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ÖZET
Absorpsiyonlu soğutma sistemleri, atık ısıların değerlendirilmesinde ön plana

çıkmaktadırlar. Ancak tek kademeli absorpsiyonlu soğutma sistemlerinin soğut-

ma performansının bir göstergesi olan STK değerleri sınırlı kalmakta, atık kay-

nak sıcaklığı belli bir değerden sonra ne kadar artarsa artsın STK değerlerinde

bir artış gözlenememektedir. Bu tür durumlarda, yüksek sıcaklıklı atık ısıların

geri kazanılması için tek kademelilere göre daha performanslı çalışan (STK

değerleri daha yüksek olan) çift kademeli absorpsiyonlu soğutma sistemleri ön

plana çıkmaktadır. Çift kademeli absorpsiyonlu soğutma sistemlerinin yaygın

kullanım alanı bulmasının temel sebebini bu olay oluşturmaktadır. Fakat atık

kaynak sıcaklığı yeterince yüksek değilse, ısı geri kazanımı için çift kademeli

yerine tek kademeli sistem kullanılması mecburiyeti doğmaktadır ki bu durum,

çift kademeli sistemle kıyaslandığında, performans düşüklüğü ile kendini gös-

termektedir. Bu dezavantajı ortadan kaldırmak için bu çalışma, pek eşine rast-

lanmamış bir alternatif sistem sunmakta ve düşük sıcaklıklı atık ısı kaynağından

tahrikli bir absorpsiyonlu ısı yükselticisi kullanmak suretiyle, yüksek sıcaklıklı

kızgın su elde etmek ve bu kızgın su ile çift kademeli absorpsiyonlu soğutma sis-

temini kullanarak, hem tek kademeliye olan mecburiyeti ortadan kaldırmayı hem

de verilen birim enerji başına daha fazla soğutma yapabilme avantajını sun-

maktadır.

Anahtar Kelimeler: Atık ısı, Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri, Absorpsiyonlu

Isı Yükselticileri, Çift Kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri.

1. GİRİŞ
Absorbsiyonlu soğutma (ABS) sistemi, buhar sıkıştırmalımekanik
soğutmasistemineoldukçabenzerdir.Soğutmayükü,soğutucuakış-
kanınbuharlaştırıcıdabuharlaşmasıilekarşılanır.Buharsıkıştırmalı
mekaniksoğutmaçevrimindekimekanikişleminyerini,ABSsiste-
mindefiziko-kimyasalişlemleralmıştır.Mekanikkompresöryerine,
ABSsisteminde, termikkompresörkullanılmaktadır.Soğutmaelde
etmekiçin,buharsıkıştırmalımekaniksoğutmasistemindekimeka-
nikveelektrikenerjisiyerine,ABSsistemindeısıenerjisikullanıl-
maktadır. Bunun sağlamış olduğu avantajlarla, çeşitli endüstriyel
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tesislerdeki atık ısı enerjisinin değerlendirilmesi ve
tükenmez bir enerji kaynağı olan güneş enerjisinin
kullanılmasıyoluyla,enerjininpahalıolduğugünü-
müzdeABSsistemleridahaekonomikolabilir[1-4].
ABS çevriminde, iki farklı akışkan dolaşır.
Bunlardan birisi soğutucu akışkandır. Bu akışkan
buharlaştırıcıda buharlaşarak soğutma yükünün
ortamdançekilmesinisağlar.Diğerakışkaniseyutu-
cu(absorbent,soğurucu)akışkandır.Buakışkançev-
riminbellibirkısmındasoğutucuakışkanıtaşır.Son
yıllardaABSsistemlerindeçokyaygınolarakkulla-
nılanakışkançiftiolaraklityumbromür-suçiftigöze
çarpmaktadır. Lityum bromür-su çifti ile çalışan
ABSsisteminde, soğutucuakışkanolarak sukulla-
nılmaktadır.Lityumbromür-suçifti,idealbirçiftten
istenen şartların çoğuna sahiptir. Bununla beraber,
soğutucuakışkanınsuolmasınedeniyle,buharlaştı-
rıcısıcaklığı,suyundonmanoktasıilesınırlıdır.Bu
sebeple,buçiftileçalışansistemlergenellikleklima
uygulamalarında yaygın kullanım alanları bulmuş-
lardır[5-6].

