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ÖZET
Soğutma sistemlerinde kullanılan kloro-floro hidrokarbonların çevreye ve ozona zararlı olmalarından dolayı 
daha çevreci ve doğal soğutucuların bu bileşiklerle değiştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Doğal soğutkanlar 
çeşitli yollarla soğutma sistemlerinde kullanılabilmektedir. Bunlardan biri tek soğutucu olarak trans-kritik 
soğutma çevriminin kullanıldığı sistemlerdir. Bir diğer çözüm ise düşük ve yüksek sıcaklık çevriminden oluşan 
kaskad soğutma çevriminin uygulandığı sistemlerdir. Amonyak -35 °C’nin altında buhar basıncı atmosfer ba-
sıncının altında kalarak sistemde kaçaklara sebep olmaktadır. Bu yüzden amonyak, kaskad soğutma sistemle-
rinin düşük sıcaklık çevriminde kullanılamamaktadır. Ayrıca amonyağın zehirleyici ve yanıcı bir bileşik olması 
kaçak durumunda büyük riskleri de beraberinde getirmektedir. Diğer yandan karbondioksitin zehirleyici ya da 
yanıcı özellikleri yoktur. Ayrıca -35 °C’nin altındaki sıcaklıklarda buhar basıncı atmosfer basıncından yüksek 
olması özelliği onu düşük sıcaklık çevrimi için ideal hale getirmektedir.

Bu çalışmada, yüksek sıcaklık çevriminde R717(amonyak), düşük sıcaklık çevriminde R744 (karbondioksit) 
akışkanlarının kullanıldığı iki kademeli ve kritik altı koşullarda çalışan soğutma sisteminin termodinamik ana-
lizleri yapılmıştır. Soğutma sistemine ve her bir ekipmana ait; kaskad kondenserdeki optimum çalışma şart-
larının, performans katsayısının iyileştirilebilmesi ve ikinci kanun verimliliğinin hesaplanabilmesi için enerji 
ve ekserji analizleri gerçekleştirilmiştir. Kaskad soğutma sistemine ait kütle, enerji ve ekserji denklemleri çı-
karılarak optimum kaskad kondenser sıcaklığı hesaplanmıştır. Ayrıca yüksek ve düşük sıcaklık çevrimlerinin 
yoğuşma sıcaklıklarına göre bağıntılar oluşturularak maksimum performans katsayısına ulaşılmıştır.
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ABSTRACT
Environmental problems and harmful effects of chlorofluorocarbons on ozone depletion have led the manufac-
turers to replace them with natural refrigerants such as ammonia and carbon dioxide. These refrigerants can 
be utilized in several ways. One method may be using CO2 as a refrigerant of a single cycle that works under 
trans-critical conditions. Another solution is to use CO2 as a refrigerant of the low temperature cycle of a cas-
cade system and ammonia will be the working fluid of the high temperature cycle. Ammonia cannot be used in 
low temperature cycle, because below -35 °C, it has a vapour pressure lower than atmosphere pressure which 
may cause air leakage into the system besides it is toxic and flammable gas. However carbon dioxide is neither 
toxic nor flammable. Having a positive vapour pressure at temperatures below -35 °C, it is a suitable choice 
for low temperature cascade cycle applications.

In this study thermodynamic analysis of a two stage sub-critical cascade refrigeration system using CO2 (R744) 
and Ammonia (R717) refrigerants in low temperature and high temperature cycles is presented. The energy and 
exergy analysis of the system and its components are performed to determine optimum operating conditions 
for condensing temperature of the cascade condenser and to maximize the coefficient of performance (COP) 
and second law efficiency of the system. The required equations are the mass, energy and exergy balances for 
the cascade refrigeration system. The optimum condensing temperature of the cascade condenser is computed 
at the first phase of the study. Then correlations are developed to maximize COP of the system according to 
condensing temperatures of both high and low temperature cycles.
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1. GİRİŞ
Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin ortak olarak 
aldığı kararlar sonucu florlu gazların kullanımına ge-
tirilen kısıtlamanın oranı her geçen yıl artmaktadır. 
Buna paralel olarak florlu gazlara alternatif olacak 
soğutucu akışkanların kullanıldığı sistemlere duyu-
lan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Özellikle ozon 
delme ve küresel ısınma potansiyelleri karşılaştırıldı-
ğında hidrokarbonlar, amonyak, glikol ve karbondi-
oksit florlu gazlara en iyi alternatif oluşturacak soğu-
tucu akışkanlardır.

