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ÖZET
Bir soğutma sisteminin kapasitesi ve etkinlik katsayısı, seçilen kompresörün
kapasite ve verimliliğine doğrudan bağlıdır. Kompresör kataloglarında genel
olarak soğutma kapasitesi ve kompresör gücü verilmektedir. Bu değerler kulla-
nılarak farklı çalışma şartlarında kompresörlerin isentropik verimi, emiş hacmi
ve soğutma etkinlik katsayısı hesaplanmıştır. Scroll, hermetik pistonlu ve açık
pistonlu tip kompresörlerin kapasite ve verimlerinin çalışma şartları ile değişi-
mi incelenmiş ve karşılaştırma yapılmıştır. Soğutma kapasitesi ve etkenlik kat-
sayısının buharlaşma sıcaklığı, yoğuşma sıcaklığı ve basınç oranı ile değişimi
grafikler halinde sunulmuş ve değerlendirilmiştir. Bir su soğutma gurubu tesis
edilerek kullanılan scroll kompresörün işletme değerleri katalog değerleri ile
karşılaştırılmıştır.

Katalog verilerinin değerlendirilmesi, sıkıştırma basınç oranı arttıkça pistonlu
tip kompresörlerin hacimsel verimlerinin ve emiş hacimlerinin azaldığını, scroll
kompresörlerin emiş hacmi değişiminin ise daha düşük oranda olduğunu gös-
termektedir. Bunun tersine olarak, yüksek sıkıştırma oranlarında scroll kompre-
sörlerin isentropik verimleri pistonlu kompresörlerin veriminden daha düşüktür.
Sonuç olarak, iklimlendirme uygulamalarında scroll kompresörler daha geniş
bir sıcaklık aralığında düşük kapasite değişimi ve yüksek verimle çalışırken,
derin soğutma uygulamalarında pistonlu kompresörler daha verimli çalışmak-
tadırlar. Her iki kompresör tipi için de, en iyi isentropik verim %70 oranının
altında kalmakta olup, bu verimin artışı doğrudan soğutma etkinlik katsayısını
arttıracaktır.

Anahtar Sözcükler: Soğutma etkinlik katsayısı, scroll kompresör, pistonlu kom-
presör, isentropik verim, hacimsel verim.

1. GİRİŞ
Kompresörler, yoğuşturucu, buharlaştırıcı ve genleşme cihazları ile

birlikte soğutma sistemlerinin dört temel elemanından biridir.

Kompresörün görevi buhar haldeki soğutucu akışkanın basıncını

yoğuşma sıcaklığının karşıtı olan basınca çıkarmaktır. İki çeşit kom-

presör tipi mevcuttur: pozitif yer değiştirmeli (pistonlu, vidalı, dönel

ve vidalı kompresörler) ve dinamik (santrifüj kompresörler). Pozitif

yer değiştirmeli kompresörler, sıkıştırma bölümünün hacmini sürek-

li azaltarak soğutkanın basıncını arttırır. Dinamik kompresörler, açı-
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sal momentumun dönel elemanlardan soğutkan

buhara sürekli transferi ve bu açısal momentumun

basınç artımına dönüşmesi ile soğutkan basıncını

yükseltir. Santrifüj kompresörlerin tasarımı bu pren-

sipleri esas almıştır [1].

Soğutma kompresörleri ile ilgili kaynaklarda kom-

presör performansının çalışma şartları ile değişimi

oldukça sınırlı şekilde yer almaktadır. Ayrıca kom-

presörlerin performans tayini için geliştirilen mate-

matiksel modelleri kullanmak için fazla sayıda para-

metrenin bilinmesi gerekmektedir. Mevcut katalog

değerlerinin kullanılması ile kompresörlerin farklı

çalışma şartlarındaki performanslarının incelenmesi

ve farklı tip ve modeldeki kompresörlerin grafikler

yardımıyla karşılaştırılması bu çalışmanın ana esas-

larını oluşturmaktadır.

