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AÇIKLAMALAR 
ALAN Denizcilik 

DAL/MESLEK Makine Zabitliği 

MODÜLÜN ADI Soğutma ve iklimlendirme sistemleri 

MODÜLÜN TANIMI 

Soğutma ve iklimlendirme devrelerinin bakımının 

yapılması işletmeye alınması konularının anlatıldığı 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Gemi Yardımcı Makineleri Modülünü başarmış olmak 

YETERLİK 
Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin bakım ve 

onarımını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam sağlandığında soğutma ve iklimlendirme 

sistemlerinin işletim ve bakımını kataloğuna göre 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Soğutma sisteminin bakımını yapabilecek, arızalarını 

onarabileceksiniz. 

2. Soğutucu gazın doldurulmasını yapabileceksiniz.  

3. Soğutma sistemlerinin bakım, onarım ve kontrolünü 

yapabileceksiniz. 

4. Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin bakım, 

onarım ve kontrolünü yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Donanımlı gemi yardımcı makineleri atölyesi,  

Donanım: Gemi makine dairesi simülatörü, bilgisayar ve 

yansıtım cihazı çoklu ortam, eğitim CD’leri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Gemilerde iklimlendirme yaşam konforu açısından hayati bir önem taşır.Gemilerde 

konforlu yaşam, havanın ısı derecesine, rutubetine, tazeliğine ve temizliğine bağlıdır. 

İklimlendirme (aır condıtıonıng) gemi sayılarının artması ve bilhassa tanker gemilerin, 

tropikal bölgelere yaptıkları seferler, gemilerde serinletmeyi mecburi kılmıştır. 

 

Bu gün artık gemilere personel veren sendikalar, gemilerde serinletme bulunması 

şartını öne sürüyorlar. Serinletme çok evvelden biliniyordu fakat 1950’ye kadar gemilerde 

yaşam standardı düşük olduğu için uygulama olanağı bulunamıyordu. 

 

Modülümüzün ikinci konusu olan buzluk sisteminde ise; gıda maddelerinin 

depolanması çok eskilere dayanır. Gıdaların, etbalık, sebze olarak uzun süre tutulması, 

gemilerden evvel kara tesislerinde başlamıştır.1824’te buz yapma makinesinin patenti 

alınmıştır.1880’de ilk olarak Avustralya’dan Londra’ya dondurulmuş et Strathleven gemisi 

ile taşındı. Burada soğutma aracı olarak amonyak gazı kullanılmıştır.1991’de dünya deniz 

ticaretinde, 1200 adet tüm ambarları soğuk olarak kullanılan gemiler vardır. Soğuk hava 

depolarında muhafaza edilen bütün gıda maddeleri bozulabilen kargo diye adlandırılır. 

Bunlar et, deniz mahsulleri, sütten yapılan mahsuller, taze meyve ve sebzeler, çiçekler 

kimyevi maddeler, ilaçlar fotoğraf malzemeleri olabilir. Soğutmanın amacı ısıyı düşürerek 

metabolizmanın mikroorganizmalar tarafından bozulmasını önlemek ve bozulmasını 

geciktirmek. Etler (-10) ,balıklar (-12),uzun seferlerde yük olarak taşınan deniz mahsulleri (-

29/-15) derecede taşınabilir. Meyve ve sebzeler toplandıktan sonra oksijen emerek 

karbondioksit çıkarırlar. Soğutularak (+4) bu fonksiyonlarını azaltıp taze kalma süreleri 

uzatılabilir. 

 

Bazı gemilerde sebzelik odalarına ozon jeneratörü ozon gazı sevk ederek sebze ve 

meyvelerin çıkardığı karbondioksiti emerek zararsız hale dönüştürüp,sebze meyvelerin taze 

kalması 15 günün üzerine çıkarılabilir. 

 

Bu modülü aldıktan sonra gemilerde soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin önemini 

daha iyi kavrayarak bakım ve işletimini yapabileceksiniz. 

 

GİRİŞ 



 

 2 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 
Bu öğrenme faaliyeti ile iklimlendirme havalandırma ve ısıtma devrelerini tanıyarak 

işletim ve bakımını yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

Tersanelerde ve limanlarda bulunan gemileri ziyaret ederek; 

 

 Tersanelerde ve limanlarda bulunan gemilerdeki kataloglardan ve broşürlerden 

İnternetten,üniversite kütüphanelerinden araştırma yaparak bilgi edininiz. 

 Araştırmalarınızı bir doküman halinde getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME 

SİSTEMLERİ 
 

İklimlendirme veya air condition kapalı bir yerdeki havanın sıcaklık, nemhava 

dolaşımı ve temizliğinin aynı zamanda kontrol edilmesi anlamına gelir. Bu yöntem yaz 

mevsiminde uygulandığı gibi kış aylarında da tatbik edilir. Fakat daha çok sıcak aylar için 

önemlidir. Bu işin esası ise soğutma ve serinlemeye dayanır. 

 

Şekil 1.1: İklimlendirme işlemleri 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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Gemilerde iklimlendirme, personelin konforunu,görevlerini daha verimli bir şekilde 

yapmalarını ve sağlıklı kalmalarını sağlar.Bu nedenle sıcaklık, nem,temizlik, miktar ve 

iklimlendirilen havanın sağlanıp dağıtılması son derece önemlidir. 

 

Şekil 1.2: İklimlendirme ile soğutma arasındaki ilişki 

Makine daireleri dışında kalan gemi bölgelerinin soğutulması ve bu kısımlardaki 

havanın neminin giderilmesinde mekanik iklimlendirme donanımlarından 

faydalanılır.Gemilerde en yaygın olarak kullanılan mekanik sistem,kompresörlü air 

condition sistemidir.Kompresörlü air conditionsistemi; kompresör,kondenser, soğutma 

kangalı veya evaporeyter,bir fan ve hava filtresi ve gerekli kontrol mekanizmasından 

meydana gelmiştir. 

 

Serinletilecek bölgedeki sıcak ve nemli hava, bir kanal yardımı ile çekilir. Oradanda 

gemi dışından emilen ve filtreden geçirilerek yabancı maddelerden temizlenen hava ile 

karıştırılır. Fan bu havayı, boruların içinde soğutucu dolaştırılan soğutma kangalının üzerine 

doğru üfler. Hava üzerindeki ısı, boruların içindeki soğutucuya akarve aşırı nem ise soğutucu 

boruları üzerinde yoğuşur.Yoğuşumsuyu, soğutucu boruların altındaki tavada toplanır ve 

oradan bir boru ile dreyn devresine verilir. Soğutucu kangallarını terk eden serin ve kuru 

hava ise soğutulacak kompartımana verilir ve oradaki havadan hem ısı ve hem de nem 

alır.Çevrim böylece sürer gider. Kompresörlü sistemde kullanılan soğutucu genel olarak 

freon 12’dir. 

 

1.1. Havalandırma Sistemleri  
 

Havalandırma sistemlerinden amaç, gemi bölmeleri ve yaşam yerlerindeki havanın 

kimyasal yapı ve nemini sağlamaktır. İnsan bulunan bölmelerde havanın yapısı; 

karbondioksit, nem, ısı ve bölmedekilerin oluşturduğu, bozulan protein ürünleri tarafından 

değiştirilir. Fizyolojik bozulma sonucu oluşan proteinli madde ürünlerinin bölmede bulunan 

hava içindeki yüzdesi, karbondioksit yüzdesi ile çoğalır. Eğer hava %0,15 karbondioksit 

kapsıyorsa, protein ayrışmasından oluşan ürünler insan organizması için zararlı etkiler yapar. 

Solunan havanın kimyasal yapısı hacim olarak %21 oksijen ,%78 azot %0,3 karbondioksit 

ve %1 inertgazları kapsar. Böylece dışarıyaverilen havadaki oksijen miktarı önemli oranda 

azalırken, karbondioksit miktarı ise 150 misli artmaktadır. 
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Herhangi birinsan, havadaki karbondioksit oranı %1 olan bir banyo içerisinde nispeten 

uzun bir süre, havadaki karbondioksit oranı %4-5 olduğu zaman, önemli bir sakınca 

olmaksızın, yarım saat ya da en fazla bir saat ,%6-8 olduğu zaman ise aynı süre kalabilir; 

ancak yaşamsal tehlike söz konusudur. Oysa havalandırma kurallarına göre solunacak 

havanın %0,1 oranından fazla karbondioksit kapsamaması gerekir. 

 

İstirahat eden veya çalışan bir kişi durumuna göre 75-150kcal/saatlik bir ısı üretir. Bu 

ısı çevredeki havanın nem ve sıcaklığına bağlıdır. Bir yandan solunum yoluyla karbondioksit 

üretilmesi ve diğer yandan da ısı oluşturulması, yaşam yerlerini havalandırma gereğini 

ortaya koymaktadır. Diğer taraftan makine ve kazan dairelerindeki hava, enerji tesisinden 

gelen ısı, gazlar ve buhara bağlıdır. Ambarlarda taşınan yükün korunması için, belirlinitelikte 

hava gereklidir. Bu durum yükün oluşturduğu ısının giderilmesi ve ambarın temiz hava ile 

doldurulması ile gerçekleşir. Petrol ürünlerinden oluşan buharları ve kömürden meydana 

gelen gazları gidermek üzere, gemilerin yakıt tankları ve kömürlüklerinin havalandırılması 

gerekir. Havalandırma kömürün kendiliğinden tutuşmasına engel olabilir. 

 

 Gemi içinde havalandırma  

 Yaşam ve servis bölgelerinde kirli havanın temiz hava ile değiştirilmesi 

 Sıcaklığını düşürmek ve havanın gerekli kimyasal yapısını normal 

düzeyde tutmak üzere, makine ve kazan dairelerinin havalandırılması  

 Taşınan yüklerin özelliklerini korumak üzere ambarlardaki havanın yapısı 

ve nemini sürdürebilmek üzere havalandırma 

 Yakıtın depo edilmesi sırasında oluşan gazları gidermek için bunkerlerin 

havalandırılması 

 

Havalandırma sistemleri çeşitleri şunlardır: 

 

1.1.1. Doğal Havalandırma  
 

Isı akımı, rüzgârvb. akımlarla havayı yenileme esasına dayanır. Bu tür havalandırma, 

bölmelerde hava firar pencereleri açmak iç ve dış sıcaklık farkından yararlanmak 

suretiylegerçekleştirilir. Çünkü bölmede bulunan hava ısınınca, özgül ağırlığı azalacağından 

yükselir. Pencere ve açıklıklardan deşarj edilir. Alt girişlerden daha az sıcak ve temiz hava 

bölmeye dolar. 

 

1.1.2. Doğal-Mekanik Havalandırma 
 

Rüzgâr etkisiyle çalışan baca aspiratörleri rüzgârın etkisiyle baca gazlarını zoraki 

havalandırmaktadır.  
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Resim 1.1: Doğal-mekanik havalandırma fanı 

1.1.3. Mekanik Havalandırma  
 

Bu da üç şekilde olabilir. 

 

 Mekanik girişli doğal çıkışlı (vantilatörlü) 

 Doğal girişli mekanik çıkışlı (aspiratörlü) 

 Mekanik giriş ve çıkışlı (vantilatör ve aspiratörlü) 

 

Mekanik havalandırma sisteminde, havayı yenilemek veya değiştirmek için fanlardan 

yararlanılır. Bu tür havalandırma ya cebri ya da indiyusit veya her iki şeklin birleşimi 

olmaktadır. Cebri havalandırma sisteminde, temiz hava fanlar yardımıyla bölmeye verilir ve 

verilen havanın basıncı nedeniyle kirli havanın basıncı nedeniyle kirli hava üstteki 

açıklıklardan dışarıya atılır. 

 

Makine dairesi havalandırılması gereken yerlerden birisidir.Büyük hacimli olan bu 

bölümler genel olarak eksenel akımlı fanlar tarafından sağlanan hava ile havalandırılır ve bu 

aradasoğutulurlar. Kullanılan ısınmış hava bacadan dışarı atılır. Makine kontrol odası ayrı bir 

bölme olup, iklimlendirme cihazı tarafından havalandırılır. Makine dairelerinin 

havalandırılmalarında cebri draft fanlarından yararlanılır.Aspiratörlü havalandırma adı da 

verilen indiyusit havalandırma da, kirli hava bölmeden çekilir ve içerdeki basıncın aspiratör 

ya daegzoz fanı tarafından azaltılması nedeniyle temiz hava içeriye hücum eder. Fan –

aspiratör sistemlerinin karışımında bir taraftan fan ile kompartımana temiz hava verilirken, 

diğer taraftan da aspiratör veya egzoz fanı yardımıyla kirli hava emilir. 
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Şekil1.3:Gemilerde uygulanan havalandırma sistemi 

1.2. Isıtma Sistemleri 
 

Ticaret gemilerinde kullanılan ısıtma sistemleri mekanik bir gücü gerektirmeyen yerel 

ısıtma veya soba, mekanik güç tesisi olan gemilerde kullanılan ve buhar ya da elektriksel 

enerjisi ile sağlanan sıcak su veya hava için merkezi ısıtma sistemleri olmak üzere iki ana 

bölüme ayrılırlar. Sıcak hava sistemi, çoğu zaman yaşam ve servis kompartımanlarının 

havalandırılması için tek bir air conditionya da iklimlendirme ünitesi olarak birleştirilir. 

Sobalar ısıtma aracı olarak günümüzde kullanılmamaktadırlar. 

 

1.2.1. Buhar ile Isıtma 
 

Liman veya tersanede iken, gemi dışındaki bir kaynaktan veya geminin yardımcı 

kazanından sağlanan su buharı radyatörlere iletilir. Buhar radyatörlerden geçiş sırasında 

üzerindeki ısının bir bölümünü radyatör duvarına iletir. Radyatörler ise kamara salon vb. 

yerleri ısıtır. Bu arada buharın bir bölümü yoğuşur.Yoğuşumlar buhar kapanları veya trapları 

yardımı ile hotveledreyn edilirler. 

 

1.2.2. Sıcak Su ile Isıtma  
 

Kazanda 80 -90 dereceye kadar ısıtıldıktan sonra su bir pompa yardımıyla genişleme 

veya ekspenşın tanka gönderilir.Sistem çalıştırılmaya başladığı zaman, genişleme tankı 

suyun bir kısmını bünyesine alır ve devrede buhar tuzaklarına engel olmak üzere bir boru 

yardımı ile buharın serbest olarak atmosfere verilmesini sağlarlar. Suekspenşın tanktan valf 

sandığı ve radyatörlere akar. Sonra dolaşım veya serküleytin pompası tarafından tekrar 

kazana verilir. 
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 Buharlı ısıtma sistemi ile kıyaslandığı zaman sıcak su ile ısıtmanın yararları 

şunlardır: 

 Sağlık yönünden daha faydalıdır. 

 Su daha fazla ısıtılmasa bile, işletme uzun süre devam eder. 

 Daha uzun ömürlü bir işletme sağlanır. 

 İşletme basınçsızdır. 

 Sistemin yapısı çok sadedir. 

 

 Bu işletmenin sakıncaları ise şunlardır: 

 Ağırlığı daha fazladır. 

 Maliyet daha yüksektir. 

 Borularda donma tehlikesi vardır. 

 Radyatörlerde düzgün bir ısıtma sağlamak güçtür. 

 

1.2.3. Sıcak Hava ile Isıtma 
 

Bu sistemler genel olarak gemilerde ısıtma havalandırma amacına hizmet olarak 

kullanılır.Sıcak havalı sistemlerde ısıtıcılardan geçirilen hava, fan veya blover ile geminin 

ısıtılması gereken kısımlarına gönderilir. Bu ısıtıcılara gelen hava miktarı termostatikvalf 

tarafından düzenlenir. Bu sistemlerde ısıtma havasının sıcaklığı 20-25ºC değerleri 

arasındadır. 

