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ÖZET 
 
Bu çalışmada, kendinden kademeli (oto-kaskad) soğutma çevriminin termodinamik analizi yapılmıştır. 
Kendinden kademeli çevrimlerde, kullanılan soğutucu akışkan karışımı çevrimdeki iki ayrı evaporatöre 
farklı karışım oranlarında gönderilir. Buharlaşma, aynı basınçta fakat farklı sıcaklıklarda gerçekleşir. 
Bu yöntem kullanılarak tek kompresörle iki ayrı buharlaşma sıcaklığı elde edilmekte ve çevrim etkinliği 
artmaktadır. Çalışmada, R290/R600a zeotropik soğutucu akışkan karışımı kullanılmıştır. Soğutucu ve 
dondurucu olmak üzere iki ayrı evaporatörü bulunan kendinden kademeli bir çevrimin farklı 
noktalarındaki termodinamik özellikler ve karışım oranları REFPROP veri tabanı kullanılarak 
belirlenmiştir. Çevrimin etkinlik katsayısı (COP) 2.63 olarak hesaplanmıştır. Diğer yandan, aynı 
sıcaklık aralığında çalışan ve düşük sıcaklıkta tek bir evaporatörü bulunan geleneksel soğutma 
çevriminin etkinlik katsayısı 2.37 olmaktadır. Sonuçlar, kendinden kademeli çevrim kullanılması ile iki 
farklı sıcaklıkta soğutma yükü olan sistemlerin soğutma etkinlik katsayısının arttırabileceğini 
göstermektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Oto-kaskad, kendinden kademeli soğutma çevrimi, ev tipi buzdolabı, soğutma 
çevrimi, soğutucu akışkan.   
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, thermodynamic analysis of an auto-cascade refrigeration cycle is performed. Common 
approach is that in the auto-cascade cycle, the refrigerant at different mixture rates is sent to two 
separate evaporators. . Evaporation occurs under same pressure but at different temperatures. This 
method allows to two separate evaporation temperatures are obtained with a single compressor and 
cycle efficiency is increased. In this study, the R290/R600a zeotropic mixture is used as refrigerant. 
The thermodynamic properties and mixing ratios at different points of the auto-cascade cycle with 
cooler and freezer were determined using the REFPROP database. The coefficient of performance 
(COP) of the cycle is calculated as 2.63. On the other hand, the COP of the conventional refrigeration 
cycle operating at the same temperature range and having a single evaporator at low temperature is 
2.37. The results show that the COP of the systems with two different temperature refrigeration 
capacity can be increased by using the auto-cascade cycle. 
 
Key Words: Auto-cascade, internal auto-cascade refrigeration cycle, household refrigerator, 
refrigeration cycle, refrigerant 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Buzdolaplarında ozon tüketme potansiyeli (ODP) ve küresel ısınma potansiyelleri (GWP) nedeni ile 
freonların bir kısmının kullanımına sınır getirilirken bir kısmı tamamen yasaklanmıştır. Bunun 
sonucunda, bu soğutucu akışkanlara alternatif olacak çevreye zararsız olan hidrokarbon ve karışımları 
üzerine çalışmalar başlamıştır. Hidrokarbonlar sıfır ozon tüketme potansiyeline sahiptirler, küresel 
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ısınma potansiyelleri düşüktür, üretimi kolay ve ucuzdurlar. Isı transfer özellikleri ve COP’leri yüksektir, 
zehirleyici değildirler. En büyük dezavantajları ise yanıcı olmalarıdır. Yanıcılıktaki azalma hidrokarbon 
karışımlarıyla sağlanabilir. Buzdolabı benzeri küçük yapılı soğutucularda hidrokarbon şarj oranının az 
olmasından dolayı ve sızıntıya karşı alınacak önlemlerle güvenli bir şekilde kullanılabilirler. 
 