Duprez ve ark. [2] pistonlu ve scroll tip kompresör-

lerin termodinamik modelini oluşturarak, soğutucu

akışkan kütlesel debisi ve kompresör güç tüketimini

işletme şartları ve parametrelere bağlı olarak hesap-

lamışlardır. Pistonlu kompresörler için bu parametre-

ler: kompresör dış yüzey sıcaklığı (sabit 50°C),

emme hattı için ısı transferi katsayısının ısı transfer

yüzey alanı ile çarpımı (U×Asuc ), emiş hattı boru

çapı, süpürme hacmi, kompresör devri, ölü hacim

oranıdır. Scroll kompresörler için belirlenen para-

metreler: süpürme hacminin egzoz edilen hacme

oranı, süpürme hacmi, kompresör devri, kompresör

dış yüzey sıcaklığı (sabit 50°C) ve yüzey alanı ile ısı

transferi katsayısının çarpımı (suc U×A)’dır.

Çalışmada elektriksel ve isentropik verimi hesapla-

mak için polinomik bir denklem kullanılmıştır. Bu

çalışma yapılırken gücü 10 kW’ ı geçmeyen beş adet

pistonlu ve scroll kompresör şeçilmiş; buharlaşma

sıcaklığı -20 ile 15°C, yoğuşma sıcaklığı 15°C ile

60°C aralığında seçilmiştir. Model sonuçları ile ger-

çek değerler arasında pistonlu kompresörlerde %1,1

ile 1,69 aralığında, scroll kompresörlerde %1,04 ile

2,42 aralığında uyumsuzluk tespit edilmiştir.

Rigola ve ark. [3], pistonlu hermetik kompresörler

için sayısal simülasyon modeli geliştirmişlerdir.

Kompresör hacmi sabit tutularak, silindir boy ve çap

değerleri değiştikçe performans parametrelerinin

nasıl değiştiği araştırılmıştır. Hacimsel verim, soğut-

ma etkinlik katsayısı ve soğutma kapasitesinin silin-

dir boy/çap oranı ile değişiminde optimum bir değe-

rin olduğu görülmektedir. Boy/çap oranı arttıkça söz

konusu parametreler başlangıçta artarken, optimum

değerden sonra sabit kalmaktadır. Kompresörün güç

tüketimi ise artan boy/çap oranı ile hemen sabit kal-

maktadır. Aynı şekilde hacimsel verim ve soğutma

etkinlik katsayısı, optimum bir emme ve boşaltma

ağzı çapına kadar artmakta daha sonra sabit kalmak-

tadır. Kompresör motor torku ve elektriksel verim

ise artan devir sayıları ile azalmaktadır.

Chen ve ark. [4], scroll kompresörler için matema-

tiksel bir model geliştirerek boşaltma, sıkıştırma ve

emme hacimlerindeki değişime ve spirallerin açıları-

na göre kompresörün basınç ve sıcaklık değişimi

üzerinde durmuşlardır.

2. SCROLL, HERMETİK VE YARI
HERMETİK PİSTONLU SOĞUTMA 
KOMPRESÖRLERİNİN
PERFORMANS DEĞİŞİMLERİ

Bu bölümde farklı kapasite ve tipteki (özellikle pis-

tonlu ve scroll) kompresörlerin, katalog değerlerin-

den faydalanarak çizilen performans grafikleri ve

bunların yorumu üzerinde durulacaktır.

Çeşitli kapasitelerdeki pistonlu hermetik, pistonlu

yarı hermetik ve scroll tip kompresörlerin katalogla-

rından elde edilen geometrik yer değiştirme, farklı

yoğuşma ve buharlaşma sıcaklıklarındaki soğutma

yükü ve kompresör gücünden faydalanarak; kompre-

sör emiş hacmi, isentropik verim, hacimsel verim,

soğutma etkinlik katsayısı ve basınç oranı hesaplan-

mış ve bu veriler tablolara aktarılmıştır. Tablolar-

daki veriler, “Microsoft Excel” programı ile grafiğe

dönüştürülmüştür.

