
SOĞUTMA ÇEVRİMİ 
 

Soru: Şekil ile verilen soğutma sistemi, bir yoğuşturucuya 1200 kPa basınç ve 0.051 kg/s 

kütlesel debide giren 134a (R134a) soğutucu akışkanı ile çalışmaktadır. Genleşme vanası (valfi) 

soğutucu akışkanı 198 kPa basınca kadar genişletmektedir. Kompresörün izentropik verimi 

%85 olarak ve buharlaştırıcıya giren soğutucu akışkanın kuruluk derecesi (kalitesi) 0.20 olarak 

alınabilir. Soğutucu akışkan buharlaştırıcıdan doymuş buhar olarak çıkmaktadır ve soğutma 

çevrimi, bir hacmi -6°C sıcaklıkta tutmak için kullanılmaktadır. Bileşenler arasındaki 

bağlantılarda oluşabilecek basınç düşüşü ve ısı transferi göz ardı edilebilir. Çevre sıcaklığı ve 

basıncı ise sırasıyla 10°C ve 100 kPa olarak alınabilir. 

 

(a)Soğutma sistemindeki her eleman için kütle, enerji, entropi ve ekserji dengesi eşitliklerini 

yazınız.  

(b) Yoğuşturucudan atılan ısı akımını [kW] ve kompresöre giren iş akımını [kW] olarak 

hesaplayınız. 

(c) Her bir eleman için entropi üretimin akımını [kW/K] ve ekserji yıkım (yok oluş) akımını 

[kW] olarak bulunuz. 

(ç) Hem enerjik hem de ekserjetik performans katsayılarını (COPen ve COPek) hesaplayınız. 

 

 
Soğutma çevriminin şematik gösterimi 



Çözüm: 

 
 

 
Temel soğutma çevrimi için özelik diyagramları 

 

[T (°C)-s (kJ/kgK) diyagramı ve P (kPa)-h (kJ/kg) diyagramı] 

 

 

Temel soğutma sistemi; evaporatör (buharlaştırıcı), kompresör, kondenser (yoğuşturucu) ve 

genleşme (kısma) vanası (valfi) olmak üzere dört ana bileşenden oluşur ve gerçekleşen dört 

temel süreç vardır: 

 

1-2 sıkıştırma: Entropinin sabit kaldığı ideal koşullar altında izentropik sıkıştırma (1-2s) ve 

entropinin arttığı gerçek koşullar altında gerçek sıkıştırma (1-2a) işlemi. 1 ile 2 arasında 

çevrime iş girişi vardır. [Kompresör] 

 

2-3 izobarik (sabit basınçta) ısı çıkışı: Buhar halindeki soğutucu akışkandan ısı çekildiği ve 

yoğuşan soğutucu akışkanın istenen sıcaklığa soğutulduğu işlem. [Yoğuşturucu] 

 

3-4 izantalpik (sabit entalpide) genleşme: Sıvı halindeki soğutucu akışkanın doymuş sıvı-

doymuş buhar karışımı (ıslak buhar) haline getirildiği ve istenen bir basınca genişletildiği işlem. 

[Genleşme Vanası] 

 

4-1 izobarik (sabit basınçta) ısı girişi: Soğutulan ortamdan ısı çekilmesi ile istenen soğutmanın 

sağlandığı işlem. [Buharlaştırıcı] 
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https://www.huseyingunerhan.com/termo2/termo2.html sayfasında veri-
len “Termodinamik II” dersine ait tüm ders notlarının bazı bölümleri 

yukarıda verilen kitaplardan ve/veya ilgili sunumlarından yararlanılarak 
veya ilham alınarak hazırlanmıştır. 

 
 
“Termodinamik II” derslerine ait bilgi notları; Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina 

Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin GÜNERHAN 

tarafından çeşitli kaynaklardan da yararlanılarak ve emek ve zaman harcanarak hazırlanmış 

özgün bir eserdir. İzin alınmadan çoğaltılması ve kullanılması telif hakları gereği yasaktır.  

 
(Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Kanun Numarası: 5846, Kabul Tarihi: 5/12/1951, 

Yayımlandığı Resmi Gazete: 13/12/1951 Sayı: 7981,  Yayımlandığı Düstur: Tertip 3 Cilt 33 

Sayfa 49). 