Atıkısıyıdeğerlendirmekonusundabüyükbirpotan-
siyelesahipolanABSSistemleriincelendiğinde,atık
kaynaksıcaklığınınbellibirdeğeriaşmasıdurumun-
datekkademelisistemlerinsoğutmatesirkatsayıla-
rının(STK)bellibirdeğerdensonraartışgösterme-
mesi üzerine, yüksek sıcaklıklı atık ısıların geri
kazanılmasıiçintekkademelileregöredahaperfor-
manslı çalışan (STK değerleri daha
yüksekolan)çiftkademeliABSsistem-
leri ön plana çıkmaktadır. Fakat atık
kaynak sıcaklığı düşükveyaorta sevi-
yede ise, ısı geri kazanımı için çift
kademeli yerine tek kademeli sistem
kullanılması mecburiyeti doğmaktadır
ki bu durum, çift kademeli sistemle
kıyaslandığında,performansdüşüklüğü
ilekendinigöstermektedir.Öteyandan
Absorpsiyonlu ısıyükseltici (AIY)sis-
temlerkullanmaksuretiyleatıkkaynak
sıcaklığındandahayükseksıcaklıklarda
proses buharı/kızgın su elde etmek
mümkündür. Bu çalışma, düşük sıcak-
lıklı atık ısı kaynaklarının daha efektif
bir şekilde geri kazanımını sağlayabil-

mekadına,birAIYsistemikullanarakdüşüksıcak-
lıktaki atık kaynaktan ısı geri kazanımı yardımıyla
daha yüksek sıcaklıklarda proses buharı/kızgın su
eldeetmek suretiyle tekkademeliyerineçiftkade-
melibirABSsistemkullanmapotansiyeliniaraştır-
mayıhedeflemektedir.

2. TEK KADEMELİ ABSORPSİYONLU
SOĞUTMA SİSTEMİ

TekkademeliABSsistemininşematikolarakgöste-
rildiğiŞekil1’dendegörüleceğiüzere,sisteminana
elemanları kaynatıcı, yoğuşturucu, buharlaştırıcı ve
absorberdir.

Lityumbromür-suçiftikullanan tekkademeliABS
sistemininçalışmaprensibiaşağıdabelirtildiğigibi-
dir; absorberden çıkan ve bir pompa vasıtasıyla ısı
eşanjöründengeçerekısınanlityumbromürbakımın-
danfakireriyikkaynatıcıyagelir.Kaynatıcıda,dışa-
rıdan verilen ısıyla, soğutucu akışkanın bir kısmı
buharlaşarakeriyiktenayrılır.Buharlaşarakkaynatı-
cıyıterkedensoğutucubuharı,yoğuşturucuyagirer.
Kaynatıcıdaeriyikiçindensoğutucubuharınınayrıl-
masıylalityumbromürbakımındanzenginleşeneri-
yik(zengineriyik),ısıeşanjöründe,fakireriyiğeısı
verdikten sonra absorberegeri döner.Kaynatıcıdan
buharlaşarak yoğuşturucuya giden soğutucu buharı
buradayoğuşarakdışarıyaısıatar.Yoğuşmabasıncı,
izafi olarak buharlaşma basıncından büyüktür.

