TEKNOFEST
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

JET MOTOR TASARIM YARIŞMASI
KAVRAMSAL TASARIM RAPORU

TAKIM ID: 32601
TAKIM ADI: CF-Design

İÇİNDEKİLER
Sayfa
1.

PROJE ÖZETİ ................................................................................................................... 1

2.

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI ......................................................................................... 1

3.

KAVRAMSAL TASARIM GELİŞTİRME VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI ............... 5
3.1.

Kavramsal Motor Tasarımının Tarif Edilmesi ........................................................... 5

3.2.

Motor Performans Çevrimi Hesaplamaları ................................................................ 6

3.2.1.

Tasarım Noktası Çevrim Analizi Detayları ......................................................... 6

3.2.2.

Tasarım Noktası Dışı Çevrim Analizi Detayları ................................................ 11

3.3.

İki Boyutlu Akış Yolu Aerodinamik Analiz ve Hesaplama Detayları .................... 16

3.3.1.

Santrifüj Kompresör........................................................................................... 16

3.3.1.1.

Çark girişindeki giriş hızı sınırlamaları ...................................................... 16

3.3.1.2.

Santrifüj kompresör girişinin tasarımı ........................................................ 17

3.3.1.3.

Kütle Akış Fonksiyonu ............................................................................... 20

3.3.1.4.

Kompresör Bölgelerinde Boğulma (Choking) ........................................... 21

3.3.1.5.

Kayma Faktörü (Slip Factor) ...................................................................... 22

3.3.1.6.

Performans Karakteristiği ........................................................................... 23

3.3.1.7.

Akış Katsayısı ve Çap Oranı ...................................................................... 25

3.3.2.

Difüzör ............................................................................................................... 32

3.3.2.1.

Kanatsız Difüzörler..................................................................................... 34

3.3.2.2.

Kanatlı Difüzörler ....................................................................................... 34

3.3.2.3.

Kanatsız Boşluk .......................................................................................... 35

3.3.2.4.

Difüzör Tasarımı......................................................................................... 35

3.3.2.4.1. Kanatsız Boşluğun Belirlenmesi ........................................................... 36
3.3.2.4.2. Difüzör Tasarımında İzlenecek Yol ...................................................... 37
3.3.2.4.3. Difüzör Giriş Parametrelerinin Belirlenmesi ........................................ 38
3.3.2.4.4. Difüzör Giriş Kanat Açısının Bulunması .............................................. 38
3.3.2.4.5. Difüzör Giriş Akış Açısının Bulunması ................................................ 39
3.3.2.4.6. Kanat Sayısının Seçimi ......................................................................... 41
3.3.3.

Yanma Odası ...................................................................................................... 43

3.3.3.1.

Yanma Odası Tipi ve Akış Tipi Seçimi...................................................... 43

3.3.3.2.

Yakıt Enjektör Seçimi ................................................................................ 44

3.3.3.3.

Ateşleyici Seçimi ........................................................................................ 45

3.3.3.4.

Geometrik Hesaplamalar ............................................................................ 45

3.3.3.4.1. Çap Hesaplamaları ................................................................................ 45
3.3.3.4.2. Yanma Odası Boy Hesaplamaları ......................................................... 47
i

3.3.3.5.

Eşdeğerlilik Oranlarının Belirlenmesi() .................................................. 48

3.3.3.6.

Yanma Verimi Hesabı ................................................................................ 48

3.3.3.7.
Oranı

Yakıtın ve Yanmanın Kimyasal Formülü ve Sitokiyometrik Hava Yakıt
49

3.3.3.8.

Bölgelere Göre Yakıt Hava Oranı Hesabı .................................................. 50

3.3.3.9.

Alev Sıcaklığı Hesabı ................................................................................. 50

3.3.3.9.1. Birincil Bölge Maksimum Alev Sıcaklığı ............................................. 51
3.3.3.9.2. Birincil Bölge Çıkış Alev Sıcaklığı Hesabı........................................... 52
3.3.3.9.3. İkincil Bölge Çıkış Alev Sıcaklığı Hesabı ............................................ 53
3.3.3.10. Metal Sıcaklığı Hesabı ............................................................................... 53
3.3.4.

Türbin ................................................................................................................. 55

3.3.4.1.

Türbin Tasarımında izlenecek yol haritası; ................................................ 56

3.3.4.2.

Türbin Tasarımı .......................................................................................... 58

3.3.4.3.

Türbinin Boyutlandırılması ........................................................................ 61

3.3.4.4.

Blade Sayısının Belirlenmesi...................................................................... 62

3.3.5.

Lüle .................................................................................................................... 64

3.3.5.1.

Lüle Tasarımı .............................................................................................. 65

3.3.5.1.1. İtki-Performans...................................................................................... 65
3.3.5.1.2. Tasarım .................................................................................................. 67
3.4.

İkincil Akış Yolları ve Yağlama Konseptinin Detayları.......................................... 69

3.4.1.
3.5.

Yağlama ve Yakıt Debisi Hesabı ....................................................................... 70

Mekanik Tasarım ve Hesaplama Detayları .............................................................. 72

3.5.1.

Mil Tasarımı....................................................................................................... 72

3.5.2.

Rulman Tasarımı ................................................................................................ 76

3.5.2.1.

Rulmanların Hesaplanması ......................................................................... 76

3.5.2.2.

Yataklama Sisteminde Ön Yükleme........................................................... 78

3.5.2.3.

Rulmanların İç ve Dış Bileziklerinin Yataklanmasında Toleranslar .......... 78

3.5.3.

Türbin Gerilme Hesaplamaları .......................................................................... 79

3.5.3.1.

Santrifüj Gerilme ........................................................................................ 79

3.5.3.2.

Gas Bending Gerilme ................................................................................. 80

3.5.3.3.

Termal Gerilme........................................................................................... 80

3.5.4.

Türbin Ömür Hesabı .......................................................................................... 80

3.5.5.

İmpeller ve Türbin Modal Analizleri ................................................................. 81

3.6.

Termal Hesaplamalar ............................................................................................... 83

3.7.

Rotordinamiği Hesaplamaları Detayları .................................................................. 84

3.7.1.
3.8.

Milin Modellenmesi ........................................................................................... 84

İmalat Metodu Seçimi .............................................................................................. 91
ii

3.8.1.

Kompresör Malzemesinin Seçimi ...................................................................... 91

3.8.2.

Difüzör Malzeme Seçimi ................................................................................... 93

3.8.2.1.
3.8.3.

Difüzör İmalat Yöntemi.............................................................................. 94

Yanma Odası Malzeme Seçimi ve Üretim Yöntemi.......................................... 95

3.8.3.1.

Malzeme Seçimi ......................................................................................... 95

3.8.3.2.

Uygun Malzemeler ..................................................................................... 95

3.8.3.3.

Üretim Yöntemi .......................................................................................... 95

3.8.4.

Türbin Malzeme ve Üretim Yönteminin Belirlenmesi ...................................... 96

3.8.5.

Lüle Malzeme Seçimi ve İmalat Yöntemi ......................................................... 97

4.

KAVRAMSAL TASARIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ............................................. 100

5.

İLERİKİ ÇALIŞMALAR VE PROJE PLANI .............................................................. 101

6.

RİSK ANALİZİ ............................................................................................................. 103

7.

REFERANSLAR ........................................................................................................... 104

8.

EKLER ............................................................................................................................... 1

9.

ŞEKİLLER ......................................................................................................................... 3

10.

TABLOLAR .................................................................................................................. 5

iii

1. PROJE ÖZETİ
Bu çalışmada tasarım isterleri ve kısıtlamaları doğrultusunda 150 libre itki üretecek
turbojet motoru kavramsal tasarımı gerçekleştirilmiştir. Muadil motorlar incelenmiş, yapılan
benchmark çalışmaları doğrultusunda motorların ana elemanlarının konseptlerinin avantaj ve
dezavantajları Bölüm 2.1 de karşılaştırılarak elemanların ön tasarımlarına karar verilmiştir.
Devamında, motorun tasarım noktası ve tasarım noktası dışı performans analizleri
gerçekleştirilerek itki ve özgül yakıt tüketimi değerlerinin şartnamede verilen isterler dahilinde
tutarlılığı incelenmiştir. Geometrik kısıtlamalar ışığında parçaların iki boyutlu akış yolu
aerodinamik analizleri yapılarak parçalar modellenmiş ve ANSYS ortamında üç boyutlu
analizlerle doğrulanmıştır. Aerodinamik olarak tasarımları tamamlanan elemanlar mekanik ve
termal açıdan iki boyutlu mukavemet hesaplamaları yapılarak malzeme seçimi ve üretim
yöntemleri belirlenmiştir.

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
II. Dünya Savaşı’na kadar olan süreçte havacılıkta yaygın olarak kullanılan pistonlu
motorlar, daha yüksek güç ve hızlı manevra ihtiyacı nedeniyle yerini jet motorlarına bırakmak
zorunda kalmıştır. Hava araçlarında, özellikle II. Dünya Savaşı’nda doğan bu ihtiyaç, birim
güç başına yüksek güç elde edilebilen turbojet motorlarının doğuşunu ve gelişimini sağlamıştır.
Sonraki yıllarda turbojet motorlar uçakların dışında İnsansız Hava Araçları (İHA) ve füzelerde
yaygın bir şekilde kullanılmaya devam etmiştir. Ülkemizde ise ilk yerli turbojet motoru olma
özelliğine sahip KTJ-3200, 2009 yılının Nisan ayında test edilmiştir. Yarışmada, 150 libre (667
N)

itki

üreten

bir

turbojet

motorunun

kavramsal

tasarımının

gerçekleştirilmesi

amaçlanmaktadır. Piyasadaki çeşitli itki değerine yakın değerlere sahip motorlar Şekil 2.1
gösterilmektedir. Yarışma kapsamında 150 lb itki üretecek bir motorun kavramsal tasarımı için
isterleri sağlayabilecek en ideal motor tasarımları incelenmiştir. Yapılan araştırmalar
sonucunda PBS – TJ80 ve Pratt & Whitney TJ – 150 turbojet motorları konsept tasarım için
baz alınmışıtr. Genel olarak bir turbojet motoru kompresör, yanma odası ve türbin olmak üzere
üç ana elemandan oluşmaktadır.
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Şekil 2.1: Piyasadaki çeşitli itki değerlerine sahip motor örnekleri
Bu

kapsamda

incelenen

iki

motorda

ana

elemanların

birbirinden

farklı

konfigürasyonlarına sahip olduğu görülmüştür. Kompresör tipi olarak incelendiğinde TJ-80
turbojet motorunda piyasadaki çoğu motorda olduğu gibi tek kademede yüksek basınç
oranlarını sağlayabilen radyal kompresör bulunmaktadır. TJ-150 de ise karışık akışlı
kompresör bulunmaktadır.

Şekil 2.2 Kompresör Tipleri ve Karakteristikleri
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Karışık akışlı kompresörler radyal kompresörlere göre daha yüksek akış katsayılarında
çalışabilmektedir ve daha verimlidirler, fakat nispeten daha düşük basınç oranı sağlamaktadır.
Yanma odaları incelendiğinde TJ-80 turbojet motorunda düz akışlı halka TJ-150 de ise ters
akışlı halka yanma odası kullanılmaktadır. Ters akışlı tasarım kompresör ile türbin kademesi
arasındaki mesafenin oldukça kısa olmasına olanak sağlamaktadır. TJ-150 motorunda bu
tasarımla kompresör ve türbin arası mesafe kısaltılarak bu rotor dengesini tek rulmanla
sağlayarak motorun kendi sınıfında en iyi ağırlık-itki oranına sahip olmasını sağlamıştır. Fakat
ters akışlı tasarımda yanma odası çıkış profili OTDF değeri olan 0,25’i sağlamak oldukça
zordur.

Şekil 2.3: Yanma Odası Tipleri
Son olarak türbin kademesi olarak karşılaştırıldığında TJ-80 turbojet motorunda
eksenel TJ-150 de ise radyal türbin kullanılmıştır. Radyal türbin eksenel türbine kıyasla üretimi
daha kolay, boyut olarak daha küçüktür. Bu sayede mekanik açıdan yüksek hızlara
dayanabilmektedir. Daha çok TJ-150 de olduğu gibi ters akışlı yanma odalarında
kullanılmaktadır. Eksenel türbinlerin üretimi zordur ve maliyetlidir fakat düşük özgül hızlarda
radyal türbine oranla daha yüksek hacimde hava geçirebilir ve daha verimlidir.
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Şekil 2.4: Türbin Tipleri

Şekil 2.5: PBS TJ-80 ve PW TJ-150 Turbojet Motorları
Tablo 2.1: TJ-80 ve TJ-150 Özellikleri
PBS – TJ80

Pratt & Whitney TJ – 150

İtki (lb)

202

150

Uzunluk (mm)

514

406,4

Çap (mm)

235

172,72

Toplam ağırlık (Kg)

12

8,4

Maksimum rotor devri (RPM)

58000

-

Kompresör tipi

Tek kademe santrifüj

Tek kademe karışık akışlı

Yanma odası tipi

Düz akışlı halka

Ters akışlı halka

Türbin tipi

Tek kademe eksenel

Tek kademe radyal
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3. KAVRAMSAL TASARIM GELİŞTİRME VE
FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI
3.1. Kavramsal Motor Tasarımının Tarif Edilmesi
Muadil motorlar incelendikten sonra farklı konseptler tasarıma uygunluk açısından
değerlendirilmiş, tek kademede yüksek basınç oranları elde edebilmek için santrafüj
kompresör; difüzyonu daha etkin hale getirmek ve kayıpları en aza indirmek için crossover
difüzör; ters akışlı yanma odasında 0,25 OTDF değerinin sağlanmasının oldukça zor
olmasından dolayı düz akışlı yanma odası; düz akışlı yanma odası için radyal türbin
kullanılması eksenel türbine göre akışın 90˚ yön değiştireceğinden verimde düşmeye neden
olacaktır bu yüzden tek kademe eksenel türbin; sistem ses altı hızlarda çalışacağı için yakınsak
lüle kavramsal tasarımda tercih edilen konseptlerdir.
Yüksek devir sayılarında çalışabilmeleri ve hem radyal hemde eksenel yükü
karşılayabildiklerinden yataklamalar açısal temaslı seramik bilyalı hibrit rulmanlar ile
sağlanacaktır. Yüksek devirde sürtünme ve iletim kaynaklı ısınma söz konusu olduğundan
rulmanlar açık çevrimde yakıt ile yağlanacaktır, yağlama sonrasında soğutucu ana akış yoluna
karışarak motordan atılacaktır. Yağlama akışının düzgün bir şekilde gerçekleşebilmesi, hem
sabit ve döner diskleri soğutmak hem de ana akış yolundan gelen sıcak gazın disk boşluğuna
girmesini engellemek için kompresörden çekilen hava ile ikincil bir akış sistemi
oluşturulmuştur. Yataklarda meydana gelen titreşimleri sönümlemek için rulman yataklarında
oringler bulunmaktadır. Termal genleşmelerden kaynaklı uzamaların yataklarda karşılanması,
kompanze edilmesi için hem daha az yer kaplayan hemde kuvveti daha homojen şekilde yayan
yaprak yaylar ön gerilme sisteminde tercih edilmiştir. Buharlaştırmalı enjektörler düşük
maliyetli olmaları ve üretim kolaylığı sağlamaları açısından avantaj oluşturdukları için yakıt
enjektör sisteminde tercih edilmiştir. Kompresör tarafındaki rulmanı soğutmak için kullanılan
yakıtın rulmandan geçerek kompresör boşluğuna kaçmasını engellemek için sızdırmazlık
elemanlarından labirent keçe tasarımda tercih edilmiştir. Yanma odasından çıkan sıcak gazın
ana akış yolundan ayrılarak rotor ve stator arasındaki boşluğa girmesini engellemek amacıyla
rim seal kullanımı düşünülmüştür.
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3.2. Motor Performans Çevrimi Hesaplamaları

3.2.1. Tasarım Noktası Çevrim Analizi Detayları
Tasarlanacak motorun tasarım noktası deniz seviyesi (101.325 kPa hava basıncı)
standart gün (15°C hava sıcaklığı) statik (durağan) koşuldur. Tasarlanacak turbojet motorunda
tek kademe kompresör, tek kademe türbin, tek şaft ve sabit alanlı yakınsak bir lüleden
oluşmaktadır. Kompresör sıkıştırma oranı 4,25 olarak belirlenmiştir. Turbojet motorda
kullanılacak yakıt JP8 yakıtıdır. Tasarlanacak motorun asgari itki değeri 150 lb, azami özgül
yakıt tüketimi 38 g/kN/s olması hedeflenmektedir.
𝐽

γ = γc = 1,4

Cp = 𝐶𝑝𝑐 = 1004,5 𝑘𝑔 − 𝐾

γh = 1,33

𝐶𝑝ℎ = 1148,0 𝑘𝑔 − 𝐾

γh = 1,37

𝐶𝑝𝑛 = 1063,0 𝑘𝑔 − 𝐾

𝐽

𝐽

𝐽

𝑅 = 287 𝑘𝑔 − 𝐾
𝐽

𝑅 = 287 𝑘𝑔 − 𝐾
𝐽

𝑅 = 287 𝑘𝑔 − 𝐾

Hava Kütlesel Debisi (m) = 1,1 kg /s

Yakıt Isıl Değeri (QR) = 43124 kj/kg

Kompresör İzentropik Verimi (ηtt) =0,8

Türbin İzentropik Verimi (ηtt) = 0,9

Basınç Oranı (πc) = 4,25

Yanma Odası Basınç Kaybı (Δ𝑃𝑐𝑐) = %4

Lüle Verimi (ηn) = 0,97

Türbin Giriş Sıcaklığı (T4) = 1143 K

Yanma Verimi (ηb) = 0,97

Mekanik Verim (ηm) = 0,99

MA = 0

Türbin çıkış kanalı basınç kaybı (Δ𝑃td) = %1

Şekil 3.1: Tasarımı Yapılacak Olan Jet Motor
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(A), (1) ve (2) durumları için durgunluk sıcaklıkları eşittir ve herhangi bir kayıptan
bağımsızdır:

𝑇02 = 𝑇01 = 𝑇0𝑎 = 𝑇𝑎 (1 +
𝑃02 = 𝑃0𝑎 = 𝑃𝑎 (1 +

𝛾−1
2

𝛾−1
2

𝑀2 )

(3.1)

𝛾

𝑀2 )𝛾−1

(3.2)

T02 = 288,15 K
Hava girişindeki (veya difüzördeki) sürtünme, toplam basıncı serbest akış değerinden
düşürür ve entropisini artırır. Uçuş mach sayısına bağlı olarak difüzör verimliliği
değişmektedir. Tasarım noktasının uçuş hızının olmadığı koşulda olmasından dolayı giriş
basınç kaybı olmadığı varsayılmıştır.