 

1.2.4. Elektrikle Isıtma 
 

Elektrikleısıtma sistemleri deyince elektrik enerjisi üretecek bir makine,kablolar ve 

bölmelerdeki ısıtıcıların çalışma, stop ve ayar edilmelerini sağlayan cihazlar, gerekli anahtar 

veya şalter,gösterge ve koruyucu cihazları taşıyan dağıtım tabloları, Hiter adı verilen 

rezistans yada direnç ünitelerinden oluşmaktadır.Diğer ısıtma sistemlerine göre elektrikli 

ısıtma sistemlerinin avantajları; 

 

 Maliyeti yüksektir. 

 Isıtıcılarda toz ve pislik yanar. 

 Az bir ağırlığa sahiptir. 

 İşletmeye son derece elverişlidir. 

 

1.3. Fan ve Fan Çeşitleri 
 

Fan, bir basınç farkı oluşturarak havanın akışını sağlayan cihazdır. Fanın hareketli 

elemanı olan çarkı, hava üzerinde iş yapar ve ona statik ve kinetik enerji kazandırır. Fanlar 

genel olarak, havanın çark üzerinden akış doğrultusuna bağlı olarak, aksiyal (eksenel) ve 

radyal tip olarak sınıflandırılır. 
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1.3.1. Aksiyal (Eksenel) Tip Fanlar 
 

Aksiyal tip fanlarda basınç farkı oluşturularak meydana gelen havanın hareketi 

eksenel yöndedir. Aşağıdaki şekilde çeşitli aksiyal tip fanlar gösterilmiştir. Aksiyal tip fanlar 

pervane kanatlı tip, silindir kanat tip ve kılavuzlu silindir tip olmak üzere üç kısma ayrılır. 

 

Resim 1.2:Aksiyal (eksenel) tip fanlar 

 

 Pervane kanatlı tip 

 

Alçak, orta ve yüksek basınçlı genel ısıtma, havalandırma ve klima uygulamalarında 

kullanılırlar. 

 

 Silindir kanat tip 

 

Alçak ve orta basınçlı sistemlerde, kurutma ve boyama kabinlerinin 

egzozlarında kullanılırlar. 

 
 Kılavuzlu silindir tip 

 

Alçak statik basınçlı, büyük hava debileri için kullanılırlar. 

 

Şekil 1.4:a Pervane kanatlı,b Silindir kanat, c Kılavuz silindir tip kanat fan 

  



 

 10 

1.3.2. Radyal Tip Fanlar 
 

Radyal tip fanlarda basınç farkı oluşturularak meydana gelen havanın hareketi eksenel 

yönde olmayıp santrifuj (merkezkaç) kuvveti doğrultusundadır. Aşağıdaki şekilde çeşitli 

radyal tip fanlar gösterilmiştir. Radyal tip fanlar radyal (eğimsiz) tip, öne eğimli kanatlı tip, 

geriye eğimli kanat tip ve aerodinamik kanatlı tip olmak üzere dört kısma ayrılır. 

 

Resim 1.3:Radyaltip fanlar 

 Radyal (eğimsiz) tip 

 

Endüstriyel tesislerde malzeme nakli için veya yüksek basınçlı klima tesislerinde 

kullanılırlar. 

 

 Öne eğimli kanatlı tip 

 

Alçak basınçlı havalandırma sistemlerinde, paket klima cihazları, ev tipi sıcak hava 

aparayleri ve fanlı serpantinlerde kullanılırlar. 

 

 Geriye eğimli kanat tip 

 

Genel havalandırma sistemlerinde kullanılırlar. 

 

 Aerodinamik kanatlı tip 

 

Genel havalandırma sistemlerinde, özellikle büyük hava debilerinde kullanılırlar. 
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Şekil 1.5:a Radyal (eğimsiz) tip b Öne eğimli kanatlı tip 

 

Şekil 1.6:a Geriye eğimli kanat tipbAerodinamik kanatlı tip 

1.3.3. Fan Kontrolü 
 

Çoğu havalandırma-iklimlendirme sistemlerinde, fanın bastığı hava miktarı, kısa veya 

uzun süreli olarak değişir. Hava debisindeki bu değişim aşağıdaki yöntemlerden birisi ile 

sağlanabilir. 

 

 Fan hızını değiştirerek 

 Fan kanatlarının eğimini değiştirerek (kanal tipi eksenel fanlarda) 

 Fan girişini, ayarlanabilir ve kontrol edilebilir kanatlarla kısarak 

 Fan çıkışını ayarlanabilir damperler ile kısarak 

 

1.3.4. Fan Bakımı 
 

 Kayışları kontrol edilir. 

 Fan yataklarının yağları kontrol edilir. Eksik ise yağlanır. 

 Fan çarklarındaki toz, kir ve pislikler temizlenir. 
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1.4. Menfezler 
 

Bir havalandırma sisteminin en son unsurudur ve mahal içinde bulunmaktadır. 

Menfezlerden genel olarak beklenenler şunlardır: 

 

 Gerekli hava debisini vermesi 

 Havanın mahal içinde yayılmasını sağlamak 

 Rahatsız edici hava akımları oluşturmaması 

 Havayı doğrudan toplayıcı menfezlere göndermesi 

 Gürültü oluşturmaması 

 Mimari tasarımın uygun olması 

 

1.4.1. Dağıtıcı Menfezler 
 

Genellikle şartlanmış havayı mahal içine veren menfezlerdir. 

 

Resim 1.4:Dağıtıcı menfezler 

1.4.2. Toplayıcı Menfezler 
 

Genellikle mahal havasını veya mahal havasının çok kirli, çok sıcak bir bölümünü 

mahalden emen menfezlerdir. 

 

Resim 1.5: Toplayıcı menfez 

1.4.3. Transfer Menfezleri 
 

Genellikle duvarlara ve kapılara konulan ve havanın artı basınçlı bir mahalden komşu 

mahale geçmesini sağlayan menfezlerdir. 
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1.4.4. Lineer Menfezler 
 

İnce ve uzun menfez tiplerine verilen isimdir. Özellikle fan – coil üstlerinde, 

bilgisayar odalarındaki yükseltilmiş tabanlarda, konferans salonu, bekleme salonu gibi geniş 

mahallerde havalandırma menfezi olarak, yüzme havuzu kenarlarında ızgara olarak ve daha 

birçok amaçla kullanılırlar. Lineer görünüm istenen ortamlar için birçok elemanın 

birleşmesiyle metrelerce uzunlukta menfez elde edilebilmektedir. 

 

Resim 1.6: Lineer menfez 

1.5. Difüzörler (Anemostat) 
 

Besleme havasını farklı yönlerde ve düzlemlerde dağıtan hava çıkış elemanlarına 

difüzör denir. Aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir. 

 

1.5.1. Alüminyum Kare Tavan Difüzörleri 
 

Teknik özellikleri bakımından haddelenmiş alüminyum profilden imal edilir. 1, 2, 3 ve 

4 yönlü, kare veya dikdörtgen yapılabilir. Dampersiz ve zıt açılır damperli yapılır. 

 

Şekil 1.7:Alüminyum kare tavan difüzörleri 
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1.5.2. Yuvarlak Tavan Difüzörleri 
 

Yuvarlak tavan difüzörleri çok miktarda hava üflemeye elverişlidir. Havanın en iyi 

şekilde yayılmasını sağlar. Hava çıkış sesi ve direnci diğer tiplere nazaran daha azdır. 

 

Şekil1.8:a Yuvarlak tavan bGemi difüzörleri 

1.5.3. Gemi Difüzörleri 
 

Genellikle gemilerde tercih edildiğinden bu adla anılırlar. 

 

1.5.4. Lineer Difüzörler 
 

Yönlendirici kanatlarla, düşey veya yatay hava akışı sağlanabilir. Hava miktarının 

ayarı, hava akışını doğrultan damperle yapılmaktadır. Çok bölmeli difüzörlerde, her bölüm 

ayrı olarak ayar edilebilir. İstenildiğinde yan kapakları ile (montajlı 

veya ayrı) bir de plenum kutusu ile verilmelidir. 
 

 

Şekil1.9:Lineer difüzörler 

1.6. Damper 
 

Damperler kanaldan geçen hava miktarına müdahale etmek için yapılan içinde kelebek 

klepe bulunan hava kısıcılardır. Galvanizli, paslanmaz veya alüminyum sac malzemeden 

imal edilirler. Havalandırma kanallarının uygulamasında hatların tek kanalda toplandığı 

durumlarda ve uzun hatlarda, özellikle hat ayrımlarında havanın homojen dağılımını 

sağlamak için damper kullanılması şarttır. Damperler ağızlarında çapına uygun ölçüde 

sızdırmazlık contasıyla imal edilirler ve spiral kenetli kanalların içine geçecek çapta 

yapılırlar. 
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Damperin içindeki kelebek klepe merkezinden geçen bir mil ucuna takılan klepe kolu 

çevrilerek geçen hava debisinin (Q) ayarı yapılır. Debi ayarında istenilen değere 

ulaşıldığında klepe kolunun üzerindeki kelebek somun sıkılarak içerdeki klepe sabitlenmiş 

olur. Tekrar ayar yapılmak istendiğinde somun gevşetilerek yapılabilir. 

 

Ayrıca herhangi bir mahalde çıkan yangının komşu mahallere sıçramasını ve mevcut 

havalandırma sisteminde hava dolaşımını kapatarak yangının körüklenmesini önler. 

 

Resim1.8:Havalandırma damperi 

 Damper çeşitleri 

 Hacim damperleri 

 Oransal karışım damperleri 

 Yüzey ve by-pass damperleri 

 Yangın ve duman damperleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek soğutma sisteminin bakımını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Filtreleri püskürtme tetra klorür ile 

temizleyiniz. 

 Ambarlardan tozlu yüklerin boşaltılması 

sırasında fanın dışarıdan çektiği hava 

tozludur. Filtrenin temiz tutulması çok 

önemlidir. 

 Isıtıcıların temizliğini yapınız. 
 Boru üstleri ve alüminyum yapraklar 

temizlenir. 

 Stim valflerinin bakımını yapınız 
 Kaçıran valf boğaz salmastra ve 

contalarını yenileyiniz. 

 Stim trap valflerinin (buharkapanları) 

bakımını yapınız. 

 Hotvel üzerinde stim bulutlarının 

oluşması buhar kapanı valflerinin iyi 

çalışmadıklarını belirtir. Valflerin 

bakımı gerekir. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Filtreleri püskürtme tetra klorür ile temizlediniz mi?   

2. Isıtıcıların temizliğini yaptınız mı?   

3. Stim valflerinin bakımını yaptınız mı?   

4. Stim trap valflerinin (buhar kapanları) bakımını yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

I- Kompresör 

II-Kondenser 

III- Soğutma kangalı 

IV- Fan, V- Hava filtresi  

1. Kompresörlü air condition sisteminde aşağıdaki parçalardan hangileri mevcuttur? 

A) I-II-III-V 

B) II-III-V 

C) I-III-IV-V 

D) I-II-III-IV-V 

E) Yalnız III 

 

2. Hava içerisinde ………………….Karbondioksitbarındırıyorsa, protein ayrışmasından 

oluşan ürünler insan organizması için zararlı etkiler yapar. 

A) %15 

B) %1,5 

C) %0,15 

D) %0,015 

E) %36 

 

3. Gemi içindeki havalandırma aşağıdakilerden hangisi ile sağlanamaz? 

A) Yaşam ve servis bölgelerinde solunuma elverişli olmayan kirli havanın temiz hava 

ile değiştirilmesi 

B) Sıcaklığını artırmak ve havanın gerekli kimyasal yapısını alçak düzeyde tutmak 

üzere, makine dairesinin havalandırılması  

C) Taşınan yüklerin özelliklerini korumak üzere ambarlardaki havanın yapısı ve 

nemini sürdürebilmek üzere havalandırma 

D) Yakıtın depo edilmesi sırasında oluşan gazları gidermek için bunkerlerin 

havalandırılması 

E) Suyun depo edilmesi sırasında oluşan gazları gidermek için depoların 

havalandırılması 

 

I-Genişleme tankı suyun bir kısmını bünyesine alır. 

II- Dolaşım pompası tarafından tekrar kazana verilir. 

III-Devrede buhar tuzaklarına engel olmak üzere bir boru yardımı ile buharın serbest 

olarak atmosfere verilmesini sağlarlar. 

IV-Su ekspenşın tanktan valf sandığı ve radyatörlere akar. 

4. Sıcak su ile ısıtmada sistem çalıştırılmaya başladığı zaman hangi sıra ile 

oluşmaktadır? 

A) I-III-II-IV 

B) II-III-IV-I 

C) II-I-III-IV 

D) I-III-IV-II 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. Buharlı ısıtma sistemi ile sıcak su ile ısıtmanın kıyaslandığı zaman buharlı ısıtma 

sisteminin yararları aşağıdakilerden hangisinde belirtilmemiştir? 

A) Daha uzun ömürlü bir işletme sağlanır. 

B) Radyatörlerde düzgün bir ısıtma sağlamak güçtür. 

C) İşletme basınçsızdır. 

D) Sistemin yapısı çok sadedir. 

E) Çok az elektrik enerjisi harcanır. 

 

6. Sıcak hava ile ısıtma sistemlerinde ısıtma havasının sıcaklığı aşağıdaki değerlerden 

hangisi gibi olmalıdır?   

A) 1-2 ºC 

B) 6-8 ºC 

C) 20-25 ºC 

D) 75-80 ºC 

E) 80-90 ºC 

 

7. Elektrikli ısıtma sistemlerinde aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz? 

A) Şalter 

B) Gösterg 

C) Hiter adı verilen rezistans 

D) Tank 

E) Direnç ünitesi 

 

8. Elektrikli ısıtma sistemlerinin avantajlarından değildir? 

A) Maliyeti yüksektir. 

B) Isıtıcılarda toz ve pislik yanar. 

C) Az bir ağırlığa sahiptir. 

D) İşletmeye son derece elverişlidir. 

E) Isıtıcılarda pislik yanmaz. 

 

9. İstirahat eden veya çalışan bir kişi durumuna göre ne kadar kcal/saatlik ısı üretir? 

A) 151-161 kcal/saatlik 

B) 35-45 kcal/saatlik 

C) 46-53 kcal/saatlik 

D) 75-150 kcal/saatlik 

E) 65-71 kcal/saatlik 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 
Bu öğrenme faaliyeti sonunda soğutmanın temel prensiplerini, soğutma yöntemlerini 

ve elemanlarını tanıyacak, soğutma sistemlerinin gemilere uygulama yöntemlerini 

öğreneceksiniz 

 

 

 
 

 

 Tersanelerde ve limanlarda bulunan gemilerdeki kataloglardan ve 

broşürlerden,İnternetten,üniversite kütüphanelerinden araştırma yaparak bilgi 

edininiz.  

 Araştırmalarınızı bir doküman haline getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. SOĞUTMA SİSTEMLERİ 
 

Genel anlamda soğutma bir madde veya ortamdan ısı alma işlemidir.Dar anlamda ise 

herhangi bir madde veya ortamın sıcaklık derecesini çevre sıcaklığının altına düşürmektir. 

Soğutma işlemi sırasında ısı, soğutulan madde veya ortamdan ayrılıp sıcaklığı daha düşük 

olan bir başka madde veya ortama transfer olur. 

 

Katı maddeler sıvı hale geçerken kendi özelliklerine bağlı olarak dışarıdan belirli 

miktarlarda ısı alırlar.Söz konusu ısıya katı maddelerin ergime gizli ısısı denir. Buz 

kullanarak soğutma yaparken soğutmak istediğimiz ortamın sıcaklığını 7
o
C’ye kadar 

düşürebiliriz. Daha düşük sıcaklık elde etmek gerekirse buz içine tuz karıştırılarak buzun 

ergime sıcaklığını düşürmek gerekir. 