Şekil 1. Tek Kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Şematik

Gösterimi
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Basınçkayıplarıdüşünülmezse,kayna-
tıcı, yoğuşturucu basıncında, absorber
ise buharlaştırıcı basıncındadır.
Yoğuşturucudan doymuş sıvı olarak
çıkan soğutucu akışkan, kısılma vana-
sından geçerek buharlaştırıcı basıncına
kadar genleşir ve burada buharlaşarak
buharlaşma içingerekli ısıyı soğutulan
ortamdançeker.Buharlaştırıcıdandoy-
muş buhar veya kızgın buhar fazında
çıkansoğutucuakışkanabsorberegirer.
Absorberde, ısı esanjöründen geçirilip
fakir eriyiğe ısı verdikten sonra bir
kısılma vanası yardımıyla absorbere
gelen zengin eriyik, buharlaştırıcıdan
gelensoğutucubuharınıyutar(absorbe
eder). Absorpsiyon işleminin iyi bir
şekildegerçekleşmesiiçin,absorberden
ısı alınması gerekir. Absorber içinde
tekrar lityumbromürbakımından fakir
hale gelen eriyik (fakir eriyik), bir
pompa vasıtasıyla tekrar kaynatıcıya
gönderilir.Verimiarttırmakiçin,absor-
berdenkaynatıcıyagönderilenfakireri-
yik, kaynatıcıdan dönen zengin eriyik
tarafındanbirısıeşanjöründeısıtılır.

Şekil1’degösterilentekkademeliABS
sisteminin lnP-h ve basınç-sıcaklık
diyagramları sırasıyla Şekil 2 ve Şekil
3’degösterilmiştir.Şekil4’deiselityum
bromür konsantrasyonuna bağlı olarak
kristalleşme sıcaklığı verilmiştir.
Sisteminhiçbir noktasındahiçbir akış-
kanın katı hale geçmesi istenmediğin-
den,kristalleşmesıcaklığıkontroledil-
melidir; ki bu değer sistemin çalışma
aralığını da belirleyen bir değerdir.
Şekil4’dendegörüleceğiüzerelityum
bromür konsantrasyonu arttıkça, kris-
talleşmesıcaklığıartmaktadır.

Dolaşımoranı, sistemdizaynı ve opti-
mizasyonu için önemli bir parametre
olup, zengin eriyik kütlesel debisinin,

Şekil 2. Tek Kademeli Sistemin Basınç-Entalpi Diyagramı

Şekil 3. Tek Kademeli Sistemin Basınç-Sıcaklık Diyagramı

Şekil 4. Kristalleşme Sıcaklığının Lityum Bromür Konsantrasyonuna

Bağlı Değişimi
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mz, soğutucu akışkan kütlesel debisine msoğ oranı
olaraktarifedilebilir;

(1)

Soğutma Tesir Katsayısı (STK), çevrimin farklı
sıcaklıklararasındaısıtransferkabiliyetininbirölçü-
süolup,birimenerjibaşınaalınansoğutmamiktarı
olaraktarifedilebilirki;ABSsistemindebuharlaştı-
rıcıyardımıylaortamdan ısıalmak(Q̇buh) içinkay-
natıcıya(Q̇kay)birısıkaynağındanenerjiaktarmamız
gerekir.

(2)

burada;

(3)

(4)

Bu sıcaklıklar arasında çalışan Carnot çevrimi
STK’nınüstlimitinitayineder,

(5)

Şekil5’tetekkademelibirABSsistemindeSTK’nın
atık kaynak sıcaklığına yani kaynatıcı sıcaklığına
göredeğişimisunulmuştur.Şekil5’tendegörüleceği
üzere atık kaynak sıcaklığı arttıkça verilen birim
enerjibaşınaalınansoğutmayüküyaniSTKdeğeri