𝑃02 = 𝑃𝑎 (1 + 𝜂𝑑

𝛾𝑐

𝛾−1

𝑀𝑎2 )𝛾𝑐−1
2

(3.3)

P01 = 101,325 kPa
Durum (2) 'den (3)' e kadar, kompresörün izantropik verimliliği (ηc) ile ilişkili
adyabatik bir sıkıştırma işlemi gerçekleşir. Böylece, bilinen basınç oranı (πc) ile kompresör
çıkışındaki basınç ve sıcaklık aşağıdaki ilişkilerden değerlendirilir: (𝛾𝑐 = 1,4)

𝑃03 = 𝑃02 ∗ 𝜋𝑐

(3.4)

𝛾𝑐−1

𝑇03 = 𝑇02 (1 +

𝜋𝑐 𝛾𝑐 −1
𝜂𝑐

)

(3.5)

P03 = 430,6 kPa, T03 = 472,55 K
Yanma odası çıkışındaki (4) durumundaki durgunluk basıncı, akışkan sürtünmesi
nedeniyle (3) durumundaki girişteki değerinden daha düşüktür. Bu nedenle, yanma odasından
çıkış basıncı şu şekilde ifade bulunur:

𝑃04 = 𝑃03 (1 − Δ𝑃𝑐𝑐 %)

(3.6)

P04 = 413,37 kPa
Yanma işleminde yakıt atomize formda enjekte edilir, buharlaştırılır ve hava ile
karıştırılır. Yanma sonucu oluşan gazın özgül ısısını yanmadaki enerji dengesinden
hesaplayabilirdik fakat yakıtın kütlesel debisi bilinmediğinden dolayı 𝛾h = 1.336 kabulü
yapılarak işleme devam edilmiştir.
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(𝑚̇ 𝑎 + 𝑚̇𝑓 )𝐶𝑝ℎ ∗ 𝑇04 = 𝑚̇ 𝑎 ∗ 𝐶𝑝𝑐 ∗ 𝑇03 + 𝜂𝑏 ∗ 𝑚̇𝑓 ∗ 𝑄𝑅

(3.7)

Yanma odası çıkışı sıcaklık değeri, türbin kanadı malzemesi tarafından belirlenen
metalurjik sınırlardan belirlenir ve türbin giriş sıcaklığı olarak kabul edilir. Bu sıcaklık verilen
OTDF değeri olan 0,25 kullanılarak Tpeak = 1311 K ve T03 = 472,55 K alınarak 1143 K olarak
hesaplanmıştır.

𝑇𝑂𝑇𝐷𝐹 = (𝑇𝑝𝑒𝑎𝑘 − 𝑇4 )/(𝑇4 − 𝑇3 )

(3.8)

Hatalı yanma, yakıtın fiziksel özellikleri, iletim ve radyasyona bağlı ısı kayıpları gibi
birçok faktör nedeniyle yanma sürecindeki kayıplarla karşılaşılmaktadır. Ardından yakıtın ısıl
değeri yardımıyla yanma verimi de dahil edilerek motora giren yakıt – hava oranı hesaplanır.
(Cph = 1,148 kJ/Kg.K , Cpc = 1,0045 kj/Kg.K)

𝑓=

𝐶𝑝ℎ ∗𝑇04 −𝐶𝑝𝑐 ∗𝑇03
𝜂𝑏 ∗𝑄𝑅 −𝐶𝑝ℎ ∗𝑇04

= 0,02067

(3.9)

𝑚̇𝑓 = 0,022736 kg/s
Kompresörde tüketilen güç türbin tarafından sağlanmaktadır. Kompresörü çalıştırmak
için gereken gücün türbinde mevcut güce oranı (λ) ise, kompresör-türbin şaftı için enerji
dengesi:

𝑊𝑐 = 𝜂𝑚 ∗ 𝜆 ∗ 𝑊𝑡

(3.10)

Türbin kompresör haricinde başka bir parçaya güç sağlamadığından dolayı λ oranını 1
kabul ederek işleme devam edilir.

𝐶𝑝𝑐 (𝑇03 − 𝑇02 ) = 𝜆 ∗ 𝜂𝑚 (1 + 𝑓)𝐶𝑝ℎ (𝑇04 − 𝑇05 )
𝑇05
𝑇04

(

=1−

𝐶𝑝𝑐
)𝑇
𝐶𝑝ℎ 02

𝜆∗𝜂𝑚 (1+𝑓)∗𝑇04

𝑇03

[(

𝑇02

) − 1]

(3.11)

(3.12)

T05 = 983,32 K
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Çıkış basıncı, türbinin adyabatik verimi (ηt) dikkate alınarak hesaplanır;
𝑃05
𝑃04

= [1 −

1
𝜂𝑡

(1 −

𝑇05
𝑇04

)]

𝛾ℎ
𝛾ℎ −1

(3.13)

P05 = 209,45 kPa
Türbin çıkış kanalındaki basınç kaybı hesaplanır.

𝑃06 = 𝑃05 (1 − ΔPtd %)

(3.14)

T06 = T05 = 983,32 K, P06 = 207,27 kPa
Lüle çıkışındaki gazın hızının belirlenebilmesi için öncelikle akışın boğulup
boğulmadığı kontrol edilmelidir. Bu nedenle lüle çıkışındaki kritik basınç hesaplanmalıdır. (𝛾n
= 1.37)
𝑃06
𝑃𝑐

1

=
[1−

𝛾𝑛
1 𝛾𝑛 −1 𝛾 −1
(
)] 𝑛
𝜂𝑛 𝛾𝑛 +1

(3.15)

Pc = 109,33 kPa > Pa
Kritik basıncın atmosfer basıncından fazla olduğundan dolayı akış boğulmuştur
(M7=1).
𝑇06

(

𝑇7

) =(

𝛾𝑛 +1
2

)

𝑉7 = √𝛾𝑛 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇7

(3.16)
(3.17)

P07 = 209,45 kPa
P7 = Pc =109,33 kPa
T7 = 829,8 K
V7 = 571,2 m/s
ρ7 = 0,459 kg/m3
A7 = 0,0042 m2

9

Motorun performansını tanımlayan iki motor parametresi, özgül itme gücü ve özgül
yakıt tüketimidir. Spesifik itme, aşağıdaki şekilde hesaplanır. (fab art yakıcı olmadığından
dolayı 0’dır.)
𝑇
𝑚̇ 𝑎

= [(1 + 𝑓 + 𝑓𝑎𝑏 )𝑉7 − 𝑉] +

𝐴7
𝑚̇𝑎

(𝑃7 − 𝑃𝑎 )

(3.18)

T = 675 N (151,75 lb)
İtkisel özgül yakıt tüketimi (TSFC):

𝑇𝑆𝐹𝐶 =

𝑚̇𝑓+𝑚̇𝑓𝑎𝑏

(3.19)

𝑇

TSFC = 33,683
Tablo 3.1: Tasarım Noktasında Bölgelerdeki Akışkanın Değerleri
1

2

3

4

5

6

7

m (kg/s)

1,1

1,1

1,1

1,1227

1,1227

1,1227

1,1227

T0 (K)

288,15

288,15

472,55

1143

983,22

983,22

983,22

P0 (kPa) 101,325

101,325

430,6

413,37

209,45

207,27

207,27

mRstd

1,1

0,331

0,537

0,983

0,9933

0,9933

-

(kgs)

Şekil 3.2: Tasarım Noktası P-V Diyagramı
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Şekil 3.3: Tasarım Noktası T-S Diyagramı

3.2.2. Tasarım Noktası Dışı Çevrim Analizi Detayları
Tasarım noktası dışı parametreleri 5000m yükseklik ve 0,8 Mach uçuş hızı olarak
belirlenmiştir. Tasarlanacak motorun asgari itki değeri 90 lb, azami özgül yakıt tüketimi 44
g/kN/s olması hedeflenmektedir.
𝐽

γ = γc = 1,4

Cp = 𝐶𝑝𝑐 = 1004,5 𝑘𝑔 − 𝐾

γh = 1,33

𝐶𝑝ℎ = 1148,0 𝑘𝑔 − 𝐾

γh = 1,37

𝐶𝑝𝑛 = 1063,0 𝑘𝑔 − 𝐾

𝐽

𝐽

𝐽

𝑅 = 287 𝑘𝑔 − 𝐾
𝐽

𝑅 = 287 𝑘𝑔 − 𝐾
𝐽

𝑅 = 287 𝑘𝑔 − 𝐾

Hava Kütlesel Debisi (m) = 1,1 kg /s

Yakıt Isıl Değeri (QHV) = 43124 kj/kg

Kompresör Verimi (ηc)=0,8

Türbin Verimi (ηt) = 0,9

Basınç Oranı (πc) = 4,25

Yanma Odası Basınç Kaybı (Δ𝑃𝑐𝑐) = %4

Türbin Giriş Sıcaklığı (T04) = 1143 K

Lüle Verimi (ηn) = 0,97

Yanma Verimi (ηb) = 0,97

Mekanik Verim (ηm) = 0,99

A7 = 0,0042 m2

Türbin çıkış kanalı basınç kaybı (Δ𝑃td) = %1

MA = 0,8

Giriş Verimi (ηd) = 0.99
11

Standart gün; 5000 m yükseklikteki statik sıcaklık ve basınç hesaplanır.

𝑇𝑎 = 288,15 − (0,0064 ∗ 𝑎𝑙𝑡)

(3.20)

𝑇𝑎𝑚𝑏 5,2561
)
]
288,15

(3.21)

𝑃𝑎 = 101325 ∗ [(

Ta = 255,65 K
Pa = 54,0184 kPa
Kompresör girişinde serbest akıştaki toplam basınç ve sıcaklık değeri hesaplanır.

𝑇02 = 𝑇01 = 𝑇0𝑎 = 𝑇𝑎 (1 +
𝑃01 = 𝑃0𝑎 = 𝑃𝑎 (1 +

𝛾−1
2

𝛾−1
2

𝑀2 )

(3.22)

𝛾

𝑀 2 )𝛾−1

(3.23)

T02 = 288,3732 K
P01 = 82,3424 kPa
Hava girişindeki (veya difüzördeki) sürtünme, toplam basıncı serbest akış değerinden
düşürür ve entropisini artırır.

𝑃02 = 𝑃𝑎 (1 +

𝛾𝑐

𝛾−1

𝜂𝑑
𝑀𝑎2 )𝛾𝑐−1
2

(3.24)

P02 = 82 kPa
Durum (2) 'den (3)' e kadar, kompresörün izantropik verimliliği (ηc) ile ilişkili adyabatik
bir sıkıştırma işlemi gerçekleşir. Böylece, bilinen basınç oranı (πc) ile kompresör çıkışındaki
basınç ve sıcaklık aşağıdaki ilişkilerden değerlendirilir:

𝑃03 = 𝑃02 ∗ 𝜋𝑐

(3.25)

𝛾𝑐−1

𝑇03 = 𝑇02 (1 +

𝜋𝑐 𝛾𝑐 −1
𝜂𝑐

)

(3.26)

T03 = 473 K
P03 = 348,5 kPa
Yanma odasındaki basınç kaybı;
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𝑃04 = 𝑃03 (1 − Δ𝑃𝑐𝑐 %)

(3.27)

P04 = 334,56 kPa
Yakıtın ısıl değeri yardımıyla yanma verimi de dahil edilerek motora giren yakıt – hava
oranı hesaplanır. (𝛾h = 1.33, Cph = 1,148 kj/kg.K)

𝑓=

𝐶𝑝ℎ ∗𝑇04 −𝐶𝑝𝑐 ∗𝑇03

(3.28)

𝜂𝑏 ∗𝑄𝑅 −𝐶𝑝ℎ ∗𝑇04

T04 = 1143 K
f = 0,02068
mf = 0,0227 kg/s

𝑇05
𝑇04

(

=1−

𝐶𝑝𝑐
)𝑇02
𝐶𝑝ℎ

𝜆∗𝜂𝑚 (1+𝑓)∗𝑇04

𝑇03

[(

𝑇02

) − 1]

(3.29)

T05 = 983,12 K
Çıkış basıncı, türbinin izentropik verimi (ηt) dikkate alınarak hesaplanır;
𝑃05
𝑃04

= [1 −

1
𝜂𝑡

(1 −

𝑇05
𝑇04

)]

𝛾ℎ
𝛾ℎ −1

(3.30)

P05 = 169,36 kPa
Türbin çıkış kanalındaki basınç kaybı hesaplanır.

𝑃06 = 𝑃05 (1 − ΔPtd %)
P06 = 167,66 kPa
T06 = T05 = 983,32 K
Lüle çıkışındaki gazın hızının belirlenebilmesi için öncelikle akışın boğulup
boğulmadığı kontrol edilmelidir. Bu nedenle lüle çıkışındaki kritik basınç hesaplanmalıdır. (𝛾n
= 1.37)
𝑃06
𝑃𝑐

=

1
𝛾𝑛
1 𝛾𝑛 −1 𝛾 −1
(
)] 𝑛
𝜂𝑛 𝛾𝑛 +1

(3.31)

[1−
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Pc = 87,55 kPa
Pc > Pa
Kritik basıncın atmosfer basıncından fazla olduğundan dolayı akış boğulmuştur
(M7=1).
𝑇06

(

𝑇7

) =(

𝛾𝑛 +1
2

)

(3.32)

𝑉7 = √𝛾𝑛 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇7

(3.33)

P07 = 167,66 kPa
P7 = Pc =87,55 kPa
T7 = 829,8 K
V7 = 571,2 m/s
ρ7 = 0,3676214 kg/m3
𝑇
𝑚̇ 𝑎

= [(1 + 𝑓 + 𝑓𝑎𝑏 )𝑉7 − 𝑉] +

𝐴7
𝑚̇𝑎

(𝑃7 − 𝑃𝑎 )

(3.34)

T = 500N (112,4 lb)
İtkisel özgül yakıt tüketimi (TSFC):

𝑇𝑆𝐹𝐶 =

𝑚̇𝑓 +𝑚̇𝑓𝑎𝑏

(3.35)

𝑇

TSFC = 45,4 g/kN/s

Tablo 3.2: Tasarım Noktası Dışı Bölgelerdeki Akışkanın Değerleri
1

2

3

4

5

6

7

m (kg/s)

1,1

1,1

1,1

1,1227

1,1227

1,1227

1,1227

T0 (K)

288,37

288,37

473

1143

983,32

983,32

983,32

P0 (kPa) 82,3424

82

348,5

334,56

169,36

169,36

167,66

mRstd

1,1

0,332

0,539

0,9876

0,9876

0,9976

-

(kgs)
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Şekil 3.4: Tasarım Noktası Dışı P-V Diyagramı

Şekil 3.5: Tasarım Noktası Dışı T-S Diyagramı
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3.3. İki Boyutlu Akış Yolu Aerodinamik Analiz ve Hesaplama
Detayları
3.3.1. Santrifüj Kompresör
Santrifüj kompresör, esas olarak dönen bir pervane ve ardından bir difüzörden oluşur.
Şekil 3.6’da bir santrifüj kompresörün bölümleri ve giriş, çıkış hız üçgenleri şematik olarak
gösterilmiştir. Hava radyal kanatlara sahip bir döner çarkın giriş bölümüne doğru emilir.
İvmelendirici bölümden (Inducer section) geçerek santrifüj kuvvetler vasıtasıyla çarkın
çevresine doğru itilerek basılır. Havanın bu çevresel hareketi hem basınç artışına hem de
kinetik enerji oluşumuna neden olur. Hava bir sonraki bölüme yönlendirilmeden önce
difüzörden geçer ve bu esnada kinetik enerji basınca dönüşür.
Kısaca kompresörü açıklayacak olursak;
Hub, kanat dibinin a-b arasındaki eğimli yüzeyidir. Shroud, akışın dış sınırını oluşturan
c-d arasındaki eğimli yüzeydir. Pervaneye girişte göreceli akış dönme eksenine β1 açısında w1
hızına sahiptir. Bu bağıl akış eksenel yöne çevrilir. İvmelendirici bölüm çark girişinden başlar
ve akışın radyal hale gelmeye başladığı bölgede biter. Gelişmiş tasarıma sahip bazı
kompresörlerde, bağıl hız difüzyon miktarını azaltmak için ivmelendirici bölümü radyal akış
bölgesine doğru iyice uzatılır.