Türkiye’nin, orta kuşak iklim bölgesinde yer alma-
sından dolayı yıllık ortalama sıcaklıkları yüksektir. 
Karbondioksit gazının üç faz noktasının düşük olması 
(+31 °C) trans-kritik uygulamalardaki veriminin dü-
şük olmasına neden olmaktadır. Hem ülkemizin iklim 
koşulları hem de karbondioksit gazının termo-fiziksel 
özellikleri göz önünde bulundurulduğunda karbondi-
oksit gazının kullanılabileceği en uygun tasarım kas-
kad soğutma sistemidir. Kaskat soğutma sistemi dü-
şük sıcaklık ve yüksek sıcaklık çevrimi olmak üzere 
iki çevrimden oluşmaktadır. Karbondioksitin kaskad 
sistemin düşük sıcaklık çevriminde kullanılması; dü-
şük üç faz noktasıyla (31 °C) oluşan yüksek basınç 
dezavantajını da ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca kar-
bondioksitin -55 °C’ye kadar düşük sıcaklıklarda bile 
pozitif efektif basınca sahip olması kullanılabilirliğini 
arttırmaktadır. Yüksek sıcaklık çevriminde herhangi 
bir akışkanın kullanılması mümkün olmakla birlikte 
en uygun gaz amonyaktır. Amonyak düşük sıcaklık 
çevriminde kullanıldığında ulaşılabilecek minimum 
sıcaklık -35 °C’dir. Bu sıcaklığın altında amonyak ga-
zının basıncı atmosfer basıncının altına düşmekte ve 
hava akışkanla birlikte çevrimde dolaşarak içerisin-
deki nemden dolayı ekipmanların zarar görmesine yol 
açmaktadır. Yüksek sıcaklık çevriminde, ozon delme 
ve küresel ısınma potansiyelleri sıfır olan amonyak 
kullanılması hem kaskad sistemin maksimum verim-
lilikte çalışmasını hem de tamamen çevre dostu bir 
çözüm olmasını sağlamaktadır.

Daha önce gerçekleştirilen sayısal ve deneysel ça-
lışmaların tamamında karbondioksit gazının; kaskad 
sistemin düşük sıcaklık çevriminde kullanılması ge-
rektiği belirtilmiştir. Lee ve arkadaşları [1] gerçek-

leştirdiği çalışmada karbondioksiti düşük sıcaklık 
çevriminde, amonyak gazının ise yüksek sıcaklık 
çevriminde akışkan olarak kullanmış ve kaskad sis-
temin performans katsayısı üzerinde çalışmalar yap-
mıştır. Yapılan çalışmalar sonucu maksimum perfor-
mans katsayısı değeri ve minimum ekserji kaybını 
sağlayabilmek için farklı buharlaşma, yoğuşma sı-
caklıkları ve kaskad kondenser sıcaklık farklarını 
kullanarak matematiksel bir model oluşturmuştur. 
Ayrıca model üzerinden alınan sayısal verilerle de-
neysel veriler karşılaştırılmıştır.

Bansal ve Jain [2] kaskad kondenser için optimum 
çalışma sıcaklıklarını ve farklı standart çalışma ko-
şullarına göre performans katsayısındaki değişimleri 
incelemişlerdir. Yaptıkları çalışmalarda düşük sıcak-
lık çevriminde R744, yüksek sıcaklık çevriminde ise 
amonyak (R717), propan (R290), R1270 ve R404A 
gazları akışkan olarak kullanılmıştır. Sadece sistemin 
enerji analizi ile aşırı soğutma, aşırı ısıtma ve kütle 
debisinin performans katsayısı üzerindeki etkilerini 
incelemişlerdir.

