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SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 

 

HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 

1. GİRİŞ 

Isının azalan sıcaklık yönünde, bir başka ifade ile yüksek sıcaklıktaki ortamlardan düşük 

sıcaklıktaki ortamlara doğru olduğu tecrübe ile sabittir. Bu sayede ısı aktarım işlemi doğada 

herhangi bir makineye gerek duymadan olmaktadır. Fakat düşük sıcaklıktan yüksek sıcaklığa 

ısı transferinin gerçekleşebilmesi için bazı makinalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu makinalar ısı 

pompalaları ve soğutma makinaları olarak adlandırılmaktadır.  

Hava kaynaklı ısı pompaları, en kolay bulunabilen ısı kaynağı olan çevre havasındaki 

enerjiyi kullanarak mahalde ıstma ve soğutma yapabilen cihazlardır. Kaynak tarafından çevre 

havasından yararlanan ısı pompaları elde ettikleri enerjiyi yük tarafında suya veya havaya 

aktarabilirler.  

2. TEORİ 

Soğutma makinaları ve ısı pompaları temelde aynı cihazlar olmakla birlikte, kullanım 

amaçları farklıdır. Soğutma makinasının hedefi soğutulan hacimden ısı çekerek onu düşük 

sıcaklıkta tutmaktır. Isı pompasının amacı ise ısıtılan ortamı yüksek sıcaklıkta tutmaktır. Bunu 

sağlamak için, kuyu suyu veya kış aylarında soğuk dış hava gibi düşük sıcaklıktaki ısı 

kaynağından ısı çekilir ve bu ısı ev gibi daha sıcak bir ortama aktarılır.  

 

Şekil 1. Soğutma makinesi (a) ve ısı pompası (b) çevrim gösterimleri 



Bir soğutma makinesinin ve ısı pompasının verimi etkinlik katsayısı (COP-Coefficient 

of performance) ile ifade edilir. Verim ifadesinin kullanılmamasının sebebi ise COP 

katsayısının 1’den büyük olabileceğidir. Soğutma makinası ve ısı pompasının verimini ifade 

eden etkinlik katsayıları aşağıdaki gibidir: 

 

COPSM = 
𝐸𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑑𝑖𝑙𝑚𝑒𝑘 𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑒𝑛

𝐻𝑎𝑟𝑐𝑎𝑛𝑚𝑎𝑠𝚤 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑘𝑒𝑛
 = 

𝑆𝑜ğ𝑢𝑡𝑚𝑎 𝑒𝑡𝑘𝑖𝑠𝑖

İş 𝑔𝑖𝑟𝑑𝑖𝑠𝑖
 = 

𝑄𝐿

𝑊𝑛𝑒𝑡,𝑔𝑖𝑟𝑒𝑛
 

 

COPIP = 
𝐸𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑑𝑖𝑙𝑚𝑒𝑘 𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑒𝑛

𝐻𝑎𝑟𝑐𝑎𝑛𝑚𝑎𝑠𝚤 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑘𝑒𝑛
 = 

𝐼𝑠𝚤𝑡𝑚𝑎 𝑒𝑡𝑘𝑖𝑠𝑖

İş 𝑔𝑖𝑟𝑑𝑖𝑠𝑖
 = 

𝑄𝐻

𝑊𝑛𝑒𝑡,𝑔𝑖𝑟𝑒𝑛
 

 

Denklemde QH ve QL değerlerinin her iki çevrimde eşit olması durumunda: 

COPIP = COPSM + 1 olacaktır. 

Isı pompalarında etkinlik katsayısı her zaman 1’den büyüktür. Bunun sebebi ise 

COPSM katsayısının her zaman artı değere sahip olmasıdır. Buna göre bir ısı pompası en kötü 

durumda bir elektrikli ısıtıcı gibi görev yapar ve tükettiği kadar enerjiyi ısı olarak verir. 

Gerçekte ise QH değerinin bir kısmı borulardan dış havaya geçer ve dış hava sıcaklığının çok 

düşük olduğu durumlarda COPIP değeri 1’in altına düşebilir. Mevcut ısı pompalarının çoğu 

kışın soğuk havayı ısı kaynağı olarak kullanır ve hava kaynaklı ısı pompaları olarak 

adlandırılırlar. Bu tipteki ısı pompalarının COP değeri genelde 3’tür. Donma noktasının 

altındaki sıcaklıklarda verimleri önemli oranda düşen hava kaynaklı ısı pompaları soğuk iklime 

sahip yerlerde tercih edilmemelidir. 