artmaktadır. Ancak bu artış 0,78 değeri civarına
kadarolmaktavebudeğerdensonrayataybirdeği-
şimgöstermektedir.Araştırmalaratıkkaynaksıcak-
lığınekadarartarsaartsın tekkademeliABSsiste-
minin STK değerinde belli bir değerden sonra bir
artışa yol açmayacağı sonucunu göstermiştir.
Buharlaştırıcı,yoğuşturucuveabsorbersıcaklıkları-
nınsabitolmalarıdolayısıyla,fakireriyiğinkonsant-
rasyondeğerisabitkalmaktadır.Yoğuşturucusıcak-
lığınınvedolayısıylasistemüstbasıncınınsabittutu-
lup kaynatıcı sıcaklığının arttırılması, kaynatıcıdan
dönen zengin eriyiğin konsantrasyonunuda arttıra-
caktır(bakınızŞekil3).Zengineriyikkonsantrasyo-
nundakibudeğişimdolaşımoranını etkileyecekve
dolaşımoranınınazalmasınayolaçacaktır.Dolaşım
oranınınazalmasıyla,kaynatıcıyaverilenısımiktarı
azalmakta ve dolayısıyla STK değeri artmaktadır.
STKdeğeri verilen birim iş başına alınan soğutma
yüküolarak tarif edildiğindenveŞekil 5’teverilen
çalışma şartlarında buharlaştırıcıdaki ısı transferi
yanisoğutmayüküsabitkalmaktaveazalandolaşım
oranı dolayısıyla kaynatıcıya aktarılan ısı transferi
azaldığından, STK değeri artmaktadır. Kaynatıcı
sıcaklığındaki90°C’densonrakiartış,hemkaynatı-
cıçıkışındakizengineriyikkonsantrasyonununkris-
talleşme tehlikesinin artmasına yol açacak şekilde
artmasınahemdedolaşımoranındaküçükdüşüşlere
yolaçtığından,sisteminSTKdeğeriartmadanyatay
seyre geçmektedir. Artan atık kaynak sıcaklığı ve
dolayısıylaartankaynatıcısıcaklığıylaartışgösteren
zengin eriyik konsantrasyonunun %66 civarına
kadarbirsorunteşkiletmediğini,fakatbudeğerden

dahabüyüklityumbromürkonsantras-
yonununkristalizasyona sebepolabile-
ceğivebusebeple98°C’ninüzerinde-
kiçalışmaşartlarındalityumbromürün
katıhalegeçme riskindendolayı siste-
min çalışmasını sınırladığı gözlenmiş-
tir.TekkademelisisteminSTKdeğeri-
nin 0,78 civarında olması ve atık kay-
nak sıcaklığı ne kadar artarsa artsın
STK değerinde bir artışa yol açmadı-
ğından,ikikademelisistemlerleyüksek
sıcaklığa sahip atık ısı kaynaklarının
dahaperformanslıbirşekildedeğerlen-
dirilmesimümkünolabilmektedir.

Şekil 5. Tek Kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin STK Değerinin

Kaynatıcı Sıcaklığına Göre Değişimi
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3. ÇİFT KADEMELİ ABSORPSİYONLU
SOĞUTMA SİSTEMİ

ÇiftkademelibirABSsistemininkullanılmasındaki
anagaye,yükseksıcaklıklıbirısıkaynağısözkonu-
su olduğunda tek kademeli bir sistemde mümkün
olabilen maksimum STK değerinden daha yüksek
birdeğereldeetmektir.

Çiftkademelisisteminçalışmaprensibi,yoğuşturu-
cudanatılanısıylaextrabirkaynatıcınınbeslenmesi
veböyleceilavebirısıkullanılmadanbuharlaşanve
soğutmadevresinegidensoğutucuakışkanmiktarı-
nınarttırılması esasınadayanır.ÇiftkademeliABS
sistemibusebepleikikaynatıcıveikiyoğuşturucu-
yasahiptir.Düşüksıcaklıklıkaynatıcı,yükseksıcak-
lıklı yoğuşturucudan alınan ısı enerjisi ile beslenir.
Çift kademeli ABS sistemleri, absorberden çıkan
LiBr bakımından fakir olan eriyiğin kaynatıcılara
sirkülasyonubakımındanseriakışlıveparalelakışlı
olmak üzere iki grup altında incelenebilirler. Seri
akışlıçiftkademelisistemisefakireriyiğinizlediği
yolagöre;

• Seri akışlı 1 (absorber-düşük sıcaklıklı kaynatıcı-
yükseksıcaklıklıkaynatıcı-absorber)

•Seriakışlı2(absorber-yükseksıcaklıklıkaynatıcı-
düşüksıcaklıkaynatıcı-absorber)

olmaküzere ikiçeşittir.Paralelakışlıçiftkademeli
sistemdeiseabsorberdençıkanfakireriyikikikısma
ayrılarakherikikaynatıcıyıdabesler.

