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Adı Soyadı:  Numarası:  İmza:  

Puan Tablosu 
1 (40P) 2 (30P) 3 (30P) Toplam 

    

 

SORU 1 (40 puan) 101,3 kPa basınçtaki bir kurutma sürecinde giren hava-su buharı karışımı 64 °C kuru 

hazne sıcaklığına ve 0,05 kg H2O/kg kuru hava nemliliğe sahiptir.  

a) Yüzde 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: 
 

  
Yüzde nemlilik psikrometrik diyagramından: %25 olarak okunur. Hesaplanarak da bulunabilir  
Doygunluk nemliliği için 64 °C’deki suyun kısmi basıncı tablodan okunur: 24,416 kPa. 
Hs=(18,02x24,416)/(28,97(101,3-24,416))=0,198  
Çiğlenme noktası grafikten okunur yaklaşık 40°C  
Nemli ısı cs=1,005+1,88x0,05=1,099  
Nemli hacim vH=(22,41/273)x(273+64)x(1/28,97+0,05/18,02)=0,958.  

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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SORU 2 (30 puan) Kaç çeşit kurutma sistemi vardır?  

Kurutma Sistemi Tipleri: 

Kızılöztesi Işınımlı Kurutma 

İletim ile kurutma 

Taşınım ile kurutma 

Döner Kurutucular 

Kabinli ve Bölmeli Kurutucular 

Tünel Kurutucular 

Yüksek Hızlı Kurutucular 

Püskürtmeli Kurutucular 

Dondurarak Kurutma 

Akışkan Yataklı Kurutma 

Alevli Kurutma 

Kızgın Buhar Ortamında Kurutma 

 

SORU 3 (30 puan) Kurutma ve buharlaştırma tanımlarını yapınız? Aralarındaki fark nedir? Kurutma sistemi 

seçiminde izlenecek yol nasıl olmalıdır? 

Kurutma: Küçük miktarlardaki suyun katı maddeden uzaklaştırılması anlamına gelmektedir. 

Buharlaştırma: Büyük miktarlardaki suyun uzaklaştırılması olarak ifade edilmektedir.  

Buharlaştırmada su kaynama noktasında uzaklaştırılırken, kurutmada hava ile buhar olarak uzaklaştırılır. 

 

Kurutma sistemi seçiminde izlenecek yol: 

1.  Uygun kurutucunun araştırılması, 

2. Değişlik tiplerin ön maliyet analizlerinin yapılması: İlk yatırım ve işletme maliyetleri 

3. Prototip veya laboratuvar ölçeklerinde  yapılan kurutma testleri ve bu testler için en uygun 

donanımın kullanılması (Bazen pilot bir işletme de kullanılabilir), 

4. Örneklerin kurutulduğu denemelerin sonuç analizinin yapılması. 

 

Başarılar dilerim. 

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Bora AKIN 
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