Isı makinalarının bir çevrim gerçekleştirerek çalıştığı iş akışkanı her çevrim sonunda ilk 

haline geri döner. Çevrimin bir bölümünde iş akışkanı iş yaparken, diğer bölümünde iş akışkanı 

üzerinde iş yapılır. Bu ikisi arasındaki fark ısı makinası tarafından yapılan net iştir. Isı 

makinasının verimi genellikle çevrimi oluşturan hal değişimlerinin nasıl gerçekleştiğine 

bağlıdır. Net iş ve dolayısıyla çevrimin verimi en az iş alarak ve en çok iş yaparak gerçekleşen 

hal değişimlerinin kullanılmasıyla başka bir deyişle tersinir hal değişimleri kullanılarak en 

yüksek değere çıkarılabilir. 

2.1. Carnot Çevrimi 

Carnot çevrimi teorik çevrimlerin ulaşabilecekleri kuramsal üst sınır olup tersinir 

makinenin verimidir ve uygulamada gerçekleştirilememektedir. Diğer bir ifade ile verilen iki 

sıcaklık sınırı arasında en yüksek verime sahip olan çevrim Carnot çevrimidir. Carnot soğutma 

makinası veya Carnot ısı pompası ters Carnot çevrimine göre çalışmaktadır. Ters Carnot 

çevriminde ısı ve iş etkileşimlerinin ters yöne çevrilmesi dışında çevrimin kalan kısmı tamamen 

aynıdır. QL miktarda ısı düşük sıcaklıktaki ısıl depodan çekilir, QH miktarda ısı yüksek 

sıcaklıktaki ısıl depoya verilir ve bunları gerçekleştirmek için çevrime Wnet,giren kadar iş sağlanır 

(Wnet,giren = QH - QL). Şekil 2’de Carnot ve Ters Carnot çevrimine ait P-𝑣 diyagramları 

gösterilmektedir. 



 
Şekil 2. Carnot çevrimi (a) ve ters Carnot çevriminin (b) P-𝑣 diyagramları  

Wnet,giren ifadesi yerine konulduğunda soğutma makinası ve ısı pompasının etkinlik 

katsayılarının son hali aşağıdaki gibi olacaktır:  

COPSM = 
1

𝑄𝐻
𝑄𝐿

−1
 

COPIP = 
1

1− 
𝑄𝐿
𝑄𝐻

 

Bütün tersinir soğutma makinaları veya ısı pompalarının etkinlik katsayıları, yüksek 

sıcaklıktaki ve düşük sıcaklıktaki ısıl depoların mutlak sıcaklıkları yazılarak şu şekilde ifade 

edilebilmektedir: 

COPSM,tr = 
1

𝑇𝐻
𝑇𝐿

−1
 

COPIP,tr = 
1

1− 
𝑇𝐿
𝑇𝐻

 

2.2. İdeal Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimi 

Soğutucu akışkanın sıkıştırmadan önce tamamen buharlaştırılması ve türbin yerine 

genleşme vanası veya kılcal boru kullanılması ile oluşan çevrim, ideal buhar sıkıştırmalı 

soğutma çevrimi olarak adlandırılmaktadır. Çevrimin dört ana elamanı; kompresör, 

yoğuşturucu, buharlaştırıcı ve kısılma vanasıdır. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin şematik 

gösterimi Şekil 3’de verilmiştir. 

 



 
Şekil 3. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi şematik gösterimi 

  

Çevrim şu dört hal değişiminden meydana gelmektedir: 

3-4 kompresörde izantropik sıkıştırma  

4-1 yoğuşturucuda çevreye sabit basınçta ısı verilmesi 

1-2 genleşme cihazında kısılma  

2-3 buharlaştırıcıda sabit basınçta ısı alınması 

Kompresöre buhar olarak giren soğutucu akışkan yoğuşturucu basıncına kadar sıkıştırılır. 

Kompresörden daha yüksek bir sıcaklıkta çıkan soğutucu akışkan, yoğuşturucu borularında 

ortama ısı vererek soğur ve yoğuşma meydana gelir. Soğutucu akışkan yoğuşturucudan 

geçtikten sonra kılcal borularda kısılma etkisi altına girer. Kılcal borularda akışkanın sıcaklık 

ve basıncı düştükten sonra akışkan buharlaştırıcıya girer ve soğutulan ortamdan ısı alarak 

buharlaşır. Soğutucu akışkan buharlaştırıcının ardından kompresöre girerek çevrim tamamlanır. 