 

Sıvılar buharlaşırken çevrelerinden ısı alırlar.Gemilerde buzluk makinelerinin 

prensibi, sıvının buharlaşması esasına dayanır. Sıvının normal oda sıcaklığındaki ısısına 

hassas ısı, bu durumdan buharlaşıncaya kadar verilen ısıya da gizli ısı denir. Sıvıların 

buharlaşma ısıları, bulundukları ortamın basıncına göre doğru orantılıdır.100 derecede suyun 

atmosferik basınçta (1 atm) buharlaşma noktasıdır.0,5 barda su 82 derecede buharlaşır. 

Kapalı kazanda 10 barda su 185 
o
C’de buharlaşır. 

 

Tuz kar ve buz içine karıştırılırsa tuz iyonları ile kar ve buzu oluşturan su molekülleri 

arasında bir bağ oluşur. Bu sırada gerekli olan bağ enerjisi karışımın kendisinden alınır ve 

karışım soğumuş olur. Elde edilen soğuk karışım soğutulacak olan madde veya ortamla yan 

yana getirilirse soğutulacak olan madde veya ortamın ısısı karışıma akar, soğutma 

gerçekleştirilmiş olur. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Bazı katılar sıvı hale geçmeden gaz haline dönüşebilirler.Bazı gazlarda sıvı hale 

geçmeden katı hale geçerler. Bu olaya süblimleşme böyle maddelere de süblime madde 

denir.Örneğin iyot ve katı karbondioksit (kuru buz).Bu maddeler buharlaşırken ısı almak 

zorundadırlar.Süblimleşme sırasında alınan ısıdan yararlanılarak soğutma yapılabilir.Ancak 

gaz halindeki karbondioksiti katılaştırıp tekrar kullanmak çok zor olduğundan sadece 

deneysel çalışmalarda kullanılır. 

 

Şekil2.1: Basit bir soğutma sistemi 

Genel anlamda soğutulacak olan maddelerden ısı alarak onları soğutan maddelere 

soğutucu akışkanlar denilir.Soğutucu akışkanlar çevresindeki maddeleri doğrudan veya 

dolaylı olarak soğuturlar. 

 

 Soğutucu akışkanlarda aranılan özellikler şunlardır; 
 Pozitif buharlaşma basıncı olmalıdır. Su buharının soğuk kısımlarda 

katılaşarak işletme aksaklıklarına meyden vermesini önlemek için 

buharlaşma basıncının çevre basıncından bir miktar üzerinde olması 

gerekir. 

 Düşük yoğuşma basıncı olmalıdır. Yüksek basınca dayanıklı kompresör, 

kondenser, boru hattı gibi tesisat olmalıdır. 

 Buharlaşma gizli ısısı yüksek olmalıdır. Buharlaşma gizli ısısı ne kadar 

yüksek olursa sistemde o oranda gaz akışkan kullanılacaktır. 

 Kimyasal olarak aktif olmamalıdır, tesisat malzemesini etkilememesi, 

korozif olmaması, yağlama yağının özelliğini değiştirmemesi gerekir. 

 Yanıcı patlayıcı ve zehirli olmamalıdır. 

 Kaçakların kolay tespitine imkân veren özellikte olmalıdır.(koku, renk) 

 Ucuz olmalıdır. 

 Isı geçirgenliği yüksek olmalıdır. 

 Di elektrik olmalıdır. 

 Düşük donma derecesi sıcaklığı olmalıdır. 

 Yüksek kritik sıcaklığı olmalıdır. 

 Özgül hacmi küçük olmalıdır. 

 Viskozitesi düşük olmalıdır. 
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 Atmosfer basıncında, düşük sıcaklık derecesinde buharlaşabilmelidir. 

 Yoğunlaşma basıncı yüksek olmamalı. Yoğunlaşma sıcaklığı yüksek 

olmalıdır. 

 Soğutucu sistemin borularına etki etmemelidir. 

 Sistemde akarken kimyasal yapısı bozulmamalıdır. 

 Kompresördeki makine yağının özelliğini değiştirmemelidir. 

 Zehirleyici olmamalıdır. 

 Küçük kapasiteli bir kompresörün kullanımına elverişli olmalıdır. 

 

2.1.Birinci Sınıf Soğutucu Akışkanlar 
 

Pek çok türden soğutucu akışkan vardır.Bunların birçoğu çeşitli işletme şartlarına ve 

gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde ve özellikle geliştirilmişlerdir. Bazı soğutucu 

akışkanlar karışık kimyasal yapıya sahiptirler ve genellikle R harfi ile başlayan soğutucu 

akışkan sınıflandırma numaraları ile sembolize edilirler.  

 

Çok kullanılan bazı soğutucu akışkanların sınıflandırma numaraları ve bazı fiziksel 

özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

GAZLAR 
760 mm’de 

kaynamaºC 

Kritik 

sıcaklık 

ºC 

Kritik basınç 

(Atm) 

Donma 

noktası 

ºC 

Oksijen  -183 -18,5 49,7 -218 

Azot  -195,65 -146,74 33,54 -200,95 

Hidrojen  -252,74 -240 12,8 -259 

Helyum  -270 -268 2,26 -271 

Karbondioksit   +31 73  

Tablo 2.1: Bazı soğutucu akışkanların fiziksel özellikleri 

 R11: (CCl3F), düşük basınçlı (0 C de 0.40 bar) bir soğutucudur. Ağırlıklı olarak 

350 kW - 10.000 kW soğutma kapasitesi aralığında olan merkezkaç su soğutucu 

ünitelerde (chiller) kullanılmaktadır. Bütün dünyada 60.000 adet su soğutucu 

ünitede R11 kullanıldığı tahmin edilmektedir. Ozon tahribatı nedeniyle üretimi 

durdurulmuştur. Yanmaz ve kokusuzdur. 

 

 R12: Bugüne kadar soğutma maksadı ile en çok kullanılan soğutucu 

akışkanlardandı. Ancak ozon tabakasına olumsuz etkilerinden dolayı şuan 

kullanımı yasaklanmış olan bir soğutucu akışkandır. Bunun yanında zehirli, 

patlayıcı ve yanıcı olmaması sebebiyle tamamen emniyetli bir maddedir. 

 R123: (CF3CHCl2), merkezkaç soğutucu ünitelerde kullanılan ve R11’e en 

uygun olan alternatif soğutucu maddedir. R11’evaporatör metalik olmayan 

malzemeleri etkileme gücü daha fazladır. Dolayısıyla R123’evaporatör geçişte 

tüm kauçuk esaslı malzeme değiştirilmelidir. R11’evaporatör göre daha düşük 

enerji verimine sahiptir. Zehirleyici özelliği nedeniyle kullanıldığı ortamda ek 

tedbirler gerektirmektedir. 8 saat boyunca maruz kalınacak maksimum doz 10 

ppm’dir. 
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 R134A: (CF2CH2F), termodinamik ve fiziksel özellikleri ile R12’ye en yakın 

soğutucudur. Halen ozon tüketme katsayısı 0 olan ve diğer özellikleri açısından 

en uygun soğutucu maddedir. Araç soğutucuları ve ev tipi soğutucular için en 

uygun olan alternatiftir. R134a, mineral yağlarla uyumlu olmadığından 

poliolester veya poliolalkalinglikolbazlı yağlarla kullanılmalıdır. 

 

 R401A:R22, R124 ve R152a’dan oluşan (ağırlıkça sırasıyla %52 / 33 / 15 

oranında) ve R12 için alternatif kabul edilen zeotropik bir karışımdır. HCFC 

içerdiğinden nihai bir alternatif olmayıp 2030 yılına kadar kullanılabilecektir. 

Bu soğutucu DUPONT tarafından SUVA MP39 adıyla piyasaya sunulmuştur. 

 

 R402A: R22, R125 ve R290’dan oluşan (ağırlıkça sırasıyla %38 / 60 / 2 

oranında) ve R502 için alternatif kabul edilen zeotropik bir karışımdır. HCFC 

içerdiğinden nihai bir alternatif olmayıp 2030 yılına kadar kullanılabilecektir. 

Bu soğutucu DUPONT tarafından SUVA HP80 adıyla piyasaya sunulmuştur. 

 

 R404: R32 ve R125’den oluşan (ağırlıkça %50 / 50 oranında) ve R22 için 

alternatif kabul edilen yakın azeotropik bir karışımdır. Teorik termodinamik 

özellikleri R22 kadar iyi değildir. Ancak ısı transfer özelliği oldukça iyidir. R22 

– R410A dönüşümünde sistemin yeniden dizayn edilmesi gerekmektedir. Bu 

değişim yapıldığı taktirde sistem verimi R22’ye göre %5 daha iyi olmaktadır. 

Sera etkisinin yüksek olması en büyük dezavantajıdır. 

 

 R407C: 407C, R32, R125 ve R134a’dan oluşan (ağırlıkça sırasıyla %20 / 40 

/40, %10 / 70 / 20 ve % 23 / 25 / 52 oranlarında) ve R502 için alternatif kabul 

edilen zeotropik bir karışımlardır. 

 

 R410A: R32 ve R125’den oluşan (ağırlıkça %50 / 50 oranında) ve R22 için 

alternatif kabul edilen yakın azeotropik bir karışımdır. Teorik termodinamik 

özellikleri R22 kadar iyi değildir. Ancak ısı transfer özelliği oldukça iyidir. R22 

– R410A dönüşümünde sistemin yeniden dizayn edilmesi gerekmektedir. Bu 

değişim yapıldığı taktirde sistem verimi R22’ye göre %5 daha iyi olmaktadır. 

Sera etkisinin yüksek olması en büyük dezavantajıdır. 

 

 R500:  R12 ve R152a’dan oluşan bir azeotropik bir karışımdır. Karışım oranı 

ağırlıkça % 73,9 R12, % 26,2 R152a’dır. Düşük oranda R12’ye alternatif olarak 

kullanılmaktadır. R12’ye göre daha iyi COP değerine ve % 10 – 15 daha yüksek 

hacimsel soğutma kapasitesine sahiptir. 

 

 R502: R22 ve R115’den oluşan bir azeotropik bir karışımdır. Karışım oranı 

ağırlıkça % 48.8 R22, % 51.2 R115’tir. En çok kullanıldığı alan soğuk 

taşımacılık ve ticari soğutuculardır. Düşük sıcaklıklarda yüksek hacimsel 

soğutma kapasitesine sahiptir. –20, –40 °C aralığında R22’den % 1 ile % 7 

arasında daha yüksek olmaktadır. COP değeri çalışma koşullarına bağlı olarak 

R22’den %5 – 15 daha yüksektir. 
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 R507: R125 ve R134a’dan oluşan (ağırlıkça %50 / 50 oranında) R502 için 

kabul edilen bir alternatiftir. Bu soğutucu ALLIED SIGNAL tarafından 

GENETRON AZ50 adıyla piyasaya sunulmuştur. 

 

 

R11 
 

R12 
 

R123 
 

R134A 
 

R401A 
 

R410A 

 
R402A 

 
R404 

 
R407C 

 
R502A 

 
R500 

 
R507 

Resim 2.1: Soğutucu gazlar 

 R717 (NH3 = AMONYAK): Amonyak, azot ve hidrojenden oluşan renksiz ve 

kötü kokulu bir gazdır. Kimyasal formülü NH3'tür. Azot içeren gübre, ilaç, 

boya, parfüm gibi maddelerin sentezlenmesinde ilk aşamadır. OH
−
 iyonu 

içermediği halde zayıf baz özelliği gösterir. Gazlaşma gizli ısısı çok yüksek 

olduğundan sanayi tesislerinde soğutucu madde olarak da kullanılır. Molekül 

ağırlığı 17,0304 g/mol, 1 Atmosfer basıncında kaynama noktası -33.34
o
C’dir 

(239.81 K). Molekül şekli üçgen piramittir. Molekülleri polar olduğundan su 

içinde yüksek oranda çözünür. Zehirleyici etkisinin fazla önem taşımadığı 

hallerde, büyük kapasiteli tesislerde, soğuk depoculukta, buz üretiminde, buz 

pateni sahalarında ve donmuş paketleme uygulamalarında yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  

 

Şekil 2.2: Amonyak molekülünün yapısı 

 R13 : (CClF3), -70 
0
C ile –45 

0
C arasında kullanılan düşük sıcaklık 

soğutucusudur. Az sayıda endüstriyel soğutma tesisinde kullanılmaktadır. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Azot
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hidrojen
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gaz
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCbre
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0la%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/wiki/Boya
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parf%C3%BCm&action=edit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Baz
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Polar&action=edit
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 R13B1 : (CBrF3), -70
0
C -45 

0
C aralığında endüstriyel soğutucularda 

kullanılmaktadır. Yüksek ozon tüketme kapasitesi nedeniyle Montreal 

Protokolü kapsamında üretimi ve tüketimi tamamen durdurulmuştur. 

 

 R114 : (CClF2), yanmayan ve zehirli özelliği olmayan bir soğutucu maddedir. 

80 
0
C – 120 

0
C arasında endüstriyel ısı pompalarında kullanılmaktadır. 

 

 R143a : (CF3CH3), R502 ve R22 için uzun dönem alternatifi olarak kabul 

edilmiştir. Amonyak kullanımının uygun olmadığı düşük sıcaklık 

uygulamalarında kullanılmaktadır.  

 

 R125 : (CF3CHF2), R502 ve R22 için uzun dönem alternatifi olarak kabul 

edilmiştir. R143 gibi amonyak kullanımının uygun olmadığı düşük sıcaklıklar 

için düşünülmüştür.  

 

 R152a: Ozon tahribatına neden olmayan ve sera etkisi çok düşük olan (R12’nin 

%2’si kadar) R152a (C2H4F2), ısı pompalarında R12 ve R500 için alternatif 

olarak kabul edilmiştir. 

 

 Diğer soğutucu akışkanlar 

 

Son zamanlarda geliştirilmiş bir soğutucu madde çeşidi olan azeotrop (karışık) 

soğutucu maddeler, iki ayrı soğutucu maddenin belirli oranlarda karıştırılarak tek bir 

soğutucu maddeymiş gibi kullanılabilen soğutucu maddelerdir. Buharlaşmaları ve 

yoğunlaşmaları sırasında yapılarında bir değişiklik olmaz. Elektrik motorunun doğrudan 

kompresöre bağlı olduğu sistemlerde, güç kaynağının frekansı değiştikçe soğutma kapasitesi 

değişir. Azeotrop soğutucular kullanılırsa bu değişim önlenebilir. 

 

Tuz çözeltileri saf suyun donma noktasından daha düşük sıcaklık derecelerinde 

donarlar. Doğrudan soğutucu maddelerle soğutulan tuz çözeltileri, borularla soğuk depolara 

veya buz yapma sistemlerine taşınır. Soğukta depolanacak maddelerden ısı alarak onları 

soğutur. En çok kullanılan tuz çözeltisi kalsiyum klorürlü çözeltidir. 

 

Soğutucu Madde Bileşimi (Ağırlıkça) 

R401A % 52 R22 + % 33 R124 + % 15 R152a 

R402A % 38 R22 + % 60 R125 + % 2 R290 

R404A % 44 R125 + % 4 R134a + % 52 R143a 

R407A %20 R32 + % 40 R125 + % 40 R134a 

R407B %10 R32 + % 70 R125 + % 20 R134a 

R407C %23 R32 + % 25 R125 + % 52 R134a 

R410A %50 R32 + % 50 R125 

R500 % 73,8 R12 + % 26,2 R152a 

R502 % 51,2 R115 + % 48,8 R22 

R507 % 50 R125 + % 50 R143a 

Tablo 2.2: Karışım ile elde edilmiş başlıca soğutucu akışkanlar 
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R-22 R-11 R-134a R-410A R-404A R-402A R-416A 

R-502 R-113 R-123 R-408A R-401A R-402B R-414B 

R-12 R-500 R-407C R-409A R-401B R-507  

Tablo 2.3: Soğutucu akışkan tüp renk tablosu 

2.1.1. Soğutucu Akışkanlarda Kaçak Kontrol Metotları 
 

 Sabun köpüğü 

 

Bütün gaz kaçaklarında kullanılabilir. (Şekil-5.2) 

 

 Torçlambası (halidelamp) 

 

Bütün florokarbon soğutucu akışkanlar için kullanılabilir.  Kaçak olduğunda alev açık 

yeşil-mavi olur.(Şekil-5.3) 

 

 Elektronik kaçak detektörü 

 

Bütün florokarbon soğutucu akışkanlar için kullanılabilir. Balans otomatik veya ayarlı 

tipleri vardır.(Şekil-5.4) (Not: Amonyak kaçakları için baz esaslı turnusol kağıdının renk 

değişimi ve sülfür mumu dumanın beyaz bir duman çıkarması gibi yöntemler kullanılır.) 