Yılmaz ve arkadaşları [3] karbondioksitin akışkan 
olarak kullanıldığı bir kaskad soğutma sisteminin 
enerji analizini gerçekleştirmiştir. Yüksek sıcaklık 
çevriminde kullanılan R404A gazının kondenser sı-
caklığı ve kaskad kondenserdeki sıcaklık farkı art-
tırıldığında performans katsayısı değerinin düştüğü 
sonucuna varmıştır. Ayrıca; buharlaşma sıcaklığının, 
aşırı kızgınlık değerinin ve aşırı soğutma değerinin 
arttırılmasının performans katsayısı değeri üzerinde 
olumlu bir etki yaptığı gösterilmiştir. Getu ve Ban-
sal [4] karbondioksit-amonyak (R744/R717) kaskad 
soğutma sisteminin termodinamik analizinin gerçek-
leştirmişlerdir. Kaskat sistemdeki değişken çalışma 
koşullarının (yoğuşma, buharlaşma, aşırı soğutma, 
aşırı kızgınlık) performans katsayısı üzerindeki etki-
lerini incelemişlerdir. Ayrıca aşırı kızgınlık değerinin 
ve yoğuşma sıcaklığının arttırılmasının performans 
katsayısı değerini düşürdüğü, aşırı soğutma ve bu-
harlaşma sıcaklığının arttırılmasının performans kat-
sayısı değerini arttırdığı sonucuna varmışlardır.

Ahamed ve arkadaşları [5] buhar sıkıştırmalı soğut-
ma çevriminin ekserji analizini gerçekleştirmiştir. 
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Yoğuşma ve buharlaşma sıcaklıklarının ekserji ka-
yıpları, basınç kayıpları, ikinci kanun verimliliği ve 
performans katsayısı üzerindeki etkilerini incelemiş-
tir. Maksimum ekserji kayıplarının kompresör üze-
rinde olduğuna, ayrıca emiş ve basma sıcaklıklarının 
artmasıyla ekserji kayıplarının da arttığı sonucuna 
varmıştır. Daha iyi bir sistem performansı için komp-
resör emiş ve basma sıcaklıklarının sırasıyla 14 °C 
ve 65 °C olması gerektiğini göstermişlerdir.

Behhbahaninia ve Rezayan [6] CO2/NH3 kaskad so-
ğutma sisteminin termo-ekonomik ve ekserji analiz-
lerini gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca sistemin sağlıklı 
çalışması için gereken optimum çalışma parametre-
lerini belirlemişler ve bu değerler üzerinden gerçek-
leşecek yıllık tasarruf miktarlarını hesaplamışlardır.

2. KASKAD SOĞUTMA SİSTEMİ
Kaskat sistem; yüksek sıcaklık çevriminde Amon-
yak, düşük sıcaklık çevriminde karbondioksit’in kul-
lanıldığı iki aşamalı soğutma sistemidir. İki kademeli 
kaskad soğutma çevrimine ait şematik gösterim Şekil 
1’de verilmiştir. Yüksek sıcaklık çevrimi amonyak 

kompresörü, hava soğutmalı kondenser, genleşme 
vanası ve çevrimin evaporatörü olarak ısı değiştirici-
si olan kaskad kondenser ekipmanlarından oluşmak-
tadır. Düşük sıcaklık çevrimi de aynı ekipmanlardan 
oluşmakta sadece kompresör ve evaporatör akışkana 
göre farklı olarak bulunmaktadır. Kaskad ısı değiş-
tiricisi üzerinde amonyak buharlaşıp karbondioksit 
yoğunlaşarak iki çevrim arasındaki ısı transferi ger-
çekleştirilmiş olur.