Bir soğutma sisteminin toplam etkinliği “Soğutma Tesir Katsayısı (STK) ” ile ifade 

edilir: 

STK  = 
𝑆𝑜ğ𝑢𝑡𝑚𝑎 𝑦ü𝑘ü

𝐾𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠ö𝑟 𝑖ş𝑖
 = 

𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝

𝑄𝑘𝑜𝑚𝑝
= 

𝑄0

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑘
 

Q0: Soğutma kapasitesi [kW] 

Pelek: Kompresör elektrik giriş gücü [kW] 

Q̇evap : Evaporatör ısıl kapasitesi, [Qevap= ṁ*(h3-h4) ] [kW] 

Q̇komp : Kompresör giriş gücü, [Q̇komp = ṁ *(h1-h3) ] [kW] 

ṁ: Soğutucu akışkan debisi 

h1: Kondenser girişindeki soğutucu akışkan entalpisi 



h2: Kondenser çıkışındaki soğutucu akışkan entalpisi 

h3: Evaporatör çıkışındaki soğutucu akışkanın entalpisi 

h4: Evaporatör girişindeki soğutucu akışkanın entalpisi  

Isı pompasının iyilik derecesi için “Isıtma Tesir Katsayısı (ITK) ” ifadesi 

kullanılmaktadır. Genel olarak, amaç ortama ısı vermek ve ödediğimiz bedel kompresöre 

verilen enerji olduğundan ısı pompası için ITK değeri şu şekildedir: 

ITK  = 
𝐼𝑠𝚤𝑡𝑚𝑎 𝑦ü𝑘ü

𝐾𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠ö𝑟 𝑖ş𝑖
 = 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑

𝑄𝑘𝑜𝑚𝑝
= 

𝑄𝑐

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑘
 

Q̇cond : Kondenser ısıl kapasitesi, [Q̇kond = ṁ*(h2-h1) ] [kW] 

2.3. Gerçek Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimi 

Gerçek buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi, çevrimi oluşturan elemanların 

tersinmezliklerinden dolayı ideal buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminden bazı yönleriyle 

farklılık göstermektedir. Tersinmezliğin temelde iki sebebi soğutucu akışkanın 

sürtünmesiyle oluşan basınç kaybı ve çevreyle yaptığı ısı alışverişidir. Gerçek çevrimde 

yoğunlaştırıcıda ve elemanlar arasındaki boru hatlarında bir miktar basınç kaybı oluşacaktır. 

İdeal buhar sıkıştırmalı çevrimde buharlaştırıcıdan çıkan soğutucu akışkan kompresöre doymuş 

buhar olarak girer. Uygulamada ise doymuş buhar kontrolü tam olarak yapılamayabilir. Bu 

nedenle sistemin, soğutucu akışkanın kompresör girişinde bir miktar kızgın buhar olmasını 

sağlayacak şekilde tasarlanması gerekir. Böylelikle soğutucu akışkan kompresör girişinde 

tamamen buharlaşmış olur. Gerçek çevrimde yoğunlaşma işleminin sonunda soğutucu 

akışkanın doymuş sıvı olacak şekilde tam bir hassaslıkta işlemini tamamlaması kolay değildir. 

Bu sebeple, soğutucu akışkan kısılma vanasına girmeden sabit basınçta doyma sıcaklığından 

daha düşük sıcaklığa indirilir. Böylece soğutucu akışkan buharlaştırıcıya daha düşük bir 

entalpide girerek soğutulan ortamdan daha fazla ısı çekecektir. Gerçek buhar sıkıştırmalı 

soğutma çevrimine ait şematik gösterim ve T-s diyagramı Şekil 4’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 4. Gerçek buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi (a) ve T-s diyagramı 



3. DENEY DÜZENEĞİ 

Hava kaynaklı ısı pompalarının çalışma prensibi temel olarak, soğutucu akışkanın kapalı 

çevrimde sıcaklık, basınç ve faz değişimi ile enerji aktarımına dayanmaktadır. Isıtma işleminde 

düşük sıcaklık ve basınçtaki soğutucu akışkan dış ünitede evaporatör içerisinden geçerken 

kendisinden daha yüksek sıcaklıktaki çevre havasından ısıyı çeker. Isı taşıyıcı akışkanın 

sıcaklığı ve basıncı kompresörde arttırıldıktan sonra iç ünitedeki su devresi eşanjörüne 

gönderilir. Burada yüksek sıcaklık ve basınçtaki soğutucu akışkan enerjisini tesisattan dönen 

suya aktarır. Sıcaklığı arttırılan su pompa vasıtasıyla mahal içerisindeki ısı değiştiricilere 

gönderilir. Isıtma devresinde su sıcaklığı 55℃’ye kadar çıkartılabilir. Bu nedenle ısı 

pompalarının kullanıldığı sıcak sulu ısıtma sistemleri, düşük sıcaklık ısıtma sistemleri olarak 

planlanmalıdır. 

