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Standart  Soğutma Çevrimi

KOMPRESÖR
EXPANSION

VALVE

KONDENSER

EVAPORATÖR
14

23
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Soğutucu Akışkan Özellikleri

(R 22) Freon 22

Molekül Formülü CHClF2

Molekül Ağırlığı 86,5

Kaynama Noktası (°C) - 40,8

Buharlaşma Basıncı (15°C) 3,02

Yoğunlaşma Basıncı (30 °C) 12,2

Soğutma Etkisi ( kCal/kg) 38,8

Özgül Hacmi (m3/kg) 0,077

COP 4,7

Freon 22 çevreye duyarlı bir soğutucu akışkan olmamakla birlikte soğutucu
akışkanların özelliklerine ilişkin temel bilgileri açık bir şekilde yansıtması açısından
örnek olarak verilmiştir. Günümüzde soğutma sistemlerinde çevreye duyarlı
soğutucu akışkanlar kullanılmaktadır.
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Standart Soğutma Çevrimi

KOMPRESÖREXPANSION

VALVE

KONDENSER

EVAPORATÖR
14

23

Yüksek Basınç

Yüksek Sıcaklık

Buhar Fazında

Düşük Basınç

Düşük Sıcaklık

Buhar Fazında

Düşük Basınç

Düşük Sıcaklık

Az Buhar + Çok 

Miktarda Sıvı 

Fazında

Yüksek Basınç

Düşük Sıcaklık

Sıvı Fazında

Buharlaşma

Dış Ortamdan 

Enerji Alma

Yoğuşma 

Dış Ortama 

Enerji Verme

Basınç

Düşmesi

Basınç 

Artışı 

Isınma
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Expansion Valve

Evaporator coil Superheat 
sensor
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Soğutma Sistemi Verimi
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Standart Soğutma Çevrimi

Soğutucu Akışkan

Qe (Alınan Isı)

Qc (Ortama Atılan Isı)

Pc (Tüketilen Güç)

Qc = Qe + Pc

KOMPRESÖR
EXPANSION

VALVE

KONDENSER

EVAPORATÖR
14

23
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Standart Çevrim (p-H diyagramı)

Qc (Ortama Atılan Isı)

Qe (Alınan Isı)

Pc (Tüketilen Güç)

Qc = Qe + Pc

Tc

Te
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Coefficient of Performance (COP)

COP standart = 
Kazanç

Tüketim

= 
Alınan Isı

Tüketilen Güç

= 
Qe

Pc

Qe

Pc

COPcarnot =           
Te

Tc - Te

≒



10

SU SOĞUTMALI KONDENSERİ OLAN ÇİLLER SİSTEMİ
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SU SOĞUTMALI KONDENSERİ OLAN ÇİLLER SİSTEMİ
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SU SOĞUTMALI KONDENSERİ OLAN ÇİLLER SİSTEMİ
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HAVA SOĞUTMALI KONDENSERİ OLAN ÇİLLER SİSTEMİ
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ABSORBSİYONLU ÇİLLER SİSTEMİ



Absorbsiyonlu Çiller nasıl çalışır ?

• Absorbsiyonlu Çillerler soğutulmuş su üretmek için termal enerji 

kaynaklarını kullanır.  Su, onu iyi bir soğutucu yapan, çok yüksek 

bir özgül ısı ve buharlaşma gizli ısısı değerlerine sahiptir. 

• Nasıl  oluyor da, 100 °C’ta (212 °F) kaynamakta olan su, ~ 6,5 

°C’ta (44 °F) soğutulmuş su oluşturmak için kullanılabiliyor ? 

Bilindiği gibi, suyun kaynama sıcaklığı, su üzerindeki basıncın 

doğrudan bir fonksiyonudur ve 1 atmosfer (29,92 Hg) basınç 

altında, su 100°C’ta (212 °F)  kaynar. 

• Su üzerindeki basınç azaldığı zaman, suyun kaynama sıcaklığı da 

azalır. Bu daha düşük su kaynama sıcaklığının avantajlarından 

yararlanmak amacıyla Absorbsiyonlu Çillerler düşük  iç basınçlara 

sahiptirler. Absorbsiyonlu Çiller iç basınç değerleri  0,1 atmosfer 

(atm) den  0,01 atm’in altındaki değerlere kadar geniş bir aralıkta 

olabilir.
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ABSORBSİYONLU ÇİLLER SİSTEMİ



Absorbsiyonlu Çiller nasıl çalışır ?