Tüm kompresörlerde R-22 soğutucu akışkanı için

sağlanan veriler kullanılmıştır. Katalogların tama-

mında ortam sıcaklığı 35°C olarak verilmiştir. Her

bir kompresör tipi için, genel performans eğilimini

yansıtan tek bir model bu bölümde ayrıntılı olarak

incelenmiştir. Ayrı ayrı incelenen kompresörlerin

performans grafiklerinden bazıları bir arada verile-

rek, aralarındaki farklılıklara vurgu yapılmıştır.
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2.1 Pistonlu Hermetik Kompresörün Performans 
Grafiklerinin İncelenmesi

Pistonlu kompresörün performans eğrilerini oluştur-

mak için Bristol marka 10,3 kW kapasiteli

H20J423DBD model kompresör seçilmiştir. Tablo

1’de seçilen pistonlu hermetik kompresörün temel

değerleri verilmiştir. Tablo 2’de, pistonlu hermetik

kompresörün farklı çalışma şartlarındaki performans

değerleri yer almaktadır.

Tablo 1 ve 2’de verilen değerler ilgili kompresörün

kataloglarından oluşturulmuştur. Tablo 2‘de verilen

değerlerden soğutma yükü (Qe) ve kompresör gücü

(W) katalog değeri olarak verilmiştir. Soğutma (eva-

poratör) yükü ve soğutucu akışkanın evaporatördeki

entalpi değişiminden soğutucu akışkan kütlesel debi-

si hesaplanmış ve özgül hacimle çarpılarak emiş

özgül hacmi (V) bulunmuştur. Soğutma etkinlik kat-

sayısı (COP) soğutma yükünün kompresör gücüne

oranıdır. Akışkanın kompresöre emiş şartları ve çıkış

(yoğuşma) basıncından hareketle isentropik güç

hesaplanmış ve hesaplanan isentropik kompresör

gücü gerçek kompresör gücüne oranlanarak isentro-

pik verim (ηisent) bulunmuştur. Yoğuşma ve buhar-

laşma basınçlarının oranı (P2/P1) hesaplanmıştır.

Silindir yüksekliği, çapı ve devir sayısı kullanılarak

ve ölü hacim “0” kabul edilerek süpürme hacmi

hesaplanmış ve emiş hacminin süpürme hacmine

oranı volumetrik verim (ηv) olarak verilmiştir.

Tablo-2’de 0 ºC buharlaşma sıcaklığı için verilen

hesaplamalar farklı buharlaşma sıcaklıkları için tek-

rar edilmiş ve takip eden grafikler elde edilmiştir.

Şekil 1’de farklı buharlaşma ve yoğuşma sıcaklıkla-

rı için isentropik verim noktaları gösterilmiştir.

Farklı buharlaşma sıcaklıkları için çizilen eğrilerin

tümünde isentropik verimin belirli bir pik noktaya

ulaştıktan sonra inişe geçtiği gözlenir. Bu durum

Tablo 1. Bristol H20J423DBD Model Pistonlu Hermetik Kompresör Temel Mekanik ve Elektrik Verileri

Tablo 2. Pistonlu Hermetik Kompresörün Performans Değerleri
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kompresörün optimum bir dizayn noktasının varlığı-

nı göstermektedir.

Şekil 2’ den basınç oranlarına karşılık gelen isentro-

pik verim değerleri görülmektedir. Belirli bir basınç

oranına kadar valf kayıpları ve benzeri sabit basınç

kayıplarının görece etkisinin azalması ile birlikte

verimin arttığı görülmektedir. Daha yüksek basınç

oranlarında verimin tekrar azalmasının nedeni, bu

yüksek oranlarda doldurma veriminin (hacimsel

verim) azalmasına bağlı olarak her bir sıkıştırmada

sevk edilen akışkan miktarının azalmasıdır.

