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ÖZET 
Bu çalışmada iki kademeli su – LiBr çözeltisi ile çalışan seri akışlı bir absorbsiyonlu soğutma 
sisteminde ısı geri kazanım amacıyla kullanılan eşanjörlerin soğutma performans katsayısı ve sistem 
elemanlarına ait kapasiteler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Literatürde yer alan kütle ve enerji 
dengesi denklemleri yardımıyla absorbsiyonlu soğutma sisteminin kapasitesini ve verimliliğini 
hesaplayabilen bir simülasyon modeli oluşturulmuştur. Denklemleri hesaplatmak için Delphi üzerinde 
bir simülasyon programı geliştirilmiştir. Sistemde iki farklı eşanjör yer almaktadır, eşanjör etkenliğine 
bağlı olarak sistem performansının ve elemanların ısıl kapasitelerinin değişimi belirtilen çalışma 
şartları altında grafikler yardımıyla gösterilmiştir. Sonuç olarak yüksek sıcaklıklı eşanjörün diğer 
eşanjöre göre sistem performansı üzerinde daha etkili olduğu görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Absorbsiyonlu soğutma sistemi, su – Lityum Bromür çözeltisi, eşanjör etkenliği 
 
 
 
 
ABSTRACT 
In this study, the effect of heat exchangers, which are used to heat energy recovery in the double 
effect series flow water/lithium bromide absorption refrigeration systems, is investigated on the 
coefficient of performance (COP) and capacity of components. The simulation model of the system is 
constituted from the mass and energy balance equations in the literature which can estimate capacity 
and the coefficient of performance of the system. To solve the above listed equations a simulation 
program written in Delphi was developed. In the system there are two different heat exchangers, 
increasing or decreasing of the coefficient of performance and heat capacities of the components is 
shown on figures according to given conditions and heat exchanger effectiveness. As a result high 
temperature heat exchanger is more effective than the other exchanger on the performance was 
found.   
 
Key Words: Absorption refrigeration system, water – Lithium Bromide solution, heat exchanger 
effectiveness 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Literatürde incelenen absorbsiyonlu soğutma sistemleri soğutma kapasitesi ve sistem yapısı 
yönünden farklılık göstermektedir. Tek kademeli sistemler göz önüne alındığında Aphornratana ve 
Sriveerakul [1] 2 kW soğutma kapasiteli su – LiBr akışkan çifti ile çalışan bir sisteme ait farklı çalışma 
koşullarının sistem performansı üzerindeki etkilerini deneysel olarak incelemişlerdir. Yaptıkları 
deneylerde eriyik eşanjörünün sistem performansını 60% oranında artırabileceğini gözlemlemişlerdir.  
Eşanjörler üzerine diğer bir çalışma ise Kaynaklı ve Yamankaradeniz [2] tarafından teorik olarak 
yapılmıştır. Araştırmacılar üç eşanjöre sahip bir sistemde sistemin performansı üzerinde eriyik 
eşanjörünün daha etkin olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca ikili [3] iki eşanjöre sahip 10 kW soğutma 
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yüküne sahip bir sistemin termodinamik analizinde entropi üretimi üzerine çalışmışlar ve boyutsuz 
olarak verdikleri entropi üretim miktarında en fazla payın kaynatıcıya ait olduğunu hesaplamışlardır. 
Şencan ve arkadaşlarının [4] inceledikleri sistem ise tek eşanjöre sahiptir ve buharlaştırıcı kapasitesi 
11.33 kW dır. Ekserji analizi üzerinde durdukları çalışmalarında sistemin ısı kaynaklarının 
sıcaklıklarının artmasıyla ekserji verimliliğinin düştüğü sonucuna varmışlardır. Çalışmalarında 
verdikleri sistemin noktasal özelliklerini gösteren tablo üzerinden eşanjörün etkisini incelemek 
mümkündür.  
 