• Tek kademeli dolaylı ısıtmalı absorbsiyonlu çiller 5 ana bölüm ve

işlem adımına sahiptir.

1) condensing (condenser), kondenser

2) expansion (expansion pipe), genleşme (genleşme borusu)

3) evaporation (evaporator), evaporatör

4) absorption (absorber), and absorber

5) generator/concentrator. Jeneratör/konsantratör

• Kondenser : Kondenserde, soğutma suyu, buharlaşmış

soğutucudan (su) buharlaşma gizli ısısını alır ve buhar halinden

sıvı hale geçmesini sağlar.

• Genleşme : Sıvı haldeki soğutucu (su) genleşme borusu

aracılığıyla kondenserden Evaporatöre geçer ve basıncı düştüğü

için burada basınç ve sıcaklık düşmesi oluşturur.
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ABSORBSİYONLU ÇİLLER SİSTEMİ



Absorbsiyonlu Çiller nasıl çalışır ?

• Evaporatör : Sıvı soğutucu (su) soğutulmuş    

su boru demeti üstüne pompalanır ve boru 

demeti üzerine püskürtülür. Düşük 

buharlaştırma basıncında, sıvı soğutucu  

(su) yaklaşık olarak 38 ° 'de buharlaşır ve 

Chilled Water’ dan enerji alır. Buharlaştırılan 

sıvı soğutucu akışkan (su) buharlaştırıcıdan 

absorbere doğru hareket eder.
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• Absorber : Buharlaştırılan soğutucu akışkan (su) üzerine absorberde sıvı 

lityum bromür çözeltisi püskürtülür. Lityum bromür çözeltisi buharlaşmış 

soğutucuyu (su) emer ve soğutma suyu buharlaşma gizli ısısını alır. 

Absorbsiyon sonrası sıvı lityum bromid çözeltisi, iki yola ayrılır. Bir yolda 

absorbsiyon sonrası oluşan sıvı lityum bromid çözeltisi jeneratör 

bölümünden gelen konsantre lityum bromid çözeltisi ile karıştırılır ve 

absorberdeki püskürtme memelerine pompalanır. 

ABSORBSİYONLU ÇİLLER SİSTEMİ



Absorbsiyonlu Çiller nasıl çalışır ?

• Diğer yolda bulunan bir ısı değiştiricide, absorbsiyon sonrası 

oluşan sıvı lityum bromid çözeltisi, jeneratör bölümünden gelen 

konsantre lityum bromid çözeltisinden alınan enerji ile  ısıtılır  ve 

jeneratör / yoğunlaştırıcı bölümüne pompalanır.

• Jeneratör / Konsantratör : Lityum bromid çözeltisi, jeneratör / 

yoğunlaştırıcıya girer ve buhar veya sıcak su (başka bir 

kaynaktan gelen atık enerji) ile ısıtılır, sıcaklığı sıvı soğutucunun 

(su) buharlaşma sıcaklığına kadar yükseltilir. Lityum bromid 

çözeltisi içerisindeki bir miktar su buharlaşır ve oluşan bu buhar 

kondenser bölümüne geçer. Böylece soğutucu (su) çevrimi 

tamamlanır. 

• İçerisindeki bir miktar suyun buharlaşması sonucu derişik hale 

gelen Lityum bromid çözeltisi önce bir ısı değiştiriciye girer, sonra 

absorber bölümüne gider. Böylece absorber (Lityum bromid 

çözeltisi) çevrimi de tamamlanır.  
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ABSORBSİYONLU ÇİLLER SİSTEMİ



Absorbsiyonlu Çiller nasıl çalışır ? ( başka bir kaynaktan )

• Bir elektrik buhar sıkıştırma döngüsü içinde bulunan bir

kompresör gibi, absorbsiyon sistemi bir lityum bromür / su

çözeltisindeki suyu buharlaştırmak (buhar = soğutucu akışkan)

ve bu soğutucu buharı daha yüksek bir basınca sıkıştırmak için,

kendi içerisindeki jeneratör, absorber, pompa, ısı değiştiriciden

oluşan bir “termal” kompresörü kullanmaktadır.