Soğutma işleminde ise soğutucu akışkan çevrimi, dört yollu vana yardımıyla tersine 

çevrilerek mahal içerisinden çekilen ısı dış ünite üzerinden dış havaya aktarılır. Şekil 5 ve Şekil 

6’da, sırasıyla, hava kaynaklı ısı pompası deney düzeneği ve şematik gösterimi verilmiştir. 

 

 

Şekil 5. Hava kaynaklı ısı pompası deney düzeneği 



 

Şekil 6. Hava kaynaklı ısı pompası şematik gösterimi 

4. YAPILACAK OLAN DENEYLER 

Hava kaynaklı ısı pompası deneyi kapsamında aşağıda belirtilen dört (4) adet hedef 

gerçekleştirilecektir. 

- Isıtma-Soğutma Tesir Katsayılarının (ITK ve STK) hesaplanması 

- İdeal ve gerçek çevrimlerin P-h diyagramı üzerinde karşılaştırılması 

- Farklı buharlaşma sıcaklıkları kullanarak ısı pompası verim eğrilerinin çizilmesi 

- Farklı yoğuşma sıcaklıklarında ITK değerinin değişimi 

 

4.1. Isıtma-Soğutma Tesir Katsayılarının (ITK ve STK) Hesaplanması 

Deneyin Amacı: Mekanik ısı pompalarından beklenen, ısı elde etmektir. Bunun için 

harcanan bedel elektrik enerjisidir. Isı pompasının verimi bu iki değerin oranıyla hesaplanır ve 

ekonomik olup olmadığı anlaşılır. 

Deneyin Yapılışı: Cihaz ana elektrik kablosunu prize taktıktan sonra cihaz üzerinde acil 

durum ve sigortaları kontrol ediniz. Cihaz üzerinden ana şalteri açık konuma getiriniz. Cihaz 

üzerinde evaporatör ve kondenser fanlarını açık konuma getiriniz. Cihaz üzerinde 4 yollu vana 

anahtarını ve kompresör anahtarını açık konuma getiriniz. Soğutma sisteminin kararlı hale 

gelmesi için yaklaşık 5 dakika bekleyiniz. Sistem kararlı hale geldikten sonra ölçülen değerleri 

tabloya kaydediniz. Tablo değerlerini kullanarak P-h diyagramı üzerinden entalpi değerlerini 

okuyunuz. Verilen formüller yardımıyla ITK ve STK değerlerini hesaplayınız. 

 



4.1.1. Ölçümler ve Deney sonuçlarının bulunması 1 

 

Tablo 1. Deney verileri 1 

Ölçüm sayısı 1 2 3 

Emme hattı basıncı, P3 [bar]     

Basma hattı basıncı, P1 [bar]    

Kondenser giriş sıcaklığı, T1 [℃]    

Kondenser çıkış sıcaklığı, T2 [℃]    

Evaporatör giriş sıcaklığı, T4 [℃]    

Evaporatör çıkış sıcaklığı, T3 [℃]    

Soğutucu akışkan debisi, ṁ [g/sn]    

Kompresör akım değeri, Ikompresör [A]    

Kompresör voltaj değeri, Vkompresör [V]     

 

4.2. İdeal ve gerçek çevrimlerin P-h diyagramı üzerinde karşılaştırılması 

Deneyin Amacı: İdeal ve gerçek ısı pompası çevrimleri arasındaki temel farklar ve 

bunları oluşturan sebeplerin araştırılması 

Deneyin Yapılışı: Deneyin yapılışı Deney 4.1. ile aynıdır. 

Kabuller-Önemli Noktalar 

Kondenserde basınç düşüşü önemsizdir. Bu sayede P1 = P2 alınabilir. 

Genleşme süreci (2-4 arası) adyabatik olduğundan h2 = h4 olacaktır. 

Kompresördeki sıkıştırma esnasında entropi sabit olduğundan s3 = s1 olacaktır. 

1: P1 ve T1’e göre h1 ve 𝑣1 

1s: Önemli nokta 3’den P1 değerinden (s1s=s1) h1s sabit entropili sıkıştırma olduğu kabulü 

yapılır. 

2: P2 ve T2 (h2 =h4) kesişmesi ile bulunur. 