Bu çalışma pratikte yaygın olarak kullanım alanı
bulmasıvedahayüksekperformansgöstermesibakı-
mından lityumbromür - sueriyiğikullananparalel
akışlıçiftkademeliABSsistemiüzerindeyoğunlaşa-
caktır.Şekil6’daşematikolarakgösterilenbusiste-
min çalışma prensibi tek kademeli sistem ile aynı
olup, farklılıklar olarak iki adet kaynatıcı, iki adet
yoğuşturucu,ikiadeteriyikeşanjörüveikiadeteri-
yikpompasınasahipolmasınınyanında,absorberden
çıkanlityumbromürbakımındanfakirolaneriyiğin
ikiyeayrılarakherikikaynatıcıyıdaaynıandabes-
lemesisayılabilir.Şekil6’daşematikolarakgösteri-
lenparalelakışlıçiftkademeliABSsistemininlnP-h
vebasınç-sıcaklıkdiyagramları sırasıylaŞekil7ve
Şekil8’degösterilmiştir.

Şekil 6. Çift Kademeli Paralel Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Şematik Gösterimi
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4. TEK VE ÇİFT KADEMELİ SİSTEMLERİN
KARŞILAŞTIRILMASI

TekkademelisisteminSTKdeğerininartanatık ısı
kaynaksıcaklığınabağlıolarakbellibirdeğerekadar
artış göstermesi ve atık kaynak sıcaklığının
90oC’den sonraki artışlarının STK değerinin artışı
üzerindebiretkiyaratamamasıüzerine,yüksekatık
kaynak sıcaklıklarının olduğu uygulamalarda iki
kademeli sistemin tek kademeli sisteme göre daha
performanslıbirşekildeçalıştığıŞekil9’dagösteril-
miştir.Şekil9’daSTKdeğerininatıkkaynaksıcaklı-
ğına veya diğer bir deyişle kaynatıcı sıcaklığına
bağlıolarakdeğişimigösterilmiştir.Şekil9karşılaş-

tırmanın yapılabilmesi açısından
aynı kaynaklar arasında çalışan
ideal birCarnotABS sisteminin
STK’sı olan STKI’nın yanında
tekveparalelakışlıçiftkademeli
sistemlerinde STK değerlerini
içermektedir.Şekil9’dayoğuştu-
rucuvebuharlaştırıcısıcaklıkları
sabit tutulmak üzere kaynatıcı
sıcaklığıarttırıldığındaherüçhal
içinde STK değerlerinin arttığı
gözlenmektedir.Paralelakışlıçift
kademeli sistemin STK değeri
tek kademeli sisteminkine göre

daha fazladır. Bunun sebebi, dışarıdan ilave bir ısı
girişi olmadan, kaynatıcıdan buharlaşarak ayrılan
soğutucuakışkandebisinin,paralelakışlıçiftkade-
melisistemde,tekkademeliyegöredahafazlaolma-
sıdolayısıyla,soğutmayükünüarttırmasıdır.