Şekil 3.6: Santrifüj Kompresör

3.3.1.1. Çark girişindeki giriş hızı sınırlamaları
Çark girişi santrifüj kompresörlerde önemli ve kritik bir bölgedir ve tasarım aşamasında
dikkatli bir değerlendirme gerektirir. Bu projede olduğu gibi yüksek hızlı santrifüj
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kompresörlerde Mach sayısı etkileri, girişteki yüksek bağıl hızlarda önemli hale gelir. Kanat
girişindeki Büyük bağıl hızlar toplam basınç kayıplarına neden olur. Bu kayıplar bağıl Mach
sayısına bağlı olarak (𝑀2 − 1) 3 ile orantılıdır. Şekil 3.7’de Rodgers tarafından oluşturulan
özgül hız, girişteki bağıl hız ve basınç oranına bağlı adyabatik verim grafiği incelendiğinde
yaklaşık olarak 3 üstü basınç oranlarında transonik akışa geçilmesi kaçınılmazdır. Optimum
giriş akış koşullarını sağlamak için girişin uygun şekilde boyutlandırılmasıyla, maksimum
bağıl Mach sayısı en aza indirilebilir.

Şekil 3.7: Kompresörde T-S Verimliliğinin Boyutsuz Spesifik Hız ve Giriş Bağıl Mach
Sayısı İle Değişimi

3.3.1.2. Santrifüj kompresör girişinin tasarımı
Yüksek basınç oranlı kompresörlerden yüksek verimlilik elde etmek için, girişteki bağıl
Mach sayısını sınırlamak gerekir. Bunu sağlamak için en önemli etmenlerden biri hub/shroud
oranıdır. Eğer shroud çapı çok yüksek olursa süreklilik denkleminden eksenel hız küçük ama
bıçak hızı yüksek olacaktır. Tam tersi shroud çapının fazla küçük olduğu durumda ise bıçak
hızı küçük ama eksenel hız yüksek olacaktır. Bağıl hızın minumum olduğu shroud çapı
belirlenmelidir. Bunun belirlenebilmesi için öncelikle minimum hub çapı mekanik ve
aerodinamik husular doğrultusunda belirlenir. Shroud çapının belirlenmesi daha karmaşıktır
çünkü bağıl hız en aza indirmek istenir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle girişte kanat
ucundaki bağıl hızın 1,1 Mach olduğunu kabul ederek kompresör girişindeki havanın
özellikleri hesaplanmalıdır.
Durağan koşuldaki yoğunluk,
𝜌01 = 1,225225

𝑘𝑔⁄
𝑚3
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Durağan koşuldaki ses hızı,
𝑐01 = 340,2626 𝑚⁄𝑠
Giriş eksenel mach sayısı,
𝑀1 = 𝑀𝑤1𝑠 ∗ cos 𝛽1𝑠 = 1,1 ∗ cos(61,6)

(3.36)

𝑀1 = 0,52318
Girişteki statik sıcaklık,
𝑇1 =

𝑇1 =

1+

𝑇01
𝜒−1
∗𝑀12
2

(3.37)

288,15
1 + (0,2 ∗ 0,523188)
𝑇1 = 273,2 𝐾

Girişteki statik basınç,
𝜒
⁄𝜒−1

𝑇

𝑃1 = 𝑃01 ∗ (𝑇 1 )
01

(3.38)

273,2 3,5
)
𝑃1 = 101,325 ∗ (
288,15
𝑃1 = 84,082 𝑘𝑃𝑎
Girişteki statik yoğunluk,
𝑃

𝜌1 = 𝑅∗𝑇1 =
1

84,082
0,287∗273,2

𝜌1 = 1,072358

(3.39)

𝑘𝑔⁄
𝑚3

Girişteki eksenel hız,
𝑉1 = 𝑀1 ∗ √𝜒 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇1

(3.40)

𝑉1 = 𝑉𝑥 = 0,52318 ∗ √1,4 ∗ 287 ∗ 273,2 = 173,34 𝑚/𝑠
Daha sonra Braembussche [1]’nin matematiksel modelinde hesaplanan değerler ile
tahmini RPM ve hub çapı kullanılarak optimum hub/shroud belirlenebilmektedir. Denklemde
18

dönüş hızı RPM, kb1 sınır tabaka boğulma faktörü, ön yönlendirme açısı 𝛼1 ve indüktör hub
yarıçapı R1H giriş parametreleridir. İndüktör yarıçap oranı RV = R1H ∕ R1S parametresi ile
tanımlanmaktadır.
Mw1=

2

1
√𝜒∗𝑅𝐺 ∗𝑇1

√(

𝑚̇
2 (
𝑘𝑏1 ∗𝜋∗𝜌1 ∗𝑅1𝐻

𝑚 = 1,1

1
−1)
𝑅𝑉2

2

) + (

2∗𝜋∗𝑛
60

∗

𝑅1𝐻
𝑅𝑉

−

𝑚̇
2
𝑘𝑏1 ∗𝜋∗𝜌1 ∗𝑅1𝐻

∗

tan 𝛼1

) (3.41)

1
−1
𝑅𝑉2

𝑘𝑔⁄
𝐽
𝑠 , 𝑅𝐺 = 287 ⁄𝑘𝑔 𝐾 , 𝑅1ℎ = 0,013 𝑚, 𝛼1 = 0°

𝑘𝑏1 = 1, 𝜒 = 1,4, 𝑇1 = 273,2 𝐾, 𝜌1 = 1,072358

𝑘𝑔⁄
𝑚3

değerleri kullanılarak şekil 3.8’de 65000 ve 70000 RPM’lerde excel ortamında
çizdirilmiş ve optimum hub/shroud oranı ön tasarım için 0,3 olarak olarak berlirlenmiştir.
3

2,5

65000
70000

MW1

2

1,5

1

0,5

0
0,15

0,2

0,25

0,3

0,35
RH1/RS1

0,4

0,45

0,5

0,55

Şekil 3.8: En Düşük Bağıl Mach Sayısı İçin Optimum Hub/Shroud Oranının Belirlenmesi

𝑚̇ = 1,1

𝑘𝑔⁄
𝑘𝑔
𝑚
𝑠 , 𝑉1 = 173,34 ⁄𝑠 , 𝜌1 = 1,072358 ⁄𝑚3 𝜅 = 0,3 değerleri için

shroud yarıçapı;
𝑟1𝑠 = √𝜌

𝑚̇

1 ∗𝜋(1−𝜅

2 )𝑉
1

(3.42)
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𝑅1𝑠 = 0,0455 𝑚
𝑅1ℎ = 0,01365 𝑚
𝐴1 = 0,0059155 𝑚2

3.3.1.3. Kütle Akış Fonksiyonu
Kütle akış fonksiyonu, kompresörün akış kapasitesinin boyutsuz işlevidir. Dixon [2]’a
göre Mw1s ve β1s’i herhangi bir ön dönme açısı için ilişkilendiren bir denklem yazılabilir. Bu
denklem herhangi bir ön yönlendirici kanat bulunmayan durumlar için yani 𝛼1 = 0° olduğunda
denklem aşağıdaki gibi sadeleştirilerek ifade edilebilir.
Φ=𝜌

𝑚̇
2
𝑡1 ∗𝑎𝑡1 ∗𝐷2

=

3
𝜋∗𝑘∗𝑀𝑤1𝑠
2
4∗𝑀𝑢2

cos 𝛽1𝑠 sin2 𝛽1𝑠
3 1
+
𝜒−1
2 ∗cos2 𝛽 )2 𝜒−1
(1+
∗𝑀𝑤1𝑠
1𝑠
2

(3.43)

Değiştirilmiş bir kütle akış fonksiyonu Φ𝑓 şu şekilde ifade edilebilir;
Φ𝑓 = Φ

2
4𝑀𝑢2

𝑘𝜋

=

3
𝑀𝑤1𝑠
∗sin2 𝛽1𝑠 ∗cos 𝛽1𝑠

(1+

(3.44)

1 3
+
𝜒−1
2 ∗cos2 𝛽 )𝜒−1 2
∗𝑀𝑤1𝑠
1𝑠
2

Herhangi bir bağıl hızda elde edilebilecek maksimum kütle akışı için yani değiştirilmiş
kütle akış fonksiyonunun maksimum olduğu optimum 𝛽1𝑠 açısı ise aşağıdaki denklem
yardımıyla bulunabilir.
cos2 𝛽1𝑠 = (

2
3+𝜒∗𝑀𝑤1𝑠
2
2𝑀𝑤1𝑠

) ∗ (1 − √1 −

2
4𝑀𝑤1𝑠
2 )
(3+𝜒∗𝑀𝑤1𝑠

2

)

(3.45)

Değiştirilmiş kütle akış fonksiyonu Şekil 3.9’da çeşitli 𝛽1𝑠 açılarına ve bağıl mach
sayılarına bağlı olarak çizdirilmiştir. Daha önce bağıl mach sayısının 1.1 Mach olduğunu
varsaymıştık. Bu durumda 1.1 Mach bağıl hız değeri için maksimum Φ𝑓 değeri 0,3958 ve bu
değeri sağlayan 𝛽1𝑠 açısı 61,6° olduğu belirlenmiştir.
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Şekil 3.9: Mw1 ve β1s değerlerine bağlı 𝛷𝑓 Grafiği
Hesaplanan değiştirilmiş kütle akış fonksiyonu boyutsuz parametre ile dönüş hızı
hesaplanabilmektedir
𝑚̇ = 1,1

𝑘𝑔⁄
𝑘𝑔
𝑚
𝑠 , Φ𝑓 = 0,3958 , 𝜌01 = 1,225225 ⁄𝑚3 , 𝑐01 = 340,2626 ⁄𝑠 , 𝜅 = 0,3
3 ∗𝜋
Φ𝑓 (1−κ2 )∗𝜌01 ∗𝑐01

Ω=√

𝑚̇

(3.46)

Ω = 7044,6 𝑟𝑎𝑑⁄𝑠 = 67305 𝑅𝑃𝑀

3.3.1.4. Kompresör Bölgelerinde Boğulma (Choking)
Bir geçitteki geçiş hızı, bazı kesitlerde ses hızına ulaştığında, akış boğulur. Sabit giriş
geçidi için bu, geri basıncı azaltarak veya dönüş hızını artırarak kütle akışında daha fazla artışın
mümkün olmadığı anlamına gelir. Şimdi dönen geçitlerin boğulma davranışı, sabit geçitlerden
farklıdır ve giriş, pervane ve difüzör için ayrı analizleri bir zorunluluk haline getirir. Her bileşen
için basit bir 1D yaklaşımı, tüm akış süreçlerinin adyabatik olduğu ve sıvının mükemmel bir
gaz olduğu varsayılarak kullanılır.
𝑚̇
𝐴

2

= 𝜌0 ∗ 𝑎0 (𝜒+1)

(𝜒+1)
⁄2(𝜒−1)

(3.47)
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Tasarlanan kompresör girişinde akışın ulaşabileceği en yüksek kütlesel debi değeri
1,427 kg/s olarak hesaplanmıştır. Şekil 3.10’da yapılan bir çalışmada görüldüğü üzere
kompresör de boğulma noktasına yaklaştıkça kayıplar artmaktadır.

Şekil 3.10: Kompresör Çarkının Kayıp Katsayısı Dağılımı

3.3.1.5. Kayma Faktörü (Slip Factor)
Pervane

çıkışındaki

akış,

pervane

kanatları

tarafından

mükemmel

şekilde

yönlendirilemez, bu nedenle; akışın çıkış açısı, çıkıştaki bıçak açısı ile tam olarak uyuşmaz. Bu
akış sapması, "kayma faktörü (σ)" ile temsil edilir ve çıkış teğet mutlak hızı (𝑉u2) ile çıkış uç
hızı (𝑈2) arasındaki bir oran olarak tanımlanabilir. Kayma faktörü için en eski ve en basit
ifadelerden biri Stodola (1945) tarafından elde edilmiştir. İdeal kayma faktörü aralığı 0.83 <σ
<0.95'tir. Kanat sayısı fazla ve akış iyi yönlendiriliyorsa daha yüksek değer elde edilebilir.
Gerçek ve ideal hızlar Şekil 3.11'de gösterilmektedir.
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Şekil 3.11: Kayma Faktörü Etkisi
Tasarlanacak olan kompresör 13 ana kanat ve 13 ayırıcı (splitter) kanattan
oluşmaktadır. Stodola’nın önerdiği kanat sayısına bağlı formül doğrultusunda kayma faktörü
yaklaşık 0,9239 alınmıştır.
𝜎 =1−

0.63𝜋

(3.48)

𝑍

3.3.1.6. Performans Karakteristiği
Tasarlanan santrifüj kompresörde giriş eksenel olduğundan dolayı yapılan iş W = U2 ∗
VU2 olur.
Vu2 = U2 + W2 ∗ sin β2 ve Vr2 = W2 ∗ cos β2 olduğundan yapılan iş şu şekilde yazılabilir.
W = U2 (U2 + W2 ∗ sin β2 ) = U2 + Vr2 U2 tan β2

(3.49)

Bir santrifüj kompresör için bıçak yükleme katsayısını 𝜓 = 𝑊⁄𝑈 ve başlangıç tasarımı
2

için çıkıştaki radyal hızın giriş hızına eşit olduğunu varsayıp çark çıkış akış katsayısını 𝜙2 =
𝑉𝑟2
⁄𝑈 olarak tanımlayarak, bu denklem yeniden biçimlendirilebilir.
2
𝜓 = 1 − 𝜙2 tan 𝛽2

(3.50)
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Şekil 3.12: Santrifüj Kompresörün Karakteristik Özelliği
Came (1978) ve Whitfield ve Baines (1990), çark kanatlarında yüksek gerilime yol açan
kompresörlerden daha yüksek basınç oranları elde etme eğilimini yorumladılar. Şekil 3.12’de
görüldüğü üzere ileri süpürülmüş kanatlarda yapılan iş fazladır fakat çark kanatlarında yüksek
gerilime ve akışta istikrarsızlığa neden olmaktadır. Bu nedenle radyal ve geri süpürülmüş kanat
tipine sahip santrifüj kompresörler sıkça kullanılmaktadır. Geri süpürülmüş kanatların belirli
bir bıçak hızında kullanılması, basınç oranında bir miktar kayba neden olur. Bu durum şekil
7.19'da basınç denklemi kullanılarak çizdirilmiştir. Denklemde Mu2 bıçak mach sayısı U2 / a01
olarak tanımlanmaktadır.(𝜒 = 1,4 , 𝜎 = 0,9, 𝜙2 = 0,36, 𝜂𝑐 = 0,8 , 𝑎01 = 340,2626 𝑚⁄𝑠)
𝑃03
𝑃01

𝜒
⁄(𝜒−1)

= [1 + (𝜒 − 1)𝜂𝑡𝑡 𝜎(1 − 𝜙2 tan 𝛽2 )𝑀𝑢2 ]

(3.51)

6,5
6

β2=0
β2=20

5

β2=45

Basınç Oranı

5,5
4,5
4

3,5
3
2,5
2
1,5
1,3

1,35

1,4

Mu

1,45

1,5

Şekil 3.13: Seçilen geri süpürme açısında bıçak mach sayılarına bağlı değişen basınç oranları
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Belirli bir basınç oranını korumak için, bu nedenle tasarım hızını artırmak gerekir, bu
da bıçak gerilimlerini ve çıkış mach sayısını artırır. Fakat bu artan mach sayısına bağlı kayıplar
diğer kanat tiplerindeki kayıplardan çok daha azdır.
Whitfield ve Baines (1990), pervane çıkışındaki en önemli iki aerodinamik
parametrenin, mutlak Mach sayısı M2'nin büyüklüğü ve yönü olduğunu ileri sürmektedir. M2
çok yüksek bir değere sahipse, difüzör içindeki verimli akış yavaşlama süreci daha zordur, bu
da yüksek sürtünme kayıplarına ve şok kayıpları olasılığının artmasına neden olur. Akış açısı
α2 büyükse, kanatsız difüzörde ki akış yolu aşırı derecede uzun olacak ve bu da yüksek
sürtünme kayıplarına ve olası durma ve akış istikrarsızlığına neden olacaktır. Rodgers ve
Sapiro (1972) gibi birkaç araştırmacı, optimum akış açısının 60 <α2 <70 aralığında olduğunu
göstermiştir.
Tüm bunlar dikkate alındığında kanat çıkışında çok fazla geriye süpürülme açısı
verilmesi istenilen basıncı sağlamak için çıkış çapının büyümesine veya dönüş hızının arttırılıp
girişteki bağıl hızın aşırı büyümesine, hiç verilmediği durumda ise yani radyal çarklarda çıkış
hızının fazla olmasına neden olacaktır. Ön tasarım için β2= 20°’lik geri süpürme açısı
belirlenmiştir.