İki kademeli sistemlere bakıldığında ise Gomri ve Hakimi [5] 300 kW soğutma kapasitesine sahip seri 
akışlı bir sisteminin ikinci kanun analizini yapmışlardır. İnceledikleri sistemin iki eşanjörü olmakla 
birlikte eşanjör etkinlerinin %70 olduğunu kabul etmişlerdir. Yaptıkları analiz sonucunda en fazla 
ekserji kaybının absorberde olduğunu göstermişlerdir.  Arora ve Kaushik [6] 2345.55 kW soğutma 
kapasitesine sahip bir sistemin teorik analizi üzerinde durmuşlardır. Eşanjör nokrasında Gomri ve 
Hakimi’ye benzer bir yaklaşım sergiledikleri çalışmalarının sonucunda ise en fazla tersinmezliğin 
absorberde olduğunu bildirmişleridir. Gebreslassie ve arkadaşları [7] ise absorbsiyonlu soğutma 
sistemine ait yedi farklı konfigürasyonun enerji ekserji verimliliği karşılaştırmasını yapmışlarıdır. 
İnceledikleri bütün konfigürasyonlarda eşanjör olmakla birlikte tek kademeliden üç kademeliye doğru 
COP değerinin de arttığını vurgulamışlarıdır. Yaptıkları analizlerde soğutma kapasitesini 1000 kW 
olarak belirlemişlerdir. Farshi ve arkadaşları [8] iki kademeli sistemlere ait üç farklı konfigürasyonun 
kristalizasyon riski üzerinde durmuşlarıdır. İnceledikleri sistemlerde yer alan iki farklı eşanjörü yüksek 
sıcaklıklı ve düşük sıcaklıklı olmak üzere iki şekilde göstermişlerdir. Kaynaklı ve ark. [9] çalışmalarında 
eşanjör etkenlikleri sıfır kabul ederek eşanjörlü ve eşanjörsüz 100 kW soğutma kapasitesine sahip iki 
sisteme ait komponentlerin ısıl yüklerini karşılaştırmışlardır.   
 
Bu çalışmada ise Delphi programlama dili üzerinde hazırlanan bir simülasyon vasıtasıyla iki kademeli 
su – LiBr çözeltisi ile çalışan bir absorbsiyonlu soğutma sisteminin enerji verimliği odaklı soğutma 
sistem elemanlarının kapasitelerinin incelenmesi üzerinde durulmuştur. Literatürde yer alan yayınlara 
uygun olarak sabit bir soğutma kapasitesi üzerine değişken eşanjör etkenliklerine bağlı olarak analizler 
tamamlanmıştır. Soğutma kapasitesi 100 kW olarak seçilmiştir. İki farklı eşanjörün etkenlik 
katsayılarına bağlı olarak sistem üzerinde meydana gelen kapasite değişimleri bütün komponentler 
için incelenmiştir. 
 
 
 
 
2. ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİ 
 
Şekil 1’de iki kademeli seri akışlı iki eşanjörlü bir absorbsiyonlu soğutma sistemi verilmiştir. Sistemde 
yer alan ana elemanlar buharlaştırıcı, yoğuşturucu, absorber ve yüksek basınçlı ve düşük basınçlı 
kaynatıcıdır. Kapalı döngünün yer aldığı sistem içerisinde yüksek, orta ve düşük olmak üzere üç 
basınç seviyesi bulunmaktadır. Yüksek basınçlı kaynatıcı (YBK) ve düşük basınçlı kaynatıcı (DBK) 
yüksek basınç altında çalışırken buharlaştırıcı ve absorber düşük basınç altında çalışmaktadır. 
Sistemde yer alan eriyik pompası sirkülasyona yardımcı olmakla birlikle bahsedilen yüksek ve alçak 
basınç değerlerinin orasında yer alır.  
 
Eriyik eşanjörleri kaynatıcının ısıl yükünü azaltarak sistem performansının yükselmesine katkıda 
bulunur. Sistemde ısı enerji girişi buharlaştırıcı ve kaynatıcıdan ısı enerji çıkışı ise yoğuşturucu ve 
absorberden olmaktadır. Yoğuşturucu ve buharlaştırıcı arasında su döngüsü, kaynatıcı ve absorber 
arasında ise eriyik döngüsü gerçekleşmektedir. Su – LiBr eriyiğine ait konsantrasyon değeri YBK 
çıkışında LiBr bakımından zengin, absorber çıkışında ise fakirdir. 
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Şekil 1. İki kademeli bir absorbsiyonlu soğutma sisteminin şematik gösterimi 