Pistonlu hermetik kompresörlerde basınç oranının

artması ile birlikte hacimsel verimin azalması bekle-

nir. Bu beklentinin nedeni, silindir ölü hacmi içinde

bir önceki sıkıştırmadan kalan gaz miktarının basınç

oranı ile artmasıdır. Şekil 3’te hacimsel verimin artan

yoğuşma sıcaklıklarında beklentiye uygun olarak

azaldığı görülmektedir.

Kompresör tarafından çekilen güç buharlaşma sıcak-

lığının artışı ile artmaktadır (Şekil 4). Buharlaşma

sıcaklığının artması ile birlikte sıkıştırma oranı bir

miktar azalmakta, fakat emiş hacmindeki artışın

bundan fazla olması nedeni ile kompresör gücü art-

makta veya sabit kalmaktadır. Artan yoğuşma sıcak-

lıklarında ise, çıkış basıncının artması kompresörün

çektiği gücün artmasına neden olmaktadır.

Şekil 1. Pistonlu Hermetik Kompresör İsentropik Veriminin Yoğuşma Sıcaklığına Bağlı Değişimi

Şekil 2. Pistonlu Hermetik Kompresör İsentropik Veriminin Basınç Oranına Bağlı Değişimi
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Buharlaşma sıcaklığının yükselmesi ve yoğuşma

sıcaklığının düşmesi ile birim soğutucu akışkan küt-

lesinin yaptığı soğutma işi artar. Buharlaşma sıcaklı-

ğı ve emiş basıncının artması aynı zamanda soğutu-

cu akışkan kütlesel dolaşım hızını da arttırmaktadır.

Sonuç olarak, artan buharlaşma sıcaklıklarında

soğutma kapasitesi hızla artmaktadır (Şekil 5).

Şekil 6’da soğutma etkinlik katsayısının yoğuşma

sıcaklığına bağlı değişimi gösterilmiştir. Yoğuşma

sıcaklığının artması soğutma kapasitesini düşürüp,

kompresör gücünü arttırdığından soğutma etkinlik

katsayısının azalmasına neden olur.

2.2 Scroll Kompresörün Performans Eğrilerinin 
İncelenmesi

Scroll kompresörün performans eğrilerini oluştur-

mak için Copeland marka ZB26KCE-TF5 model

scroll kompresör seçilmiştir. Kompresör devri 2950

devir/dakika, voltajı 200/220 v, frekansı 50 Hz ve

fazı 3’tür. Kompresörün 0°C buharlaşma sıcaklığı

için performans değerleri tablo 3’te verilmiş, diğer

buharlaşma sıcaklıkları için olan değerler grafiklerde

kullanılmıştır.

Şekil 3. Pistonlu Hermetik Kompresör Hacimsel Veriminin Yoğuşma Sıcaklığı İle Değişimi

Şekil 4. Pistonlu Hermetik Kompresörün Harcadığı Gücün Buharlaşma Sıcaklığı İle Değişimi
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Şekil 5. Soğutma Kapasitesinin Buharlaşma Sıcaklığı İle Değişimi

Şekil 6. Pistonlu Hermetik Kompresörde Soğutma Etkinlik Katsayısının Yoğuşma Sıcaklığı İle Değişimi

Tablo 3. Copeland ZB26KCE-TF 5 Model Scroll Kompresörün Performans Verileri
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İlk olarak isentropik verimin, yoğuşma sıcaklığına

bağlı değişimi ele alınmıştır. Tıpkı pistonlu hermetik

kompresörde olduğu gibi, scroll kompresörün isen-

tropik verimi, belirli bir pik noktaya kadar artış gös-

termiş, ardından inişe geçmiştir (Şekil 7).

İsentropik verimin basınç oranına bağlı olarak göste-

rimi Şekil 8’ deki gibidir. Scroll kompresörde, emme

ve basma klapeleri ve sıkıştırma sonu ölü hacim

bulunmamasına rağmen, pistonlu kompresörde oldu-

ğundan daha belirgin olarak, basınç oranının artması

ile birlikte isentropik verim eğrisi önce artmış, sonra

düşüşe geçmiştir.