3.3.1.7. Akış Katsayısı ve Çap Oranı
Santrifüjlü kompresörler genellikle akış katsayısı aralığı = 0.01 ile 0.16 arasında
tasarlanır. Çoğunlukla çok düşük veya yüksek akış katsayılı, radyal aşamalar tasarlama ihtiyacı
doğar, ancak aerodinamik zorlukların karşılanması kolay değildir; bu nedenle, bir tasarımcının
genellikle belirli kritik kararlar vermesi gerekir. Şekil 3.14’de çeşitli kompresör çarklarının
tipik uygulama alanını ve endüstriyel radyal çarkların çoğunun tasarlandığı tipik alanları
göstermektedir. Akış katsayısının küçük olduğu uygulamalarda çarklarda küçük giriş alanına
ve bükülmemiş kanatlara sahiptir. Aksine büyük katsayılı uygulamalarda daha büyük giriş
alanına ve yerel akış koşullarına daha iyi uyum sağlamak için bükülmüş kanatlara sahiptir.
Şekil 3.14’ de görüldüğü üzere 0.05 ile 0.1 arasında kayıpların minimum olduğu görülmektedir.
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Şekil 3.14: Yüksek akış katsayılı radyal çarkların ve tipik endüstriyel kompresörlerin
uygulama alanları
Akış katsayısı ile değiştirilmiş kütle akış fonksiyonu arasında Mu2’ye bağlı bir bağıntı
aşağıdaki şekilde bir bağıntı oluşturulabilmektedir.
𝑘𝜋

𝜙𝑡1 = 4𝑀3 Φ𝑓

(3.52)

𝑢2

Akış katsayısı ve çark girişi bağıl Mach sayısı ile uç bıçak Mach sayısının değişimini
gösteren Şekil 3.15'te çizilmiştir. Belirli bir çark girişi bağıl Mach sayısındaki bir tasarım için,
uç bıçak Mach sayısı arttıkça akış katsayısı azalır. Yüksek akış katsayısı ve yüksek uç bıçak
Mach sayısı için tasarımlar daha yüksek bir giriş bağıl Mach sayısına neden olacaktır. Bıçak
ucu mach sayısını basınç oranı cinsinden ifade edecek olursak;
𝜒−1

2
𝑀𝑢2
=

(Π 𝜒 −1)

(3.53)

(𝜒−1)𝜓𝜂

Daha önce akış katsayısı ile değiştirilmiş kütle akış fonksiyonu arasında Mu2’ye bağlı
bir bağıntıyı aşağıdaki şekilde yeniden düzenleyebiliriz.

𝜙𝑡1 =

𝑘𝜋 (𝜒−1)𝜓𝜂
4

[

𝜒−1
Π 𝜒 −1

3⁄
2

]

Φ𝑓

(3.54)
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Π

Şekil 3.15: Santrifüj kompresörün akış katsayısı ve basınç oranına ilişkin genel karakteristiği
Şekil 3.15’te görüldüğü üzere çalışma bölgesi çap oranı için 0,6 ve 0,7 eğrileri
arasındadır. Bu çap oranı aralığında Şekil 3.16'da basınç oranı ve akış katsayısı değerlerinin
değişimi çizdirilmiştir.

Şekil 3.16: Çap oranına bağlı basınç oranı ve akış katsayısı grafiği
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D1s/D2 = 0,668 olarak elde edilen orandan R2 yarıçapı 0,0681 m olarak hesaplanır.
Çıkıştaki kanat hızı U = r2*Ω formülü kullanılarak Ω = 7044,6 rad/s için U2 = 479,737 m/s
olarak bulunur. Daha önce tanımladığımız bıçak ucu mach sayısı durağan ses hızı a01 =
340,2626 m/s için Mu2 = 1,41 mach olarak elde edilir.
Çıkıştaki akış katsayısını 𝜙2 = Vr2 / U2 olarak tanımlamıştık. Ön tasarım için çıkıştaki
radyal hızı girişteki eksenel hıza eşit olduğunu Vr2 = V1 = 173,34 m/s kabul edebiliriz. Çıkıştaki
akış katsayısı 𝜙2 = 0,3613 ve buna bağlı iş katsayısını 𝜓 = 0,8685 olarak hesaplanmıştır.
𝜓 = 1 − 𝜙2 2 ∗ tan 𝛽2

(3.55)

Bıçak ucu mach sayısı, iş katsayısı ve verim katsayısı kullanılarak aşağıdaki denklem
yardımıyla basınç oranı 4,237 olarak hesaplanmıştır.

𝑃03
𝑃01

𝜒
⁄𝜒−1

= [1 + (𝜒 − 1)𝜂𝑡𝑡 𝜎(1 − 𝜙2 tan 𝛽2 )𝑀𝑢2 ]

(3.56)

Akış katsayı m = 1,1 kg/s, D2 = 0,1362 m, U2 = 479,737 m/s, ρ01 = 1,225225 kg/m3 için
𝜙𝑡1 = 0,1 olarak hesaplanır.
𝑉̇

𝜙𝑡1 = 𝐷2𝑡1
=𝜌
∗𝑢
2

2

𝑚̇
2
𝑡1 ∗𝐷2 ∗𝑢2

(3.57)

Akışın çıkıştaki mach sayısı iş katsayısı 𝜓 = 0,8685, kanat ucu mach sayısı Mu2 = 1,41
kullanılarak aşağıdaki denklem yardımıyla bulunabilir.
𝑀22 = 1+(1⁄

𝑀𝑢2 [𝜎2 (1−𝜙2 tan 𝛽2 )2 +𝜙22 ]

2
2
2
2)(𝜒−1)𝑀𝑢 {1−𝜙2 −[1−𝜎(1−𝜎2 tan 𝛽2 )] }

(3.58)

M2 = 1,076 olarak hesaplanır.
M2 = √(𝑘 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇2 ) = 1,076 ,
𝑉2

𝑇2 = 𝑇02 − 2𝑐2

𝑝

eşitlikleri kullanılarak;

T2 = 383,25 K ve V2 =422,25 m/s olarakolarak hesaplanır.
Kompresör çarkı çıkışı toplam sıcaklık değeri kompresör kademesi çıkış toplam
sıcaklığına eşit olduğunu varsayıp, U2 = 479,737 m/s , ψ = 0,8685, σ = 0,9239 ve Cp = 1004,5
J/Kg.K için;
𝑇03 − 𝑇01 =

𝜓∗𝜎∗𝑈 2
𝑐𝑝

(3.59)
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T03=T02 = 472 K
Gerekli güç
̇ − 𝑇01) = 203,145 kW
𝑚 ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇03

Kompresör çarkı çıkış toplam sıcaklık T02, statik sıcaklık T2 ve çark verimi olarak ηc =
0,89 değeri kullanılarak 2 noktası için toplam ve statik basınç değerleri hesaplanabilir.
𝑃02

𝑇02

01

01

(𝑃 ) = [1 + 𝜂𝑐 (𝑇 − 1)]

𝜒
⁄𝜒−1

(3.60)

P02 = 489 kPa
𝜒

𝑃2 =

𝑇 𝜒−1
𝑃02 (𝑇 2 )
02

(3.61)

P2 = 236 kPa
𝑃

𝜌2 = 𝑅𝑇2

2

(3.62)

ρ2 = 2,1456 kg/m3
Kompresör çarkı çıkış geometrisinin belirlenebilmesi için çıkıştaki hızın radyal bileşeni
2
2
için U2 = 479,737 m/s ve 𝑉 2 = 𝑉𝑟2
+ 𝑉𝑢2
eşitliği kullanılarak hızın radyal bileşeni Vr2 = 153

m/s olarak hesaplanır.
𝐴2 = 𝜌

𝑚̇

2 𝑉𝑟2

(3.63)

A2 = 0,0029576 m2
𝐴

𝑏 = 2𝜋𝑟2

2

(3.64)

b = 0,007 m
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Tablo 3.3: Kompresör Bölgelerindeki Akışın Değerleri
P01

101,325 kPa

P02

489 kPa

T01

288,15 K

T02

472 K

P1

84,082 kPa

P2

236 kPa

T1

273,2

T2

383,25 K

V1

173,34 m/s

V2

422,25 m/s

ρ1

1,072358 kg/𝑚3

ρ2

2,1456 kg/𝑚3

T03

472 K

P03

429,3 kPa

Tablo 3.4: Kompresörün Geometrik ve Çalışma Değerleri

m

1,1 kg/s

β1s

61,6

RPM

67305 dev/dk

β1h

29

R1h

0,01365 m

β2

20

R1s

0,0455 m

Rake Angle

20

R2

0,0681 m

Eksenel Kanat Uz.

0,0059 m

b2

0,007 m

Ana Kanat Sayısı

13

A1

0,0059155 𝑚2

Ayırıcı Kanat Sayısı

13

A2

0,0029576 𝑚2

Şekil 3.17: Tasarımı Yapılan İmpeller
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Şekil 3.18: Meridyonel Mach Sayısı Konturu

Şekil 3.19: Meridyonel Basınç Konturu
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Şekil 3.20: Meridyonel Sıcaklık Konturu

3.3.2. Difüzör
Radyal bir kompresör, esas olarak dönen bir impeller ve onun ardından gelen bir
difüzörden oluşur. Difüzörün amacı, impellerdan çıkan akışkanın kinetik enerjisini basınç
enerjisine dönüştürmektir. Kinetik enerji basınç enerjisini dönüştürülürken impellerdan çıkan
akışın hızı düşürülür ve basıncında artış meydana gelir. Bu işlem, impellerı çevreleyen halka
şeklindeki boşlukta serbest difüzyonla veya Şekil 3.18’de gösterildiği gibi difüzörün çok daha
küçük yapılmasına izin veren bir dizi sabit difüzör kanadı eklenerek gerçekleştirilebilir.
Difüzör, akış yönünde kesit alanının giderek arttığı bir kanal olarak tanımlanabilir. (Şekil 3.22)

Şekil 3.21: Difüzör örneği
32

Şekil 3.22: Difüzör Geometrisi ve Gösterimi
Difüzör, geometrik olarak basit bir cihaz gibi görünse de, iki ciddi akışkan mekaniği
problemi ile karşılaşılır. Birincil sorun, yerel difüzyon hızı çok hızlıysa, akış karışımına ve
durgunluk basıncında büyük kayıplara neden olacak şekilde sınır tabakalarının difüzör
duvarlarından ayrılma eğilimidir. Diğer bir sorun ise difüzyon hızının çok düşük olduğu
durumlarda akışkan uzun bir duvara maruz kalır ve akışkan sürtünme kayıpları tekrar aşırı hale
gelir. Kayıpların en aza indirildiği bu iki uç nokta arasında optimum bir difüzyon hızı
sağlanmalıdır.

Şekil 3.23: İki Boyutlu Difüzörler için Akış Rejimleri
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Şekil 3.23. iki boyutlu difüzörler için akış rejimlerini göstermektedir. Turbo makine
difüzör uygulamaları için en çok dikkat edilmesi gereken kısım a-a alanı olmalıdır. Bu alan ilk
durma noktasını göstermektedir.
Difüzörler Şekil 3.24’te gösterildiği gibi kanat bulundurup bulundurmama durumuna
göre 2’ye ayrılır.

Şekil 3.24: Kanatsız ve Kanatlı Difüzör

3.3.2.1. Kanatsız Difüzörler
Kanatsız difüzörün geometrisi oldukça basittir. İmpellerın çıkış yarıçapından difüzörün
çıkış yarıçapına kadar dairesel bir duvar oluşturur. Difüzörü genellikle, akışı tek bir çıkışa
yönlendiren bir sarmal veya toplama odası izler. Kanatsız difüzörler kompresör kademesinin
çalışma aralığını arttırır ancak kanatlı difüzörlere kıyasla daha düşük difüzyon oranı sağlar.

3.3.2.2. Kanatlı Difüzörler
Kanatlı difüzörlerde, kanatlar, yarıçapta basit bir artışla mümkün olandan daha yüksek
bir hızda akışın girdabını gidermek için kullanılır. Böylece akış yolunun uzunluğu ve çapı
azaltılır. Kanatlı difüzörler, küçük boyutun önemli olduğu yerlerde avantajlıdır. Kanatlı
difüzörler, kanat tipine göre farklı kategorilere ayrılabilir. Kompresörde kanatlı bir difüzör
kullanmak kompresörün çalışma aralığını azaltır. Kanatlı difüzör kullanarak gerekli basınç geri
kazanımı için daha küçük difüzör uzunluğu gerekir. Ayrıca difüzörde kanat uygulamasının
sadece uzunluğu azaltmakla kalmayıp difüzyonu da yüksek bir hızda gerçekleştirdiğini söyler.
Kanatlı bir difüzörün eklenmesi ile tasarımcının difüzör çıkışındaki akış açısında kontrol
sağladığı ve kanatsız difüzöre kıyasla difüzör boyutunun gereksinimini büyük ölçüde azalttığı
sonucuna varılmıştır.
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3.3.2.3. Kanatsız Boşluk
Santrifüj kompresörlerde impellerdan çıkan havanın yavaşlaması için impeller ile
difüzör arasında kanatsız bir boşluk bulundurulmalıdır. Bu boşluk akışın döndüğü akış alanını
ve yarıçapını arttırır. Böylece Mach sayısı düşer ve statik basınçta bir artış olur. Bu kanatsız
boşluk oranı iyi bir şekilde ayarlanmalıdır.

3.3.2.4. Difüzör Tasarımı
Difüzörün ana işlevi impellerdan üretilen mümkün olan maksimum kinetik enerjiyi geri
kazanmak ve statik basınca dönüştürmektir. Havacılık endüstrisinde kullanılan gaz
türbinlerindeki geometrik kısıtlamalar nedeniyle santrifüj kompresörler çok kompakt
difüzörler gerektirir. Örneğin difüzörün radyal uzunluğu motorun gövdesi ile sınırlanırken
eksenel uzunluğu impeller ile yanma odası ile sınırlıdır. Bu nedenle merkezden uca ve
kanatların başından sonuna kadar akış açılarını doğru eşleştirmek için uygun difüzör
tasarımının ve uygun kanat açısı seçiminin önemini göstermektedir.
Geometrik kısıtlamalar ve isterler göz önüne alınarak kanatlı difüzör tasarımı için
crossover difüzör tasarımı yapılması uygun görülmüştür. Bu difüzör çeşidi kanal difüzörün
performansı ile kanatsız difüzörün çalışma aralığını ve verimliliğini birleştirmeyi amaçlar.
Geleneksel kanatlı difüzörler tasarım noktasında iyi performans sağlar ancak sınırlı çalışma
aralığı dezavantajdır. Crossover difüzöri kompresör kademesinin çalışma aralığını önemli
ölçüde arttırırken tasarım noktasında geleneksel bir difüzörünkine eşdeğer bir performans elde
etmeyi amaçlamaktadır. Geleneksel difüzör tasarımı iki sıra kanat dizisi içerir. Bunlarda ilki
radyal yönde iken diğeri yanma odasına akışı sağlamak için eksenel yönde yapılır. Geleneksel
yanma odası tasarımları eksenel yönde 0°’lik bir giriş açısı önermektedir ve bu nedenle difüzör
kademesinde hızlı dönen bir dönüş gereklidir. İncelenen BMT120KS mikro gaz türbini motoru
üzerinde yürütülen araştırmalar difüzördeki radyal ve eksenel kanatlarda arasındaki 90°’lik
virajda büyük resirkülasyon bölgesi ve eksenelde akış ayrılması olduğunu görüldü. Bunlar
performans ve çalışma aralığında bir azalmaya sebep olurlar. Şekil 3.25’te geleneksel bir kanal
difüzörü ile crossover difüzörün geometrisi gösterilmiştir.
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Şekil 3.25: a) Kanal Difüzör b) Crossover Difüzör
Difüzör tasarımı için gereken parametreler ve önerilen aralıklar Tablo 3.5’te
gösterilmiştir.
Tablo 3.5: Difüzör tasarımı için parametreler ve önerilen aralıkları
Parametre Adı

Önerilen Aralık

Giriş Kanat Açısı (β3)

16° ≤ β3 ≤ 22°

Difüzör Kanat Sayısı (Z)

10 ≤ Z ≤ 20

Sapma Açısı (2𝜃𝑐 )

2𝜃𝑐 ≤ 11°

Kanatsız Boşluk Oranı (𝑟3 ⁄𝑟2 )

1,06 ≤ 𝑟3 ⁄𝑟2 ≤ 1,12

Kanat Yükü

L ≤ 0,33

Difüzör tasarımında belirlenmesi gereken ilk konular difüzör giriş yarıçapı (r3), difüzör
giriş kanat kalınlığı (b3), difüzör giriş kanat açısı (β3) ve kanatsız boşluğu belirlemektir.