5. ABSORPSİYONLU ISI YÜKSELTİCİSİ
AbsorpsiyonluIsıYükseltici(AIY)sistemişematik
olarakŞekil10’dandagörüleceğiüzereABSsiste-
minegörefarklıbirçevrimegöreçalışmaktadır.ABS
çevriminde üst basınçta bulunan yoğuşturucu ve
kaynatıcıaltbasınçta,altbasınçtaçalışanbuharlaştı-
rıcıveabsorberiseüstbasınçtaçalışmaktadır.Düşük

Şekil 7. Çift Kademeli Sistemin Basınç-Entalpi Diyagramı

Şekil 8. Çift Kademeli Paralel Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin

Basınç-Sıcaklık Diyagramı
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seviyedebirısıkaynağıtarafındanısıtılanbuharlaş-
tırıcıyı, soğutucu akışkan 4 noktasında doymuş
buharveyakızgınbuharfazındaterkederek,eriyik
tarafındanabsorbeedilmeküzereabsorberegirer.10
noktasındazenginolarakabsorberegirenlityumbro-
mür-sueriyiği,soğutucuakışkanıabsorbeedereklit-
yumbromürbakımındanfakirhalegeçerkenoluşan
ısı,absorbersoğutmasuyutarafındanalınır.5nokta-
sında absorberi terk eden fakir eriyik, bir miktar
soğutucu akışkanın buharlaşarak ayrılacağı, düşük
seviyedebirısıkaynağıtarafındanısıtılankaynatıcı-
yatransferedilir.1noktasındakızgınbuharfazında
kaynatıcıyı terk eden soğutucu akışkan, yoğuşturu-
cuda yoğuştuktan sonra bir
pompa yardımıyla AIY sistemi-
ninüstbasınçkısmındakibuhar-
laştırıcıya gönderilir. Buharlaştı-
rıcıda buharlaşan soğutucu akış-
kan, çevrimi tamamlamak üzere
yüksek sıcaklıkta absorbe edil-
mek için absorbere girer. Bu
şekilde, absorberde oluşan ısıyı
alması için kullanılan soğutma
suyu sıcaklığını, sistemi tahrik
edenısıkaynağınınsıcaklığından
daha yüksek bir sıcaklığa yük-
seltmek,AIYsisteminineşsizbir
özelliğidir.AIY sistemlerin per-
formansları zengin ve fakir eri-
yiklerarasınakarşıtakımlıbirısı

eşanjörümonteetmeklearttırıla-
bilir.

AIY sistemlerde kaynatıcı ve
buharlaştırıcıya düşük veya orta
sıcaklıktaki ısı kaynağından ısı
verilirken absorberde yüksek
sıcaklıktaısıüretimisağlanır.AIY
sistemlerde ısı, çevrim sıcaklığı-
nınenyüksekolduğunoktaolan
absorberdeüretilirki,buAIYsis-
temininatıkısıkaynaksıcaklığın-
dan daha yüksek sıcaklıklarda
proses buharı/kızgın su üretebil-
mesianlamınagelir[7-10].

AIYçevriminde,kaynatıcıvebuharlaştırıcıaynıısı
kaynağıtarafındanısıtıldığıtakdirde,üçfarklısıcak-
lıkseviyesivardır;kaynatıcı,absorberveyoğuşturu-
cusıcaklıkları.Eğerbirtekısıkaynağıhemkaynatı-
cı hem de buharlaştırıcıyı tahrik etmek için yeterli
değilise,kaynatıcıvebuharlaştırıcıikifarklıısıkay-
nağıtarafındantahrikedilebilir.Şekil10’daşematik
olarak gösterilen AIY sisteminin basınç-sıcaklık
diyagramıŞekil11’degösterilmiştir.