• Soğutucu buhar basıncının artması aynı zamanda onun

yoğunlaşma sıcaklığının da artması demektir. Bu soğutucu buharı

daha yüksek bir basınç ve sıcaklıkta kondens olur ve sıvıya

dönüşür. Bu yoğunlaşma sıcaklığının çevre sıcaklığından daha

sıcak olması nedeniyle, ısı kondansatörden çevre havasına

hareket eder ve reddedilir.
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Absorbsiyonlu Çiller nasıl çalışır ? ( başka bir kaynaktan )

• Yüksek basınçlı sıvı daha sonra basıncı azaltan bir vanadan 

geçer ve basıncı düşürülür. Basıncın düşmesi aynı zamanda 

kaynama noktası sıcaklığını da düşürür. Basıncı düşen sıvı daha 

sonra bir buharlaştırıcı içerisine geçer ve bu daha düşük bir 

sıcaklık ve basınçta kaynar. 

• Şimdi kaynama sıcaklığının iklimlendirilmiş hava sıcaklığından 

daha düşük olması nedeniyle ısı iklimlendirilmiş hava akımından 

buharlaştırıcıya doğru hareket eder ve sıvının kaynamasını 

sağlar. Bu şekilde havadan ısı enerjisi çekildiği için hava 

sıcaklığının düşmesi sağlanır.

• Soğutucu buharı daha sonra sıvı durumuna geri dönerek lityum 

bromür çözeltisi içine çekildiği (absorbsiyon süreci) absorber 

içerisine geçer, 
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Absorbsiyonlu Çiller nasıl çalışır ? ( başka bir kaynaktan )

• Seyreltilmiş lityum bromür çözeltisi jeneratöre geri pompalanır. 

Lityum bromür (absorbe edici kimyasal madde), kaynamadığı için 

ısı eklenmek suretiyle su (soğutucu akışkan) Lityum bromür 

çözeltisinden kolayca ayrılabilir. Elde edilen su buharı 

kondansatör içine geçer, Lityum bromür çözeltisi absorbere döner 

ve işlem tekrar eder.
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FREE COOLING SİSTEMİ



ATIK ISI GERİ KAZANIM 
SİSTEMLERİ
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ATIK ISI GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ

(REKÜPERATİF SİSTEMLER )



26

ATIK ISI GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ

(REKÜPERATİF SİSTEMLER )
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ATIK ISI GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ

(REKÜPERATİF SİSTEMLER )
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ATIK ISI GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ

(REJENERATİF SİSTEMLER )
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ATIK ISI GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ

(REJENERATİF SİSTEMLER )
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ATIK ISI GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ

(REJENERATİF SİSTEMLER )
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FREE COOLING SİSTEMİ



ISI POMPASI
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ISI POMPASI
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ISI POMPASI
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TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI (ISITMA)
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Kaynak : www.onurenerji.com.tr/

BİNALARDA ISI POMPASI UYGULAMALARI
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BİNALARDA ISI POMPASI UYGULAMALARI
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BİNALARDA ISI POMPASI UYGULAMALARI



• Soğutma amacıyla son zamanlarda yaygın olarak
kullanılmaya başlanan VRF veya VRV olarak
isimlendirilen değişken debili soğutma sistemleri ile aynı
anda farklı iç ünitelerde ısıtma veya soğutma
yapılabilmekte sistemin bu esnek kullanımı ile tasarruf
sağlanabilmektedir.
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Kaynak : www.vrfsistemleri.com

BİNALARDA SOĞUTMA
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Sıvı Hattı

Orta Sıcaklıkta,

Orta Basınçta Sıvı

Deşarj Hattı

Yüksek Sıcaklıkta,

Yüksek Basınçta Gaz

Emiş Hattı

Düşük Sıcaklıkta,

Düşük Basınçta Gaz

VRF – VRV SİSTEMLERİ



KAYNAKÇA

https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-verimliligi-
egitimler