3: P3 ve T3’e göre h3 ve 𝑣3 değeri bulunur. 

4: T4 ve h2=h4 kesişmesi ile bulunur. 

4.2.1. Ölçümler ve Deney Sonuçlarının Bulunması 2 

Tablo 1’i kullanarak yapılan kabuller yardımıyla önemli noktaları bulunuz. 

4.3. Farklı buharlaşma sıcaklıkları kullanarak ısı pompası verim eğrilerinin çizilmesi 

Deneyin Amacı: Farklı buharlaşma sıcaklıklarında ısı pompalarının verimlerinde 

değişikliklerin gösterilmesi ve hesaplanması amaçlanmıştır. 

Deneyin Yapılışı: Cihaz ana elektrik kablosunu prize takınız ve acil durum ve sigortaları 

kontrol ediniz. Cihaz üzerinden ana şalteri açık konuma getiriniz. Cihaz üzerinde evaporatör ve 

kondenser fanlarını açık konuma getiriniz. Cihaz üzerinde 4 yollu vana anahtarını açık konuma 

getiriniz. Cihaz üzerinde kompresör anahtarını açık konuma getiriniz. Soğutma sisteminin 



kararlı hale gelmesi için yaklaşık 15 dakika bekleyiniz. Sistem kararlı hale geldikten sonra 

ölçülen değerleri tabloya kaydediniz. Mukavva plakayı evaporatörün %75’ini kapatacak 

şekilde yerleştirip 15 dakika bekleyiniz. Tablo değerlerini tekrar kaydediniz. Hesaplamaları 

yapıp grafiğe aktarınız. 

 

 

4.3.1. Ölçümler ve Deney Sonuçlarının Bulunması 3 

 

Tablo 2. Deney verileri 2 

Ölçüm sayısı 1 2 3 

Emme hattı basıncı, P3 [bar]     

Basma hattı basıncı, P1 [bar]    

Kondenser giriş sıcaklığı, T1 [℃]    

Kondenser çıkış sıcaklığı, T2 [℃]    

Evaporatör giriş sıcaklığı, T4 [℃]    

Evaporatör çıkış sıcaklığı, T3 [℃]    

Soğutucu akışkan debisi, ṁ [g/sn]    

Kompresör akım değeri, Ikompresör [A]    

Kompresör voltaj değeri, Vkompresör [V]     

 

4.4. Farklı yoğuşma sıcaklıklarında ITK değerlerinin değişimi 

Deneyin Amacı: Yoğunlaşma sıcaklığı arttıkça kondenserden ayrılan hava sıcaklığı da 

artacaktır. Ancak kompresörde harcanan iş de artacağından ITK değişimi negatif yönde 

gerçekleşecektir. 

Deneyin Yapılışı: Cihaz ana elektrik kablosunu prize takınız ve acil durum ve sigortaları 

kontrol ediniz. Cihaz üzerinden ana şalteri açık konuma getiriniz. Cihaz üzerinde evaporatör ve 

kondenser fanlarını açık konuma getiriniz. Ardından cihaz üzerinde 4 yollu vana anahtarını açık 

konuma getiriniz. Cihaz üzerinde kompresör anahtarını açık konuma getiriniz. Soğutma 

sisteminin kararlı hale gelmesi için yaklaşık 5 dakika bekleyiniz. Sistem kararlı hale geldikten 

sonra ölçülen değerleri tabloya kaydediniz. Mukavva plakayı kondenserin %50’sini kapatacak 

şekilde yerleştirip 15 dakika bekleyiniz. Tablo değerlerini kaydediniz. Mukavva plakayı 

kondenserin %75’ini kapatacak şekilde yerleştirip 15 dakika bekleyiniz. Tablo değerlerini 

tekrar kaydediniz. Hesaplamaları yapıp grafiğe aktarınız. 

4.4.1. Ölçümler ve Deney Sonuçlarının Bulunması 4 

 

Tablo 3. Deney verileri 3 

Ölçüm sayısı 1 2 3 

Emme hattı basıncı, P3 [bar]     

Basma hattı basıncı, P1 [bar]    

Kondenser giriş sıcaklığı, T1 [℃]    



Kondenser çıkış sıcaklığı, T2 [℃]    

Evaporatör giriş sıcaklığı, T4 [℃]    

Evaporatör çıkış sıcaklığı, T3 [℃]    

Soğutucu akışkan debisi, ṁ [g/sn]    

Kompresör akım değeri, Ikompresör [A]    

Kompresör voltaj değeri, Vkompresör [V]     
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