 

Şekil 2.3: a) Sabun köpüğü b) Torçlambası 

 

Resim 2.2: Elektronikkaçak detektörü 

  



 

 27 

2.1.2. Soğutucu Akışkanların Çevreye Etkileri 
 

1985 yılında atmosferdeki serbest klor bileşiklerinin ozon tabakasına zarar verdiği 

tespit edildi. Ayrıca Antarktika ve Kuzey Kutbu üzerinde büyük ozon deliklerinin bulunduğu 

anlaşıldı. Buna bağlı olarak 1988’de Montreal Protokolü ve 1990 Londra Toplantısı ile CFC 

esaslı soğutucu akışkanların devre dışı bırakılması için bir takvim belirlendi. Bu takvime 

göre CFC’lerin kullanım ve üretimi 1995 yılından itibaren G-7 ülkelerinde tamamen 

yasaklandı. Geçiş dönemi gazları olarak adlandırılan R-22 ve R-502 gibi HCFC esaslı 

akışkanlar 2030 yılına kadar tamamen devre dışı bırakılacaklardır.Yine 1992’de ABD’de 

yürürlüğe giren Temiz Hava Yasası ile CFC esaslı soğutucu akışkanların atmosfere tahliyesi 

yasaklanmıştır. 

 

CFC’lerin ozona olan etkileri Ozon Delme Faktörü (ODP) olarak adlandırılmış olup 

bu faktör için R-11 gazı referans alınmıştır. R-11 gazı için yeni HFC türü akışkan R-123 

gazı, R-12 için ise R-123a gazları geliştirilmiştir. R-22 ve R-502 yerine ise R-404A, R-407C 

ve R-507 alternatif akışkan karışımları bulunmuştur. 

 

Soğutucu akışkanların çevreye ikinci bir zararı atmosferde sera etkisi oluşturmalarıdır. 

Küresel Isınma Faktörü (GWP) olarak adlandırılan bu etki için CO2 gazı referans alınmıştır. 

 

Soğutucu 

Akışkan 

Atmosferik 

Ömrü 

ODP 

Ozon İnceltme 

Potansiyeli 

GWP(CO2) 

Ozon tüketme 

potansiyeli 

GWP(R-11) 
Küresel Isınma 

Potansiyeli 

R-11 60 yıl 1.0 3300 1.0 

R-12 120 yıl 1.0 10 000 3.1 

R-113 90 yıl 0.8 4500 1.3 

R-114 200 yıl 0.7 13000 4.2 

R-115 400 yıl 0.4 25000 9.8 

R-500 - 0.74 2700  

R-502 - 0.33 13300 5.1 

R-22 15.3 yıl 0.05 1100 0.37 

R-123 2 0.02 28  

R-134a 15.5 yıl 0 900 0.29 

Tablo2.4: Soğutucu akışkanların çevreye etkileri 

 

2.2. Soğutma Cihaz ve Ekipmanları 
 

Sıvıdan buharlaşmaya geçiş (evaporation),buharlaşmadan sıvıya geçiş (Condensation) 

soğutma sisteminin temelini teşkil eder. Kapalı bir sistem içinde yer alan soğutma çevriminin 

dört ana elemanı vardır. Bunlar: 
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 Kompresör 

 Kondanser 

 Genleşme valfi 

 Evaporatör 

 

Bu elemanlar uygun borularla birbirine bağlanırlar.Evaporatör serpantinlerindeki 

kaynar soğutucu akışkandan çıkan düşük basınçlı buhar, basınç uygulanmak sureti 

ilekondenseregönderilir. Gazdaki ısı kondenserdealınır ve gaz sıvı hale getirilir. 

Sıvıevaporatör serpantinlerine ve genleşme valfine getirilmeden önce tanka alınır. 

Sıvıevaporatör serpantinlerinden geçerken, tekrar gaz haline dönüşür, böylece bu birimden 

ısı alırken soğuk ortam elde edilmiş olur. 

 

Şekil 2.4: Soğutma sistemi ekipman ve elemanları 
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2.2.1. Buzluk Kompresörleri 
 

Kompresörler düşük basınç ve sıcaklıktaki soğutucu akışkanı buharlaştırıcıdan emen 

ve sıkıştırarak yoğunlaştırıcıya basan cihazlardır.Uygulama alanında şu tür kompresörlerle 

karşılaşılabilir. 

 

Şekil 2.5: Soğutma kompresörü çeşitleri 

2.2.1.1. Pistonlu tip soğutma kompresörleri 

 

 Açık pistonlu tip kompresör 

 

Bu tip kompresörler bazen dıştan tahrikli olarak da bilinir. Basınçlı hava üretiminde 

kullanılan kompresörlerde silindir bloku üzerinde emme ve egzoz supapları bulunur. 

Soğutma kompresörlerinde emme ve basma supaplarının işlevi piston üzerine yerleştirilmiş 

olan tek yönlü özel bir klepe aracılığı ile yerine getirilir. Piston üst ölü noktadan alt ölü 

noktaya doğru hareket ederken soğutucu akışkan karterden silindire dolar ve alt ölü noktadan 

üst ölü noktaya doğru hareket ederken de silindirin içerisine dolmuş olan soğutucu akışkan 

sıkıştırılarak yoğunlaştırıcıya basılır. 

 

Gemilerde genellikle, tek veya çift pistonlu dik kompresörler kullanılır. Bir 

kompresörün ana elemanlarını şöyle sıralayabiliriz. 

 

 Silindir 

 Karter 

 Piston, piston kolu, krank mili, kasnak 

 Emme ve basma klepeleri 

 Kesici elemanlar (ventiller) 
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Şekil2.6: Açıktip pistonlu kompresör ve parçaları 

 Yarı hermetik tip kompresör 

 

Yarı hermetik tip kompresörler genellikle soğuk depolar ve market reyonları gibi 

büyük ticari tesislerde kullanılır. Tasarımı açık tiplere benzemekle birlikte farkı yönü 

elektrik motorunun kompresöre doğrudan bağlı olması ve sökülebilir kapalı ortamda 

bulunmasıdır. Dolayısıyla bu tip kompresörlerde soğutucu akışkan ve yağ motor sargılarıyla 

temas halinde olmaktadır. Avantajı sökülüp tamir edilebilmesidir.(Şekil-2.2) 

 

Resim 2.3: Yarı hermetik tip pistonlu kompresör 

 Hermetiktip kompresör 

 

Bu tip kompresörler ev tipi soğutucularda, küçük tip ticari soğutucu ve 

dondurucularda kullanılır. Elektrik motoru kompresöre doğrudan bağlı olup kaynakla 

birleştirilmiş bir kap (dom) içine yerleştirilmiştir. Motor yağ ve soğutucu akışkanla sürekli 

temas halindedir.(Şekil-2.3) Genellikle tamiri mümkün değildir. Motor kademesi 0-7.5 kW 

arasındadır. 
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Şekil 2.7: Hermetiktip pistonlu kompresörler 

2.2.1.2. Scroll (Sarmal) Tipi Kompresör 

 

Bu oldukça yeni bir kompresör tipi olup daha çok küçük tip split iklimlendirme 

cihazlarında kullanılır. Her biri spiral (scroll) şeklinde olan iki metal levhadan oluşur. 

Levhanın biri sabit diğeri ise dönme hareketi yapar. İki spiral alın alına dönerken buhar 

spiralin merkezine doğru sıkıştırılır. (Şekil-2.8) 

 

Şekil 2.8:Scrolltipi kompresör 

2.2.1.3. Türbinli Tip (Santrifüj) Kompresör 

 

Bu tip kompresör genellikle büyük klima santrallerinde kullanılır. Açık ve yarı 

hermetik tipleri mevcuttur ve soğuk su üretirler. Buhar yüksek devirde dönen çarkın 

merkezinden emilir ve merkezkaç kuvvet ile çıkış tarafına atılır. Çarkın dışında salyangoz 

biçimindeki zarf yardımıyla buhar basınçlı olarak basma tarafına yönlendirilir. Bu 

kompresörlerin sıkıştırma oranı yüksek değildir ancak buhar debisi yüksektir. 
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Şekil 2.9: Santrifüj kompresör 

2.2.1.4. Vidalı (Dişli) Kompresör 

 

Bu tip kompresörler vida dişine benzeyen ikiz çalışan helisel rotor grubuna sahiptir. 

Vidalardan biri loblara (diş çıkıntısı), diğeri ise lob boşluklarına sahiptir. Rotorlar gövde 

içine hassas olarak yerleştirilmiştir. Rotorlardan biri motora bağlı olup diğerini de 

hareketlendirir. Soğutucu akışkan buharı rotorlar üzerindeki lob boşluklarından taşınarak 

sıkıştırılmış olur. Eskiden bu tip kompresörlerin büyük tesisler için yalnızca açık ve yarı 

hermetik tipleri mevcuttu. Günümüzde küçük ticari sistemler için hermetik tipleri de 

geliştirilmiştir. (Şekil-2.4)  

 

Şekil 2.10: Vidalı (dişli) kompresörler 
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2.2.1.5. Dönel (Rotorlu) Kompresör 

 

Bu kompresör bir rotora sahip silindirik gövdeden oluşur. Rotor üzerinde gövde içine 

temas eden hareketli kanatçıklar mevcuttur. Rotor gövde içine eksenden kaçık 

yerleştirildiğinden dönme hareketi sonucunda soğutucu akışkan buharı genişleyen hacimden 

emilir, daralan hacimden sıkıştırılır. Motor çıkış güçleri 0.6-200 kW arasındadır. Büyük 

kompresörler ondan fazla kanata sahiptir. Bu kompresörler büyük tesisler için (booster) ve 

küçük ev tipi soğutucu ve klima uygulamalarında kullanılmaktadır. Dönel kompresörlerin bir 

değişik biçimi sabit tek kanatlı tipler olup standart vakum pompalarında kullanılır. 

 

Şekil 2.11: Çok kanatlı ve sabit tek kanatlı dönel kompresörün görüntüsü 

 Kompresör kapasite kontrol tertibatları 

 

Soğutma yükünün azalması, buharlaşma basıncı ve sıcaklığının düşmesine neden 

olmaktadır. Buharlaşma sıcaklığının düşmesi; soğuk odalarda korunmaya bırakılmış gıda 

maddelerinin bozulmasına, soğuk su üreteçlerinde suyun donmasına, iklimlendirme 

sistemlerinde hava dolaşım yollarının buzlanma nedeni ile tıkanmasına ve daha birçok zararlı 

durumlara yol açmaktadır. Buna benzer istenmeyen durumların oluşmaması için soğutma 

gücünü kontrol altına almak gerekir. Bu iş için izlenecek yol kompresör soğutma gücünü 

düşürerek denetim altına almaktır.Bu nedenle; 

 

 Küçük soğutma gücündeki sistemleri, planlanan soğutma elde edilince 

durdurmak, sıcaklık yükselince yeniden çalıştırmak  

 Buharlaştırıcı çıkışına basınç denetim düzenini uygulamak.Denetimli bir kısma 

işlemi sağlayan bu düzen, buharlaştırıcıda basıncın düşmesini önlemektedir. 

 Kompresör girişi ile çıkışı arasına basınçlı ayarlı kısa devre düzeni kurmak. 

 Çok silindirli kompresörlerde emme valflerini boşa almak.Böylece silindire 

dolan gaz, sıkışmaya uğratılmadan yeniden emiş durumuna getirilmesi mümkün 

olmaktadır. 

 Soğutma yükünün kontrolü yüzünden bazı pistonlu kompresörlerde klerens 

hücresi oluşturulması yoluna gidilir.Klerens hücre girişini denetim altında 

bulunduran el kumandalı veya otomatik kontrollü bir valfle,sıkıştırma sonunda 

soğutan bir kısım gazın hücreye dolmasına izin verir. Makine emmeye geçince 

de, hücrede ki bu yüksek basınçtaki gazın yeniden silindire girip genişlemesiyle, 

sistemin buharlaşma basıncının kararlı bir seviyede tutulması sağlanmış olur.  
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 Bazı makinelerde ise soğutma yükünü kontrol gayesi ile silindirde sıkıştırılan 

gazın bir miktarının kısa devre olmasını, yaniby-pass durumuna geçmesini 

denetleyen bir kontrol valfi, bu görevi üstlenmiştir. Yüksek soğutma gücündeki 

makinelerde soğutma yükünün kademeli olarak denetlenmesi için silindirlerin 

her biri bir veya birkaç kısa devre akışlı yapılmaktadır. 

 

2.2.2. Buzluk Kondenserleri 
 

Kompresör tarafından sıkıştırılarak basıncı ve sıcaklığı yükseltilmiş olan soğutucu 

akışkandan bu basınç ve sıcaklıkta ısı alarak yoğunlaşmasını yani sıvı hale gelmesini 

sağlayan cihazlara kondanser denir.Kondanser soğutma devresinin yüksek basınç kanadında 

bulunur. 

 

Kompresörde sıkıştırılarak ısınan gazın sıcaklığı yaklaşık 100 dereceye kadar 

erişmiştir. Kompresörde sıkıştırılırken makine yağını da beraberinde sürüklerse sıvılaştırma 

güçleşir. Bu bakımdan kompresörden çıkan yüksek basınçlı gazın yağı kondensere girmeden 

yağ ayırıcısında ayrılmalıdır. Yağ ayrıldıktan sonra kondensere giren sıcak ve yüksek 

basınçlı gaz, önce sahip olduğu basınçtaki doygunluk sıcaklığına kadar soğutularak aynı 

sıcaklıkta doymuş sıvı haline getirilir. Daha sonra soğutma devam eder. Soğutucu madde 

aşırı soğumuş sıvı haline gelir ve sıvı tankında toplanır.Kondenserde sıcak gazı soğutup 

yoğunlaştırmak için sistemin büyüklüğüne göre su veya hava kullanılır.Soğutucu gaz 

evaporatör ve kompresörden aldığı ısıyı kondenserde su veya havaya verir. 

 

2.2.2.1. Kondenser Çeşitleri 

 

Şekil 2.12: Kondenser çeşitleri  
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 Hava soğutmalı kondenserler 

 

Sıcak gazlar, hava sirkülasyonu ile soğutulan bir seri boru üstünden giriş yapar. En 

basit türü ev tipi soğutucunun arkasına monteli olandır. Büyük sistemlerde daha fazla 

soğutma etkisi elde etmek ve hava akımının kanatlı borular üzerinden geçirilmesini sağlamak 

amacı ile fanlardan yararlanılır. 

 

Şekil 2.12: a Zorlanmış hava soğutmalıb Tabii soğutmalı kondenser 

2.2.2.2. Su Soğutmalı Kondenserler 

 

Sıcak gaz, içinde suyla soğutulan bir boru demetinin bulunan gövdenin üst tarafından, 

girişyapar. Boruların sağladığı soğutma sayesinde gaz kondense olur (yoğunlaşır) ve sıvı 

halde gövdenin alt kısmından dışarı alınır. 