Şekil 1. Kaskad Soğutma Sistemi Çevrimi
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Geleneksel soğutma sistemlerinde buharlaşma sıcak-
lığı, Tbuharlaştırıcı ve yoğuşma sıcaklığı, Tyoğuşturucu olmak 
üzere iki sıcaklık seviyesi bulunmaktadır. Sistem ta-
sarımı gerçekleştirilirken bu sıcaklık seviyeleri ortam 
koşulları ve soğutulacak alan koşullarına bağlı olarak 
belirlenir. Ancak kaskad soğutma sistemlerinde top-
lam dört adet sıcaklık seviyesi bulunmaktadır. Bu-
harlaşma ve yoğuşma sıcaklıklarına ek olarak; alçak 
sıcaklık çevriminin yoğuşma sıcaklığı, TCO2,yoğuşturucu 
ve yüksek sıcaklık çevriminin buharlaşma sıcaklığı, 
TR717,buharlaştırıcı sıcaklıklarının da belirlenmesi gerekir. 
Belirli bir çalışma şartında kullanılacak olan ara sı-
caklık seviyeleri sistemin tasarımına bağlı olarak de-
ğişmektedir ve ideal sıcaklık seviyeleri optimizasyon 
yoluyla elde edilebilmektedir.

3. MATEMATİKSEL MODEL VE SİSTEM
    OPTİMİZASYONU
3.1 Matematiksel Model
Kaskad soğutma sisteminin matematiksel modeli ter-
modinamiğin birinci ve ikinci kanunları kullanılarak 
oluşturulmuştur. Hem yüksek sıcaklık hem de düşük 
sıcaklık çevrimleri için kütle, enerji ve ekserji denge 

denklemleri oluşturulmuştur. Daha sonra ise belirle-
nen çalışma şartlarına göre sistemin performans kat-
sayısı ve ikinci kanun verimliliği hesaplanmıştır. Ça-
lışma şartı olarak ASHRAE 33 (2000) standardında 
belirlenmiş olan SC koşullarından SC3 şartı belirlen-
miş ve hesaplamalar bu standart şartında buharlaşma 
ve oda koşulları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. SC3 
şartı için oda sıcaklığı -18 °C, buharlaşma sıcaklığı 
ise -25 °C’dir.

Aşağıda belirtilen kabuller göz önünde bulundurula-
rak iki aşamalı kaskad soğutma sisteminin termodi-
namik analizleri gerçekleştirilmiştir.

• Genleşme vanalarında akışların adyabatik olarak 
genleştikleri,

• Yüksek ve düşük sıcaklık çevrimlerinin kompre-
sörlerine ait izentropik verim olarak 0,80 değeri,

• Potansiyel ve kinetik enerji değişimlerinin ihmal 
edilmesi,

• Tüm sistem ekipmanlarında basınç ve ısı kayıpları-
nın ihmal edilmesi,

varsayımları kullanılarak hesaplamalar gerçekleşti-

Tablo 1. NH3/CO2 Kaskad Soğutma Sistemi için Kullanılan Matematiksel Model Denklemleri

Ekipman Kütle Enerji Entropi Ekserji

DS Buharlaştırıcı ṁ4=ṁ1=ṁDS Q۠B= ṁDS(h1-h4) S۠üretim=ṁDS(s1-s4)-Q۠B/TB

X۠kaybı (1-T0/TF)*Q۠B +

ṁDS(h1-h4-T0(s4-s1))

DS Kompresör ṁ1=ṁ2=ṁDS W۠DS= ṁDS(h2-h1) S۠üretim=ṁDS(s2-s1)
X۠kaybı = W۠YS -ṁDS(h2-h1-

T0(s2-s1))

Isı Değiştiricisi
ṁ2=ṁ3=ṁDS

ṁ8=ṁ5=ṁDS

Q۠ısı değiştiricisi= ṁDS(h5-h8)= 

ṁDS(h2-h3)

S۠üretim=ṁDS(s2-s3)

-ṁYS(s5-s8)