3.3.2.4.1.

Kanatsız Boşluğun Belirlenmesi

Yanlış kanatsız boşluk oranlarına sahip kanatlı difüzör tasarımları için impellera güçlü
geri dönüş akışı olduğu görülmüştür. Bu akış kayıpları arttırır ve performansı düşürür. Kanatsız
boşluk oranı için 1.06 ile 1.12 aralığını önerilir. Çeşitli araştırmacıların önerdiği kanatsız
boşluk oranı Tablo 3.6 ‘da gösterilmiştir.
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Tablo 3.6: Çeşitli araştırmacıların önerdiği kanatsız boşluk oranları
Yazar

𝒓𝟑 ⁄𝒓𝟐

Çalışma Odağı

Aungier

1.06 ≤ 𝑟3 ⁄𝑟2 ≤ 1.12

Güç kaybını azaltmak

Ziegler ve arkadaşları

1.04 ≤ 𝑟3 ⁄𝑟2 ≤ 1.18

Kompresör Performansı

Jiang and Yang

1.15 ≤ 𝑟3 ⁄𝑟2 ≤ 1.20

Düşük Basınç Oranlı Fanlar

Shum

1.092

İmpeller Ucu Sızıntısını Azaltmak

Rayan and Yang

1.2

Kayıp Katsayısını En Aza İndirmek

Rodgers

1.125

Düşük Basınç Oranlı Fanlar

Yarıçap oranı Mach sayıları izin veriyorsa mümkün olduğunca alt sınıra yakın
olmalıdır. Araştırmalardan sonra kanatsız boşluğun oranı için (r3/r2) 1.09 değerinin uygun
olduğuna karar verilmiştir. Böylece difüzör kademesinin başlayacağı kısım belirlendi. Daha
sonra difüzör giriş parametrelerinin belirlenmesine geçildi.

3.3.2.4.2.

Difüzör Tasarımında İzlenecek Yol

Tasarım yapılırken izlenecek yolu belirlemek oldukça önemlidir. Yapılan araştırmalar
sonucunda difüzör tasarımı için Şekil 3.26’da gösterilen akış şemasının takip edilmesine karar
verilmiştir.

Şekil 3.26: Difüzör Tasarımı Akış Şeması
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3.3.2.4.3.

Difüzör Giriş Parametrelerinin Belirlenmesi

Difüzör giriş kanat açısı (𝛽3) için küçük açılar tercih edilir. Kanatlı difüzörlerin iyi
performans ve geniş çalışma aralığı düşük akış açıları ile mümkündür.
Difüzör girişindeki kanat kalınlığı için daha önce tasarlanan impeller kademesi referans
olarak alınmıştır. Bu işlem sonrası belirlenen kanat kalınlığı değeri (b3) = 0,00743 m olarak
belirlenmiştir.

Şekil 3.27: Kanatlı difüzör geometrisi

3.3.2.4.4.

Difüzör Giriş Kanat Açısının Bulunması

Açısal momentumun sabit kalacağı varsayılarak difüzör girişindeki teğetsel hız
Denklem 3.65 kullanılarak bulunur.
r

CU3 = CU2 ∗ r2

(3.65)

3

CU2 = 443 m⁄s
r2 = 0,0681 m
r3 = 0,0745 m
0,0681

CU3 = 443 ∗ 0,0745
𝐂𝐔𝟑 = 𝟒𝟎𝟒 𝐦⁄𝐬
Difüzör girişindeki radyal hız (Cr3) deneme yanılma yoluyla bulunabilir [6]. Burada
radyal hız için yapılan iterasyonlar sonucu belirlenen değer verilmiştir.
Cr3 = 155 m⁄s için;
C23
2Cp

=

(C2U3 +C2r3 )
2∗Cp

(3.66)

𝐓𝟎𝟑 = 𝟒𝟕𝟐 𝐊
T3 = T03 −

C23
2∗Cp

(3.67)

T3 = 472 − 93,5
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𝐓𝟑 = 𝟑𝟕, 𝟒 𝐊
ρ3 =

p3 ∗100

(3.68)

R∗T3

𝑘𝑔⁄
𝑚3

ρ3 = 2,16

Cr3 =

ṁ

(3.69)

ρ3 ∗Ar

𝐴𝑟 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟3 ∗ 𝑏3
Ar = 2 ∗ π ∗ 0,0754 ∗ 0,007
Ar = 0,0032 m2
ṁ = 1,1
Cr3 =

kg⁄
s
1,1

2,16∗0,0032

Cr3 = 150 m⁄s
Cr3 değeri belirlendikten sonra difüzör girişindeki kanat açısı bulunabilir.
C

β3 = tan(C r3 )
u3

β3 = tan(

(3.70)

150
)
404

β3 = 20, 95 o
Bir sonraki adımda difüzör girişindeki hız bulunabilir.
2
2
C3 = √Cu3
+ Cr3

(3.71)

C3 = √(404)2 + (150)2
C3 = 433 m⁄s
Hız ve sıcaklık belli olduğuna göre difüzör girişi Mach sayısı belirlenebilir.
C

3
M3 = χ∗R∗T

3

(3.72)

433

M3 = 1,4∗287,1∗378
M3 = 1,11

3.3.2.4.5.

Difüzör Giriş Akış Açısının Bulunması

Difüzör girişindeki parametreler belirlendikten sonra difüzör girişindeki akışın
parametrelerini belirlemeye geçebiliriz. Akışın parametreleri belirlenirken difüzör kanadının
boğazının özelliklerine göre belirlenir.
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Şekil 3.28: Difüzör giriş hızları
Açısal momentumun sabit kalacağı varsayılarak difüzör girişindeki teğetsel hız
bulunur.
r2

CU3 = CU2 ∗ r

(3.73)

3th

CU2 = 443 m⁄s
r2 = 0,0681 m
r3th = 0,08 m
CU3th = 443 ∗

0,0681
0,08

CU3th = 377,103 m⁄s
Difüzör girişindeki akışın radyal hız (Cr3th) bir önceki durumda yapıldığı gibi deneme
yanılma yoluyla bulunabilir. Burada radyal hız için yapılan iterasyonlar sonucu belirlenen
değere göre işlemler devam etmiştir.
Cr3th = 140 m⁄s için;
C23th
2Cp

=

(C2U3th +C2r3th )
2∗Cp

(3.74)

T03th = 472 K
T3th = T03th −

C23th
2∗Cp

(3.75)

T3th = 472 − 80
T3th = 391 K
ρ3th =

p3th ∗100
R∗T3th

(3.76)

P3th = 250 kPa = 2,5 Bar
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2∗250

ρ3th = 0,287∗391
𝑘𝑔⁄
𝑚3

ρ3th = 2,22

Cr3th =

ṁ
ρ3th ∗Ar

(3.77)

𝐴𝑟 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟3𝑡ℎ ∗ 𝑏3
Ar = 2 ∗ π ∗ 0,08 ∗ 0,007
Ar = 0,0035 m2
ṁ = 1,1
Cr3th =

kg⁄
s
1,1
2,22∗0,0035

Cr3th = 140 m⁄s
𝐶𝑟3𝑡ℎ değeri belirlendikten sonra difüzör girişindeki akışın açısı bulunabilir.
C

α3 = tan(C r3th )
u3th

(3.78)

140

α3 = tan(377)
α3 = 20, 4 o
Bir sonraki adımda difüzör girişindeki akışın hızı bulunabilir.
2
2
C3th = √Cu3th
+ Cr3th

(3.79)

C3th = √(377)2 + (140)2
C3th = 402,4 m⁄s
Hız ve sıcaklık belli olduğuna göre difüzör girişindeki akışın Mach sayısı belirlenebilir.
C

3th
M3th = χ∗R∗T

3th

(3.80)

402,4

M3th = 1,4∗287,1∗391
M3th = 1,01

3.3.2.4.6.

Kanat Sayısının Seçimi

Kanat sayısının seçimi hem aerodinamik hem de rezonans durumlarına bağlıdır.
Difüzör kanatlarının sayısı, impeller kanatlarının sayısına eşit olduğu durumda rezonansın
oluşması daha olasıdır. Kanat sayısı doğru olarak hesaplanmazsa, basınç darbelerinin genliği
kanatsız boşlukta artarak statik basınç alanı bozulmalarında bir artışa neden olur. Difüzör kanat
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sayısını belirlemek için tercih edilen seçenek olarak Aungier tarafından belirlenen 10 ≤ Z ≤ 20
dikkate alınmıştır. Difüzör ana kanat sayısı 16, ayırıcı kanat sayısı 16 olarak belirlenmiştir.
Tablo 3.7: Difüzör Giriş Aerodinamik Değerleri
Difüzör Girişi Aerodinamik Değerleri
C3

P3

P03

T3

T03

M3

406 m/s

200 kPa

390,5 kPa

389,9 K

472 kPa

1,02

Şekil 3.29: Kompresör Kademesi
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3.3.3. Yanma Odası
Yanma odaları bilindiği üzere yakıtın kimyasal enerjisini türbin için gerekli olan termal
enerjiye dönüştürür. Burada en önemli parametre yanma verimidir. Yanma verimi günümüz
gaz türbinli motorlarda %99,9 seviyelerine ulaşmayı başarmıştır. Bununla birlikte yanma
odasının performansı açısından olabildiğince düşük seviyelerde basınç kaybının olması
gerekir. Basınç kaybı %3-6 aralığında tutulmalıdır. Yanma odası çıkış sıcaklığı profili ise
ayarlanması gereken önemli diğer bir parametredir. Lokal ısınmaların önüne geçebilmek adına
olabildiğince düzgün bir sıcaklık profili sağlanarak sürünme tehlikesinin önüne geçilebilir.
Ayrıca tasarım noktası dışında, irtifaya bağlı olarak yanma odasında meydana gelebilecek
flame out(sönme)’un önüne geçebilmek adına irtifada tekar ateşlemeye dikkat edilmesi
gerekmektedir. Havacılık sektöründe önemli bir problem olan ağırlığın da yanma odası için
öenmi büyüktür. Motor mimarisindeki ve akış yönündeki çeşitli değişikliklerle ağırlığın
optimize edilerek azaltılması gerekmektedir. Tüm bu performans isterlerinin yanında doğaya
verilebilcek zarar da düşünülerek emisyon oranları en düşük seviyede tutulmalıdır. Özetle
yanma odasından istenen performans isterleri Tablo3.8’de verilmiştir.
Tablo 3.8: Yanma Odası Performans İsterleri
Aerotermal Performans
Parametreleri
Yanma Verimi
Basınç Düşümü
Çıkış Sıcaklık Profili
Emisyonlar
Yanma Kararlılığı
İrtifada Tekrar Ateşlenebilirlik

Mekanik Performans
Parametreleri
Ömür
Yapısal Bütünlük
Boyut ve Ağırlık
Bakım Yapılabilirlik
Montaj Kolaylığı

3.3.3.1. Yanma Odası Tipi ve Akış Tipi Seçimi
Yanma odaları ters akışlı ve düz akışlı olmak üzere iki tipte üretilmektedir. Ters
akışlı yanma odaları düz akışlı yanma odalarına göre daha az hacim kaplamaktadır ve bu
yüzden motor ağırlığı da buna bağlı olarak düşmektedir. Bu motor verimi açısından olumlu bir
etki oluştururken yapılan CFD analizleri ve araştırmalar sonucunda 0,25 OTDF(Overall
Temperature Distribution Factor) değeri sağlanamamaktadır. Ters akışlı yanma odalarında
OTDF değerinin 0,4’ın altında olmaması gerekmektedir. Bu yüzden kavramsal tasarım
aşamasında akış tipi olarak düz akışlı yanma odası tercihi yapılmıştır. Yanma odası tipleri
incelendiğinde üç tip karşımıza çıkmaktadır. Bu tipler; boru tipi, boru-halka tipi ve halka
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tipidir. Boru tipi ve boru-halka tipi yanma odaları halka tipi yanma odasına göre daha fazla yer
kaplamaktadır. Ayrıca bu tip yanma odalarında hacim efektif kullanılamayıp, daha fazla yüzey
alanına sahip olması sebebiyle daha fazla soğutma havası gerekmektedir. Tüm bu sebeplerden
dolayı düz akışlı halka tipi yanma odası tercih edilmiştir. Halka tipi yanma odasının özellikleri
Tablo3.9’da görülebilir.
Tablo 3.9: Halka Tipi Yanma Odası Özellikleri
Halka (Annular) Tipi
Farklı Yakıtlarla Çalışabilirlik
Düşük Kütle
İrtifaya Bağlı Yüksek Yanma Verimi
İrtifada Tekrar Ateşlenebilirlik
Minimum Yüzey Alanı
Düşük Basınç Kaybı

3.3.3.2. Yakıt Enjektör Seçimi
Yanma odasına gerekli debide yakıtın püskürtülebilmesi için en uygun tipteki enjektör
seçilmelidir.Hava parçalamalı yakıt atomizerleri enjektörler düşük yakıt basıncı, uzun ömürlü
olması, düşük is üretimi, daha küçük damlacık çapına sahip olması ve daha düşük egzoz
dumanı üretmesi sebebiyle jet motorlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Fakat motor boyutunun
küçük olması, maliyet ve üretim kolaylığı açısından eski yıllardan beri kullanılan
buharlaştırmalı enjektörler kullanılacaktır.

Şekil 3.30: U tipi buharlaştırmalı enjektör konfigürasyonu
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3.3.3.3. Ateşleyici Seçimi
Ateşleme sistemi yanma olayının başlangıcı için önemli bir yer tutmaktadır. Meşale tipi
ateşleme sistemleri pilot alev oluşturması, ateşleyici konumunun daha rahat seçilebilmesi,
irtifada tekrar ateşlemeye elverişli olması sebebiyle jet motoru yanma odalarında rahatlıkla
kullanılabilmektedir. Bununla birlikte pilot alev oluşumu sayesinde fakir sönme limiti
genişleyebilmektedir. Tüm bu sebeplerde dolayı meşale tipi ateşleyici kullanılması uygun
görülmüştür.

3.3.3.4. Geometrik Hesaplamalar
3.3.3.4.1.

Çap Hesaplamaları

Yanma odasına ait temel Şekil 3.31’de görüldüğü gibidir.