 

Şekil 2.13: a)Kovan borulu su soğutmalı b) Düz iç içe borulu sulu kondenser 

 

 

Şekil: 2.14: Kangal borulu kondenser 
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2.2.2.3. EvaporatifKondenserler 

 

Sıcak gaz hava soğutmalı kondenserlerde kullanılan türün benzeri bir boru grubunun 

üst kısmından sisteme giriş yapar.Borular üzerine su püskürtülür ve bu sayede soğuyarak 

kondense olan gaz,sıvı halde alt kısımdan dışarıya alınır.Sıcak boruların neden olduğu su 

buharı, bir fan sistemi ile tahliye edilir. Geri kalan su bir banyo içine döner ve bir pompa 

marifeti ile tekrar su püskürtücülerine sirküleedilir. Oluşan su kaybını karşılamak için, bir 

şamandıra kontrollü valf üzerinden su girişi sağlanmıştır. 

 

Tahliye edilen buhar yüklü havada bulunan su damlacıkları,damla tutucularla tutulur 

ve su banyosuna geri gönderilir. 

 

Şekil 2.15: Evaporatifkondenserler 

2.2.3. Evaporatör (Buharlaştırıcı-Soğutucu) 
 

Evaporatörün işlevi soğutulacak olan maddeden ısı almak ve bu sayede soğutucu 

akışkanın buharlaşıp gaz haline geçmesini sağlamaktır.Soğutulacak,serinletilecek yada 

dondurulacak maddelerin ısılarının çekilerek atılması,bu elemanlarda olmaktadır. 

 

Buharlaştırıcılarda esas olan,en az seviyede basınç düşümünde en en yüksek 

buharlaşma meydana getirmektir. Buharlaşma verimi,soğutan madde ile soğutulan madde 

arasındaki sıcaklıkları arasındaki farkın büyüklüğüne bağlı olduğu kadar boruların düz ve 

kolay ıslanabilmesine de bağlıdır.Boru yüzeylerinde oluşacak bir yağ filmi ise buharlaşmayı 

zorlaştıran önemli bir etkendir. 
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Şekil 2.16: Evaporatör (buharlaştırıcı-soğutucu) çeşitleri 

2.2.3.1. Hava Soğutan Evaporatörler 

 

 Raf tipi (plaka -pleyt -levha) evaporatörler 

 

Büyük bir soğutma yüzeyi vermesi için soğutucu akışkan iki plaka arasındaki 

kanallarda devrettirilir. Bu tür, ev tipi soğutucularda yaygın olarak kullanılmaktadır. Tek 

bakım gereksinimi plakaların buzdan arındırılmış durumda tutulmasıdır. Büyük endüstriyel 

tesislerdeki soğutucu akışkan taşıyan borular iki plaka arasında sızdırmaz yapıda olurlar. 

 

Şekil 2.17: Raf tipi (plaka -pleyt -levha) evaporatörler 

 Kanatçık tip (lamelli) evaporatör 

 

En çok kullanılan evaporatör türüdür ve genellikle hava sirkülasyonunun fanla 

sağlandığı sistemlerde bulunur. Kanatçıklar arasındaki hava akışının kesilmesi ve fan arızası, 

en çok karşılaşılan olumsuzluklardır. 

 

Şekil 2.18: Kanatçık (lamelli) borulu tip evaporatör 
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2.2.3.2. Sıvı Soğutan Evaporatörler 

 

Kuru genleşmeli (akışkan borulu) veya taşmalı (sıvı borulu) tipte olabilirler: 

 

 Kovan borulu (yüzey ve boru tipi)(shellandtube)  

 

Bu sistem bakır borulardan ve aradaki perdelerden oluşmaktadır. Borular üzerinde 

sıvılar dolaştırılarak soğutulur. 

 

Şekil 2.19: Kovan borulu evaporatör 

 Çıplak borulu (kangal borulu) (yüzey ve kangal tipi) (shellandcoil) 

 

Bu sistem bir sıra bakır borudan oluşmaktadır.(Çelik borular amonyakla çalışan büyük 

tesislerde kullanılır.)Bazen borular üzerinde tabii hava sirkülasyonu olduğu halde soğuk 

odalarda kullanılır. Bakımı boruların içini yağdan ve dış yüzeylerini buzlanmadan 

arındırılmış durumda bulundurmaktan ibarettir. Bir serpantin şeklinde düzenlenmiş çıplak 

borular, çok kere sıvıların soğutulması için kullanılırlar. Boruların dış yüzeyleri korozyon 

belirtileri yönünden kontrol edilmelidir. 

 

Şekil 2.19: Çıplak borulu tip evaporatör 
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2.2.4. Genleşme Cihazları 
 

Genleşme cihazları ile ilgili açıklamalar aşağıdadır. 

 

2.2.4.1. Kılcal Boru 

 

Kılcal borular küçük kesitli ve uzun olduğundan büyük basınç kaybı oluşur. Boru 

içinde sıvı gazdan daha kolay ve çabuk hareket ettiğinden evaporatörde sıvı yığılması 

olduğunda evaporatörün basıncı artar ve bu basınç artışı kılcal boruda buhara dönüşü artırır 

ve akış yavaşlar.  Bu da istenen bir durumdur. Kompresör durduğu zaman kılcal boru sıvı 

geçirmeye devam eder ve alçak ve yüksek basınç tarafları dengelenir. Böylece kompresör 

tekrar kalkış esnasında zorlanmamış olur. Ancak kılcal boruda kızgınlık (superheat) ayarı 

yapılmaz. Ancak borunun çapı ve boru değiştirilmek suretiyle çok farklı basınç farkları elde 

edilebilir. 

 

Şekil2.20: Kılcal boru 

2.2.4.2. Otomatik Genleşme Valfi 

 

Bu valfin asıl fonksiyonu sıvı hattından evaporatöre giden soğutucu akışkan miktarını 

otomatik olarak ayarlamaktır. Diyaframın üzerinden topuz ile ayarlanabilen yay basıncı tesir 

eder (Şekil-2.19). Diyaframın altından P2 sabit yay basıncı ve P3evaporatör iç basıncı tesir 

eder. 

 

Üst yay basıncı P1  P2+P3 olduğunda valften soğutucu akışkan geçmeye başlar. Bu 

valf evaporatörde sabit bir buharlaşma basıncı ve kızgınlık temin eder. Evaporatörün 

buharlaşma basıncı ve kızgınlık miktarı topuz çevrilerek ayarlanabilir. Topuz sağa 

çevrildiğinde evaporatör basıncı artar, kızgınlık azalır.  Sola çevrildiğinde ise evaporatör 

basıncı azalır, kızgınlık artmış olur. 

 

Şekil2.21: Otomatik genleşme valfinin çalışması 
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2.2.4.3. İç Dengelemeli Termostatik Genleşme Valfi 

 

Şekil-2.20’deki TGV’nin diyaframı üst taraftan P1 kuyruk (bulb) gazı ile aşağı 

itilmeye zorlanır. Diyaframın altından P2 yay kuvveti ve P3evaporatör iç basıncı, üstteki P1 

basıncına karşı koyacak ve valf kesitini kapamaya çalışacaktır. Valfin kesiti açılabilmesi için 

P1  P2+P3 olduğunda evaporatöre sıvı soğutucu akışkan gönderilir. Bu durumda 

evaporatörde buharlaşma oluşur ve P3 basıncı P2 basıncı valf kesitini kapamaya çalışır.  P1 

basıncı ise azalmış olur. Daha sonra akış azaldığından kızgınlık tekrar artar ve P1 basıncı 

diyaframı tekrar aşağı iterek kesiti tekrar açar. Bu değişme periyodu emme hattında hafif 

basınç değişmeleriyle kararlı hale gelir. Ancak kızgınlık ayarı P2 yay kuvvetinin 

değiştirilmesiyle yapılabilir.  Bu işlem yaya bağlı bir vidanın ayarıdır. TGV’lerde kızgınlığı 

4
°
K artırmak için vidayı bir tam tur sağa döndürmek (tornavida ile) yeterlidir. Kızgınlığı 

azaltmak için vidayı ters yönde döndürmek gerekir. 

 

Şekil 2.22: İç dengelemeli TGV’nin çalışma prensibi 

2.2.4.4. Dış Dengelemeli Termostatik Genleşme Valfi 

 

Bu valf iç dengelemeli TGV gibi çalışır. Farkı, iç dengelemeli TGV’de P3 basıncı 

evaporatör girişinden alınırken dış dengelemeli TGV’deevaporatör çıkışından alınır (Şekil-

2.21). Büyük tiplerde evaporatör içinde oluşan basınç kayıpları büyüktür. Bu nedenle P3 

basıncını girişten almak valfin yetersiz çalışmasına, avlanmasına neden olur. Bu nedenle 

büyük kapasiteli evaporatörlerde dış dengelemeli TGV kullanılır. 

 

Resim 2.4: Dış dengelemeli TGV 
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2.2.4.5. Termoelektrik Genleşme Valfi 

 

Bu valf, termostatik genleşme valfi ile aynı prensiple çalışır; ancak elektronik 

elemanlar kullanır. Kuyruk yerine emme hattına bir termistör hissedici monte edilir. Emme 

hattındaki sıcaklık arttıkça termistörün direnci düşer, böylece seri devredeki ısıtıcının direnci 

artacağından sıcaklığı artmış olur. Diyaframın üst tarafı ısındığında diyafram aşağıya doğru 

itilir ve evaporatöre verilen soğutucu akışkan miktarı arttırılmış olur. (Şekil-2.22 ve Şekil-

2.23) 

 

Şekil 2.23: Termoelektrik genleşme valfi ve çalışması 

2.2.4.6. Elektronik Genleşme Valfi 

 

Yeni gelişmeler termostatik valf yerine, elektronik (genelde mikro işlemcili) kontrollü, 

elektrik tahrikli valfler kullanılması yönündedir. Kızgınlık bir sıcaklık hissedici ile ölçülür, 

doyma sıcaklığı başka bir hissedici veya doyma sıcaklığını hesaplayan bir basınç hissedici 

ile ölçülür. Bu iki sıcaklık farkı, yani kızgınlık, ayar büyüklüğü olarak kullanılır. 

 

Bu valflerin önemli bir avantajları kapasite kademelerinin çok geniş olabilmesidir. 

 

Resim 2.5: Elektronik genleşme valfleri 

2.2.4.7. Alçak Basınç Tarafı Şamandıralı Valfi 

 

Bu valf sistemin alçak basınç tarafına bağlanır. Evaporatördeki sıvı seviyesini kontrol 

eder (Şekil-2.26). Sıvı seviyesi düştüğünde şamandıra sıvı seviyesi ile birlikte aşağı iner ve 

valf kesitini açar. Evaporatöre tekrar sıvı dolar. Bu valf kızgınlığı ayarlayamaz. Sistemdeki 

soğutucu akışkan miktarının çok iyi ayarlanması gerekir. Sıvı taşmalı tip evaporatörlerde 

kullanılır. Hassas olmadığından günümüzde çok kullanılmamaktadır. 
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Şekil 2.24: Alçak taraf şamandıralı valfin bağlantısı 

2.2.4.8. Yüksek Taraf Şamandıralı Valfi 

 

Bu valf kondenserin altındaki sıvı tankına takılır. Tanktaki sıvı seviyesi yükselince 

valf kesiti açılır ve sıvı hattına soğutucu akışkan geçişi olur(Şekil-2.27). Kompresöre sıvı 

yürümesi tehlikesi olduğundan soğutucu gaz miktarının hassas olarak ayarı gerekir. 

Evaporatördeki kızgınlık miktarı sürekli yüksek tutulmalıdır. Alçak taraf şamandıralı valfine 

benzer nedenlerle pek yaygın değildir. 

 

Şekil 2.25: Yüksek basınç tarafı şamandıralı valf 

2.2.5. Soğutma Sistem Aksesuarları 
 

Soğutma sistem aksesuarları aşağıda açıklanmıştır. 

 

2.2.5.1. Sıvı Hattı Filtre-Kurutucu 

 

Kurutucular, sıvı soğutucu akışkan hattı üzerine kondenserden sonra ve genleşme 

valfinden hemen önce yer alacak şekilde monte edilirler. Daha büyük parçacıkların alınması 

için kompresör emiş hattı üzerine bir tel süzgeç monte edilir. Kurutucu elemanlarda, neme 

çabukça doyan ve değiştirilmesi gereken nem absorbe edici niteliğe sahip kurutucu materyal 

bulunur. Bir kurutucu elemandan hemen sonra çoğunlukla bir gözetleme camı bulunur. 

Amonyak sistemlerine kurutucular monte edilmez. Havşalı bağlantılı ve kaynaklı bağlantılı 

olmak üzere iki çeşidi vardır. 
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 Kapalı tip kurutucular 

 

Bunlar içinde kurutucu materyal bulunan, kapalı tip kovan gövdelidir. Bunlar 

sistemden sökülüp yedeği ile değiştirilir. Çıkarıldıktan sonra genellikle atılır. 

 

 Yeniden kullanılabilir kurutucular 

 

Kurutucu materyal alınabilir ve kurutucu gövdesi yeni bir kurutucu materyalle tekrar 

doldurulabilir. Kurutucu materyal olarak silika jel kristallerinin yaygın bir kullanım alanı 

vardır ve bunlar fırında ısıtılıp kurutularak tekrar sisteme takılabilir. Yağ ile kirlenen 

kristaller hemen boşaltılmalıdır. 

 

 Asit absorbe eden kurutucu filtreler 

 

Hava sızdırmaz sistemlerde, işlevini yitirmiş bir kompresör (yanmış),soğutucu 

akışkanın kimyasal olarak ayrışmasına ve sistemde zararlı asitlerin oluşmasına neden olur. 

Kompresörün bozulma olasılığına karşı, kompresör emiş valfinden hemen önce, asit absorbe 

edici özel bir kurutucu eleman yerleştirilmesine gereksinim vardır. 

Bu tip kurutucular sistemlerde devamlı olarak bulundurulur ve tam kapalı veya yüklenebilir 

türden olurlar. 

 

Resim 2.6: Sıvı hattı filtre-kurutucuları (sabit ve değiştirilebilen kartuşlu) 
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2.2.5.2. Gözetleme Camları 

 

Kurutucudan sonra nem gösterici izleme camları takılabilir. Soğutucu akışkandaki 

nem, kurutucunun değiştirilmesinin veya yeniden yüklenmesinin gerektiğini gösteren bir 

renk değişikliğine neden olur. 

 

Resim 2.7: Gözetlemecamları  

2.2.5.3. Tel Süzgeçler (Pislik Tutucular) 

 

Süzgeçler bazen, kompresör emiş valfleri, genleşme valfleri gibi yabancı maddelerin 

içine girmesinden etkilenen önemli düzeneklerden önce takılırlar.Bir kurutucu, süzgeç ve 

gözetleme camı bazen tek bir ünite halindedir. 

 

Resim2.8: Pislik tutucu 
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2.2.5.4. Emme Hattı Filtre-Kurutucuları 

 

Asitleri adsorbe eder. Yabancı maddelerin ve çökeltilerin tutulmasına yardım eder. 

 

Şekil 2.26: Emmehattı filtre-kurutucuları 

2.2.5.5. Sıvı Depoları 

 

Soğutucu akışkanın depolanması için kullanılabilecek fazla akışkanı sigorta eder. 

Kılcal borulu sistemlerde kullanılmaz. 

 

Şekil 2.27: Sıvıdepoları 

2.2.5.6. Titreşim Emici 

 

Soğutucu hatlarındaki titreşimleri absorbe eder. Soğutucu hatlarındaki çatlama ve 

gevşeme olmasını önler. 

 

Şekil 2.27: a)Emme hattı akümülatörü ve kesiti b) Titreşim emici 
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2.2.5.7. Distribütör 

 

Genleşme valfinden sonra takılarak evaporatöre geçen soğutucu akışkanın çok kanallı 

olarak geçişini sağlar. Evaporatör verimini artırır. 