Isıtmatesirkatsayısı(ITK),çevriminfarklısıcaklık-
lararasındaısıtransferkabiliyetininbirölçüsüolup,

Şekil 9. Soğutma Tesir Katsayılarının Kaynatıcı Sıcaklığına Göre Değişimi

Şekil 10. Absorpsiyonlu Isı Yükseltici Sistemin Şematik Gösterimi
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birimenerjibaşınaalınanısımiktarıolaraktarifedi-
lebilir.AIYçevrimininITKdeğeri;

(6)

burada;

(7)


(8)

(9)

Bu sıcaklıklar arasında çalışan Carnot çevrimi
ITK’nınüstlimitinitayineder,

(10)

Eğer Tbuh = Tkay ise, Denklem 10, aşağıdaki şekle
dönüşür;

(11)

burada;ITKCar,CarnotçevrimininITKdeğeriolup
dört ana sıcaklığabağlıdır ki bunlar sırasıyla;Tbuh,
buharlaştırıcı sıcaklığı,Tabs, absorber sıcaklığı,Tyoğ,
yoğuşturucusıcaklığıveTkay,kaynatıcısıcaklığıdır.
Şekil 12’de AIY sisteminde ITK’nın atık kaynak
sıcaklığınayanikaynatıcı sıcaklığınagöredeğişimi

sunulmuştur. Şekil 12’den de
görüleceği üzere atık kaynak
sıcaklığı arttıkça verilen birim
enerji başına alınan ısıtma yükü
yaniITKdeğeriartmaktadır.

6. ABSORPSİYONLU ISI 
YÜKSELTİCİSİ TAHRİKLİ
ÇİFT KADEMELİ 
ABSORPSİYONLU 
SOĞUTMA SİSTEMİ 
(ALTERNATİF SİSTEM)

ABS sistemini tahrik eden kay-
nak sıcaklığı 90 °C’ye kadar
olması durumunda tek kademeli

sistemin STK değerinin artış gösterdiği, fakat
90°C’dendahabüyükolmasıdurumunda,sıcaklıkne
kadarartarsaartsınyataybirseyirizlediğiveyüksek
kaynaksıcaklığınınSTKüzerinepozitifbiretkiyap-
mamasıüzerine,kaynaksıcaklığınınyüksekolması
durumlarında çift kademeli sitemlerinkullanılması,
sistemperformansınınartmasıaçısındantercihedil-
mektedir.Sistemitahrikedenkaynaksıcaklığıyük-
sekise,çiftkademeliABSsistemirahatlıklakullanı-
labilirvetekkademeliyegöredahayüksekbirper-
formans elde edilebilir. Fakat aynı yüksek perfor-
mansıdüşükatıkısıkaynaklarınındeğerlendirilmesi
için kullanabilme avantajından mahrum kalınmış
olunur.Sanayide90°Ccivarındaatıkısıkaynakları-
nınçokluğudikkatealındığında, tekkademeliABS
sisteminden başka alternatif kalmamaktadır. Bu
çalışma,atıkısıkaynaksıcaklıklarınındüşükolduğu
durumlardaçiftkademelisisteminkullanılabilmesini
mümkün kılabilmek için AIY sistem tahrikli çift
kademeliABSSistemini önermektedir.Burada ana
gaye,düşüksıcaklıklıatıkısıkaynaklarıylaAIYsis-
temleritahrikederekatıkısıkaynaksıcaklıklarından
dahayükseksıcaklıklardakızgınsueldeetmeksure-
tiyleçiftkademeliABSsisteminitahriketmeksure-
tiyleatıkısınındahaverimlibirşekildedeğerlendi-
rilmesini sağlamaktır. Önerilen alternatif sistem
şematikolarakŞekil13’degösterilmiştir.

Şekil 13’den de görüleceği üzere, düşük sıcaklıklı
atıkısıAIYsisteminitahriketmektevebusistemin
absorberinin ürettiği ısı da çift kademeli ABS

Şekil 11. Absorpsiyonlu Isı Yükseltici Sistemin Basınç-Sıcaklık Diyagramı
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Sistemininin yüksek sıcaklıklı kaynatıcısını tahrik
etmektedir.Böylelikleatıkısıdahaverimlibirşekil-
dedeğerlendirilmişolabilecektir.