Göz önüne alınan modeller için pistonlu kompresö-

rün isentropik verimi basınç oranına bağlı olarak

%60-70 aralığında değişirken, aynı aralıkta scroll

kompresörün verimi %60-75 arasında değişmekte-

dir. Düşük basınç oranlarındaki verim artışı, kom-

presörde sıkıştırma yapılmasa bile bir takım sabit

kayıpların oluştuğu şeklinde yorumlanabilir. Bu

kayıpların hangi sebeplerden ileri geldiği burada

araştırılmamıştır.

Basınç oranı arttıkça emiş hacmi doğrusal bir şekil-

de azalmaktadır (Şekil 9). Ele alınan modelde basınç

oranının 1,53’ten 5’e artması ile emiş hacmi % 12

azalmıştır. Aynı basınç oranı değişimi için pistonlu

kompresörlerde emiş hacmi kaybı ise %30 olarak

hesaplanmıştı.

Şekil 7. Scroll Kompresörde İsentropik Verimin Yoğuşma Sıcaklığı İle Değişimi

Şekil 8. Scroll Kompresör İsentropik Veriminin Basınç Oranına Bağlı Değişimi
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Şekil 10’ da, kompresör gücünün yoğuşma ve buhar-

laşma sıcaklıkları ile değişimi verilmiştir. Pistonlu

kompresörlerin tersine olarak kompresörün harcadı-

ğı gücün artan buharlaşma sıcaklığı ile artmadığı ve

hemen hemen sabit kaldığı görülür. Bu durum, emiş

hacmi ve kütlesel debinin, pistonlu kompresörlerde-

ki kadar değişmemesi ile açıklanabilir.

2.3 Pistonlu Yarı Hermetik Kompresörün 
Performans Eğrilerinin İncelenmesi

Pistonlu yarı hermetik kompresörün performans gra-

fiklerini oluşturmak için Copeland Copelametic

marka 66 kW kapasiteli 4RJ1-3000-ESL model

kompresör seçilmiştir. Kompresörün elektriksel ve

mekanik verileri tablo 4’ de ve performans değerleri

tablo 5’de verilmiştir. Diğer buharlaşma sıcaklıkları

için kullanılan performans değerlerine kompresör

kataloğundan ulaşılmıştır.

İsentropik verim-yoğuşma sıcaklığı grafiğinden

(Şekil 11), bundan önceki iki tip kompresörde oldu-

ğu gibi isentropik verimin belirli bir tepe noktasın-

dan sonra inişe geçtiği, ancak eğimin daha yatık

olduğu görülür. Genel bir ifade olarak, düşük buhar-

laşma sıcaklıkları ve artan basınç oranları için yarı

hermetik kompresörlerin daha uygun olduğu ve isen-

tropik verimin yüksek basınç oranlarında yaklaşık

sabit kaldığı belirtilebilir (Şekil-12).

Güç-yoğuşma sıcaklığı grafiği, hermetik pistonlu

kompresörün grafiği ile benzer özellik gösterir (Şekil

13). Kompresörün harcadığı güç, buharlaşma sıcak-

lığı arttıkça artmaktadır. Yoğuşma sıcaklığının yük-

selmesi de kompresörün harcadığı gücü arttıran

diğer bir etkendir.

Şekil 9. Scroll Kompresörde Emiş Hacminin Basınç Oranı İle Değişimi

Şekil 10. Scroll Kompresörün Gücünün Buharlaşma Sıcaklığına Bağlı Değişimi
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2.4 Scroll, Hermetik ve Yarı Hermetik Pistonlu 
Kompresörlerin Performanslarının Bir Arada
Değerlendirilmesi

Daha önceki kısımlarda ayrı ayrı gösterilen perfor-

mans eğrilerinden bazıları burada bir arada verilmiş-

tir. Şimdiye kadar incelenen scroll, hermetik ve yarı

hermetik pistonlu kompresörlerin performans değişi-

mi bir arada gösterilerek aralarındaki farklılıklara

vurgu yapılmıştır.