X۠kaybı = ṁDS(h8-h5-T0(s8-s5))-

ṁDS(h3-h2-T0(s3-s2))
DS Genleşme
Vanası ṁ3=ṁ4=ṁDS h3=h4 S۠üretim=ṁDS(s4-s3) X۠kaybı = ṁL(h3-h4-T0(s3-s4))

YS Kompresör ṁ5=ṁ6=ṁDS W۠YS= ṁYS(h6-h5) S۠üretim=ṁYS(s6-s5)
X۠kaybı = W۠YS -ṁYS(h6-h51-

T0(s6-s5))

YS Yoğuşturucu ṁ6=ṁ7=ṁDS Q۠YS= ṁYS(h6-h7)
S۠üretim=ṁYS(s7-s6)

-Q۠H/Tyoğuşturucu

X۠kaybı = ṁYS(h6-h7-T0(s6-s7))

YS Genleşme
Vanası ṁ7=ṁ8=ṁDS h7=h8 S۠üretim=ṁYS(s8-s7) X۠kaybı = -ṁYS(h7-h8-T0(s7-s8))

Sistem
Performans
Katsayısı

COP= Q۠B/ (W۠YS+ W۠DS)

Sistemin İkinci
Kanun Verimliliği

ηll= W۠izentroprik/ W۠gerçek

W۠izentroprik=Q۠B((T0+ TB)-1)
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rilmiştir. Sayısal analiz için EES yazılımı kullanılmış 
ve hesaplamalar doğrusal olmayan regresyon kulla-
nılarak optimize edilmiştir.

EES yazılımı farklı akışkanların termo-fiziksel özel-
liklerini içeren kütüphaneleri ve bu kütüphanelerden 
istenen verilere kolaylıkla ulaşabilmesi sayesinde 
farklı sistemlerde termodinamik modelleme çalış-
maları yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca 
belirli bir çalışma aralığında elde edilen sonuçların 
grafikleri de EES programında çizdirilebilmektedir. 
Bu programın bir diğer özelliği ise optimizasyon ça-
lışması yapılabilmesine de olanak sağlamasıdır.

3.2 Optimizasyon
Optimizasyon çalışmaları maksimum sistem per-
formansı elde edebilmek için gerekli tasarım şart-
larını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 
kapsamda; kaskad kondenserin yoğuşma sıcaklığı 
(TCO2,yoğuşturucu) ve yüksek sıcaklık çevriminin yoğuş-
ma sıcaklığı kullanılarak sistem performansı optimi-
ze edilmiştir. Evaporasyon sıcaklığı ise standart şart 
değerinde sabit kabul edilmiştir. EES yazılımında 
doğrusal regresyon yöntemi kullanılarak optimizas-
yon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

4. BULGULAR VE TARTIŞMA
Tüm sistemin ve ekipmanlarının 
ekserji kayıplarını ve sistem perfor-
mans katsayısını hesaplamak için 
yukarıda bahsedilen matematiksel 
model EES yazılımı kullanılarak 
uygulanmıştır. Kaskad sistemin 
ikinci kanun verimliliği ve per-
formansı belirlenen farklı şartlara 
göre hesaplanmıştır. Buharlaşma 
sıcaklığı olarak daha önce de be-
lirtildiği gibi SC3 standart şartı se-
çilmiştir. Düşük sıcaklık çevrimin-
deki yoğuşma sıcaklığı -5 °C/25 
°C arasında değişken olarak belir-
lenmiş ve kaskad kondenserdeki 
yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık 
çevrimleri arasındaki sıcaklık far-
kı, ΔT ise ilk olarak 5 °C alınmış 
çalışma koşullarına göre değişken 

olarak hesaplanmıştır. Yüksek sıcaklık çevriminin 
yoğuşma sıcaklığı ise 25 °C ile 45 °C sıcaklıkları 
arasında değişken olarak seçilmiştir. Evaporatör so-
ğutma kapasitesi ise 10 kW olarak sabit değer kabul 
edilmiştir.