 
 
 
 
3. TERMODİNAMİK ANALİZ 
 
Sistemin termodinamik analizi sisteme ait bütün elemanlara ait kütle ve enerji dengesini ifade eden 
denklemler bilgisayar ortamına aktarılmak suretiyle simülasyon oluşturulur. Termodinamik analizlerde 
denklemleri ifade etmek için iki farklı yöntem uygulanabilir. Bu yöntemler dolaşım oranına bağlı ya da 
kütlesel debiye bağlı olmak üzere iki çeşittir. Aşağıda YBK için kütle ve enerji dengesi iki farklı şekilde 
ifade edilmiştir. 
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Dolaşım oranları konsantrasyonlar yardımıyla ifade edilebilir [10]. 
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Sistem elemanlarına ait kapasite değerlerine bağlı soğutma tesir katsayısını ifade eden denklem 
aşağıda verilmiştir. Pompa verimliliği % 95 olarak kabul edilmiştir [11].  
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Absorbsiyonlu soğutma sisteminde eşanjör kullanımına bağlı olarak sistem elemanlarının 
kapasitelerinde değişimler meydana gelir. Bu çalışmada incelenen sistemde yer alan iki farklı 
eşanjörün bulundukları konuma bağlı olarak aynı sistem elemanı üzerinde farklı etkileri vardır. Tablo 1 
de sistem elemanlarının kapasite değişimleri ve soğutma tesir katsayısında meydana gelen değişimin 
karşılaştırılması yapılmıştır. Birinci durumda her iki eşanjörün % 70 etkenlikle çalışması halinde sistem 
elemanlarının kapasiteleri gösterilmiştir. İkinci durumda ise eşanjörler devre dışı bırakılmıştır. Tablo 1 
de görüldüğü gibi sistemin soğutma tesir katsayısında yaklaşık % 61 lik bir artış yaşanmıştır. Bu artışa 
sebep olan durum ise sabit buharlaştırıcı yüküne bağlı olarak yüksek basınçlı kaynatıcı kapasitesinin 
80.48 kW değerinden 130 kW değerine artmış olmasıdır. 
 
Tablo 1. Sistemdeki Elemanların Isıl yük Kapasiteleri 

THPG=130 °C, TLPG=80 °C, TE=5 °C, TC=35 °C, TA=35 °C, ηP=0.95 

Components Kapasite (kW) 
ε I,II = 0.7 

Kapasite (kW) 
ε I,II = 0 

YB Kaynatıcı (QYBK) 80.48 130.00 
DB Kaynatıcı (QDBK)  52.21 29.76 
Yoğuşturucu (QY) 55.12 76.90 
Buharlaştırıcı (QB) 100 100 
Absorber (QA) 125.44 153.18 
Pompa (QP) 0.0172 0.0189 
Isı Eşanjörü I  (Q Eş 1) 27.75 0 
Isı Eşanjörü II (Q Eş 2) 45.65 0 
STK 1.242 0.769 
   

 
Şekil 2. Eşanjör etkenliğine bağlı olarak soğutma tesir katsayısının değişimi 

 
Şekil 2 de sistemde yer alan iki farklı eşanjörün STK üzerindeki etkileri gösterilmiştir. Her iki eşanjörün 
etkisini daha iyi göstermek için eşanjörlerden biri çalıştığında diğeri iptal edilmiştir. Şekil de yer alan 
düz çizgi iki numaralı eşanjörün etkenliğine bağlı olarak soğutma tesir katsayısının nasıl değiştiğini 
göstermektedir başlangıçta her iki eşanjörün etkenliği de sıfırdır. İki numaralı eşanjörün etkenliğine 
bağlı olarak STK değeri 0.77 değerinden 1.13 değerine çıkmıştır. Bu ise yaklaşık % 47 bir artış 
demektir.  
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Kesikli çizgi ise bir numaralı eşanjörün tek başına STK üzerindeki etkisini göstermektedir. Görüldüğü 
gibi etki biraz daha azdır ve STK değeri 0.77 den 1.1 değerine çıkmıştır. Bu ise yaklaşık % 43 lük bir 
artış demektir.  
 