Tablo 4. Pistonlu Yarı Hermetik Kompresörün Mekanik ve Elektriksel Verileri

Tablo 5. Copelametic 4RJ1-3000-ESL Yarı Hermetik Kompresörün Performans Değerleri

Şekil 11. Pistonlu Yarı Hermetik Kompresörün İsentropik Verim- Yoğuşma Sıcaklığı Değişimi
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Emiş hacminin basınç oranı ile değişimi daha önce-

ki kısımlarda ele alınmıştı. Şekil 14; scroll, hermetik

ve yarı hermetik kompresörlerin artan basınç oranla-

rı ile oransal olarak emiş hacimdeki değişimi ver-

mektedir. Scroll kompresörün, kendi basınç oranı

aralığında diğer iki tip kompresörden çok daha az

emiş hacmi kaybına uğradığı görülür. Basınç oranı

yükseldikçe hermetik kompresör daha fazla emiş

hacmi değişimine maruz kaldığından hermetik - yarı

hermetik farkı belirgin hale gelir.

Scroll kompresörler, basınç oranının 2 ile 4 aralığın-

da olduğu durumlarda daha yüksek isentropik verime

çıkmaktadır (Şekil 15). Buna karşın, basınç oranının

artması ile scroll kompresörün verimi düşmekte,

basınç oranının beş ve üzerinde olduğu durumlarda,

yarı hermetik kompresörler en verimli olmaktadır. Bu

nedenle scroll kompresörler düşük buharlaşma sıcak-

lıklarında tercih edilmemekte ve yarı-hermetik kom-

presörler avantajlı duruma geçmektedirler.

3. DENEY SONUÇLARI İLE
KATALOGLARDAN ELDE EDİLEN
VERİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu bölümde scroll tip soğutma kompresörünün kata-

log değerleri ile deney sonuçlarının tablolar ve gra-

fikler yardımıyla karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Kullanılan deney düzeneği Sunu [5] tarafından tez

çalışması sırasında geliştirilmiş olup burada da

ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Deney düzeneğinde temel olarak, Copeland ZR

28K3-PFJ-522 model scroll kompresör, su soğutma-

lı buharlaştırıcı, hava soğutmalı yoğuşturucu ve gen-

leşme vanasından oluşan bir su soğutma gurubu kul-

lanılmaktadır. Buharlaştırıcı (evaporatör) üzerinden

Şekil 12. Pistonlu Yarı Hermetik Kompresörde İsentropik Verimin Basınç Oranına Bağlı Değişimi

Şekil 13. Yarı Hermetik Kompresör Gücünün Buharlaşma Sıcaklığına Bağlı Değişimi
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su dolaşımının sağlandığı bir su tankı, su dolaşım

pompası, yoğuşturucu üzerinden hava akışının sağ-

landığı hava kanalı, hava fanı ve havanın sıcaklığını

kontrol etmekte kullanılan ısıtıcılar deney düzeneği-

ni tamamlamaktadır (Şekil 16).

Deney düzeneği üzerinde muhtelif noktaların

sıcaklıkları veri toplama ünitesine bağlı T-tipi ısıl

çiftler kullanılarak ölçülmüştür. Kompresörün

akımı kıskaç ampermetre üzerinden geçilerek gücü

ölçülmüştür. Buharlaştırıcı (evaporatör) üzerinden

geçen su debisi ventürideki basınç düşümünden

hesaplanmış, yoğuşturucu üzerinden geçen hava

debisi ise kanal üzerine yerleştirilen debi ölçer

nozullardaki basınç düşümünden hesaplanmıştır.

Soğutma sisteminde kullanılan soğutkan R-

134a’dır. Kompresör çıkışında yağ ayırıcı mevcut

olmayıp, yağ soğutma devresinde dolaşmaktadır.