4.1 TCO2,yoğuşturucu Değerinin Sistem Performansı ve 
      Ekserji Kayıpları Üzerindeki Etkileri
Şekil 2’de TCO2,yoğuşturucu sıcaklığının belirlenen ça-
lışma şartlarında her bir sistem ekipmanının toplam 
ekserji kayıplarına etkisi gösterilmiştir (Tyoğuşturucu= 
40°C, Tbuharlaştırıcı=-25 °C and ΔT=5 °C). Şekil 2’de 
TCO2,yoğuşturucu değeri arttıkça sistemin toplam ekserji 
kayıp oranın azaldığı görülmektedir. TCO2,yoğuşturucu sı-
caklığı -10 °C olduğunda ekserji kayıpları en düşük 
seviyede olmaktadır. TCO2,yoğuşturucu sıcaklığı arttıkça, 
CO2 kompresörü, ısı değiştirici ve CO2 genleşme va-
nasının ekserji kayıpları artarken; R717 kompresörü, 
R717 genleşme vanası ve R717 yoğuşturucusunun 
ekserji kayıpları azalmaktadır. TCO2,yoğuşturucu sıcak-
lığının sistem performans katsayısı ve ikinci kanun 
verimliliği üzerindeki etkisi Şekil 3’te gösterilmiş-
tir. Performans katsayısı ve ikinci kanun verimliliği 
değeri TCO2,yoğuşturucu sıcaklığı -10 °C iken maksimum 
değerlerine ulaşmıştır.

Şekil 2. TCO2,yoğuşturucu Değerinin Ekipmanlardaki Ekserji Kayıpları ve Toplam 
Ekserji Kaybı Üzerindeki Etkisi
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4.2 Isı Değiştiricisindeki Sıcaklık Farkının (ΔT) 
      Sistem Performansına Etkisi
Şekil 4’te ısı değiştiricisindeki sıcaklık farkının 
(ΔT), sistem performansı ve ikinci kanun verimliliği 
üzerindeki etkisi gösterilmiştir. Isı değiştiricisindeki 
sıcaklık farkı (ΔT) arttırıldığında sistem performans 
katsayısı ve ikinci kanun verimliliğinin azaldığı so-
nucuna varılmıştır.

4.3 Tyoğuşturucu ve TCO2,yoğuşturucu Değerlerinin Sistem 
      Performans Katsayısı Üzerindeki Etkileri
Tc ve TCO2,yoğuşturucu değerlerinin sistem performans 
katsayısı üzerindeki etkileri Şekil 5 ve 6’da göste-
rilmiştir. Yoğuşma sıcaklığı, Tc, 25 °C ile 45 °C ara-
sında ve TCO2,yoğuşturucu sıcaklığı ise 10 °C ile -20 °C 
arasında değişkenlik göstermektedir. Şekil 5’te Tc de-
ğerinin 25 °C, TCO2,yoğuşturucu değerinin ise -5 °C olduğu 

sıcaklıklarda sistem performans katsayısının maksi-
mum olduğu gösterilmiştir. Şekil 6’da eş-performans 
eğrileri kullanılarak maksimum performans değerleri 
daha net gösterilmiştir.

Optimum çalışma şartlarını kullanarak maksimum 
performans katsayısını belirleyebilmek için EES ya-
zılımı üzerinde iki değişkenli optimizasyon çalışma-
sı gerçekleştirilmiştir. Kaskad kondenserin yoğuşma 
sıcaklığı (TCO2,yoğuşturucu ve yüksek sıcaklık çevriminin 
yoğuşma sıcaklığı Tc) bağımsız değişkenler olarak, 
buharlaşma sıcaklığı sabit kabul edilmiştir. Bu iki 
parametre kullanılarak bağıntılar oluşturulmuştur. 
Optimizasyonlarda doğrusal regresyon kullanılmış-
tır. Elde edilen optimizasyon denklemi aşağıda ve-
rilmiştir.

