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Ödev yapılırken uyulması gereken kurallar 

Ödev elle yazılacaktır. Hesaplama kademeleri anlaşılır şekilde çözüme yansıtılmalıdır. Çizim yoluyla çözüm 

gerektiren sorularda milimetrik kağıda elle çizim ve bu çizimin üzerinde gösterim şeklinde çözüm yapılmalıdır. 

Kapak sayfası mutlaka eklenmelidir. Kapak sayfası tamamen bilgisayarda hazırlanmalı ve öğrenci tarafından daha 

sonra elle bir ekleme yapılmamalıdır. Soruların çözümünden önce elle yazılmış olan soruların da çözüme eklenmiş 

olması gerekmektedir. Teslim tarihi 18/8/2016 Perşembe saat 16:45’tir. Geç teslim edilen ödevler 30 puan eksik 

değerlendirilecektir. 

1) Sürekli akışlı adyabatik bir lülede, hava lüleye 300 kPa basınç, 200 °C sıcaklık ve 45 m/s hızla girmekte, 

100 kPa basınç ve 110 m/s hızla çıkmaktadır. Lülenin giriş kesit alanı 80 cm²’dir. a) Lüleden akan havanın 

kütlesel debisini, b) Havanın lüleden çıkış sıcaklığını, c) Lüle çıkış kesit alanını hesaplayınız. 

2) 60 kPa basınç ve 7 °C sıcaklıkta azot sürekli akışlı adyabatik bir yayıcıya 275 m/s hızla girmekte, 85 kPa 

basınç ve 27 °C sıcaklıkta çıkmaktadır, a) Azotun çıkış hızını, b) Yayıcının giriş kesit alanının çıkış kesit 

alanına oranını (A1/A2) hesaplayınız. 

3) Soğutucu akışkan R134a bir kompresöre 100 kPa basınç ve -24 °C sıcaklıkta 1,35 m³/min debide 

girmekte, 800 kPa ve 60 °C sıcaklıkta çıkmaktadır. R134a’nın kütlesel debisini ve kompresöre verilen 

gücü hesaplayınız. 

4) Su buharı sürekli akışlı bir türbine 20 ton/h debide 7 MPa basınç ve 500 °C sıcaklıkta girmekte ve 40 kPa 

basınçta doymuş buhar olarak çıkmaktadır. Türbinde üretilen güç 4 MW olduğuna göre çevreye olan ısı 

kaybını hesaplayınız. 

5) Su buharı iyice yalıtılmış bir vanayla sürekli akışta 8 MPa basınç ve 350 °C sıckaltan, 2 MPa basınca 

kısılmaktadır. Su buharının çıkış sıcaklığını hesaplayınız. 

6) Biri 1 MPa basınç ve 20 °C sıcaklıkta, diğeri 1 MPa basınç ve 80 °C sıcaklıkta iki soğutucu akışkan-134a 

akışı, sürekli akışlı bir karışma odasında bir araya gelmektedir. Soğuk akışkanın kütle debisi sıcak 

akışkanın kütle debisinin iki katı olduğuna göre çıkan akışkanın sıcaklığını ve kuruluk derecesini 

hesaplayınız. 

7) 100 kPa basınç ve 30 °C sıcaklıkta 5 m³/s hacimsel debideki havayı 8 °C sıcaklıkta su kullanarak 100 kPa 

basınç ve 18 °C sıcaklığa düşürmek için soğutulmuş su ısı değişim ünitesi tasarlanmıştır. Suyun kütlesel 

debisi 2 kg/s olduğuna göre maksimum su çıkış sıcaklığını hesaplayınız. 

8) Su buharı yalıtılmış bir boruya 200 kPa basınç ve 200 °C sıcaklıkta girip 150 kPa basınç ve 150 °C sıcaklıkta 

çıkmaktadır. Giriş çapının çıkış çapına oranı D1/D2=1,80 olduğuna göre buharın giriş ve çıkış hızlarını 

hesaplayınız. 

9) 0,2 m³ sabit hacme sahip bir tanka 2 MPa basınç ve 300 °C sıcaklığında buhar dolu bir basınç regülatörü 

bağlıdır. Tanktaki buhar ısıtılmıştır. Regülatör basıncın sabit kalmasını sağlamakta ancak sıcaklık 

yükselmektedir. Buhar sıcaklığı 500 °C sıcaklığa ulaştığında ısı geçiş miktarını hesaplayınız. 

10) Bir buhar türbini 1,6 MPa basınç değeri ve 350 °C sıcaklıkta çalışırken sisteme buhar girmekte ve 35 °C’de 

doymuş buhar olarak çıkmaktadır. Buharın kütlesel debisi 16 kg/s ve türbin tarafından üretilen güç 9000 

kW’tır. Türbinden olan ısı kaybını hesaplayınız. 


