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Adı Soyadı:  Numarası:  İmza:  
Puan Tablosu 1 (40P) 2 (30P) 3 (30P) Toplam 

    
 

SORU 1 (30 puan) İki etkili bir evaporatöre 20°C’deki 12000 kg/h debiye sahip %10 NaOH çözeltisi 
beslenmekte ve evaporasyon işlemi sonunda çözelti %30’ye derişiklendirilmektedir. Isıtma için kullanılan su 
buharları doygun olarak bilinmektedir ve basıncı 313 KPa’dır. Evaporatörler içerisindeki basınçlar sırasıyla 30 
ve 10 kPa’dır. Isı aktarım katsayıları sırasıyla 1987 ve 3123 W/m².K olarak verildiğine göre a) kaynama 
noktası yükselmelerini, b) kullanılan su buharı miktarlarını, c) ısıtma yüzey alanlarını ve d) evaporatörlerin 
buhar ekonomilerini hesaplayınız. Not V1 = 2V2 kabul edilecektir. 

Çözüm: 
Kuru madde denkliği: 

. . → 12000.0,1 . 0,3 
 /  

Toplam Kütle denkliği 
 

120000 4000  
12000 4000 

8000 kg/h 
V1 ve V2 eşit kabul edilerek devam edilir: Bu durumda V1=2V2=5333 kg/h olacaktır. Kabule göre L1 ve L2 
akımları hesaplanır. 

→ 12000 5333 → 6667 /  
→ 6000 2667 → 4000 /  

Artık her iki evaporatör için katı denkliği kurulabilir: 
. . → 12000.0,1 6667. → 0,18 
. . → 6000.0,18 4000. → 0,3  

Her etki için KNY’lerinin hesaplanması yapılır: 
1. evaporatör için: 
30 kPa için doygun buhar sıcaklığı tablodan okunur: 69 °C 
69 °C %18’lik NaOH çözeltisi için Duhring diyagramı kullanılarak sıcaklık bulunur: 80 °C 
82 °C ile 69 °C arasındaki fark kaynama noktası yükselmesini verir: KNY=11 °C 
69 °C için doygun buhar diyagramından entalpi bulunur: 2626 kJ/kg 
Kızgın buhar entalpisi hesabı için hesaplama yapılır: 2626 + 1,884.13 = 2646 kJ/kg 
 
2. evaporatör için: 
10 kPa için doygun buhar sıcaklığı tablodan okunur: 45 °C 
45 °C %30’lık NaOH çözeltisi için Duhring diyagramı kullanılarak sıcaklık bulunur: 63 °C 
63 °C ile 45 °C arasındaki fark kaynama noktası yükselmesini verir: KNY=18 °C 
45 °C için doygun buhar diyagramından entalpi bulunur: 2582 kJ/kg 
Kızgın buhar entalpisi hesabı için hesaplama yapılır: 2582 + 1,884.40 = 2615 kJ/kg 
 

 
 
 
 
 
20 °C için %10’lık çözeltinin entalpisi entalpi-konsantrasyon diyagramından okunur: yaklaşık 70 kJ/kg 
63 °C için %30’lık çözeltinin entalpisi entalpi-konsantrasyon diyagramından okunur: yaklaşık 280 kJ/kg 
 

313 KPa’da doygun buhar sıcaklığı 135°C ve gizli ısısı 2159 kJ/kg 
 

. . . . .  
. 2159 12000.70 5333.2646 2667.2615 4000.280 

 
5333.2646 2667.2615 4000.280 12000.70

2159  /  
 

. . . Δ . .  
 

10535.2159
3600

1987. . 135 82
1000 → ,  ² 

 
. . . Δ . .  

 
6000.2333

3600
3123. . 82 63

1000 → ,  ² 
 

.   5333
10528 ,  

 
.   2667

5333 ,  
 
SORU 2 (30 puan) Raflı bir kule, 20°C’de 693 mmHg basınçta %15 aseton içeren inert hava akışından 
asetonun %80’ini ayırmak için kullanılmaktadır. Absorbsiyon prosesi için kullanılan inert su akışı 2250 kg/m².h 
ve inert hava akışı 3000 kg/m².h olarak bilinmektedir. İnert su akışı %1,5 aseton içermektedir. Raf verimi %80 
olduğuna göre gerçek raf sayısını bulunuz.  

x 0 0,0333 0,0720 0,1170 0,1710 
PA 0 30 62,8 85,4 103 

 
Çözüm: 
X0=0,015; yN+1= 0,15, y1= 0,03 (%15’in %80’i absorblanırsa geri kalan %3);  

1 1 1 1  
 

3000
28,97 ∙ 0,15

1 0,15
2250

18 ∙ 0,015
1 0,015

3000
28,97 ∙ 0,03

1 0,03
2250

18 ∙ 1  
 

103 ∙ 0,1765 125 ∙ 0,0152 103 ∙ 0,0309 125 ∙ 1  
 

18,27 1,90 3,20 125 ∙ 1  
 18,27 1,90 3,20

125 1 0,1358 
 

0,1358 0,1358  
0,1358 0,1358 

0,1196 
 



   
 
SORU 3 (30 puan) 101,3 kPa basınçtaki bir kurutma sürecinde giren hava-su buharı karışımı 40 °C kuru 
hazne sıcaklığına sahiptir ve yüzde nemliliği %20’dir.  

a) Nemlilik, doygunluk nemliliği, çiğlenme noktası, nemli ısı ve nemli hacmi hesaplayınız. b) Yukarıdaki şartlardaki hava-su buharı karışımı adyabatik doyurucuda su ile temas ettirilerek %80 
doygunluğa çıkarılmak istenseydi işlem sonunda nemlilik ve sıcaklığın son değerlerinin ne olacağını 
bulunuz. 
 

  Çözüm: 
 

0
0,05

0,1
0,15

0,2

0 0,05 0,1 0,15 0,2

y

x

1 2 3 4 İdeal Raf = 8 (veya 7,3) 
Gerçek Raf = 8/0,8 = 10 raf 
(veya Gerçek Raf = 7,3/0,8 = 9,1=10 raf) 

5 6 7 
8 

a) 
 

  Nemlilik psikrometrik diyagramından: 0,01 olarak okunur. Hesaplanarak da bulunabilir (0,0098 kg su 
buharı/kg kuru hava).  Doygunluk nemliliği için 40°C’deki suyun kısmi basıncı tablodan okunur: 7,3851 kPa. 
Hs=(18,02x7,3851)/(28,97(101,3-7,3851))=0,049  
Çiğlenme noktası grafikten okunur yaklaşık 25°C  
Nemli ısı cs=1,005+1,88x0,01=1,0234  Nemli hacim vH=(22,41/273)x(273+40)x(1/28,97+H/18,02)=0,901.  
Yukarıdaki şartlardaki hava-su buharı karışımı adyabatik doyurucuda su ile temas ettirilerek %80 doygunluğa çıkarılmak istendiğinde işlem sonunda nemlilik ve sıcaklığın son değerlerini aşağıdaki 
şekilde buluruz.  
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0,01 

b) 
 

%20 

24,5 °C 

0,16 