Bir numaralı eşanjörün sistem performansı üzerinde iki numaralı eşanjöre göre neden daha az etkiye 
sebep olduğu, bir numaralı eşanjörün konumuyla açıklanabilir. Çünkü bir numaralı eşanjör DBK dan 
çıkan 80 °C sıcaklığa sahip eriyiğin ısısını absorberden çıkan fakir eriyiğe aktarır. Dolayısıyla iki 
numaralı eşanjörün kapalı olduğu durumda fakir eriyiğin sıcaklığının örneğin %70 etkenlik için 35 °C 
den yaklaşık 62 °C ye kadar ısıtılması anlamına gelmektedir. Tersi durumda ise yani iki numaralı 
eşanjörün açılıp bir numaralı eşanjörün kapatılması halinde iki numaralı eşanjör YBK dan çıkan 130 
°C sıcaklığa sahip eriyiğin ısısını fakir eriyiğe aktarır. Bu ise fakir eriyiğin 62 derece yerine yaklaşık 95 
°C sıcaklık değerinde YBK ya girmesi demektir. Daha sıcak haldeki eriyiğin entalpi değeri daha yüksek 
olduğu için 130 °C sıcaklığa ulaşması için daha az ısıl enerjiye ihtiyaç duyar bu ise YBK ya ait ısıl 
kapasitenin daha az olması anlamına gelir ki bu durum daha yüksek STK değeri olarak hesaplamalara 
yansır. 

 
Şekil 3. Eşanjör etkenliğine bağlı olarak yüksek basınçlı kaynatıcıya ait kapasite değişimi 

 
Şekil 3 üzerinde eşanjör etkenliğine bağlı olarak yüksek basınçlı kaynatıcıya ait kapasite değişimi 
görülmektedir. Bu değişim Şekil 2 de verilen STK değişimi ile uyum içerisindedir. Çünkü eşanjör 
etkenlik katsayısının değişimine bağlı olarak YBK kapasitesinde yaşanan düşüş STK katsayısında 
artışa neden olmaktadır. Şekil 3 üzerinde başlangıçta her ikisi de eşit olan kapasite miktarlarında düz 
çizgi ile gösterilen değişim iki numaralı eşanjörün etkenliğine bağlıdır ve bir numaralı eşanjör iptal 
edilmiştir. İki numaralı eşanjör etkenliğine bağlı olarak YBK kapasitesi 130 kW tan 88.17 kW değerine 
düşmüştür. Kesikli çizgi ile gösterilen YBK kaynatıcıdaki düşüş ise bir numaralı eşanjör etkenliğinden 
kaynaklanmaktadır ve 90.36 kW seviyesindedir. 

 
Şekil 4. Eşanjör etkenliğine bağlı olarak düşük basınçlı kaynatıcıya ait kapasite değişimi 
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Şekil 4 te ise eşanjör etkenliğine bağlı olarak düşük basınçlı kaynatıcıya ait kapasite değişimi 
görülmektedir. Bu değişim de dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi DBK kaynatıcının bir numaralı 
eşanjörden etkilenmemesidir. Çünkü DBK kaynatıcıya ait giriş noktası olan YBK çıkış sıcaklığı sistem 
tasarım kriterlerinde sabitlenmiştir. Diğer bir nokta ise iki numaralı eşanjör etkenliğine bağlı olarak 
DBK kapasitesinin artmasıdır. Bu durum ısı transferi noktasında daha fazla yüzey alanına ihtiyaca 
sebep olacağı için boyutlandırma problemleri içerisinde incelenmelidir ve başka bir araştırma 
konusudur. 

 
Şekil 5. Eşanjör etkenliğine bağlı olarak absorbere ait kapasite değişimi 

 
Şekil 5 te ise eşanjör etkenliğine bağlı olarak absorbere ait kapasite değişiminin iki numaralı 
eşanjörden etkilenmediği görülmektedir. Bir numaralı eşanjörün ise absorber kapasitesi üzerinde 
düşürücü etkisi vardır. Başlangıçta 153.18 kW olan kapasite yüzde yüz eşanjör etkenliğinde 113.55 
kW değerine düşmektedir. Absorber ısı atan bir sistem elemanı olduğu için eğer bu ısı 
değerlendirilmek isteniyorsa bu düşüş dikkate alınmalıdır. 