Hidrokarbon karışımlarının bir kullanım şekli kendinden kademeli (oto-kaskad) soğutma çevrimleridir. 
Bu çevrimlerde, kondenserde karışımın buhar basıncı düşük olan bileşenleri sıvı faza geçmekte, bu 
sıvının basıncı düşürülerek ilk kademe evaporatöre gönderilmektedir. Kondenserden gelen gaz fazı 
evaporatörün diğer tarafından geçirilerek sıvılaştırılmakta ve düşük sıcaklık evaporatörüne 
gönderilmektedir. Her iki evaporatörün çıkış basınçları aynıdır. Bu şekilde tek kompresör 
kullanılmasıyla ara ve düşük sıcaklıkta iki kademeli soğutma etkisi sağlanmış olur. Doğalgazın 
sıvılaştırılması işleminde bu yöntem kullanılarak bileşenler ayrı ayrı sıvılaştırılmakta ve düşük 
sıcaklıklara inilebilmektedir. 
 
Guangming Chen ve diğ.; sıvılaştırılmış doğalgazın üretiminde veya geri kazanımında enerji tasarrufu 
sağlayacağını düşündükleri kendinden kademeli absorpsiyonlu soğutma sistemi üzerinde deneysel 
çalışmalar yapmışlardır. 122.5°C kaynak sıcaklığında, R134a ve R23 soğutucu akışkanlarını 
kullanarak -52.9°C soğutma sıcaklığı elde etmişlerdir. Elde edilen COP değeri yüksek olmasa da, 
sistem performansı doğalgazın sıvılaştırılması için yeterli bulunmuştur. Sistem optimizasyonu 
yapılarak daha iyi sonuçlar elde edilebileceğini belirtmişlerdir [1].  
 
Shengjun Rui ve diğ; R600a/R23/R14 üçlü karışımının kullanıldığı bir kendinden kademeli soğutma 
çevrimini deneysel olarak test etmiş ve 190 K soğutma sıcaklığına ulaşmışlardır.  Çalışmada, karışım 
oranlarının etkisi incelenmiştir. Sistem performansı belirli bir kompozisyon aralığında çok az 
değişmekle birlikte, en uygun kütlesel karışım oranı 35/30/35 olarak verilmiştir. Soğutucu akışkanların 
basınçlarını ayarlamak için kullanılan by-pass vanalarının karışımları etkili bir şekilde düzenlemek için 
iyi bir seçenek olduğu belirtilmiştir [2]. 
 
Kai Du ve diğ;  R23/R134a karışımını kullanarak kendinden kademeli çevrim üzerinde  çalışmışlardır. 
Deneysel çalışmalarında, kondenser üzerinden geçen soğutma suyu sıcaklık ve debisi 
değiştirilmektedir.  Farklı karışım oranları ve soğutma suyu sıcaklıklarında sistem performans analizleri 
yapılmıştır. Yapılan deneyler sonucu R23’ün %30 şarj konsantrasyonunda en yüksek COP elde 
edilmiştir. Ayrıca soğutma suyunun sıcaklığının düşük olmasının kompresörün güç tüketimini 
azalttığını gözlemlemişlerdir. Kondenserdeki ısı transferinin arttırılması ve gaz-sıvı ayrışmasını iyi 
şekilde yapan cihazların seçilmesiyle sistemin soğutma etkinliğinin artırılabileceğini belirtmişlerdir [3]. 
 
Shiming Xu  ve diğ; CO2/propan karışımı kullanılan bir kendinden kademeli çevrim analizi 
yapmışlardır. CO2 çok iyi termodinamik özellikler göstermesine rağmen, yüksek çalışma basıncı 
dezavantajıdır. Bu nedenle CO2‘ye propan ilave edilerek sistemin çalışma basıncı düşürülmüş ve kritik 
sıcaklık artırılmıştır. Faz ayırıcı tankın girişine bir ısı değiştirici eklenerek, CO2/propan ayrılma 
verimliliğine katkısı test edilmiştir. Yapılan deneysel ve teorik çalışmalarda, ısı değiştiricinin CO2 ve 
propanın ayrılma verimliliğinin artmasına fayda sağladığı ve buharlaşma sıcaklığını düşürdüğü 
görülmüştür. Fakat soğutma kapasitesi ve COP’nin düştüğü görülmüştür. Bunun nedeni ısı değiştirici 
çıkışındaki buhar kalitesinin düşük olmasındandır. Buhar kalitesinin yükselmesiyle daha iyi sistem 
performansı elde edilebileceğini belirtmişlerdir [4].   
 