COP=(3,12)–(0,0027)*TCO2,yoğuşturucu–(0,035)*TYoğuşturucu 
R2=%97,64

5. SONUÇ
Bu çalışmada, düşük sıcaklık çevriminde CO2, yük-
sek sıcaklık çevriminde amonyak (R717) kullanılan 
iki kademeli kritik altı kaskad soğutma sisteminin 
termodinamik analizleri gerçekleştirilmiştir. Termo-
dinamik analiz sonucunda Tablo1’de verilen mate-
matiksel denklemler elde edilmiş ve bu denklemler 
EES programına girilerek sistemin matematiksel 
modeli oluşturulmuştur. Bu çalışmadaki amaç; farklı 
çalışma şartlarının sistem performansına olan etki-
lerinin gözlemlenmesi, maksimum performans kat-
sayısı elde edebilmek için gerekli optimum çalışma 
koşullarının belirlenmesi ve ekserji kaybının en aza 
indirilmesidir. Çalışma koşullarının belirlenmesinde 
ASHRAE standardı kullanılmıştır. Ayrıca son aşama 
olarak sistemin iki değişkenli optimizasyon denk-
lemleri oluşturulmuştur.

Öncelikle ısı değiştirici sıcaklığının -25 °C buharlaş-
ma sıcaklığındaki etkisi incelenmiştir. TCO2,yoğuşturucu 
sıcaklığının arttırılmasıyla sistemdeki ekserji kayıp-
larının azaldığı, performans katsayısı ve ikinci kanun 
verimliliğinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu koşullarda 
optimum TCO2,yoğuşturucu sıcaklığının -10 °C olduğu so-
nucuna varılmıştır.

Şekil 3. TCO2,yoğuşturucu Değerinin Sistem Performans

Katsayısı ve İkinci Kanun Verimliliği Üzerindeki Etkisi

Şekil 4. Isı Değiştiricisindeki Sıcaklık Farkının Sistem 
Performans Katsayısı ve İkinci Kanun Verimliliği

Üzerindeki Etkisi
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Çevre sıcaklık koşullarının R717 yoğuşturucu sı-
caklığı, Tyoğuşturucu, üzerindeki etkisi, 25 °C ile 45 °C 
arasındaki değişken kabul edilerek incelenmiştir. 
Tyoğuşturucu sıcaklığı arttırıldığında, düşük sıcaklık çev-
rimindeki ekserji kayıpları değişmemesine rağmen 
tüm sistemin ekserji kayıplarının arttığı sonucuna 
varılmıştır. Böylece sistemdeki ekserji kayıplarının 
ana kaynağının R717 yoğuşturucu olduğu belirlen-
miştir.

Isı değiştiricideki sıcaklık 
farkı değişken olarak belir-
lenmiştir. Sıcaklık farkının 
artmasıyla sistem performans 
katsayısının ve ikinci kanun 
verimliliğinin düştüğü sonu-
cuna varılmıştır.

Sistemin performans katsayı-
sına ait denklemler iki değiş-
ken TCO2,yoğuşturucu ve Tyoğuşturucu 
kullanılarak oluşturulmuştur. 
Böylece sistem performansı 
bu iki değişkene bağlı olarak 
bulunan denklemle yüksek 
kesinlikte bulunabilmektedir. 
Maksimum performans kat-
sayısı değerine TCO2,yoğuşturucu 
sıcaklığının -5 °C, Tc sıcak-
lığının ise 25 °C olduğu ko-
şullarda ulaşıldığı sonucuna 
varılmıştır.

Bu çalışmada karbondioksit 
çevrimindeki buharlaştırıcı 
kapasitesi endüstriyel bir so-
ğutma sisteminde kullanıla-
nacak bir ölçekte olabilecek 
kapasite düşünülerek 10 kW 
seçilmiştir. 2, 4 ve 6 kW ka-
pasiteleri de çalışılacak kapa-
siteler olarak belirlenmiştir ve 
üzerinde çalışmalar devam et-
mektedir ancak bu bildiri kap-
samında yalnızca 10 kW ile 
ilgili sonuçlar verilmektedir.
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