 
Şekil 6. Eşanjör etkenliğine bağlı olarak yoğuşturucuya ait kapasite değişimi 

 
Şekil 6 üzerinde görüldüğü gibi yoğuşturucunun bulunduğu konuma bağlı olarak bir numaralı 
eşanjörün yoğuşturucu kapasitesi üzerinde etkisi yoktur. İki numaralı eşanjörün kullanımına bağlı 
olarak yoğuşturucu kapasitesinde azalma meydana gelmektedir. Yoğuşturucu kapasitesi eşanjör 
etkenliğine bağlı olarak 76.9 kW tan 35 kW değerine düşmektedir. Yoğuşturucu ısı atan bir eleman 
olduğu için ısı atım sistemi üzerinde bu düşüş olumlu olarak kabul edilebilir. 
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Şekil 7. Eşanjör etkenliğine bağlı olarak pompaya ait kapasite değişimi 

 
Şekil 7 üzerinde eşanjör etkenliğine bağlı olarak pompaya ait kapasite değişimi görülmektedir. Şekil 
üzerinden görüldüğü gibi pompa kapasitesi bir numaralı eşanjörden etkilenmemekte iki numaralı 
eşanjör etkinliğine bağlı olarak da düşüş eğilimi göstermektedir. Beş numaralı denklem göz önüne 
alındığında çalışmanın başlangıcında yer alan STK değerinin yükselmesinde pompa kapasitesinin 
düşmesinin de etkisi vardır.  
 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
İki kademeli su – LiBr çözeltisi ile çalışan seri akışlı bir absorbsiyonlu soğutma sisteminin enerji 
analizine yer verilen bu çalışmada incelenen sistemin iç ısı kazanımı amacıyla kullanılan eşanjörlerin 
etkileri incelenmiştir. Bir numaralı ve iki numaralı olarak adlandırılan iki adet eşanjörden birincisi düşük 
basınçlı kaynatıcının ısısını fakir eriyiğe aktarırken iki numaralı ısı eşanjörü yüksek basınçlı 
kaynatıcının ısısını fakir eriyiğe aktarmaktadır. Yapılan analiz sonucunda her iki eşanjörün etkenliğine 
bağlı olarak STK değeri artmaktadır fakat iki numaralı eşanjörün STK üzerindeki etkisi bir numaralı 
eşanjörden daha fazladır. Her iki eşanjörün etkili olduğu durumda STK değerinde % 61 bir artış 
olmaktadır. Eşanjörlerin etkileri ayrı olarak incelendiğinde ise yüzde yüz etkenlik halinde iki numaralı 
eşanjöre bağlı olarak STK artışında %47 lik bir artış olurken bir numaralı eşanjöre bağlı olarak % 43 
lük bir artış hesaplanmıştır.  
Yüksek basınçlı kaynatıcıya ait ısıl kapasite ise her iki eşanjörün etkenliğine bağlı olarak azalmaktadır. 
İki numaralı eşanjör etkenliğine bağlı kapasite düşüşü bir numaralı eşanjöre göre daha fazladır. Düşük 
basınçlı kaynatıcı kapasitesi bir numaralı eşanjörden etkilenmez iken iki numaralı eşanjöre bağlı 
olarak kapasitesinde artış olmuştur. Absorber kapasitesinde ise iki numaralı eşanjöre bağlı olarak 
değişim olmazken bir numaralı eşanjör etkenliğinin artmasıyla düşüş olmuştur. Yoğuşturucu 
kapasitesindeki eşanjör çeşitliliğine bağlı değişim absorberin tersidir. Yoğuşturucu bir numaralı 
eşanjörden etkilenmez iken iki numaralı eşanjör etkenliğinin artmasıyla düşmektedir. Pompa 
kapasitesi ise yoğuşturucu kapasitesine benzer bir tepki vermektedir. Bir numaralı eşanjörün pompa 
kapasitesi üzerinde etkisi olmamakla birlikte iki numaralı eşanjöre bağlı olarak kapasitesi 
azalmaktadır.     
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