Dondurucu ve soğutucu bölmelerindeki farklı sıcaklıkları sağlamak için önerilen diğer düzenlemeler de 
mevcuttur.  Gang Yan ve diğ., geleneksel soğutma çevrimiyle R290 (propan) ve R600a (izobütan) 
karışımı kullanılan kendinden kademeli soğutma çevrimini karşılaştıran bir çalışma yapmıştır. Yapılan 
düzenlemede ilk kademe evaporatörden sonra akışkanın sıvı ve gaz fazları ayrılmakta, akışkanın gaz 
fazı tekrar yoğuşturularak düşük sıcaklık evaporatörüne gönderilmektedir. Çalışmalarında, farklı 
oranlarda gaz karışımları kullanarak soğutma etkinlik ve kapasitesinin değişimini incelemişlerdir. 
Soğutucu kapasitesinin dondurucu kapasitesine oranı olarak tanımlanan soğutucu kapasite oranı 0.8 
ile 1.3 arasında değiştirilmiştir. Kendinden kademeli çevrimde geleneksel çevrime göre soğutma 
kapasitesinde %10.2-17.1, soğutma etkinlik katsayısında (COP) %7.8-13.3 arasında artış elde 
edilmiştir. Ev tipi buzdolapları ve soğutucularda sistemin genel performansın artırılması için kendinden 
kademeli sistemin kullanılabileceği ve sistemden en yüksek verimi almak için de en uygun 
miktarlardaki gaz karışımlarının kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir [5]. 
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Xu ve diğ.’nin çalışmalarında ise, R290/R600a karışımı kullanılan kendinden kademeli bir kriyojenik 
çevrim modellenmiş ve deneysel olarak test edilmiştir. Çalışmalarında, genleşme vanası açıklığının 
değişiminin kondenser ve evaporatördeki akışkan bileşimlerinin değişimine etkisi incelenmiştir. Faz 
ayırıcı altındaki veya evaporatöre bağlı vana açıldığında, düşük kaynama noktasına sahip bileşenlerin 
kompresördeki konsantrasyonu artmıştır, yüksek kaynama noktasına sahip bileşenlerin 
konsantrasyonu azalmıştır. Vana açıklıkları arttıkça, yoğuşma basıncı azalırken buharlaşma basıncı 
da azalmıştır. [6]. 
 
Bu çalışmada soğutucu ve dondurucu bölmelerinde farklı sıcaklıklar bulunan Gang Yan ve diğ.’nin [5] 
çalışmalarındaki kendinden kademeli soğutma çevrimi tanıtılmış ve sayısal sonuçlar verilmiştir. Ayrıca 
çevrimde düzenleme yapılarak soğutma etkinliğinin arttırılması olanağı araştırılmıştır. Kendinden 
kademeli çevrimlerden elde edilen sonuçlar tek kademeli çevrim sonuçları ile karşılaştırılmıştır.   
 