Şekil 3.31: Yanma Odası Görseli
İlk olarak dış muhafaza ve iç muhafaza arasında kalan referans alan, referans hız
yaklaşımıyla tespit edilmiştir. Tasarım girdilerinde çap için üst limit olarak 220 mm verilmiştir.
Bu yüzden diğer komponentler ve aksesuarlar da göz önünde bulundurularak dış muhafaza çapı
210 mm olarak alınmıştır. Performans analizinden yanma odasına giren havanın kütlesel debisi
1,1 kg/s olarak belirlenmiştir. Ayrıca havanın yoğunluğu hesaplanırken sıcaklığın etkisi de göz
𝑃

önünde bulundurulmuştur (=𝑅𝑇). Performans analizinden elde edilen basınç ve sıcaklık
değerleriyle yoğunluk 3,173 kg/m3 olarak bulunmuştur. Referans hız hesabında aşağıda verilen
formül ve referans hız aralığı kullanılmıştır.
Uref = 

ṁ3
3 ∗𝐴𝑟𝑒𝑓

(3.81)
45

5 m/s < Uref < 31 m/s

(3.82)

İç muhafaza çapı ise mil çapı da düşünülerek 40 mm seçilmiştir. Yapılan hesaplamalar
sonucu referans alan 0,033 m2 olarak bulunmuştur. Referans hız ise Denklem 3.82‘den 11,97
m/s olarak hesaplanmıştır. Bu hız değeri 5-31 m/s aralığında olduğu için yapılan çap
tahminlerinin doğru olduğu görülmüştür.
Alev Tüpü alanı için ise Aft/Aref = 0,65-0,7 yaklaşımı kullanılmıştır. Muhafaza ve alev
tüpü arasında kalan mesafe eşit bırakılarak alev tüpü alanı 0,02332 m2 yani referans alanın 0,7
katı bulunmuştur. Yani yaptığımız varsayım sağlanmıştır.
Sonuç olarak yapılan hesaplamalar sonucu alev tüpü ve muhafaza için bulunan çap
değerleri aşağıdaki gibidir.
Tablo 3.10: Yanma Odası Ölçüleri
Çaplar
D,dış,muh
D,dış,göm
Diç.muh
D,iç,göm

209
190
40
80

Tablo 3.11: Yanma Odası Delik Ölçüleri
Birincil Bölge

İkincil Bölge

Delik1 Alan x24

0,00148

m^2 Delik1 Alan x24

0,003789928

m^2

Delik2 Alan x24

0,00053

m^2 Delik2 Alan x24

0,004796628

m^2

Delik3 Alan x24

0,00053

m^2 Delik3 Alan x24

0,002398314

m^2

Delik4 Alan x6

0,00213

m^2 Delik4 Alan x12

0,001857065

m^2

Delik5 Alan x48

0,0022

m^2 Toplam Alan

0,012841934

m^2

Delik6 Alan x12

0,00107

m^2

Delik7 Alan x12

0,00145

m^2 Delik1 Alan x32

0,002220661

m^2

Biz Toplam

0,0094

m^2 Delik2 Alan x24

0,001791333

m^2

Toplam Alan

0,00938

m^2 Toplam Alan

0,004011994

m^2

Seyreltme Bölgesi
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3.3.3.4.2.

Yanma Odası Boy Hesaplamaları

Yanma odası bilindiği üzere birincil bölge, ikincil bölge ve seyreltme bölgesi olmak
üzere üç bölgeden oluşmaktadır. Bu bölgelerin boyutlandırılması belirlenen standartlara göre
yapılmıştır. Burada Murthy’nin yapmış olduğu aşağıdaki varsayım kullanılmıştır.
Tablo 3.12: Yanma Odası Bölgesel Uzunlukları
Bölge
Birincil
İkincil
Seyreltme

Bölge
Uzunluğu(L/Dft)
0,5-1
0-1,5
1-1,5

Kaynak
Murthy
Murthy
Murthy

Yukarıda verilen tabloya göre uygun yanma veriminin ve uygun çıkış sıcaklık profilinin
sağlanabilmesi için birincil ve ikincil bölge için L/Dft oranı 1, seyreltme bölgesi için 1,5
alınmıştır. Çap hesaplamalarında bulunan değerlere göre alev tüpü yüksekliği 55 mm’dir.
Sonuç olarak birincil ve ikincil bölge uzunluğu 55 mm, seyreltme bölgesi uzunluğu 55 mm
bulunmuştur.

Şekil 3.32: Yanma Odası
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Şekil 3.33: Soğuk Akış Analizi

3.3.3.5. Eşdeğerlilik Oranlarının Belirlenmesi()
Eş değerlilik oranı, yanmanın karakteristiğini belirler ve gerçek yakıt hava oranın
sitokiyometrik yakıt hava oranına denir. Ayrıca birden küçük değerlerde fakir yanma, birden
büyük değerlerde zengin yanma görülür. Eşdeğerlilik oranları için Murthy ve Modak’ın
belirlediği sınırlar vardır. Murhy’e göre birincil bölgede eşdeğerlilik oranı maksimum 1,2
olmalıdır ve yüksek yanma verimi için birincil bölgede 1,2 eşdeğerlilik oranı seçilmiştir.
Melconian ve Modak’ın belirlediği kritere göre ise ikincil bölgede eşdeğerlilik oranı 0,8
alınmıştır.

3.3.3.6. Yanma Verimi Hesabı
Diğer kısımlardan elde edilen bilgiler ışığında verim için bir tahmin yapılabilir. Burada
yanma verimi hesabı için 2 farklı yöntem bulunmaktadır. Bu iki yaklaşım yanma odasında
meydana gelen yanmanın zengin veya fakir olmasına bağlıdır. Yanma odası birincil bölgesinde
eğdeğerlilik oranı 1,2 alındığından zengin yanma gerçekleşecektir. Bunun aşağıda verilen
formül kullanılacaktır.
loglog(1/)==0,911log300+8/pz-1,097+D*ri

(3.83)

Burada D*ri olarak belirtilen parametre aşağıdaki ifadeye eşittir.
D*ri=0,7[0,736-0,0173(P/P)]

(3.84)
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P/P ifadesi yanma odasında meydana gelen basınç düşüşünü ifade etmektedir. Daha
önce de belirtildiği üzere yanma odasındaki basınç düşüşü %3-6 arasında değişmektedir.
Yapılan tahminler sonucu yanma odasındaki basınç düşüşü %5 olarak alınmıştır. Böylelikle
D*ri ifadesi 0,509145 olarak bulunmuştur.
Daha sonra 300 ifadesinin bulunması gerekmektedir. Bu ifade aşağıdaki formül ile
bulunur.
−1,205

300=T3[10−3,054y

1,2327y−1,205 -1

. T3

]

(3.85)

y değeri zengin karışımlar için 1 alınmalıdır. T3 ise aşağıda belirlenen şekilde
bulunarak yukarıdaki formüle yerleştirilir.
𝑚𝑓
𝑛
𝑝𝑧 𝑃3

T3=[𝑉

]

(3.86)

Yukarıdaki formülde belirtilen n değeri zengin karışımlar için 2/pz olarak alınır.
Hesaplamalar için gereken tüm değerler aşağıdaki formülde verilmiştir.
Tablo 3.13: Yanma Verimi Giriş Parametresi
Sembol
mf
Vpz
P3
n

Değer
0,022736
3,4522*10-3
421,512
1,6666

Birim
kg/s
m3
kPa
-

Yapılan hesaplamalar sonucu T3 değeri 2,6884*10-9 olarak bulunmuştur. Denklemde
tüm değerler yerini koyulunca 300 ifadesi 1,5393*10-9 olarak hesaplanmıştır. Verim
hesabındaki formül kullanılarak verim 0,9744 olarak bulunmuştur.

3.3.3.7. Yakıtın ve Yanmanın Kimyasal Formülü ve Sitokiyometrik Hava
Yakıt Oranı
Tasarım girdilerinde yakıt olarak JP8 yakıtı verilmiştir. İlk olarak JP8’in yanma
denklemi aşağıda gösterildiği şekilde bulunmuştur.
C12H24 + a (O2 + 3.76 N2) b CO2 + c H2O + d N2
a=18 b=12 c=12 d=67,68
Katsayılar bulunduktan sonra aşağıda verilen yanma denklemi bulunur. Ayrıca
sitokiyometrik karışımın kimyasal denklemi de belli olmuştur. Buradaki kimyal denklem ile
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sitokiyometrik yakıt/hava oranı hesaplanacaktır. Ayırca denklemden de anlaşılacağı üzere 1
mol yakıtın yanması için 18 mol hava gerekmektedir.
C12H24 + 18 (O2 + 3.76 N2) 12 CO2 + 12 H2O + 67.68 N2

Sitokiyometrik yakıt hava oranının bulunabilmesi için her bir elementin atom ağırlığı
bilinmelidir. Daha sonra 1 mol yakıtın atom ağırlığı, 18 mol havanın atom ağırlığına
oranlanarak sitokiyometrik yakıt hava oranı hesaplanır.
C=12 g/mol H=1 g/mol O=16 g/mol N=14 g/mol
𝑌
𝐻

=

(12∗12+24∗1)
(36∗16+135,36∗14)

𝑌
= 0,06798
𝐻

𝐻
= 14,71
𝑌

Yukarıda da görüldüğü üzere sitokiyometrik hava yakıt oranı 14,71 olarak bulunmuştur.

3.3.3.8. Bölgelere Göre Yakıt Hava Oranı Hesabı
Herbir bölge için gerekli hava yakıt oranı, sitokiyometrik yakıt hava oranının
eşdeğerlilik oranı ile çarpılmasıyla bulunmaktadır. Daha önce de bahsedildiği gibi birincil
bölgede eşdeğerlilik oranı 1,2 iken ikincil bölgede 0,8 olarak alınmıştır. Böylelikle birincil
bölgede hava yakıt oranı 12,26 ve ikincil bölgede 18,39 dur.

3.3.3.9. Alev Sıcaklığı Hesabı
Alev sıcaklığı hesabı soğutma hava debisi, malzeme seçimi ve türbin giriş sıcaklığının
belirlenmesi gibi önemli koşullara etki etmektedir. Bilindiği üzere yanma odasının birincil
bölgesinde yanma reaksiyonu gerçekleşir. Eğer birincil bölge sonunda yanmamış yakıt
bulunursa ikincil bölgede kalan yakıtın yanması sağlanır. Seyreltme bölgesinde ise türbin giriş
sıcaklığını sağlayacak çıkış sıcaklık profili ayarlanmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere
sıcaklığın maksimum olduğu birincil ve ikincil bölgelerdeki alev sıcaklıklarının hesaplanması
malzeme seçimi için yeterlidir. Ayrıca gerekli soğutma hava debisi bu sıcaklıklara göre
hesaplanır.
Gülder’in alev sıcaklığı formülü incelendiğinde ilk olarak bölgelere göre yanma
verimleri hesaplanır. Daha sonra her bir bölgeye ait adyabatik alev sıcaklığı bulunup verimle
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çarpılarak ilgili bölgedeki alev sıcaklığına ulaşılır. Gülder’in yaklaşımının kullanılabilmesi için
aşağıda belirtilen parametrelerin verilen sınırlar içerisinde olması gerekir.
0,3    1,6
100 kPa  P  7500 kPa
275 K T03  950 K
0,8  H/C  2,5
Tasarlanan yanma odasında yukarıdaki tüm koşullar sağlanmaktadır. Bu yüzden
Gülder’in alev sıcaklığı hesabı için geliştirdiği formüller rahatlıkla kullanılabilir. Formülde ilk
olarak birincil bölgedeki maksimum alev sıcaklığı hesaplanır. Daha sonra birincil bölge
çıkışındaki alev sıcaklığı hesabı yapılır. Burada hesaplanan alev sıcaklığı ikincil bölge giriş
sıcaklığına eşit olmaktadır. Son olarak ikincil bölgedeki çıkış alev sıcaklığı hesaplanır.

3.3.3.9.1.

Birincil Bölge Maksimum Alev Sıcaklığı

Birincil bölgedeki maksimum sıcaklık aşağıdaki ifade ile bulunur. Formülden de
anlaşılabileceği üzere maksimum sıcaklık için eşdeğerlilik oranı 1 alınmalıdır.
Tpz,maks=pz.Tad,=1

(3.87)

Birincil bölgedeki verim ise;
pz=0,71+0,29tanh[1,5475*10-3(T3+108lnP3-1863)]

formülüyle

bulunmaktadır.

Değerler yerine koyulduğunda verim 0,7144 olarak bulunur.
Adyabatik alev sıcaklığı ise;
Tad=Aa.exp((+)2]xyz formülüyle bulunmaktadır. Burada bulunan bazı
katsayılar aşağıda verilen tabloda okunarak yerlerine koyulur. Ayrıca tabloda yer almayan
ifadelerle ilgili formüller de aşağıda verilmiştir.
x=a1+b1+c12
y=a2+b2+c22
z=a3+b3+c32
=P/P0, P0=101,3 kPa
=T03/T0, T0=300 K
=H/C atom oranı
1,0
>1,0

ise =
ise =-0,7

51

Yukarıdaki ifadeler teker teker bulunacak olursa ilk olarak x, y ve z’nin hesaplanabilmesi
için a, b, c katsayıları aşağıdaki tablodan okunmalıdır. Tabloyu okuyabilmemiz için
eşdeğerlilik oranı ve ’nın bilinmesi gerekmektedir.  yukarıdaki denklemlerden 1,569 olarak
bulunur. Eşdeğerlilik oranı 1 ve  1,569 olduğu için aşağıdaki tablodan birinci sutundaki
katsayılar okunur. Daha sonra eşdeğerlilik oranına göre yukarıda da belirtildiği üzere  1 alınır.
Tüm değerler bulunduktan sonra x 0,0116, y 0,0948 ve z -0,041 olarak bulunur. Daha sonra 
değeri 4,161 ve  değeri 2 (C12H24) olarak bulunur. Adayabitik alev sıcaklığı formülünde tüm
değerler yerlerine koyulduğunda Tad 2414 K olarak bulunur. Bu ifade birincil bölge verimiyle
çarpıldığında birincil bölgedeki maksimum sıcaklık 1724 K olarak bulunur.
Tablo 3.14: Adyabatik Alev Sıcaklığı Katsayıları
0,31,0
1,01,6
Sabitler 0,922 23,2 0,922 23,2
A
2361,7644 2315,7520 916,8261 1246,1778
0,1157
-0,0493
0,2885
0,3819

-0,9489
-1,1141
0,1456
0,3479

-1,0976
-1,1807
-3,2771
-2,0365

a1
0,0143
0,0106
0,0311
0,0361
b1
-0,0553
-0,045
-0,078
-0,085
c1
0,0526
0,0482
0,0497
0,0517
a2
0,3955
0,5688
0,0254
0,0097
b2
-0,4417
-0,5500
0,2602
0,5020
c2
0,141
0,1319
-0,1318
-0,2471
a3
0,0052
0,0108
0,0042
0,017
b3
-0,1289
-0,1291
-0,1781
-0,1894
c3
0,0827
0,0848
0,0980
0,1037

3.3.3.9.2.

Birincil Bölge Çıkış Alev Sıcaklığı Hesabı

Yine birincil bölgedeki çıkış sıcaklığı, maksimum sıcaklık hesabındaki gibi bulunur.
Ancak tek değişen değer eşdeğerlilik oranıdır. Birincil bölgedeki maksimum alev sıcaklığı
hesabında eşdeğerlilik oranı bir alınmıştı ancak burada bu oran orijinal değeri yani 1,2 olarak
alınır. Yukarıdaki tablodan eşdeğerlilik oranı 1,2 ve =1,569 için katsayılar okunur ve x,y,z
değerleri bulunur. Eşdeğerlilik oranı birden büyük olduğu için yukarıdaki denklemden  değeri
1,2-0,7’den 0,5 olarak bulunur. Verimlilik ve ,, değerleri değişmediğinden aynı alınır.
Adyabatik alev sıcaklığı formülünde tüm değerler yerine koyulduğunda, adyabatik alev
sıcaklığı 2407 K olarak bulunur. Bu ifade birincil bölge verimiyle çapıldığında birincil
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bölgedeki çıkış alev sıcaklığı 1720 K olarak bulunur. Bu değer ikincil bölge sıcaklığının giriş
sıcaklığına da eşittir.
Tpz,çıkış=pz.Tad

3.3.3.9.3.

(3.88)

İkincil Bölge Çıkış Alev Sıcaklığı Hesabı

İkincil bölge için de alev sıcaklığı verimlilik değeri adyabatik alev sıcaklığı ile
çarpılarak bulunur ancak burada ikincil bölgede verimlilik hesabı için farklı bir yaklaşım
kullanılmaktadır. İkincil bölge verimi hesabı için kullanılan formül aşağıdaki gibidir.
loglog(1/sz)=0,911300+8,02-1,097+D*

(3.89)

Buradaki D* ifadesi D*=0,736-0,0173(P/P) ile hesaplanır. P/P yani yanma
odasındaki basınç düşüşü daha önce de belirtildiği üzere %5 olarak alınır. Eşdeğerlilik oranı
ise Modak’ın belirlediği kritere göre 0,8 alınmıştı. Son olarak 300 değeri ise yanma verimi
hesabındaki formülde yerine koyularak 3,0774*10-9 olarak bulunur. Tüm değerler bulunduktan
sonra ikincil bölge verimi 0,955 olarak bulunur.
Adyabatik alev sıcaklığı ise yukarıdaki tablodan eşdeğerlilik oranı ve ’ya göre
katsayılar çekilerek birincil bölgedeki formül ile hesaplanıp 2407 K olarak bulunur. Adyabatik
alev sıcaklığı ile ikincil bölge verimi çarpılarak ikincil bölgedeki çıkış sıcaklığı 2090 K olarak
hesaplanır.

3.3.3.10.