Deneyler dört farklı hava giriş sıcaklığında yapılmış-

tır. Her bir deney öncesi tanktaki su sıcaklığının 20ºC

üzerinde bir değere ulaşması beklenmiş, deneyler sıra-

sında su tarafı sıcaklığı değiştikçe belirli aralıklarla

ölçüm yapılmıştır. Tanktaki su kütlesi yaklaşık 1000

kg olup, sıcaklığın azalma hızı saatte 3 ºC kadardır.

Deneylerde kompresör gücü elektrik akımından ölçül-

müş, yoğuşturucu yükü ise yoğuşturucu üzerinden

geçen hava debisi ve sıcaklık farkından hesaplanmış-

tır. Soğutucu akışkan kütlesel dolaşım hızı, soğutucu

akışkanın yoğuşturucuya giriş ve çıkışındaki entalpi

farkından hesaplanmıştır. Buharlaş-tırıcı yükü yoğuş-

turucu yükü ile kompresör gücü arasındaki farktan

hesaplanmış, su debisinden hesaplanan soğutma yükü

karşılaştırma amacı ile kullanılmıştır.

Şekil 14. Farklı Tip Kompresörlerin Emiş Hacimlerinin Basınç Oranı İle Değişimi

Şekil 15. Farklı Tip Kompresörlerin İsentropik Verimlerinin Basınç Oranı Değişimi
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Ölçümün yapıldığı Scroll

kompresörün katalog değer-

leri Tablo 6’da verilmiştir.

Katalogda verilen perfor-

mans değerleri, 0°C aşırı

soğuma ve 10°C kızgınlık

durumu için geçerlidir.

Farklı hava giriş sıcaklıkları

için elde edilen deney

sonuçları ise Tablo 7, 8, 9 ve

10’da verilmiştir. Yapılan

deneylerde kızgınlık ve aşırı

soğuma değerleri 3°C ile

6°C arasında değişmektedir.

Deney düzeneğinde stan-

dart yöntemin aksine olarak

yağ ayırıcı bulunmamakta-

dır. Tüm bunlara karşın,

ayni yoğuşma ve buharlaş-

ma basınçları için kompre-

sörün katalog ve deney per-

formanslarının yakın olması

beklenmelidir.

Şekil 16. Deney Düzeneğinin Şematik Gösterimi [6].

Tablo 6. Copeland ZR 28K3-PFJ-522 Model Scroll Kompresör Katalog Verileri
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Tablo 7. 23°C Hava Giriş Sıcaklığında Deneysel Veriler

Tablo 8. 27 °C Hava Giriş Sıcaklığındaki Deneysel Veriler
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Tablo 9. 34 °C Hava Giriş Sıcaklığındaki Deneysel Veriler

Tablo 10. 40 °C Hava Giriş Sıcaklığındaki Deneysel Veriler
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Soğutma etkinlik katsayısının basınç oranı ile değişi-

mi Şekil 17’de verilmiştir. Grafiğe bakıldığında

katalog değerlerinin deneylerle bire bir uyumlu oldu-

ğu görülmektedir.

Emiş hacminin artan basınç oranı ile değişimi için

yapılan deney sonuçları yine katalog değerleri ile

uyumludur (Şekil 18).

Son olarak kompresör gücü ve isentropik verimin

değişimi incelenmiştir (Şekil-19). Deney sonuçların-

dan hesaplanan isentropik verim katalog değerlerin-

den biraz daha düşüktür.

Deneylerde kondenser çıkışında küçükte olsa bir

aşırı soğuma olması, soğutma kapasitesini arttırıcı

yönde etki etmiştir. Kızgınlık değerinin katalog

değerlerinden küçük olması ise, soğutma kapasitesi-

ni azaltmakla birlikte, kompresöre verilmesi gereken

gücü de azaltmalıdır. Sonuç olarak, katalog ve

deneylerden hesaplanan soğutma kapasiteleri uyum-

ludur. Ancak kompresör gücü, olması gerekenden bir

miktar fazla ve isentropik verim bir miktar düşük

olarak ölçülmüştür.