 
 
2. TERMODİNAMİK ANALİZ 
 
2.1. Soğutucu Akışkan Seçimi ve Çevrim Parametreleri 
 
Soğutma akışkanı olarak R290/R600a karışımı, %55/45 kütlesel karışım oranında seçilmiştir. Karışım 
oranı, soğutucu ve dondurucu evaporatörlerinde yeterli akışkan miktarını sağlayacak oranda olmalıdır. 
Çevrimin termodinamik analizi, önce tek kademeli geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi için 
yapılmıştır. Daha sonra, kendinden kademeli çevrim için tekrarlanarak sonuçlar karşılaştırılmıştır.  
Çalışmada, kondenser çıkış sıcaklığı 305 K, soğutma ünitesi evaporatör çıkış sıcaklığı 270K, 
dondurucusu ünitesi evaporatör çıkış sıcaklığı ise 253 K alınmıştır.  Karışım akışkanı kullanılması 
nedeniyle, kondenser ve evaporatörlerin giriş çıkış sıcaklıkları arasında 3 ile 5 K arasında değişimler 
olabilmektedir. 
 
Soğutucu akışkan karışımlarının termodinamik özellikleri NIST (Refprop 9.1) veri tabanı kullanılarak 
değerlendirilmiştir.  Çevrim hesaplamaları Refprop veri tabanının MATLAB programına entegre 
edilmesi ile yapılmıştır.  
 
 
2.2. Tek Kademeli Geleneksel Buhar Sıkıştırmalı Çevrim 
 
Tek kademeli çevrim şekil-1 de gösterildiği gibidir. Evaporatör çıkışı doymuş buhar, kondenser çıkışı 
doymuş sıvı durumunda olup, genleşme vanasına gelen sıvı akışkana, evaporatörden dönen buhar 
kullanılarak ön soğutma yapılmaktadır. Çevrim için seçilen parametreler tablo 1’de, hesaplanan 
değerler ise tablo 2’de verilmiştir. 

 
Şekil 1. Tek kademeli geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi 
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Model için seçilen parametreler tablo 1’de,  bu değerler esas alınarak hesaplanan durum özellikleri 
tablo 2’de verilmiştir.  
 
 
Tablo 1. Tek kademeli çevrim için sistem parametreleri 
 

R290:R600a=0.55:0.45 
Evaporatör çıkış durumu  253 K, doymuş buhar 
Kondenser çıkış durumu 305 K, doymuş sıvı 
Alt soğutucu çıkış sıcaklığı  280 K 
Kompresör izentropik verimi  %70 
 
 
Tablo 2.  Tek kademeli çevrim üzerindeki durumların termodinamik özellikleri  
 
Durumlar Karışım Oranı Sıvı/Gaz Hali Basınç (MPa) Sıcaklık (K) Entalpi (kj/kg) 
1 0.55 / 0.45 gaz 0.1281 292.51 605.55 
2 0.55 / 0.45 gaz 0.8348 374.53 742.77 
3 0.55 / 0.45 sıvı 0.8348 305.00 279.70 
4 0.55 / 0.45 sıvı 0.8348 280.00 216.68 
5 0.55 / 0.45 sıvı+gaz 0.1281 246.23 216.68 
6 0.55 / 0.45 gaz 0.1281 253.00 542.53 
 
Çevrimde dolaşan birim akışkan kütlesi için soğutma yükü, 
 

𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒 = ℎ6 − ℎ5                                                                                                                                                                      (1) 
                                                                                                                            
kompresör işi, 
 

𝑤𝑤 = ℎ2 − ℎ1 = (ℎ2𝑠𝑠 − ℎ1) 𝜂𝜂𝑠𝑠⁄                                                                                    (2) 
 
bağıntıları kullanılarak hesaplanmaktadır. Burada ℎ5  ve ℎ6  soğutucunun evaporatör giriş ve 
çıkışındaki entalpi değerleridir. ℎ1 soğutucunun kompresör girişindeki entalpisi, ℎ2𝑠𝑠 izentropik 
sıkıştırma halindeki çıkış entalpisi, ℎ2 ise verim göz önüne alınarak hesaplanan çıkış entalpisidir.  
 
Alt soğutucudaki enerji dengesi, 
 

ℎ1 − ℎ6 = ℎ3 − ℎ4                                                                                                 (3)     
 
bağıntısı ile gösterilir. Soğutma etkinlik katsayısı ise, 
 

                 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑤𝑤⁄                                                                                                         (4)     
 
şeklinde hesaplanmaktadır. 
 