Metal Sıcaklığı Hesabı

Şekil 3.34: Gömlekte Gerçekleşen Isı Transferleri
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Yukarıdaki şekilde 3.34’te görüldüğü üzere gömlek duvarı boyunca iletimden kaynaklı
oluşan ısı transferi gömlek içindeki ışınım ve taşınım ısı transfer toplamı ile gömlek dışındaki
ışınım ve taşınım ısı transferleri toplamına eşittir. İlk olarak R1 hesaplanacak olursa;
R1=0,5(1+w)gTg1,5(Tg2,5-Tw12,5)

(3.90)

Buradaki gaz emisivite değeri aşağıdaki gibi bulunur;
g=1-exp(-290PL(qlb)0,5Tg-1,5

(3.91)

g değerinde P basıncı P3 basıncına eşit, L değeri 0,0691(C/H-1,82)2,71 formülünden
3,3332, lb değeri ¾*(Hacim)/(Yüzey alanı)’dan 0,02814 ve son olarak Tg değeri birincil
bölgedeki alev sıcaklığına(1700 K) eşit alınmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda g 1
bulunmuştur.
R2 değeri ise;
𝑤 ∗𝑐

R2=*

𝐷𝐿
𝐷𝑟𝑒𝑓

𝑐 +𝑤 (1−𝑐 )∗

(Tw24-T34)

(3.92)

Denklemdeki c değeri muhafaza (casing) malzemesi emisivite değerini temsil
etmektedir ve alüminyum için 0,4 alınmıştır. DL ifadesi Lefebvre’de gömlek iç çapı ve Dref
ise muhafaza dış çapını temsil etmektedir ve bu değerler geometrik hesaplamalardan sırasıyla
0,04 m ve 0,21 m olarak alınmıştır. R2=3,3077*10-8Tw24-1391,67 olarak hesaplanmıştır.
C1 değeri;
C1=0,017

𝑘𝑔

(

𝑊𝑝𝑧

𝐷𝐿0,2 𝐴𝐿 ∗𝑔

)0,8(Tg-Tw1)

(3.93)

Denklemdeki kg değeri yanmış gazın ısı iletim katsayısını, Wpz gömlek içindeki
kütlesel debiyi, AL halka alanını temsil etmektedir. g değeri havanın viskozite değerini ifade
etmektedir. Değerler yerlerine koyulunca C1=1 596 300-939Tw1 bulunmuştur.
C2 değeri;
C2=0,02

𝑘𝑎

(

𝑊𝑎𝑛

0,2
𝐴𝑎𝑛 𝑎
𝐷𝑎𝑛

)0,8(Tw2-T3)

(3.94)

Denklemdeki değerler yerine koyulduğunda C2=378,47Tw2-171 409,06 olarak
bulunmuştur.
𝑘

K1-2=R1+C1=R2+C2= 𝑡 𝑤 (𝑇𝑤1 − 𝑇𝑤2 ) denklemlerinden Tw1 ve Tw2 değerleri bulunur.
𝑤
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3.3.4. Türbin
Türbin, yanma odasından çıkan genleşmiş gazın enerjini alarak kinetik enerjiye
dönüştürür. Bu kinetik enerjiyi kompresör ve aksesuarları döndürmek amacıyla şaft gücüne
çevirir. Yanma odasından çıkan sıcak gazın enerjisinin yaklaşık dörtte üçü kompresörü
döndürmek için kullanılır [xx]. Bu enerji başka enerjiyi çevirme yönteminde farklı tipte
türbinler kullanılabilmektedir. Radyal ve Eksenel akışlı türbinler (Şekil 3.35 ve Şekil 3.36)
temelde aynı amaç için kullanılsalar da uygulama alanları birbirinden farklıdır. Raydal ve
eksenel olarak ayrılmalarındaki temel sebep akışın mile göre yönlendirilmesidir. Radyal
türbine akış mile dik yönde yönlendirilirken, eksenel de akışkan mile paralel yönde
ilerlemektedir. Radyal türbinler kademelerde yüksek basınç oranı sağlamasından ve
soğutulması eksenel türbine göre daha zor olduğundan ve turbojet motorla ilgili
araştırmalarımız sonucunda motorların çoğunda ve gaz türbinlerinde genellikle eksenel akışlı
türbin kullanıldığından yarışma kapsamında tasarlayacağımız motorumuzda eksenel akışlı
türbin tasarımı gerçekleştirilecektir.

Şekil 3.35: Axial Türbin Örneği

Şekil 3.36 Radyal Türbin Örneği
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Eksenel türbinlerde bir sabit kanat dizisinden(stator) birde hareketli kanat
dizisinden(rotor) oluşmaktadır ve art arda yer alan bu parçaların bütününe türbin kademesi
denmektedir. Stator yanma odasından çıkan gazı istenen şekilde yönlendirerek rotorun daha
efektif dönerek istenene enerjiyi üretmesi amacıyla kullanmaktadır. Enerjiyi değiştirdiğimiz ve
hareketli parça olan rotor ise mil yardımıyla kompresör ve diğer aksesuarları döndürmeye
yardımcı olur.

Şekil 3.37 Eksenel Türbin Çalışma Ortamı
Eksenel türbinler aslında eksenel kompresörler gibi çok kademeli kullanılırlar çünkü
kademe sayısı arttıkça akışkanın genleşmesini sağlayarak daha çok enerji elde etmiş oluruz
fakat yarışma şartnamesinde tek kademe türbin kullanılması istendiğinden ve motor
performans analizinden çok kademeli türbin tasarımı ihtiyacı olmadığını görülmüştür bu
yüzden tek kademe eksenel türbin tasarlanmıştır.

3.3.4.1. Türbin Tasarımında izlenecek yol haritası;
Tasarımda izlenecek adımlar aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Şekil 3.38: Türbin Tasarımı Akış Şeması
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Türbinin kavramsal tasarımına başlarken ilk olarak karar verdiğimiz türbin türünün
hangi şekilde olacağıydı. Benchmark çalışmalarında eksenel, radyal ve mixed flow akışlı
türbinlerin kullanıldığı fakat radyal ve mixed flow türbinlerin yüksek basınç oranlı motorlarda
kullanılması ve muadil turbojet motorlarda eksenel türbin kullanılması nedeniyle eksenel
türbin tasarlanmasına karar verilmiştir.
Hem yarışma kapsamında verilen eğitimlerde hemde Saravanamutto, S.L. Dixon gibi
kitaplardan yapılan literatür taraması sonucunda türbin tasarımına Mean-Line Design ile
başlanılacağını öğrendik ve şartnamede verilen kısıtlamalar ile tasarım parametrelerini
oluşturarak tasarıma başlanmıştır.
Türbin tasarlanırken dikkat edilmesi gereken ve türbinin sınıflandırabileceğimiz
parametreler olan design flow coefficent, stage loading coeffiecent ve stage reaction gibi
parametrelere araştırılmış ve bir turbojette bulunan reaksiyonun türbinin hangi değer
aralıklarında olması gerektiği literatür taramasından elde edilen bilgiler ışığında belirlenmiştir.
Türbinin termodinamik analizi ile stator giriş(1)-stator çıkış ve rotor giriş(2)-rotor
çıkış(3) ına ait sıcaklık, basınç, akışkanın yoğunluğu ve Mach sayısı gibi değerler elde
edilmiştir.
Termodinamik

analizden

elde

edilen

değerler

ile

türbin

kademesinin

boyutlandırılmaları yapılmış annulus alanları, kanatçık yüksekliği, hub-tip kanatçık yarıçapları
ve Zweifel kriterine göre kanatçık sayısı belirlenmiştir.
Türbin kanatçıklarındaki santrifüj kuvvetler nedeniyle ortaya çıkan santrifüj gerilmeler,
gas bending gerilmesi ve yüksek sıcaklık nedeniyle ortaya çıkan termal gerilmeler
hesaplanmış, yüksek sıcaklığa maruz kalan türbin kanatçıklarının sürünmeye maruz
kalacağından Larson-Miller parametresi ile ömür hesabı yapılmıştır.
Motorun yanma odasından sonraki en sıcak kısmı türbindir. Yüksek sıcaklıkta türbin
kanatçıklarına çarpan gazlar türbin kanatçıklarında sürünme gibi hasarlara neden olmaktadır.
Bu tarz hasarlardan kaçınmak ve daha uzun bir ömür istemi için türbin kanatçıklarında soğutma
teknikleri veya özel termal kaplamalar yapılmaktadır fakat tasarladığımız motorun 2 saatlik
ömür isteri olan bir turbojet olmasından kaynaklı ve tasarımımızda türbin malzemesinin
çalışma sıcaklığının üzerine çıkılmadığından ve imalat açısından ekstra maliyet oluşturması
nedeniyle kanatçık soğutma kullanılması tercih edilmemiştir.
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3.3.4.2. Türbin Tasarımı
Motorun genel performansından gelen sınır şartları;
Tablo 3.15: Türbin Sınır Şartları
Mass flow rate 𝑚̇ (kg/s)

1,1

Inlet Temperature 𝑇01 (K)

1143

Temperature Drop 𝑇01 − 𝑇03 (K)

160

Pressure Ratio 𝑃01 ⁄𝑃03

1,97

Inlet Pressure 𝑃01 (kPa)

413,37

Türbini tasarlarken belirlenen ve kabul edilen tasarım değerleri;
Tablo 3.16: Türbin Tasarım Değerleri
Rotational Speed N (rev/s)

1121

Mean Blade Speed U (m/s)

396

Nozzle Loss Coefficient (NLC)

0,05

Rotor Enthalpy Loss Coefficient

0,09

Flow Coefficient (Φ)

0,6

Loading Coefficient;
𝜓=

2𝑐𝑝 Δ𝑇0𝑠

(3.95)

𝑈2

𝜓 = 2,342618
İlk olarak 𝛼3 = 0 kabulu yaparak hız üçgenlerinden 𝛽3 belirlenecek ve daha sonra
Degree of Reaction ∧ belirlenecektir.
tan 𝛼3 = 0 = tan 𝛽3 −

1
𝜙

(3.96)

tan 𝛽3 = 1,6666
tan 𝛽3 =

1

1

( 𝜓 + 2 ∧)

2𝜙 2

(3.97)

∧ = 0,414345 tasarladığımız türbin türü reaksiyon türbini olduğundan tasarımımızda
%50 veya üzeri reaksiyon derecesini görmemiz gerekmektedir bu yüzden 𝛼3 = 10° alarak
tekrardan bir reaksiyon derecesi hesaplıyoruz;
Denklem 3.96’ tekrar çözüldüğünde;
tan 𝛽3 = 1,842994
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Denklem 3.97’den ∧ değeri 0,520142 olarak bulunabilir ve bu değer kabul edilebilirdir.
Reaksiyon

derecesi

ve

hız

üçgenlerinin

trigonometrik

bağıntılarından

tan 𝛽2 𝑣𝑒 tan 𝛼2 değerleri bulunabilir.
tan 𝛽2 =

1

1

( 𝜓 + 2 ∧)

2𝜙 2

(3.98)

tan 𝛽2 = 0,109188
1
𝜙

tan 𝛼2 = tan 𝛽2 +

tan 𝛼2 = 1,775855 olarak bulunur
Mean blade speed ve Flow Coefficient bilindiğinden:
𝐶𝑎2 = 𝑈 𝜙

(3.99)

hesaplanabilir.
𝐶𝑎2 = 237,6 m/sn olarak bulunur. Trigonometrik bağıntıdan Denklem 3.100 yardımı ile
𝐶2 ’yi bulacağız.
𝐶2 =

𝐶𝑎2

(3.100)

cos 𝛼2

𝐶2 = 484,2414005 m/sn
𝑇02 − 𝑇2 =

𝐶2 2
2𝑐𝑝

(3.101)

𝑇02 − 𝑇2 = 102,1296751
T-s diyagramından biliyoruz ki T01 = T02 ‘dir. T01 ‘i motor performans analizinden
bildiğimizden ve sınır şartlarında verilmiştir. Böylece T2’yi bulabiliriz. T2 = 1040,87 K’dir.
T2 - 𝑇 ′ 2 = 𝜆𝑁

𝐶 22
2𝑐𝑝

(3.102)

T2 - 𝑇 ′ 2 = 5,10648
T2’ide bilindiğinden; 𝑇 ′ 2 = 1035,7638 𝐾
𝑝01
𝑝2

𝑇

𝛾/(𝛾−1)
= (𝑇01
denklemde bilinmeyen kalmadığından P2 izentropik bağıntıdan
′ )
2

çekilebilir;
P01/P2= 1,483003 ve P2 = 278,73853 kPa olarak bulunur.
Burada P01/Pcri değerini bulup, P01/P2 değeri ile kıyaslanması gerekmektedir. Eğer
P01/P2 değerimiz kritik basınç oranından yüksek ise akış boğulacaktır bunun kontrolünü
yapmalıyız.
𝑝01
𝑝𝑐𝑟𝑖

=(

𝛾+1 𝛾/(𝛾−1)
)
2

(3.103)

P01/Pcri = 1,850604 > P01/P2= 1,483003 olduğundan sorun yoktur.
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İdeal gaz bağıntısından havanın 2 noktasındaki yoğunluğunu belirleyebiliriz; 𝜌2 =
0,932754 (kg/m3)
Bu aşamadan sonra 2 noktasının annulus alanı ve annulus boğaz alanı belirlenebilirdir.
A2 = 𝜌

𝑚̇

(3.104)

2𝐶𝑎2

A2 = 0,004963397 m2
A2N = 𝜌

𝑚̇

(3.105)

2𝐶2

A2N = 0,00243536 m2 olarak hesaplanır.
Stator hesaplamalarına geçilmiştir. Bu kısımda ise hız üçgenleri özelinde C1 = C3 ve
Ca1 = Ca2 kabulleri yapılmıştır.
𝐶

Ca1=C1=C3=cos𝑎3𝛼

3

(3.106)

C3 = 241,26 m/sn olarak belirlenlir
Enerjinin korunumundan; sıcaklık = giriş ve çıkıştaki kinetik enerji olduğundan şöyle
bir formül yazabiliriz ;

𝐶 12
2𝐶𝑝

bu formülde bilmediğimiz bir şey yok bilinen değerler yerine

konulduğunda sonuç 25,35234 bulunmaktadır.
𝑇1 = 𝑇01 −

𝐶1 2
2𝑐𝑝

(3.107)

T1 = 1117,648 K bulunmaktadır.
𝑝1

𝑇

𝑝01

= (𝑇 1 )𝛾/(𝛾−1)
01

(3.108)

P1 = 377,643 kPa
A1 =𝜌

𝑚̇
1𝐶𝑎1

(3.109)

A1 = 0,003874 m2 olarak bulunur. Stator hesaplamaları böylece bitmiş bulunmaktadır
daha sonra Rotor çıkış hesaplarına geçilmiştir.
𝑇03 = 𝑇01 - 𝛥𝑇0𝑠

(3.110)

T03 = 983 K
𝐶 2

𝑇3 = 𝑇03 - 2𝑐3

𝑝

(3.111)

T3 = 957, 6477 K olarak bulunur ve bu değerin hem motor performans analizi ile
uyuştuğunu hem de sonlu elemanlar analizi ile uyuştuğunu görmekteyiz.
𝑇

𝑃3 = 𝑃03 (𝑇 3 )𝛾/(𝛾−1)
03

(3.112)

P3 = 189,0086 kPa olarak bulunur.
Çıkıştaki Mach sayısını belirlememizde mümkündür;
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𝑀3 =

𝐶3

(3.113)

√(𝛾𝑅𝑇3 )

𝑀3 = 0,398978676 bulunur.

3.3.4.3. Türbinin Boyutlandırılması
İlk olarak rotorun yarıçapı belirlenmiş daha sonra kanatçıkların yüksekliği hesaplanmış
rotorun hub ve tip yarıçapları hesaplanarak boyutlandırma tamamlanmıştır.
𝑈𝑚 = 2𝜋𝑁𝑟𝑚

(3.114)

𝑅𝑚 = 0,056251 m yani 56,25096 mm bulunur.

𝐴 = 2𝜋𝑟𝑚 ℎ =

𝑈𝑚 ℎ
𝑁

𝐴𝑁

denkleminden h = 𝑈 denklemini türetebiliriz ve buradan;
𝑚

h = 0,019064 m = 19,064 mm olarak bulunur.
Rotorun yarıçapı 56,25096 mm olarak bulunmuştur blade yüksekliğinin yarısını
eklediğimizde rotorun tip yarıçapı, blade yüksekliğinin yarısını çıkardığımızda ise rotor hub
yarıçapını belirlemiş oluruz.
Tablo 3.17: Türbin Boyutları
Rotor Yarıçapı (mm)
Blade Yüksekliği (mm)
Blade Tip Yarıçapı (mm)
Blade Hub Yarıçapı (mm)

56,25096
19,064
65,78295
46,71896

Kademe Bir Alanı (m2)

0,003873

Kademe İki Alanı (m2)

0,004963

Kademe Üç Alanı (m )

0,006734

2

Şekil 3.39 Stator ve Rotor Türbin Kademesi
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3.3.4.4. Blade Sayısının Belirlenmesi
Blade sayısını belirlerken kayıpları mininuma indirerek ideal bir durum yakalamaya
çalışılmıştır. Sürtünme ve diffusion kayıplarını en ideal şekilde olması için Zweifel sayısını
kullanarak blade sayısı belirlenmiştir.

