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ÖDEV 1 

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 12/07/2018 Perşembe saat 10:00’dır. Geç teslim edilen ödevler 30 
puan eksik değerlendirilecektir. 

SORU 1. Zıt  beslemeli üç etkili bir evaporatörde x°C’deki x.103 kg/h debiye sahip %y NaOH çözeltisi beslenmekte 
ve evaporasyon işlemi sonunda çözelti %50’ye derişiklendirilmektedir. Isıtma için kullanılan su buharları doygun 
olarak bilinmektedir ve ilk evaporatöre beslenen buhar basıncı 178,3 KPa’dır. Üçüncü etki içerisindeki basınç 
10,34 kPa’dır. Isı aktarım katsayıları birbirine eşit ve 2840 W/m².K olarak verildiğine göre sistemi çizerek a) ısıtma 
yüzey alanlarını ve b) evaporatörün buhar ekonomisini hesaplayınız.  

x görülen yerlerde öğrenci numarasının son iki hanesi ve y görülen yerlerde tüm öğrenci numarasının rakamları 
toplanarak elde edilen sayı tek ise 10 çift ise 20 kullanılacaktır.  

Örnek: 120901014 numarası için son iki numara 14 olduğundan x=14 (14 °C’deki 14000 kg/h) 

1 + 2 + 0 + 9 + 0 + 1 + 0 + 1 + 4 = 18 değeri çift olduğundan y= 20 (%20 NaOH) 

SORU 2. 25,4 mm seramik halkalarla doldurulan bir kule 293 K ve 770 mmHg mutlak basınçta saf su ile havadan 
SO2’yi soğurmak için tasarlanmaktadır. Giren gaz molce %z ve terk eden %3 SO2 içermektedir. İnert hava akışı 
0,00065 kmol/s ve inert su akışı 0,042 kmol/s’dir. Kule kesit alanı 0,1 m²’dir. Seyreltik SO2 için 293 K’de film kütle 
aktarım katsayıları 25,4 mm seramik halkalar için aşağıda verilmektedir. Burada k’ya ve k’xa kmol/s.m³.molkesri 
olarak verilirken Gx ve Gy sırasıyla birim saniyede birim m² kule kesit alanında kg toplam sıvı veya gazdır. Kule 
yüksekliğini bulunuz. 
 

k’ya=0,0594.Gy0.7.Gx0.25 k’xa=0,152.Gx0.82 
   

x 0 0,001403 0,00279 0,00420 0,00698 0,01385 
pA (mmHg) 0 39 59 92 161 336 

. 

z görülen yerlerde tüm öğrenci numarasının rakamları toplanarak elde edilen sayı yazılacaktır. 

Örnek: 1 + 2 + 0 + 9 + 0 + 1 + 0 + 1 + 4 = 18 değeri bulunur, y=18 