 
2.3. İki Evaporatörlü Kendinden Kademeli Çevrim Analizi  
 
Şekil-2 de verilen, akışkanların ilk kademe evaporatörü sonrası ayrıldığı, Gang Yan ve diğ. tarafından 
önerilen çevrim modelinin termodinamik analizi yapılarak etkinliği hesaplanmıştır.  
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Şekil 2. Kendinden kademeli soğutma çevrimi şematik diyagramı [5] 

 
Model için seçilen parametreler tablo 3’te, bu değerler esas alınarak hesaplanan durum özellikleri 
tablo 4’te gösterilmiştir.  
 
Tablo 3. Kendinden kademeli çevrim için sistem parametreleri 
 

R290:R600a=0.55:0.45 
Soğutucu evaporatör çıkış durumu 270 K (x=0.48) 
Dondurucu evaporatör çıkış durumu  253 K, doymuş buhar 
Kondenser çıkış durumu 305 K, doymuş sıvı 
Alt soğutucu çıkış sıcaklığı  280 K 
Kompresör izentropik verimi  %70 
 
 
Tablo 4. Kendinden kademeli çevrim üzerindeki durumların termodinamik özellikleri 
 

Durumlar Karışım Oranı Sıvı/Gaz Hali Basınç (MPa) Sıcaklık (K) Entalpi (kj/kg) 
1 0.55 / 0.45 gaz 0.1497 297.12 612.61 
2 0.55 / 0.45 gaz 0.8348 372.74 738.99 
3 0.55 / 0.45 sıvı 0.8348 305.00 279.70 
4 0.55 / 0.45 sıvı 0.8348 280.00 216.68 
5 0.55 /0.45 sıvı+gaz 0.2791 267.03 216.68 
6 0.55 / 0.45 sıvı+gaz 0.2791 270.00 372.21 
6b 0.6770 / 0.3230 gaz 0.2791 270.00 566.78 
6s 0.4328 / 0.5672 sıvı 0.2791 270.00 192.61 
7 0.4328 / 0.5672 sıvı+gaz 0.1497 252.93 192.61 
8 0.4328 / 0.5672 gaz 0.1497 263.07 553.23 
9 0.6770 / 0.3230 sıvı 0.2791 263.26 176.12 
10 0.6770 / 0.3230 gaz 0.1497 246.39 176.12 
11 0.6770 / 0.3230 gaz 0.1497 253.00 545.66 
12 0.55 / 0.45 gaz 0.1497 258.26 549.59 

 Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 
 



  _____________________  310  _______ 
 14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

 

Çevrimde dolaşan birim akışkan kütlesi için soğutucu evaporatör yükü, 
 

         𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠ğ = ℎ6 − ℎ5                                                                                                           (5) 
 
dondurucu yükü, 
 

𝑞𝑞𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑 = 𝑥𝑥6(ℎ11 − ℎ10)R                                                                                                 (6) 
 
ve toplam soğutma yükü, 
 

𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠ğ + 𝑞𝑞𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑                                                                                                       (7) 
 
şeklinde hesaplanır. 𝑥𝑥6 değeri, soğutucunun evaporatör çıkışındaki buhar kütlesinin toplam kütleye 
oranı olup, soğutucu ve dondurucu yüklerinin değişimine bağlıdır. Bu çalışmada  “𝑥𝑥6” oranı 0.48 
alınmıştır. 
 
ℎ5, ℎ6, ℎ10 ve ℎ11 soğutucu ve donduru evaporatörlerin giriş ve çıkış entalpileridir. 
 
