise birincil lüle boğaz çapı 1.6 mm, 
ejektör alan oranı 141‟dir. Yapılan çalıĢmalar sonucunda yüksek evaporatör sıcaklıklarında 
(Tevap=15°C ve Tevap=10°C) aynı buhar jeneratörü sıcaklıkları için ejektör alan oranının arttıkça COP 
değerinin arttığı kritik kondenser basıncının azaldığı görülmüĢtür. 
 
Selvaraju ve Mani [33] tarafından çalıĢma akıĢkanı olarak R134a‟nın kullanıldığı buhar jeneratörü 
sıcaklığının 75

0
C, evaporatör sıcaklığının 5°C ve kondenser sıcaklığının 27°C olduğu koĢullar için 

gerçekleĢtirilen deneyler sonucunda ejektör alan oranının artmasıyla birlikte COP değerinin de arttığını 
görülmüĢtür. 
 
 
3.5. Birincil Lüle ÇıkıĢ Konumunun (NXP) Performansa Etkisi 
 
Birincil lüle çıkıĢ düzlemi ile karıĢım odası giriĢ düzlemi arasındaki uzaklık birincil lüle çıkıĢ konumu 
olarak tanımlanmaktadır. Birincil lülenin NXP=0 konumundan ejektör içerisine doğru hareketi pozitif 
yönde hareket, ejektör dıĢına doğru hareketi negatif yönde hareket olarak tanımlanmaktadır. 
 
Pianthong vd. [4] tarafından sabit alan modeli ve sabit basınç modeli kullanılarak birincil lüle çıkıĢ 
konumunun performansa etkisini araĢtırmak amacıyla yapılan HAD analizlerinde birincil lülenin ejektör 
içerisine doğru hareket ettikçe COP değerinin artıĢ gösterdiği fakat bu artıĢın sürekli olmayıp belirli bir 
birincil lüle çıkıĢ konumu için optimum değere ulaĢtığı görülmüĢtür. 
 
Yapıcı [7] tarafından optimum birincil lüle çıkıĢ konumunun (emiĢ odası veya evaporatördeki basıncın 
çeĢitli birincil lüle çıkıĢ konumları için minimum olduğu değer) belirlenmesi amacıyla kondenser 
basıncının 125 kPa ve buhar jeneratörü basıncının 752.4 kPa (98°C) olduğu koĢulda çeĢitli birincil lüle 
çıkıĢ konumları için yapılan deneysel çalıĢmalar sonucunda optimum birincil lüle çıkıĢ konumu NXP=-5 
mm olarak bulunmuĢtur. 
 
Aphornratana ve Chunnanond [27] tarafından buhar jeneratörü sıcaklığı 130°C ve evaporatör sıcaklığı 
5°C için yapılan deneysel incelemede birincil lülenin baĢlangıç konumundan (NXP=0) ejektör dıĢına 
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doğru(negatif yönde) hareket ettirilmesiyle COP değerinin arttığı kritik kondenser basıncının ise 
azaldığı görülmüĢtür. 
 
Pounds vd. [32] birincil lüle çıkıĢ konumunun performansa etkisini araĢtırmak amacıyla buhar 
jeneratörü sıcaklığının 130°C, evaporatör sıcaklığının 15°C ve kondenser basıncının kritik kondenser 
basıncına eĢit olduğu koĢulda deneyler gerçekleĢtirmiĢlerdir. Deneyler sonucunda birincil lüle çıkıĢ 
konumunun ejektör içerisine doğru hareket ettikçe COP değerinin arttığı fakat optimum bir değerden 
sonra tekrar azaldığı görülmüĢtür. Optimum birincil lüle çıkıĢ konumu buhar jeneratörü ve evaporatör 
sıcaklığına bağlıdır. Fakat buhar jeneratörü sıcaklığı evaporatör sıcaklığına göre optimum birincil lüle 
çıkıĢ konumunu daha çok etkilemektedir. 
 
Scott vd. [34] tarafından yapılan HAD analizlerinde çalıĢma akıĢkanı olarak R141b ve R245fa 
kullanılmıĢtır. Buhar jeneratörü sıcaklığı 80°C ve evaporatör sıcaklığı 10°C için yapılan analizlerde 
ejektör performansına birincil lüle çıkıĢ konumunun etkisi incelendiğinde performansın çok az 
değiĢkenlik gösterdiği sonucuna varılmıĢtır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalıĢmada soğutma çevrimlerinde ejektör kullanımıyla ilgili detaylı bir araĢtırma yapılmıĢtır. Harici 
bir ısı kaynağının kullanıldığı ejektörlü soğutma çevrimleriyle ilgili yapılmıĢ bir çok çalıĢma bulmak 
mümkünken, ejektörün genleĢme elemanı yerine kullanıldığı soğutma çevrimleriyle ilgili yapılmıĢ 
çalıĢmaların az olması dikkat çekicidir.  
 
Ejektörlü soğutma çevrimlerinde performansı belirleyen en önemli unsur çalıĢma koĢulları ve 
kullanılan soğutucu akıĢkandır. ÇalıĢma koĢullarına ve soğutucu akıĢkana göre soğutma sisteminde 
kullanılan ejektörün boyutlandırılması gerekmektedir. 
 
Harici bir ısı kaynağının kullanıldığı ejektörlü soğutma çevrimlerinde, 
 

 Kondenserin kritik kondenser basıncının altında çalıĢması durumunda COP değeri kondenser 
basıncından etkilenmemekte ancak kondenser basıncının kritik kondenser basıncını aĢması 
durumunda COP değeri hızla düĢmektedir. 

 Buhar jeneratörü sıcaklığı arttıkça COP değeri azalmakta buna karĢın kritik kondenser basıncı 
artmaktadır. 

 Evaporatör sıcaklığı arttıkça COP değeri artmaktadır. 

 Ejektör alan oranı arttıkça COP değeri artmakta iken kritik kondenser basıncı azalmaktadır. 

 Optimum birincil lüle çıkıĢ konumu buhar jeneratör ve evaporatör sıcaklığına göre değiĢkenlik 
göstermektedir. Buhar jeneratörü sıcaklığını evaporatör sıcaklığına göre optimum birincil lüle 
çıkıĢ konumunu daha çok etkilemektedir. 
 

GenleĢme elemanı yerine ejektörün kullanıldığı soğutma çevrimlerinde, 
 

 Sabit ısıtma suyu sıcaklıklarında artan soğutma suyu sıcaklıklarıyla birlikte kompresör basınç 
oranı ve kompresör çıkıĢ basıncı artarken COP değeri azalmaktadır. 

 Artan kondenser sıcaklıklarıyla birlikte COP artma oranı artmaktadır. 

 Sabit soğutma suyu sıcaklıklarında artan ısıtma suyu sıcaklıklarıyla birlikte kompresör basınç 
oranı ve kompresör çıkıĢ basıncı azalırken COP değeri artmaktadır.  
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