 

Resim 2.8: Distribütör 

2.2.5.8. Basma Hattı Susturucusu 

 

Basma hattındaki sıkıştırma sesinin diğer elemanlara ulaşmasını önler. 

 

Resim 2.9: Basma hattı susturucusu 

2.2.5.9. KondenserBasınç Regülatörü 

 

Sulu kondenserlerdeki su geçişini basma hattı basıncına veya sıvı hattı sıcaklığına 

göre ayarlar. 

 

Şekil 2.28: Kondenser basınç regülatörü 
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2.2.5.10. Çek Valfler 

 

Akışı tek yönde geçiren ancak diğer yönde geçirmeyen valflerdir. 

 

Resim 2.9: Çek valfler 

2.2.5.11. SolenoidValfler 

 

Soğutma sistemi hatlarını elektromanyetik kontrolle açma ve kapamaya yarayan 

valflerdir. İki temel tipi mevcuttur: Direkt etkili ve pilot kontrollü. 

 

Resim 2.10: a)Doğrudan etkili solenoid valflerb) Pilot kontrollü solenoid valf 

 

2.3. Soğutucu Akışkan Hatları 
 

Soğutucu akışkan hatları ile ilgili açıklamalar aşağıdadır. 

 

2.3.1. Basma Hattının Görevleri 
 

Kompresör vasıtası ile sıcak gaz halindeki akışkankondensere basılır. Bütün devrede 

basınç farkı oluşturulup akışkanın dolaşım yapması sağlanır. Büyük sistemlerde yağın 

kondensere geçişi bu hatta bağlanan yağ ayırıcı ile önlenir.Gürültü ve titreşimler susturucu 

ve titreşim emici (eliminatör) ile önlenir. Kompresöre kondenserden sıvı halde akışkan 

yürümesi konulan çek valf ile önlenir.Konulan servis valfi ile sıvı halde gaz şarjı ve basınç 

kontrolü yapılabilir. 
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2.3.2. Sıvı Hattının Görevleri 
 

Kondenserde yoğunlaşan soğutucu akışkanın depolanıp evaporatöre düzenli olarak 

verilmesini sağlar.Üzerindeki filtre-kurutucu verilmesini sağlar.Üzerindeki gözetleme ve 

nem kontrol camları ile soğutucu akışkan miktarının yeterli ve kuru olup olmadığını, 

sistemde hava bulunup bulunmadığını anlamamıza yardım eder.Üzerindeki kapama valfi ile 

soğutucu akışkanın emme hattından alınıp kondenser ve sıvı deposuna hapsedilmesine 

(pump-down:aşağı pompalama) yardımcı olur.Üzerindeki servis valfi ile sıvı halde akışkan 

şarjına ve deşarjına yardımcı olur. 

 

2.3.3. Emme Hattının Görevleri 
 

Evaporatörde buharlaşan akışkanın kompresöre kolayca döndürülmesini 

sağlar.Evaporatöre sıvı ile birlikte gelen yağın kompresöre yağ cebi ile tanecikler halinde 

dönmesini sağlar.Üzerindeki emme hattı akümülatörü sayesinde kompresöre sıvı soğutucu 

akışkan yürümesini önler.Üzerindeki servis valfi ile sisteme buhar halinde gaz ilavesi yapma 

imkânı verilir. 

 

Şekil 2.29: Soğutucu akışkan hatları 
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2.4. Soğutma Sisteminin Çeşitli Yerlerinde Soğutucu Gazın Durumu 
 

Soğutma sisteminin çeşitli yerlerinde soğutucu gazın durumu ile ilgili açıklamalar 

aşağıdadır. 
 

2.4.1. Buhar 
 

 Evaporatör çıkışı 

 Kompresör domu 

 Emme hattı 

 Basma hattı 

 Kondenserin üst kısmı 

 

2.4.2. Sıvı 
 

 Kondenserin altı 

 Sıvı hattı 

 Evaporatörün girişi 

 

Şekil 2.30: Soğutucu akışkanın sistemdeki durumları   
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek faaliyeti gerçekleştiriniz. 

 

İşlem basamakları Öneriler 

 Kompresör ve tüm fan veya pompaları, 

başlatıcı butona hafifçe dokunarak çok 

kısa bir süre için çalıştırınız. 

 Dönme yönünün doğruluğunu kontrol 

ediniz. 

 Tesisin uygun olarak yüklendiğinden ve 

tüm kompresör ve kumandaların yol 

verme öncesi kontrolünün yapıldığından 

emin olunuz. 

 Emme ve basma basınçlarını kontrol 

ediniz. 

 Kompresör yağ basıncını kontrol ediniz. 

 Emme ve basma sıcaklık derecelerini 

kontrol ediniz. 

 Daha büyük tesislerde aşağıda 

belirlenen birçok ilave değerlerin tespit 

edilmesi gerekir. 

 Soğutucu akışkanın kondenserden 

geçerken uğradığı sıcaklık derecesi 

kaybı ve evaporatörden geçerken 

uğradığı sıcaklık derecesi artışını 

kontrol ediniz. 

 Kondenserden geçerken soğutucu 

akışkanın uğradığı sıcaklık derecesi 

artışını kontrol ediniz. 

 Kompresör yağı ve silindir başlığının 

sıcaklık derecesi değerlerini kontrol 

ediniz. 

 Boruların gevşek olup olmadığını, 

makinenin aşırı titreşimle çalışıp 

çalışmadığını kontrol ediniz. 

 Kompresör yağının seviyesini kontrol 

ediniz. 

 Uygun şekilde defrost işleminin yapılıp 

yapılmadığını kontrol ediniz. 

 Kondenserin ısıtma yüzeylerinin 

temizliğini kontrol edin. 

 Tüm basınç tahliye valflerinin ve 

emniyet düzeneklerinin iyi durumda 

olduğunu ve tahliye borularının tıkalı 

olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Bütün donanım, tespit elemanları ve 

boru kelepçelerinin emniyetle 

sıkıştırıldığını kontrol ediniz. 

 Sisteminin alçak basınç tarafındaki tüm 

soğutucu akışkan borularının doğru 

olarak izole edildiğinden ve izolasyonun 

üzerine buhar sızdırmaz tabaka ile 

kaplandığından emin olunuz. 

 Tüm elektrik bağlantılarının sıkıştırılmış 

uygun izolasyonlu ve mevcut 

kapaklarının sıkı şekilde kapalı 

olduğundan emin olunuz. 

 Dönme yönü gövde üzerinde okla 

gösterilmiş durumdadır. Kompresörün 

doğru yönde döndüğünden emin olmak 

için, fanlardaki hava akış yönünü kontrol 

ediniz. 

 Küçük tesislerde sabit manometrelerle 

basınç kontrolü yapılmayan alanlarda, 

geçici test manometreleri ile basınç 

düzeyi kontrolü yapılır. 

 Soğuk odanın veya soğutulmakta olan 

malzemenin, sıcaklık derecesi, yol 

vermeden önce bu değeri termometreden 

okuyunuz ve bu sıcaklık derecesinin 

tasarımla belirlenen sıcaklık derecesi 

düzeyine düşünceye kadar geçen süreyi 

kaydediniz. Bu işlem en önemli 

işletmeye alınmadan önce yapılan 

kontroldür ve birimin tesis için yeterli 

soğutma kapasitesine sahip olduğunun 

göstergesidir. 

 Hava soğutmalı kondenserlerde olası kir 

ve gres kalıntısını, fırça ile temizleyiniz. 

 Az ya da çok olmamasına dikkat ediniz. 

 Evaporatörün soğutma yüzeylerinin 

temiz olduğunu görünüz. 

 Kondenserlerin daha ziyade boruların içi 

deniz mikroorganizmalarının birikimi ile 

tıkanır. Bu nedenle sık sık kapaklar 

açılarak içleri şişlenir. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Havalandırma sistemlerinin serbest ve 

işler durumda olduğunu kontrol ediniz. 

 Bağlantı yerleri özellikle kontrol edilir. 

 

  



 

 52 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Kompresör ve tüm fan veya pompaları, başlatıcı butona hafifçe 

dokunarak çok kısa bir süre için çalıştırdınız mı? 
  

2. Dönme yönünün doğruluğunu kontrol ettiniz mi?   

3. Tesisin uygun olarak yüklendiğinden ve tüm kompresör ve 

kumandaların yol verme öncesi kontrolünün yapıldığından emin 

oldunuz mu? 

  

4. Emme ve basma basınçlarını kontrol ettiniz mi?   

5. Kompresör yağ basıncını kontrol ettiniz mi?   

6. Emme ve basma sıcaklık derecelerini kontrol ettiniz mi?    

7. Kompresör yağı ve silindir başlığının sıcaklık derecesi 

değerlerini kontrol ettiniz mi? 
  

8. Boruların gevşek olup olmadığını, makinenin aşırı titreşimle 

çalışıp çalışmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

9. Kompresör yağının seviyesini kontrol ettiniz mi?   

10. Evaporatörün soğutma yüzeylerinin temiz olduğunu uygun 

şekilde defrost işleminin yapılıp yapılmadığını kontrol ettiniz 

mi? 

  

11. Kondenserin ısıtma yüzeylerinin temizliğini kontrol ettiniz mi?   

12. .Tüm basınç tahliye valflerinin ve emniyet düzeneklerinin iyi 

durumda olup olmadığını ve tahliye borularının tıkalı olup 

olmadığını kontrol ettiniz mi? 

  

13. Havalandırma sistemlerinin serbest ve işler durumda olup 

olmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Genel anlamda soğutulacak olan maddelerden ısı alarak onları soğutan maddelere ne 

denir?  

A) Soğutucu akışkanlar 

B) Isıtıcı akışkanlar 

C) Genleştirici akışkanlar 

D) Düzenleyici akışkanlar 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi soğutucu akışkanlarda kaçak kontrol metotlarından birisi 

değildir? 

A) Sabun köpüğü 

B) Torçlambası 

C) Sorch lamba detektörü 

D) Elektronik kaçak detektörü 

 

3. Sıvıların buharlaşma ısıları, bulundukları ortamın basıncına göre doğru orantılıdır.100 

derecede suyun atmosferik basınçta (1 atm) buharlaşma noktasıdır. Kapalı kazanda 10 

barda su kaç derecede buharlaşır? 

A) 100 °C 

B) 185 °C 

C) 135 °C 

D) 90 °C 

 

I-Yanıcı ve patlayıcı olmalı, 

II-Ucuz olmalı, 

III-Zehirleyici olmamalı 

4. Soğutucu akışkanların aşağıdakilerden hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? 

A) Yalnız I  

B)  Yalnız II 

C) II-III 
D) I-III 
 

5. Kapalı bir sistem içinde yer alan soğutma çevriminin dört ana elemanı vardır. 

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir? 

A)  Kompresör  

B) Kondanser 

C)  Genleşme valfi  

D)  Sıkıştırma valfi 

 

6. Buzluk kompresörleri alanında aşağıdaki kompresörlerden hangisi kullanılmaz? 

A) Pistonlu tip soğutma kompresörleri 

B) Civatalı tip kompresör 

C) Scroll (sarmal) tipi kompresör 

D) Türbinli tip (santrifüj) kompresör 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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I-Silindir 

II-Karter 

III- Krank mili 

IV-Kesici elemanlar (Ventiller) 

7. Aşağıdakilerden hangisi pistonlu kompresörün ana elemanlarından değildir? 

A) I-II-III-IV 

B) II-III-IV 

C) I-II-IV 

D)  Yalnız I 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi ana kondenser tiplerinden değildir? 

A) Su soğutmalı 

B) Hava soğutmalı 

C) Evaporarif 

D) Yağlı 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 
Bu öğrenme faaliyeti ile soğutucu gazın sisteme doldurulmasını ve bakımını 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Konu ile ilgili bilgileri çeşitli kaynaklardan araştırınız. 

 

3. SOĞUTUCU GAZIN DOLDURULMASI 
 

Soğutma tesisinin soğutucu akışkanla tam olarak yüklenmesinden önce soğutma 

sistemlerine basınç testi uygulanmalıdır.Basınç testi, ilk montajdan ve gaz sisteminin 

herhangi bir sisteminin bakımından sonra yapılmalıdır. 

 

Soğutma sistemlerinin, ilk montajda ve sonradan oluşan kaçaklardan veya bakım 

işlemlerinden kaynaklanan soğutucu akışkan azalmalarını tamamlamak için, soğutucu 

akışkan yüklenme gereksinimi doğar. Bir boş sistemin doğru miktarda yüklendiğinden emin 

olma yöntemi, yükleme işlemi esnasında tüpü veya tüpleri tartmaktır. 

 

3.1. Bir Soğutma Sistemini Basınçlandırmak İçin Gerekli Emniyet 

Kuralları 
 

 Güvenlik gözlüklerini takınız. 

 Soğutma sistemini basınçlandırmada asla 02 ve asetilen kullanma (Dikkat: 

Oksijen yağ ile temas ettiğinde patlayacaktır.  Asetilen 15 psi değerinin 

üzerinde bulunursa patlar.) 

 Asla regülatörsüz kuru azot kullanmayınız. (Dikkat: Azot tüpleri 2000 psi’den 

fazla basınç ihtiva eder.) 

 Asla basınçlı silindire veya sisteme direkt ısı uygulamayınız. 

 Soğutma sistemi kaçak testi esnasında 150 psig değerinin üzerinde asla 

basınçlandırılmamalıdır. 

 

3.2. Bir Soğutma Sisteminde Kaçak Olup Olmadığını Belirlemek 

İçin Gerekli Kontrol Basamakları 
 

 Evaporatör sıcaklığını kontrol ediniz. 

 Emme hattı basıncını kontrol ediniz. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Yüksek taraf basıncını kontrol ediniz. (Not: Basınç okumaları yalnız başına 

soğutucu akışkan eksikliğini gösteren faktör değildir.) 

 Görülen yağ lekeleri 

 Sıvı hattında görülen kabarcık ve akış kesilmeleri 

 

3.3. Yükleme İşleminin Yapılışı 
 

 Bir soğutucu akışkan tüpü uygun bir irtibat hortumu ile kompresörün emiş 

tarafına bağlanır. 

 Sıvı gelmesini önlemek için tüpün dik konumda tutulmasını ve yükleme 

hortumunun sisteme bağlanmadan önce temizlenmesi sağlanır. 

 Yükleme valfi ve tüp valfi açılır. 

 Kompresör çalıştırılır. 

 Kompresör vakum metresi gözlenerek tüp valfi az bir pozitif basınç verecek 

şekilde ayarlanır. 

 Sisteme yükleme yapmak için kompresör çalıştırılır. 

 Tüp boşaldıkça sıvının hala mevcut bulunduğu alt kısmın dış tarafında, 

buzlanma başlar. 

 Sisteme yeterli miktarda soğutucu akışkan ilave edildiğinde; 

 Tüp valfi kapatılır, yükleme valfi kapatılır, kompresör durdurulur. 

 Eğer tesisin soğutucu akışkan kapasitesi bilinmiyorsa veya tesise kısmi yükleme 

yapılıyorsa sistemin aşağıdaki durumlarında tam yükleme yükleme yapıldığı 

anlaşılacaktır. 

 Gözetleme camından izlenen soğutucu akışkan akışı, kabarcıklar oluşmaksızın 

sürekli duruma gelince veya 

 Bir sıvı tankı seviye gözetleme camında izlenen düzey, tüm cam alanın yaklaşık 

üçte birini gösteriyorsa 

 

Şekil 3.1: Yükleme işleminin yapılışı 
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3.4. Buzluk Ambarları 
 

Modern son yapılan soğuk hava depolu gemiler tamamen flexible birçok maksatlı 

reefer gemiler olarak düşünülüp paletli ve dökme halinde soğutulmuş yükler halinde 

dünyanın dört bir yanına taşınır.Soğuk depolu gemiler bilhassa, muz, narenciye, yumurta, 

tavuk ve dondurulmuş et taşınabilmesi açısından -30 ile 13 arasında geniş bir soğutma ısısı 

yelpazesinde büyük dört köşe biçiminde ambarları olan gemilerdir. 