Alt soğutucudaki ve ısı değiştiricideki entalpi değişimleri, 
 

ℎ1 − ℎ12 = ℎ3 − ℎ4                                                                                                     (8)     
 

𝑥𝑥6(ℎ6𝑏𝑏 − ℎ9) = (1 − 𝑥𝑥6)(ℎ8 − ℎ7)                                                                                (9)       
 

ve ara (kaskad) ısı değiştiriciden ve dondurucu evaporatöründen gelen akışkanların karışım 
noktasındaki entalpi değeri, 
 

ℎ12 = 𝑥𝑥6(ℎ11) + (1 − 𝑥𝑥6)ℎ8                                                                                       (10)        
 
bağıntıları kullanılarak hesaplanır. Kompresör işi (w) ve soğutma etkinlik katsayısı (COP)  sırası ile 
denklem (2) ve (4) ’de gösterildiği şekilde hesaplanır.                                                                                                                                                                                                                                             
 
                                                                                                                             
2.4. İki Evaporatörlü Kendinden Kademeli Çevrim Analizi (Düzenleme Yapılmış) 
 
Gang Yan ve diğ. tarafından önerilen çevrim modeli üzerinde düzenleme yapılarak dondurucu 
evaporatör öncesine konulacak bir alt soğutucunun, çevrimin soğutma yüküne ve etkinliğine etkisi 
hesaplanmıştır. Düzenlenmiş çevrim akış şeması Şekil-3’te verilmiştir.  
 
 
Model için seçilen parametreler tablo 5’te,  bu değerler esas alınarak hesaplanan durum özellikleri 
tablo 6’da gösterilmiştir.     
 
 
Tablo 5.  Düzenleme yapılmış kendinden kademeli çevrim için sistem parametreleri 
 

R290:R600a=0.55:0.45 
Soğutucu evaporatör çıkış durumu 270 K  (x=0,48) 
Dondurucu evaporatör çıkış sıcaklığı 253 K, doymuş buhar 
Kondenser çıkış sıcaklığı  305 K, doymuş sıvı 
1. Alt soğutucu çıkış sıcaklığı  280 K 
2.Alt soğutucu çıkış sıcaklığı 258 K 
Kompresör izentropik verimi  %70 
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Şekil 3. Kendinden kademeli soğutma çevrimi akış diyagramı (düzenleme yapılmış) 

 
 
Tablo 6. Düzenleme yapılmış çevrim üzerindeki durumların termodinamik özellikleri 

Durumlar Karışım Oranı Sıvı/Gaz Hali Basınç (MPa) Sıcaklık (K) Entalpi (kj/kg) 
1 0.55 / 0.45 gaz 0.1497 300.44 618.25 
2 0.55 / 0.45 gaz 0.8348 376.13 746.18 
3 0.55 / 0.45 sıvı 0.8348 305.00 279.70 
4 0.55 / 0.45 sıvı 0.8348 280.00 216.68 
5 0.55 /0.45 sıvı+gaz 0.2791 267.03 216.68 
6 0.55 / 0.45 sıvı+gaz 0.2791 270.00 372.21 
6b 0.6770 / 0.3230 gaz 0.2791 270.00 566.78 
6s 0.4328 / 0.5672 sıvı 0.2791 270.00 192.61 
7 0.4328 / 0.5672 sıvı+gaz 0.1497 252.93 192.61 
8 0.4328 / 0.5672 gaz 0.1497 263.07 553.23 
9 0.6770 / 0.3230 sıvı 0.2791 263.26 176.12 
10 0.6770 / 0.3230 sıvı 0.2791 258.00 164.37 
11 0.6770 / 0.3230 sıvı+gaz 0.1497 246.26 164.37 
12 0.6770 / 0.3230 gaz 0.1497 253.00 545.66 
13 0.6770 / 0.3230 gaz 0.1497 260.59 557.41 
14 0.55 / 0.45 gaz 0.1497 261.88 555.23 
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Düzenleme yapılmış çevrimdeki soğutucu evaporatör yükü (𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠ğ) denklem (5)‘te gösterildiği gibi 
hesaplanır.  Dondurucu yükü ise, 
 

𝑞𝑞𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑 = 𝑥𝑥6(ℎ12 − ℎ11)R                                                                                                   (11) 
 

şeklinde olup, toplam soğutma yükü (𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒) denklem (7)’deki gibi hesaplanır. 
 