5. SONUÇLAR
Yapılan çalışmada, farklı marka ve modelde kom-

presörlerin çalışma şartlarına bağlı olarak perfor-

mans değişimlerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Kompresör kataloglarında, farklı çalışma şartların-

daki soğutma kapasitesi ve güç tüketimi verilmiştir.

Bu değerlerden hareketle soğutma etkinlik katsayısı,

emiş hacmi, isentropik verim, sıkıştırma oranı hesap-

lanmış ve grafiklere aktarılmıştır.

Sıkıştırma basınç oranının artması ile birlikte kayıp-

Şekil 17. Soğutma Etkinlik Katsayısının Basınç Oranı İle Değişimi

Şekil 18. Emiş Hacminin Basınç Oranı İle Değişimi
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lar nedeni ile kompresör emiş hacimleri azalmakta

ve soğutma kapasitesi düşmektedir. Scroll kompre-

sörlerde emiş hacmindeki kayıp pistonlu kompresör-

lere göre daha azdır. Bu durumun nedeni scroll kom-

presörlerde emme ve basma valflerinin bulunmama-

sı, emme ve boşaltma ağızlarının daha geniş olması,

emme ve boşaltma süreçlerinin fiziksel olarak çok

iyi ayrılması ve ölü hacmin olmamasıdır. Klima

amaçlı soğutma uygulamalarında dış sıcaklığın deği-

şimine bağlı kapasite kaybı scroll kompesörlerde

daha az olmaktadır.

İncelenen soğutma kompresörlerinin isentropik veri-

mi, sıkıştırma basınç oranının artması ile belli bir

noktaya kadar artış gösterirken, bu noktadan sonra

azalmaktadır. Scroll kompresörlerin çalışma aralı-

ğında isentropik verim %60 – 75 aralığında değişir-

ken, pistonlu hermetik kompresörlerde %60 – 70

aralığındadır. Artan basınç oranları ile birlikte isen-

tropik verimdeki önce artış sonra düşüş eğilimi scroll

kompresörlerde pistonlu kompresörlerden daha

belirgin şekilde gerçekleşmektedir. Pistonlu yarı her-

metik kompresörlerde ise isentropik verim, belli bir

basınç oranından sonra azalmayıp sabit kalabilmek-

tedir. Genel bir ifade olarak scroll kompresörler,

düşük basınç oranlarında en yüksek isentropik veri-

me sahip olup, basınç oranı arttıkça verimi düşmek-

tedir. Yüksek sıkıştırma oranlarının gerektiği derin

soğutma uygulamalarında ise, karşılaştırılan kom-

presörler içinde yüksek isentropik verimleri ile yarı

hermetik pistonlu kompresörler öne çıkmışlardır.

Farklı markaların yayınladığı kataloglarda, yoğuşma

ve buharlaşma basınçları, aşırı soğuma ve kızgınlık

değerleri için tam bir uyum yoktur. Her firma farklı

aşırı soğutma ve kızdırma değerlerinde kataloglarını

hazırlamaktadır. Bu durum, farklı tip ve marka kom-

presörlerin performanslarını karşılaştırmayı zorlaştır-

maktadır. Standart buharlaşma ve yoğuşma basınçları-

nın, aşırı soğutma ve kızdırma noktalarının tanımlan-

ması bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Scroll tip soğutma kompresörünün deney sonuçları

katalog değerleri ile karşılaştırılmıştır. Kataloglarda

verilen soğutma etkinlik katsayılarına ve emiş hacmi

değerlerine deneysel olarak da ulaşılabildiği görül-

mektedir. İsentropik verimin basınç oranı ile değişi-

minde ise katalog ve deney değerleri birbirine yakın

seyretmektedir. Aradaki fark, katalogda verilen kız-

dırma ve aşırı soğutma değerlerinin deneyler sırasın-

da sağlanamamasından kaynaklanmaktadır.
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