 

Reefer gemiler aynı zamanda güverte yükü olarak ambar kapakları üzerinde tam 

yükte, 30 ton gelen 40 feetlik kendinden soğutmalı elektriği gemiden konteynırlartaşırlar. 

Geminin kendi kreynleri ile çok çabuk tahliye imkânlarıvardır. Bu maksatla ambar kapakları 

üzerleri emniyetli bir şekilde kilitlenme imkânları vardır. 

 

Konteynırlar 20-40 feet uzunluk,8 feet en 8 feet yükseklik olarak çelik saclardan imal 

edilirler. Modern soğuk hava ambarlı gemiler 19-20 mil saatte gidebildikleri gibi sırf muz 

taşıyan reefer gemiler 22-25 mil sürat yaparlar. 

 

Soğuk hava depolu gemilerde yükün çok çabuk boşaltılması en önemli 

işlerdendir.Soğutulmuş dökme ve muz tahliyesinde çabukluk sağlama açısından, geminin 

bordalarında açılmış kapaklardan, geniş ambar ağızlarından krey ve konveyörlerle 

boşaltılırlar. 

 



 

 58 

 

Şekil 3.2: Gemide kullanılan buzluk ambarları 

3.4.1. Ambarlarda Isının Korunması 
Ambarlardaalabandalar, ambar perdeleri ve ambar kapak altları cam yünü döşenerek 

ısı kayıpları önlenir. 

 

3.5. Buzluk Makineleri 
 

Boruların içinden tuzlu su dolaştırılır.Soğutma odalarında ambarlarında tuzlu su 

boruları etrafında alüminyum kanatlar sarılı olarak alabandalara döşenmiştir. Kuvvetli fanlar 

vasıtası ile soğuk hava etrafa dağıtılır. 
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3.6. Buzluk Makinelerinde Kullanılan Yağın Özellikleri 
 

75 kw gücünün altındaki kompresörlerde, yatak yağlamaları çarpma ile sağlanır. Daha 

büyük buzluk ve kompresörlerde yatak yağlamaları dişli pompa ile sağlanır. Bu durumda 

ısınan yağ, yağkulerindengeçirilerek 50ºc ye kadar soğutulur.Soğutma kompresörlerinde 

uygun numaralı yağın kullanılması esastır.Soğutma kompresörü yağı şu özellikleri 

taşımalıdır. 

 

 Hiçbir şekilde soğutucu akışkanla kimyevi reaksiyona girmemelidir. 

 Kompresör valflerinde piston segmanlarında karbonlaşma yapmamalı. 

 Viskozitesinin değişmemesi, böylece iyi yatak yağlaması yapmasının 

sağlanması gerekir. 

 Yağın düşük sıcaklıkta (-10,-20) mumlaşarak ince delikleri tıkamaması gerekir. 

 İçinde nem bulunmamalıdır. 

 

Buzluk kompresörlerinde kullanılan yağlar diğer yağlara göre daha pahalı ve 

belirleyici kaplarda satılır. Yapımcı firmanın tavsiye ettiği yağlar kullanılmalıdır. 

 

3.6.1. Kompresöre Yağ Konulması 
 

 Emiş valfi kapatılır. 

 Emiş manometresi atmosferik basıncın çok az üstünü, yaniyaklaşık sıfırı 

gösterinceye kadar çalıştırılır. 

 Kompresör durdurulur. 

 

3.6.2. Yağ Seperatörler 
 

Daha büyük sistemlerde sistemden fazla yağı almak için Kompresörün çıkış tarafına 

bir yağ seperatörüyerleştirilir. Fazla yağ seperatör haznesinden tahliye edilmelidir. 

Yağseperatörlerinde genellikle bir şamandıra ile kontrol edilen, kompresörkarterine yağın 

geri dönüş hattı bulunur. Yağ tüketimi artarsa şamandıra valfinin doğru çalışıp çalışmadığı 

ve yağ dönüş hattının tıkalı olup olmadığı kontrol edilir. Yağın muhakkak freon gazından 

ayrılması gerekmektedir. Zira yağ ısı transferini zayıflatır. 

 

3.7. Soğutma Sistemine HavanınKarışması 
 

Eğer hava veya diğer yoğunlaşmayan diğer gazlar sistemde birikirse, 

bunlarkondenserde bir izolasyon tabakası oluşturur, çıkış sıcaklık derecesinin ve basıncının 

yükselmesine neden olurlar. Verimli bir çalışma için tesis havadan arındırılacak şekilde 

temizlenmelidir. Soğutma sisteminden havanın alınması için;  

 

 Tanktan sonraki sıvı hattı valfi kapatılır ve kompresör birkaç dakika çalıştırılır. 

 Kompresör durdurulur ve çıkış kesme valfi kapatılır. 

 Havanın en yüksek alanda birikmesini sağlamak için, sistem kompresör 

çalıştırılmadan bir süre bırakılır. 
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 Kör kapak sökülür ve sistemin en yüksek noktasındaki tahliye valfi kontrollü 

olarak açılır.(Genelde kondenserin üstünde bulunur.) 

 Sistemin yaklaşık 30 saniye süre ile tahliye olması sağlanır. 

 Tüm hava tahliye oluncaya kadar işlem tekrarlanır. 

 İş bitiminde kör kapak tekrar kapatılır. 

 Havanın tahliyesinden ve yüklemenin tamamlanmasından sonra emme ve 

basma basınçlarının ve sıcaklık derecelerinin kontrol edilmesi için sistem bir 

süre çalıştırılır.Göstergelerden sistemin az yüklenmiş veya çok yüklenmiş 

olduğu belirlenebilir. 

 Kondenser çıkışındaki sıvı sıcaklık derecesi kontrol edilir ve bu değeri çıkış 

basıncına tekabül eden doyma sıcaklık derecesi ile karşılaştırılır.Eğer dikkate 

değer bir fark var ise sistemde hava var demektir. 

 

3.8. Rutubetin Etkisi 
 

Montajdan ve onarımdan sonra sistemde nem izleri kalır ve iç korozyona neden 

olur.Bu nedenle gaz vermeden önce nemin arındırılması gerekir. Suyun buharlaşmasını 

sağlayıcı düşük basınç ortamı yaratılır. 

 

Soğutma sistemindeki nem kalıntılarını tutmak için filtre kurutucuları kullanılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek faaliyeti gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gösterge (şarj manifoldu) setini sisteme 

bağlayın. 

 Servis valflerini ara konuma getirin. 

 Gösterge setinin ortasındaki hortumu 

azot regülatörüne bağlayın. 

 Regülatör vidasını saat ibresine ters 

yönde döndürüp ayarlayın. 

 Azot silindir valfini çeyrek tur döndürüp 

açın. 

 Basınç istenen değere ulaşıncaya kadar 

ayarlama vidasını saat ibresi yönüne 

döndürün. (Not: Genellikle kaçak testi 

için 100 psig basınç yeterlidir.) 

 Gösterge manifoldundaki yüksek taraf 

valfini yavaşça açın. 

 Alçak ve yüksek taraf basınçlarının 

dengelenmesine izin verin. (Not: Bu 

işlem esnasında manifoldtaki alçak taraf 

valfi kapalı kalacaktır.  Şayet manifold 

alçak taraf göstergesi basıncı 

yükselmezse, bu muhtemel bir tıkanmayı 

gösterir.) 

 Her kompresör sisteminde en geçerli 

gaz çektirme yeri ekspenın valften 

sonradır. 

 Bağlantının sıkı olmasına dikkat ediniz. 

 Hortumun içindeki havayı gaz ile 

temizleyiniz.Freon hafifçe kaçırırken, 

doldurma valfi tarafındaki laçka olarak 

bırakılan hortumun rakorunu tam olarak 

sıkınız. 

 Bu işlemi valf spındılını bir tur aşağı 

doğru vira ederek yapınız. 

 Emme tarafından gaz çektiriyorsanız 

freon tüpünü dik konumda tutunuz. 

 Tamamen sıvı freonun gitmesi için her 

çektirmede tüp önce ve sonra tartılarak 

ne kadar gaz çektirildiği anlaşılır. 

 Sisteme yeterli miktarda soğutucu 

akışkan ilave edildiğinde; yani 

gözetleme camından izlenen soğutucu 

akışkan akışı, kabarcıklar oluşmaksızın 

sürekli duruma gelince tüp valfini 

kapatınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Valf spındılını gidebildiği kadar manometre 

bağlantısına doğru laçka edilerek çevirdiniz mi? 
  

2. Freon tüpü ile kompresör alıcısını birleştirdiniz mi?   

3. Kompresörü çalıştırdınız mı?   

4. Tüp valfini kapattınız mı?   

5. Yükleme valfini kapattınız mı?   

6. Kompresörü durdurdunuz mu?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

I-Sıvı gelmesini önlemek için tüpün dik konumda tutulmasını ve yükleme hortumunun 

sisteme bağlanmadan önce temizlenmesi sağlanır. 

II-Yükleme valfi ve tüp valfi açılır. 

III-Bir soğutucu akışkan tüpü uygun bir irtibat hortumu ile kompresörün emiş tarafına 

bağlanır. 

1. Yükleme işleminin yapılışında başlangıç için hangi sırayı takip etmek doğrudur? 

A) I-II-III 
B) III-I-II 
C) III-II-I 
D) II-III-I 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi buzluk makinelerinde kullanılan yağın özelliklerinden 

değildir? 

A) Hiçbir şekilde soğutucu akışkanla kimyevi reaksiyona girmemelidir. 

B) Kompresör valflerinde piston segmanlarında karbonlaşma yapmamalıdır. 

C) Viskozitesinin değişmemesi, böylece iyi yatak yağlaması yapmasının sağlanması  

D) Yağın düşük sıcaklıkta (-70,-80 °C) mumlaşarak ince delikleri tıkamaması 

 

I- Emiş valfi kapatılır. 

II- Emiş manometresi atmosferik basıncın çok az üstünü, yani yaklaşık sıfırı 

gösterinceye kadar çalıştırılır. 

III- Kompresör durdurulur. 

3. Kompresöre yağ konulması işlem sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

A) II-III-I 
B) III-I-II 
C) I-II-III 
D) II-I-III 
 

4. Aşağıdakilerden hangisinde bir soğutma sisteminde kaçak olup olmadığını belirlemek 

için gerekli kontrol basamaklarından biri değildir? 

A) Evaporatör sıcaklığını kontrol edilmelidir. 

B) Emme hattı basıncını kontrol edilmelidir. 

C) Yüksek taraf basıncını kontrol edilmelidir. 

D) Görülen su lekeleri 

 

5. Ambarlar alabandalar, ambar perdeleri ve ambar kapak altları aşağıdaki 

malzemelerden hangisi döşenerek ısı kayıpları önlenir? 

A) Cam yünü 

B) Strafor 

C) Ses izalosyon malzemesi 

D) Taş yünü 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 
Bu öğrenme faaliyeti dümen sistemlerini tanıyarak işletim ve bakımını 

yapabileceksiniz. 

 
 

 
 

 

 Tersanelerde ve limanlarda bulunan gemilerdeki dümen yelpazesini inceleyiniz. 

 Gemilerdeki dümen makinesini inceleyiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri rapor haline dönüştürüp grubunuza sunum yaparak 

paylaşınız. 

 

4. SOĞUTMA SİSTEMİNİN BAKIMI VE 

ARIZALARI 
 

Arızanın doğru teşhisi soğutma sisteminin bakımı için hayati önem taşır.Hatanın asıl 

nedenini belirlemek için, belirtileri tanımak ve değerlendirmek arızanın çabuk ve emniyetli 

olarak teknik personel tarafından teşhis edilmesine imkânverir ve böylece uygun onarım 

işleri yapılabilir.Soğutma sistemindeki arızalar genelde üç kategori halinde sınıflandırılırlar. 

 

4.1. Dıştan Görülebilir Arızalar 
 

 Kompresör kayışlarının kayması veya kopması 

 Kompresörün çalışmaması (dönmemesi ) 

 Pompanın çalışmaması (dönmemesi) 

 Fanın çalışmaması (dönmemesi) 

 

4.2. İç Arızalar 
 

İç arızalar genellikle, sistemin çalışma basınçlarının ve sıcaklık derecelerinin 

izlenmesi ile teşhis edilebilirler. Mekanik arızaların çoğu görerek, sesle ve dokunma ile ve 

hiçbir özel cihaza gerek olmadan teşhis edilebilir. 

 

 Hasarlı kompresör valfleri veya pistonları 

 Genleşme valfi ayar elemanları arızaları 

 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
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4.3. Elektrik Arızaları  
 

 Soğutucu akışkanın kullanıldığı sistemde bir soğutucu tesis arızasına neden olan 

üç etki söz konusudur. 

 Sistemde yetersiz düzeyde soğutucu akışkan vardır.(az yükleme) 

 Sistemde aşırı düzeyde soğutucu akışkan varsa (aşırı yükleme ) 

 Soğutucu akışkan; yağ nem hava ve diğer gazlarla kirlenmiştir. 

 

4.4. Kompresördeki Arızalar Nedenleri ve Giderilmesi 
 

Kompresördeki arızalar nedenleri ve giderilme yöntemleri şöyledir. 

 

4.4.1. Kompresörden Boşalan Gaz Basıncının Yükselmesi 
 

Arızanın Nedenleri Arızanın Giderilmesi 

 Soğutucu gaz içine havanın karışması  Karışan hava boşaltılır. 

 Kondenser suyu sıcaklığının yüksek, 

miktarının az olması 

 Su sisteminde meydana gelen 

tıkanıklıklar temizlenir. 

 Kondenser borularının kireçlenmesi, su 

dağıtan sistemin bozulması 

 Borular temizlenir, su dağıtan sistem 

onarılır.  

 Yoğunlaşan soğutucu maddenin 

kondansörde toplanması  
 Kondansörde toplanan fazla sıvı alınır. 

 Kompresör çıkış vanasının tam açık 

olmaması 
 Söz konusu vana tamamen açılır. 

 

4.4.2. Kompresörde Emilen Gaz Basıncının Düşük Olması 
 

Arızanın Nedenleri Arızanın Giderilmesi 

 Soğutucu madde boruları ve boruda ki 

filtrelerin tıkanması 
 Filtreler ve tıkanmış borular temizlenir. 

 Sistemde sıvı akma hızının azalması  Selenoid valfler ayarlanır. 

 Soğutucu madde miktarının  

 azalması 

 Soğutucu maddenin sızıntı kontrolü 

yapılır. 

 Genişleme supabının yeterince açık 

olmaması 
 Genişleme supabı yeterince açılır. 
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4.4.3. Kompresörde Basılan Gaz Basıncının Düşük Olması 
 

Arızanın Nedenleri Arızanın Giderilmesi 

 Soğutucu su miktarının fazla 

sıcaklığının düşük olması 

 Kondenserin su giriş ve çıkışındaki 

vanalar ayarlanır. 

 Kompresöre sıvı soğutucu maddenin 

girmesi 
 Genişleme supapları ayarlanır. 

 Sistemdeki soğutucu madde miktarının 

azalması 

 Soğutucu maddenin sızıntı kontrolü 

yapılır. 

 Kompresörde boşaltma supabının gaz 

sızdırması 

 Boşaltma supabı onarılır veya 

değiştirilir. 

 

4.4.4. Kompresörde Emilen Gaz Basıncının Yükselmesi 
 

Arızanın Nedenleri Arızanın Giderilmesi 

 Depolanan maddenin fazla olması  Depolanan madde miktarı ayarlanır. 

 Genişleme supabının çok açık  

 olması 
 Genişleme supabı ayarlanır. 

 Kompresörde giriş supabı ve 

segmanlarının aşınması 

 Giriş supabı ve segmanlar onarılır veya 

değiştirilir. 