Birinci ve ikinci alt soğutuculardaki entalpi değişimleri; 

 
ℎ1 − ℎ14 = ℎ3 − ℎ4                                                                                                    (12) 

 
ℎ13 − ℎ12 = ℎ9 − ℎ10                                                                                                 (13) 

 
hesaplanır. Ara ısı değiştiricideki entalpi değişimi, denklem 9’da gösterildiği gibidir. Isı değiştiriciden ve 
dondurucu evaporatöründen gelen akışkanların karışım sonrası entalpisi ise,  
 

ℎ14 = 𝑥𝑥6(ℎ13) + (1 − 𝑥𝑥6)ℎ8                                                                                       (14) 
 
bağıntısı ile verilir.                                                                                                              
 
Kompresör işi (w) denklem (2’)deki gibi, soğutma etkinlik katsayısı (COP)  ise denklem (4)’deki gibi  
hesaplanır. 
 
 
 
 
3.  TEK KADEMELİ VE KENDİNDEN KADEMELİ ÇEVRİMLER SAYISAL DEĞERLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI  
 
Her üç çevrim tipi için, soğutucu ve dondurucu yükleri, kompresör emme ve basma basınçları, 
kompresör basınç oranları, kompresör işi ve COP değerleri tablo-7’de karşılaştırmalı olarak 
gösterilmiştir.  
 
Tablo 7.  Geleneksel ve kendinden kademeli çevrim değerlerinin sayısal karşılaştırılması 
 

 
Soğutma 

Çevrimi Tipi 

Soğutucu ve 
Dondurucu 

Yükleri (kJ/kg) 

Emme 
Basıncı 
(MPa) 

Basma 
Basıncı 
(MPa) 

Sıkıştırma 
Basınç 
Oranı 

Kompresör 
işi (kJ/kg) 

 
COP 

Tek Kademeli 
Çevrim 

0 
325.85 0.1281 0.8348 6.52 137.22 2.37 

Kendinden 
Kademeli 
Çevrim 

155.53 
177.38 0.1497 0.8348 5.58 126.38 2.63 

Düzenleme 
Yapılmış 
Çevrim 

155.53 
183.02 

0.1497 0.8348 5.58 127.93 2.65 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Verilen çalışma koşullarında tek kademeli buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde birim akışkan için 
dondurucu yükü 325.85 kJ olarak hesaplanmıştır. Kendinden kademeli çevrimde soğutucu yükü 
155.53 kJ, dondurucu yükü 177.38 kJ olmaktadır.  Önerilen düzenlemede, soğutucu yükü 155.83 kJ 
kalırken, dondurucu yükü %3 artarak 183.02 kJ olmuştur. 
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Soğutma etkinlik katsayısı ise, tek kademelide 2.37 iken, kendinden kademelide 2.63, düzenlenen 
çevrimde 2.65 olmaktadır.  Elde edilen sonuçlara göre kendinden kademeli çevrim kullanımı, soğutucu 
ve dondurucu evaporatörlerinde istenen sıcaklıklara ulaşmamızı sağlarken, kompresör sıkıştırma 
oranı azalması ile birlikte soğutma etkinlik katsayısı artmaktadır. Bu durum, kendinden kademeli 
çevrimin enerji kazanım potansiyelini göstermektedir. Sisteme eklenen ikinci bir alt soğutucuyla alt 
buharlaştırıcı soğutma kapasitesinde çevrim etkinliğinde küçük bir artış sağlanmıştır.  Kendinden 
kademeli çevrimlerde önemli bir husus, değişen soğutma yüklerinde sistemin kontrolüdür. Konu 
hakkındaki çalışmalarımız devam etmektedir. 
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