7. ALTERNATİF SİSTEMİN TEK KADE-
MELİ ABSORPSİYONLU SOĞUTMA
SİSTEMİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

Şekil14’deSTKdeğerininatıkkaynaksıcak-
lığınaveyadiğerbirdeyişlekaynatıcısıcaklı-
ğına bağlı olarak değişimi gösterilmiştir.
Şekil 14 karşılaştırmanın yapılabilmesi açı-
sından aynı kaynaklar arasında çalışan tek
kademeliveAIYsistemitahrikliparalelakış-
lı çift kademeliABS sistemi olan alternatif
sisteminSTKdeğerleriniiçermektedir.

Şekil 14’de görüleceği alternatif sistem tek
kademeli sisteme göre daha performanslı
çalışmaktaveverilenbirimenerjibaşınadaha
fazla soğutma yapabilmektedir. Böylelikle
düşük sıcaklıklardaki atık ısının değerlendi-
rilmesindenormaldetekkademeliABSsiste-
mi kullanmak ve dolayısıyla düşük perfor-
mansarazıolmazorunluluğuortadankalkmış
ve alternatif sistem kullanmak suretiyle tek
kademeliye göre daha yüksek performans
eldeedebilmeavantajıdoğmuştur.

SONUÇ
Atık ısıların değerlendirilmesinde ön plana

çıkanABSsistemlerindentekkademeliolanlar,atık
ısısıcaklığıbellibirdeğerdensonranekadarartarsa

Şekil 12. Absorpsiyonlu Isı Yükselticisi ITK’nın Kaynatıcı

Sıcaklığına Göre Değişimi

Şekil 14. Absorpsiyonlu Isı Yükselticisi Tahrikli Çift Kademeli

Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Şematik Gösterimi

Şekil 13. Absorpsiyonlu Isı Yükselticisi tahrikli Çift Kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Şematik Gösterimi
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artsınSTKdeğerlerindebirartışolamamaktaveatık
kaynak sıcaklığı sınırlı olduğundan dolayı da daha
performanslıolançiftkademelisistemlerinkullanı-
lamaması söz konusundur. Bu dezavantajı ortadan
kaldırmak için bu çalışma, pek eşine rastlanmamış
bir alternatif sistem sunmakta ve düşük sıcaklıklı
atık ısıkaynağından tahriklibirAIYsistemkullan-
maksuretiyleyükseksıcaklıklıkızgınsueldeetmek
vebukızgınsuileçiftkademeliABSsisteminikul-
lanarakhem tekkademeliyeolanmecburiyetiorta-
dan kaldırmayı hem de verilen birim enerji başına
dahafazlasoğutmayapabilmeavantajınısunmakta-
dır.Alternatifsistemintoplamsistemverimininhem
AIY sistemin hem de çift kademeliABS sistemin
verimlerinden dolayı düşük olabileceği iddiasına
yanıtolarak,halihazırdasanayidemevcutdüşükve
orta sıcaklık seviyelerindeki atık ısı kaynaklarının
kapasitelerinin alternatif sistemin ihtiyacı olandan
bile bir hayli büyük olduklarını belirtmek sanırım
yeterliolacaktır.Aynıatık ısıkaynağı tekkademeli
ABSsistemiyardımıylabiledeğerlendirilmeyekal-
kılsa atık ısı kapasitesinin tamamından yararlanma
imkanıolamayacaktır.Alternatifsistembubakımdan
ciddibiravantajsağlayabilecektir.

SEMBOLLER
Car Carnot
DO Dolaşımoranı(-)
h Entalpi(kJ/kg)
ITK IsıtmaTesirKatsayısı(-)
ṁ Kütleseldebi(kg/s)
P Basınç(kPa)
Q IsılKapasite(kW)
STK SoğutmaTesirKatsayısı(-)
T Sıcaklık(Kveya°C)
X Konsantrasyon(-)

Alt İndisler
AIY AbsorpsiyonluIsıYükseltici
abs Absorber
yoğ Yoğuşturucu
buh Buharlaştırıcı
kay Kaynatıcı
ç Çıkış
soğ Soğutucuakışkan
z Zengin
f Fakir
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