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Adı Soyadı:  Numarası:  İmza:  
Puan Tablosu 1 (20P) 2 (20P) 3 (30P) 4 (30P) Toplam 

     
 

SORU 1 (20 puan) 1000 dm³ hacmindeki bir tankta 350 K sıcaklıkta 25 kg azot bulunmaktadır Tank 
içerisindeki basıncı Benedict-Webb-Rubin denklemi ile hesaplayınız. 
Çözüm: 

= 1
̅ = 1

1,12052 = 0,892443 / ³ 
 

= − − + − + + 1 +  
P için kPa, ̅ için m³/kmol, T için K ve Ru için 8,314 kPA.m³/(kmol.K) olarak verildiği zaman, Benedict-Webb-
Rubin denklemindeki sekiz sabit aşağıdaki gibidir. 

Gaz a A0 b B0 c C0  
Azot, N2 2,54 106,73 0,002328 0,04074 7,379.104 8,164.105 1,272.10-4 0,0053 
 

= 2606,245  
 
SORU 2 (20 puan) Yumurta 5,5 cm çapında bir küre olarak ele alınabilir. Sıcaklığı 8°C olan bir yumurta 97 
°C’deki suyun içine atılmaktadır. Yumurtaya ait =1020 kg/m³ ve cp=3,32 kJ/kg.°C’dir. Yumurtanın sıcaklığının 
80 °C’ye çıkması için ne kadar ısı transfer edilmesi gerektiğini hesaplayınız. 
Çözüm: 

 

  
SORU 3 (30 puan) Bir piston silindir düzeneği başlangıçta 3,5 MPa basınçta ve doygunluk sıcaklığının 5 °C 
üzerinde aşırı kızdırılmış halde bulunan 0,35 kg buhar içermektedir. Daha sonra buhar çevreye ısı 
kaybetmekte ve piston, doymuş sıvı su seviyesinde bulunan durduruculara çarparak durmaktadır. Soğuma, 
silindir 200°C’de su içerene dek devam etmektedir. (a) Son basıncı ve eğer karışım halindeyse buharın 
kuruluk derecesini, (b) Sınır işini, (c) Piston durduruculara çarpana dek olan ısı transferini, (d) Toplam ısı 
transferini hesaplayınız. 
 
Çözüm: 
 

 

 

  
a) 

Buhar 0,35 kg 3,5 MPa 

 b) 
, = − = 0,35 ∙ 3500 ∙ 0,05821 − 0,001235 = 69,79  

c) 
, = 69,79 − 0,35 ∙ 1045,4 − 2617,3 = 69,79 + 550,165 = 619,96  

d) 
, = 69,79 − 0,35 ∙ 851,55 − 2617,3 = 69,79 + 618,013 = 687,80  

 
SORU 4 (30 puan) 0,5 m³ hacme sahip bir tank 160 kPa ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan 134a 
içermektedir. Tank basıncı 700 kPa’a ulaşıncaya kadar ısı transfer edilmektedir: a) tank içindeki soğurucu 
akışkan 134a kütlesini, b) transfer edilen ısı miktarını bulunuz, c) P-v diyagramı üzerinde prosesi gösteriniz. 
Çözüm: 
a) 

 

 

 

 b) 

 c) 

 Başarılar dilerim. 
Yrd. Doç. Dr. Muhammed Bora AKIN 