 Yağ ayırıcısından kompresöre 

sıkıştırılmış gazında yağla dönmesi 

 Yağın kompresöre dönüş sistemi kontrol 

edilir. 

 

4.4.5. Çift Kontrol Sisteminin Durdurduğu Kompresörün Normal Basınca 

Erişildiği Halde Çalışmaması 
 

Arızanın Nedenleri Arızanın Giderilmesi 

 Voltajın düşük olması  Voltaj kontrol edilir. 

 Kompresörün çalışmaya başlayacağı 

ayar basıncını yüksek olması  
 Sistem yeniden ayarlanır. 

 Çalıştırma düğmesinin kapalı olması  Düğme açılır. 

 Düşük basınç kontrol sisteminin bozuk 

olması 
 Sistem onarılır. 

 Yağ basıncı kontrol sisteminin  

bozuk olması 
 Sistem onarılır. 

 Soğutucu madde miktarının yetersiz 

olması 

 Sızıntı kontrolü yapılır. Soğutucu madde 

ilave edilir. 
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4.4.6. Kompresörün Anormal Ses Çıkarması 
 

Arızanın Nedenleri Arızanın Giderilmesi 

 Kompresörü zemine bağlayan 

cıvataların gevşek olması 
 Cıvatalar sıkıştırılır. 

 Volan kayışının gevşek olması   Kayış ayarlanır. 

 Krank mili doğrultusunun ayarsız 

olması 

 Doğrultu yatay düzleme paralel olarak 

ayarlanır. 

 Kompresöre sıvı soğutucunun girmesi  
 Genişleme supabı kontrol edilir. Çok 

açık ise kapatılır. 

 Piston kolu krank mili bağlantısının 

gevşemesi 
 Gevşeyen parçalar sıkıştırılır. 

 Kompresör çıkış vanasının tam açık 

olmaması 
 Vana tamamen açılır. 

 

4.4.7. Yağ Sıcaklığının Yükselmesi 
 

Arızanın Nedenleri Arızanın Giderilmesi 

 Silindirin su ceketine suyun gelmemesi 
 Su boruları kontrol edilip tıkanıklık varsa 

giderilir. 

 Su ceketinin kireçlenmesi  Su ceketi temizlenir. 

 Sıkıştırılıp, boşalan gazın sıcaklığının 

değişmesi 

 Sıkıştırılıp, boşaltılan gazın, kompresöre 

geri dönüp dönmediğine bakılır. 

 Karter sıcaklığının yükselmesi  
 Yağ ayırıcısından kartere yağ getiren 

boru ve vana kontrol edilir. 

 Mil yatağının gevşemesi   Mil yatağı sıkıştırılır. 

 

4.4.8. Karterde Su Damlacıkları ve Karlanmanın Görülmesi 
 

Arızanın Nedenleri Arızanın Giderilmesi 

 Kompresöre sıvı soğutucunun girmesi  Genişleme supabı çok açık ise ayarlanır. 
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4.4.9. Yağ Basıncının Düşük Olması 
 

Arızanın Nedenleri Arızanın Giderilmesi 

 Elektrik motorunun tersine dönmesi  
 Elektrik fazlarının bağlantısı gözden 

geçirilir. 

 Yağ basıncı gösterge ibresinin eğilmiş 

olması 
 İbre doğrultulur. 

 Göstergeye giden borunun tıkanmış 

olması 
 Boru temizlenir. 

 Yağ pompasının arızalı olması   Yağ pompası onarılır. 

 Yağın dışarıya sızması  Sızıntı yapan yer onarılır. 

 Sistemde vakum meydana gelmesi 
 Emilen gaz basıncının düşük olması 

halindeki önlemler alınır. 

 Yağ miktarının azalmış olması 

 Makine yağının sistem içine dağılıp 

dağılmadığı kontrol edilir. Yağ ayırıcısı 

onarılır.  

 

4.4.10. Yağ Basıncının Yüksek Olması 
 

Arızanın Nedenleri Arızanın Giderilmesi 

 Yağ basıncı gösterge ibresinin eğilmiş 

olması 
 Gösterge ibresi doğrultulur. 

 Yağ sistemindeki boruların kapalı 

olması 
 Borular kontrol edilip açılır. 

 Yağ sıcaklığının düşük olması 
 Yağı soğutan sistem, yağ normal 

sıcaklığa erişinceye kadar durdurulur. 
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4.4.11. Kompresördeki Makine Yağının Kısa Sürede Azalması 
 

Arızanın Nedenleri Arızanın Giderilmesi 

 Sıvı soğutucu madde, evaporatörde 

buharlaşmadan kompresöre girer. 

 Genişleme supabı ayarlanır. Sıvı 

ayırıcısında soğutucu sıvının ayrılması 

sağlanır. 

 Yağ ayırıcısında ayrılan yağın 

kompresöre dönmemesi 

 Yağın döndüğü sistem kontrol edilip 

onarılır. 

 Pistondaki yağ segmanının aşınmış 

olması 
 Yağ segmanı değiştirilir. 

 Sistem çalışmaz durumda iken soğutucu 

maddenin makine yağı altında sıvı halde 

basınç oluşturulup soğutucu maddenin 

bulunması, çalışmaya başlayınca birden 

buharlaşıp, yağı sürüklemesi 

 Sistem durdurulurken, karterde düşük 

gaz halinde bulunması sağlanır. 

 

4.4.12. Yüksek Basınç ile Düşük Basınç Arasındaki Farkın Azalması 
 

Arızanın Nedenleri Arızanın Giderilmesi 

 Kapalı durması gereken vanaların 

sızıntı yapması 
 Vanalar onarılır veya değiştirilir. 

 Kompresör boşaltma supabının 

kırılmış olması 
 Boşaltma supabı değiştirilir. 

 

4.4.13. Yağ Ayırıcısının Anormal Sesler Çıkarması 
 

Arızanın Nedenleri Arızanın Giderilmesi 

 Yağ ayırıcısının sisteme göre küçük 

olması durumunda, soğutucu gazın gaz 

ayırıcısına kısa aralıklarla çarpması 

 Yağ ayırıcısı değiştirilir, kapasiteye 

uygun büyüklükte yağ ayırıcısı  

 takılır. 

 Şamandıra sistemi ve gazla yağı ayıran 

levhaların gevşemesi 
 Şamandıra sistemi ve levhalar sıkıştırılır. 
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4.4.14. Yağ Ayırıcısında Yağın Tam Olarak Ayrılmaması 
 

Arızanın Nedenleri Arızanın Giderilmesi 

 Toplanan yağı otomatik olarak boşaltan 

şamandıra sisteminin arızalanması  

 Şamandıra sistemi onarılır, 

onarılamıyorsa değiştirilir. 

 Şamandıra sistemindeki filtrenin 

tıkanması 
 Filtre temizlenir. 

 Yağı kompresöre götüren borunun 

tıkanması          
 Boru temizlenir. 

 Yağla gazı ayıran delikli levha 

konumunun bozulması 
 Levhaların konumu düzeltilir. 

 Yağ ayırıcısının sistemin kapasitesine 

göre yetersiz olması 

 Sistemin kapasitesine uygun büyüklükte 

yağ ayırıcısı takılır. 

 

4.4.15. Kondensördeki Soğutucu Sıvının Kondenser Borularında Düzenli 

Akmaması 
 

Arızanın Nedenleri Arızanın Giderilmesi 

 Genişleme supabının büyüklüğü sisteme 

uygun değildi. 

 Sistemin büyüklüğüne uygun genişleme 

supabı takılmalıdır. 

 Genişleme supabı ve soğutucu 

borularının tıkanması 
 Tıkanabilecek noktalar kontrol edilir. 

 

4.4.16. Kondensördeki Normal Basınçta Soğutucu Maddenin Yoğunlaşmaması 
 

Arızanın Nedenleri Arızanın Giderilmesi 

 Kondensöre hava girmesi 
 Hava boşaltılır, sistem vakum meydana 

gelmeyecek şekilde çalıştırılır. 

 Kondensör borularının kireçlenmesi 

 Borular temizlenir soğutma suyu olarak 

deniz suyu kullanılıyor ise boruların 

oksitlenmemesi için galvanize edilir. 

 Suyun miktarının yetersiz olması 
 Su pompası su boruları kontrol edilip 

gerekli onarımlar yapılır. 

 Soğutma yüzeyinin yetersiz olması 

 Sistemde kullanılan soğutucu madde 

miktarı fazla ise kondenser borularının 

yüzeyi yetersiz kalır. 
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4.4.17. EvaporatörünYeterli Soğutma Yapmaması 
 

Arızanın Nedenleri Arızanın Giderilmesi 

 Soğutucu madde miktarının yetersizliği   Soğutucu madde ilave edilir. 

 Makine yağının evaporatörde 

toplanması  

 Yağ ayırıcısı kontrol edilip bozuksa 

onarılır. 

 Evaporatörün karlanması   Oluşan karlar defrost yapılır. 

 Tuz çözeltisi miktarının yetersizliği  Tuz çözeltisi miktarı artırılır. 

 Tuz çözeltisi sıcaklığının düşmesi 
 Tuz çözeltisi miktarı artırılırsa çözeltinin 

sıcaklığında anormal düşüş gözlenmez. 

 

4.4.18. KondensördekiLevhalı Evaporatörlerde Levhalar Arasında Buzun 

Oluşması 
 

Arızanın Nedenleri Arızanın Giderilmesi 

 Evaporatör levhalarının dar olması   Levhalar genişletilir. 

 Soğutucu maddenin düşük sıcaklıkta 

buharlaşması  
 Genişleme supabı ayarlanır. 

 Depoda oluşturulan hava akımı hızının 

az olması  

 Vantilatör ve hava filtreleri kontrol 

edilerek arıza varsa giderilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek faaliyeti yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Evaporatör temizliği yapınız. 

 Freon kompresörünün bakımı 

 Karter yağı göstergesinde yağ seviyesi 

düştüğünde yağ ilavesi yapılır. 

 Soğutma zayıfladığında yani kompresör 

manometresinin sık sık vakuma düşüp, 

kompresörün stop edip tekrar otomatik 

olarak çalışması devrede R22 eksildiğini 

gösterir. 

 Kurutucuların bakımını yapınız. 

 Kondenser deniz suyu dolaşım 

borularının bakımını yapınız 

 Sistemin havasını alınız. 

 Fan kanatlarında biriken yağ toz ve 

birikintileri temizleyiniz. 

 Elektrik motoru stator pabuçlarını tetra 

klorür ile temizleyiniz. İzolasyon 

dirençlerini meger ile ölçünüz. 

 Borulara sarılmış alüminyum kanatlar 

solvent veya basınçlı hava ile püskürtme 

ile temizlenir. 

 Bu aynı zamanda verici devrede yağ 

seperatörünün iyi çalışmadığını belirtir. 

 Seperatörünoverholü için,kompresör 

çalışırken seperatörden kompresör 

karterine giden ¼ parmak bakır boru 

ellendiğinde ılık (sıcak) olmalıdır. 

 Soğuk ise seperatörfreon R22 içindeki 

yağı ayıramıyordur. 

 Sisteme gaz çektirilir. 

 Amonyaklı sistemlerde kurutucu 

bulunmaz. 

 Şiş ve basınçlı hava kullanınız. 

 Tüm hava tahliye oluncaya kadar işleme 

devam ediniz. 

 Gerekirse fanın dinamik balansını 

yapınız. 

 İzolasyon direnci en az 1 megaohm 

olmalıdır. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Evaporatör temizliğini yaptınız mı?   

2. Karter yağı göstergesinde yağ seviyesi düştüğünde yağ 

ilavesi yaptınız mı? 
  

3. Kurutucuların bakımını yaptınız mı?   

4. Kondenser deniz suyu dolaşım borularının bakımını 

yaptınız mı? 
  

5. Sistemin havasını aldınız mı?   

6. Fan kanatlarında biriken yağ toz ve birikintileri 

temizlediniz mi? 
  

7. Elektrik motoru stator pabuçlarını tetra klorür ile 

temizlediniz mi? 
  

8. İzolasyon dirençlerini meger ile ölçtünüz mü?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Kompresördeki arıza nedenlerinden kompresörden boşalan gaz basıncının 

yükselmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Soğutucu gaz içine suyun karışması 

B) Kondenser suyu sıcaklığının yüksek, miktarının az olması 

C) Kondenser borularının kireçlenmesi, su dağıtan sistemin bozulması 

D) Yoğunlaşan soğutucu maddenin kondansörde toplanması  

 

2. Kompresördeki arıza nedenlerinden kompresörde emilen gaz basıncının düşük 

olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Soğutucu madde boruları ve borudaki filtrelerin tıkanması 

B) Sistemde sıvı akma hızının artması  

C) Soğutucu madde miktarının azalması 

D) Genişleme supabının yeterince açık olmaması 

 

3. Kompresördeki arıza nedenlerinden kompresörde basılan gaz basıncının düşük olması 

nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Soğutucu su miktarının fazla sıcaklığının düşük olması 

B) Kompresöre sıvı soğutucu maddenin girmesi 

C) Sistemdeki soğutucu madde miktarının artması 

D) Kompresörde boşaltma supabının gaz sızdırması 

 

4. Kompresördeki arıza nedenlerinden kompresörden boşalan gaz basıncının 

yükselmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Depolanan maddenin az olması 

B) Genişleme supabının çok açık olması 

C) Kompresörde giriş supabı ve segmanlarının aşınması 

D) Yağ ayırıcısından kompresöre sıkıştırılmış gazında yağla dönmesi 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, kompresördeki arıza nedenlerinden kompresörün anormal 

ses çıkarmasının sebeplerinden biri değildir? 

A) Kompresörü zemine bağlayan cıvataların gevşek olması 

B) Volan kayışının gevşek olması  

C) Krank mili doğrultusunun ayarsız olması 

D) Kompresöre sıvı soğutucunun girmemesi 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirterek modülde kazanmış 

olduğunuz bilgileri ölçünüz. 

 

1. (   ) İklimlendirme veya air condition kapalı bir yerdeki havanın sıcaklık, nem 

hava dolaşımı ve temizliğinin aynı zamanda kontrol edilmesi anlamına gelir. 
 

2. (   ) Gemilerde iklimlendirme, personelin konforunu, görevlerini daha verimli bir 

şekilde yapmalarını ve sağlıklı kalmalarını sağlar. 

 

3. (   ) Doğal havalandırma ısı akımı, rüzgâr vb. akımlarla havayı yenileme esasına 

dayanmaz. 

 

4. (   ) Damperler kanaldan geçen hava miktarına müdahale etmek için yapılan içinde 

kelebek klepe bulunan hava kısıcılardır. 

 

5. (   ) Genel anlamda soğutma bir maddeye veya ortama ısı verme işlemidir. 

 

6. (   ) Sıvıdan buharlaşmaya geçiş (Condensation) buharlaşmadan sıvıya geçiş 

(evaporation),soğutma sisteminin temelini teşkil eder. 

 

7. (   ) Kompresörler düşük basınç ve sıcaklıktaki soğutucu akışkanı buharlaştırıcıdan 

emen ve sıkıştırarak yoğunlaştırıcıya basan cihazlardır. 

 

8. (   ) Ambarlarda alabandalar, ambar perdeleri ve ambar kapak altları cam yünü olarak 

döşenmesi ile ısı kayıpları önlenir. 

 

9. (   ) Kompresör kayışlarının kayması veya kopması dıştan görülebilir arızalardandır. 

 

10. (   ) Soğutma sistemindeki arızalardan soğutucu su miktarının fazla sıcaklığının düşük 

olması, kondenserinsu giriş ve çıkışındaki vanalarla ayarlanır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Yanlış” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Doğru” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 B 

4 D 

5 B 

6 C 

7 D 

8 A 

9 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 B 

4 C 

5 D 

6 B 

7 A 

8 D 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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