Şekil 3.40: Zweifel Yaklaşımıyla Blade Sayısının Belirlenmesi
𝑠

𝑍𝑤 = 2 (𝑐 ) (tan 𝛼2 − 𝑡𝑎𝑛 𝛼1 )𝑐𝑜𝑠 2 𝛼2
𝑥

(3.115)

Yukarıdaki denklemde Zw sayısını ve bladeler arası mesafe s ve chord uzunluğunu
bilmediğimizden Zw sayısını ve chord uzunluğunu tasarımımızda kabul yaparak ilerliyoruz.
Zw sayısı literatürde önerilen sayı değeri olarak 0,8 [xx] alınmıştır. α açıları bilindiğinden S/Cx
değeri 1,038 olarak bulunur. Chord uzunluğu 𝐶𝑥 sayısını 8 mm alınmıştır. S = 8,3097 mm
olarak elde edilmiştir.
Rotorun üst alanı 0,04631 m2 olarak belirlenmiştir zaten bu alandan çevre uzunluğuna
geçtiğimizde çevre uzunluğunu 290,84 mm olarak buluruz.
Bu uzunluğu iki blade arası mesefa olan S sayısına böldüğümüzde 33 gelmektedir fakat
bu boşluk sayısıdır +1 ekleyerek blade sayısını 34 olarak belirleriz.
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Şekil 3.41: Tasarlanan Türbin Rotoru

Şekil 3.42: Türbin Kademesi Sıcaklık Dağılımı
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Şekil 3.43: Türbin Kademesi Basınç Dağılımı

3.3.5. Lüle
Turbojet motorları günümüzde roket sistemlerinden İnsansız Hava Araçlarına birçok
havacılık

uygulamasında

ana

itki

elemanı

olarak

kullanılmaktadır.

Bu

projenin

gerçekleştirilmesindeki asıl amaç savunma sanayiimizin Turbojet Motor tasarımı hususunda
gelişimine fayda sağlamak, gelecekte tasarlanacak konseptlere farklı bakış açıları sunarak
tasarımların özgünlüğünü arttırmaktır. Bu çalışmada tasarım kısıtları ve isterleri ışığında 150
lb itki kuvvetine sahip kavramsal tasarımı gerçekleştirilmiştir.
Günümüzde birçok yolcu uçağı, askeri uçaklar, insansız hava aracı sistemleri ve
roketler itki kuvvetini gaz türbinli motorlar aracılığıyla sağlamaktadırlar. Hava araçları ve
roketler için çeşitli gaz türbin motorları geliştirilmiştir, farklı konseptlere sahip olsalar da
bazıları ortak ana elemanlara sahiptirler. Lüle(nozul) adı verilen parça bütün gaz türbini
motorlarda bulunur. Turbojet lülesinin amacı türbinden gelen içerisinde yanmış yakıt ve hava
karışımı bulunan yüksek basınçtaki gazın potansiyel enerjisini kinetik enerjiye dönüştürerek
itki kuvveti elde etmektir. Lüleler akışı sağlamak için herhangi bir iş gerektirmezler ayrıca işte
üretmezler ve akış boyunca potansiyel enerjilerinde ihmal edilebilir değişiklikler vardır.
Dahası, lüleden akan akışkan ile onu çevreleyenler arasındaki ısı transferi hızı genellikle çok
küçüktür bunun nedeni ise akışkanın kanal boyunca çok kısa sürede (milisaniyeden daha az)
akmasıdır. Ancak, lüle içindeki akışta akışkan hız açısından büyük değişiklikler görür bu
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nedenle kinetik enerji değişiklikler hesaba katılmalıdır. Lülenin tipi akan akışkanın hızına bağlı
olarak yakınsak veya ıraksak olabilir. Yakınsak lüleler ses altı hızlarda çalışan mühendislik
sistemlerinde, yakınsak-ıraksak lüleler ise ses üstü hızlarda çalışmayı gerektiren mühendislik
sistemlerinde kullanılır.
Havacılıkta birçok motor sabit geometrili konik lüleye sahiptir; boğaz alanı herhangi
bir fonksiyonla değişmez. Değişken alanlı lüleler genellikle yanma son yanma bölümü
(afterburner) sonrası boğaz bölümlerinde büyük varyasyonların gerekli olduğu motor
çevrimleri için gereklidir. Yakınsak nozullar daha basit bir tasarıma sahiptir, yakınsak-ıraksak
nozullardan daha kısadır ve daha hafiftir. Bu çalışmada tasarım kısıtları doğrultusunda
tasarımda yakınsak konik lüle tercih edilmiştir.

3.3.5.1. Lüle Tasarımı
3.3.5.1.1.

İtki-Performans

Bir turbojet motorunun itme kuvveti, ram etkisi, rakım, hava kütle akışı, hava hızı ve
çıkış alanı boyutlarından etkilenir. Motor itme kuvveti, motoru bir kontrol hacmi olarak
tanımlayarak ve sınırlara momentum ve kütle koruma yasaları uygulayarak elde edilebilir.
Turbojet motorlarda içeri giren hava hızlandırılmış bir şekilde atılır. Hızlandırılmış
havanın atılması itki kuvveti doğurur, motor belirli bir hızla ilerlediği için momentum
sürüklemesi itki kuvveti hesaplarken dahil edilmelidir. İtkiye neden olan neden ise lüle
çıkışındaki basınç ile çevre basıncının motor çıkış alanına uyguladığı kuvvettir, basınç itkisi
olarak ifade edilir. Motor itme kuvveti matematiksel olarak şu şekilde ifade edilir:
Net itme = Momentum itkisi + Basınç itkisi - Momentum sürüklemesi
T=ṁgiriş[(1+f)*Vçıkış – Vgiriş] + (Pçıkış – Pgiriş)*Açıkış

(3.116)

Net itki: T
Momentum İtkisi: ṁgiriş[(1+f)*Vçıkış
Basınç itkisi: (Pçıkış – Pgiriş)*Açıkış
Momentum sürüklemesi: ṁgiriş * Vgiriş
Motor itme kuvvetini etkiyen en önemli etken akışın şoklu olup olmama durumudur.
Şoklu akış, süpersonik(ses üstü) akışlarda geri dönüşü olmayan bir akış süreksizliğidir. Lüle
çıkışındaki akış tamamen genişletilmiş ise yani çıkış jet basıncı atmosfer basıncına eşitse
basınç itkisi meydana gelmez, fakat akış şoklu ise yani lüle çıkışındaki statik basınç atmosfer
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basıncına eşit değil ve daha yüksekse basınç itkisi oluşur. Basınç itkisi olmayan durumlarda
denklem 3.117 kullanılır.
T= ṁgiriş[(1+f)*Vçıkış – Vgiriş]

(3.117)

Yakınsak lülelerde Lüle çıkışında akışın şoklu olup olmadığını belirleyebilmek için
kritik basınç değeri hesaplanır. Şekil 3.44’te gösterilen ifadede giriş basıncının atmosfer
basıncına eşit olması halinde akış meydana gelmediği karşı basıncın düşürüldükçe akış elde
edileceği görülmektedir. Karşı basıncın kritik basınca eşit olduğu anda akış şokludur ve ayrıca
akan kütlesel debi maksimum değerine ulaşır.

Şekil 3.44: Yakınsal Lüle Boyunca Akış [6]
Kritik basınç oranı denklem 3.118’de verilmiştir.
𝑃𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘

γ−1

=[1- ɳlüle∗(γ+1)] (γ/( γ+1))

𝑃𝑡ü𝑟𝑏𝑖𝑛 ç𝚤𝑘𝚤ş

Tgiriş − Tçıkış

ɳlüle = Tgiriş−izentropik − Tçıkış−izentropik

(3.118)
(3.119)

Kritik basınç oranı 1.3 denkleminde γ basınç oranı 1.37 ve lüle verim değeri 0.97 (ElSayed, Fundamentals of Aircraft and Rocket Propulsion) alınarak kritik basınç oranı 0.5227
bulunmuştur. Devamında kritik basıncın atmosfer basıncı ile karşılaştırması yapılarak şoklu
olup olmama durumu incelenmiştir. Kritik basınç değeri atmosfer basıncından yüksek olduğu
için akış şokludur, akış ses hızına ulaşmıştır. İdeal gaz ifadelerinden hız denklemi ile çıkış hızı
belirlenmiştir.
𝑉𝑙ü𝑙𝑒,ç𝚤𝑘𝚤ş = (𝜒 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇𝑙ü𝑙𝑒,ç𝚤𝑘𝚤ş )

0.5

(3.120)
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Lüle çıkış alanı çıkış hız belli olduktan sonra debi denkleminden elde edilmiştir.
Bilindiği üzere sistemdeki akış sıkıştırılamaz olduğu için kütlesel debi sabittir. Denklem 3.121
ile çıkış alanı hesaplanmıştır.
𝑚̇ = 𝜌 ∗ 𝑉 ∗ 𝐴ç𝚤𝑘𝚤ş 𝑎𝑙𝑎𝑛𝚤

(3.121)

Tablo 3.18: Lüle Değerleri
Kütlesel
Debi

Lüle verimi

1.1227 kg/m3 0.97

3.3.5.1.2.

Lüle çıkış
hızı

Çıkış alanı

571.2 m/s

0.0042 m2

Kritik
basınç
oranı
0.5227

İtki Kuvveti

675N(151.75lb)

Tasarım

Çıkış bölümündeki bir veya iki lüle, turbojetlerin akış yolunu sonlandırır. Bunların
birçoğu konik ses altı lüleleridirler çünkü basittirler, üretimleri ucuzdur ve konfigürasyon
doğası gereği güçlü ve serttir. Süpersonik savaş uçağı motorları sıklıkla yakınsak-ıraksak
lüleler kullanır
Akış katsayısı, CD konik geometriye sahip lülelerde performansı doğrudan etkiyen bir
faktördür[4]. Akış veya deşarj katsayısı, gerçek kütle akışını geometrik çıkış alanı, lüle
girişindeki toplam basınç ve sıcaklık ve akışın genişlediği ortam basıncından hesaplanan teorik
değerle karşılaştırır. Grey ve Wilsted(1948) birlikte yürüttükleri çalışmalarında farklı koniklik
açılarında, farklı giriş-çıkış alan oranlarında ve farklı basınç oranlarında yakınsak konik
lülelerin deneysel olarak analizlerini gerçekleştirerek akış katsayılarının değerlerini elde
etmişlerdir.

Şekil 3.45: Konik Lüle
α koniklik açısını, P7/Pamb basınç oranını, A8/A7 alan oranını ifade etmek üzere alan
oranı=0,828 alınarak akış katsayısı CD değerleri Şekil 3.46 ve Şekil 3.47’de gösterilmiştir.
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Şekil 3.46: Akış Katsayısı, CD

Şekil 3.47: Akış Katsayısı, CD
Denklem 1.6 dan çıkış alanı 0.0042 m2 hesaplanmıştır, efektif çıkış alanı için basınç
oranı(lüle çıkış basıncının giriş basıncına oranı) 1,73 ; koniklik açısı 30˚ alınarak grafik
üzerinde CD katsayısı 0,88 olarak belirlenmiştir. Denklem 3.122 ile efektif çıkış alanı
hesaplanmıştır.
𝐴𝑒𝑓𝑓 = 𝐴ç𝚤𝑘𝚤ş ∗ 𝐶𝐷

(3.122)
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3.4. İkincil Akış Yolları ve Yağlama Konseptinin Detayları
Turbojet motorlar için bir başka önemli konu ise ana akış yolundan geçen havanın ve
yanma ürünü gazların dönen ve sabit parçalar arasındaki boşluklardan kaçması, öncelikle
modül verimlerinin sonra da motor veriminin düşmesine yol açar. Sızdırmazlığın
sağlanabilmesi için dinamik sızdırmazlık elemanlarıyla kontrol edilen sızdırmazlık havasına
ihtiyaç duyulmaktadır. Buna ek olarak dönen parçalarla sabit parçalar arasında bağlantıyı kuran
rulmanların soğutulması yakıt ile gerçekleştirilecektir. Yakıtın kompresör tarafına kaçmasını
engellemek için sızdırmazlık (ya da basınçlandırma) havası kullanılır.
Motorun ana akış yönündeki eksenel yükler, aerodinamik akış yolu yükleriyle rotorrotor ve rotor-stator boşluklarındaki yüklerin bileşkesidir. Bu yükler bilyalı rulmanlar
tarafından taşınır ve bu sebeple nominal şartlarda rulmanların yük taşıma kapasitesinin altında
olması gerekmektedir. Bu yükler bilyalı rulmanlar tarafından taşınır ve bu sebeple nominal
şartlarda rulmanların yük taşıma kapasitesin altında olması gerekmektedir.
Bu bağlamda İkincil Hava Sistemleri'nin (İHS) fonksiyonları/görevleri aşağıda
sıralanmıştır:
• Türbin modülü komponentleri için soğutma sağlamak
• Yatak bölgelerinde ve türbin disk boşluklarında sızdırmazlık sağlamak
• Eksenel yük yönetimi yapmak
Yukarıda yer alan görevleri yerine getirmek için kullanılan hava debileri kompresör
modülünden çekilmekte olup ulaştırılacak komponentlere akışı düzenleyen ve limitleyen
elemanlar tarafından iletilmektedir.
Yanma odasına girmeyen bu hava miktarlarının motorun itki ya da güç üretimine katkısı
dolaylı yoldan olur, bu yüzden performans kaybına yol açar. Dolayısıyla minimum hava
kullanımı esastır.
İHS, ana akış yolunda olmayan tüm hava akışlarından sorumludur ve doğası gereği ana
akış yolundaki komponentleri destekleyen ve sabitleyen, dönen ana akış yolundan sınır şartları
alınır; hava akışını düzenleyen ve limitleyen sızdırmazlık elemanları, delik, tüp, rotor-stator,
rotor-rotor boşluğu gibi İHS elemanlarından geçirilir. Yol boyunca basınç düşüşü ve gerek ısı
transferi gerekse rüzgar etkisinden (windage) kaynaklı ısınma hesaba katılır ve sonunda
fonksiyonunu yerine getiren hava tekrar akış yoluna katılır ya da motorun dışına atılır.
İkincil

akış tasarımımızda kompresörden

çekilen bir miktar havanın mil

muhafazasından geçerek rulmanı soğutmak için kullanılan yakıtın akış yoluna aktarılmasını ve
sabit ve döner diskler arasındaki boşluktan geçerek (Şekil 3.45) rulman ve disklerde soğutma
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yapılması hedeflenmiştir. Bu şekilde türbindeki sıcak hava akışının türbin diskleri arasındaki
boşluğa kaçması engellenmeye çalışılmıştır.

Şekil 3.48: Stator ve Rotor Arasındaki Akış Karakteri

3.4.1. Yağlama ve Yakıt Debisi Hesabı
Harcanılabilir füze sistemlerindeki motorlarda kullanılan açık çevrim yağlama sistemi
rulmanları yağlamada tercih edilmiştir. Rulmanlar yakıt ile soğutulacak olup, rulman
kapaklarının olduğu bölümden enjektörler yardımıyla yüzeylere temas edecektir. Tanktaki
debiyi çeken yakıt pompası yakıtın bir kısmını yanma odası enjektörüne, bir kısmını ön ve arka
rulman enjektörlerine gönderir. Kapalı çevrim tercih edilmediğinden emme pompası
kullanılmayacaktır. Soğutma tasarıma öncelikle rulman ve yataklama bölgesindeki sıcaklık
değerleri ANSYS Termal modülünde analiz edilerek başlanılmışıtr. Katı yüzeyler arası iletim
ve akışkan ile katı yüzeyler arası taşınım ısı transferi modelleri oluşturularak ve sürtünme
kaynaklı ısı geçişleri hesaplanarak gerekli yakıt debisi hesaplanmıştır. Sistemdeki ısı transferi
mekanizmaları şekilde gösterilmiştir.

Şekil 3.49: Açısal Temaslı Rulmanda Isı Transferi Mekanizmaları
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Şekil 3.50: Yataktaki Isı Transferi Analizi
QToplam = Qİletim + QTaşınım + QSürtünme
QSürtünme = 0,5 * I *w2

(3.123)
(3.124)

I= 0,5 * m * R2

(3.125)

QToplam = ṁyakıt * cP * ΔT

(3.126)

Tablo 3.19: Rulmanın Isı Transferi Değerleri
İletim ısı
Transferi
668,63 W

Sürtünmeyle
ısı üretimi
12 W

Taşınım ısı
transferi
61,8 W

Toplam ısı transferi değeri içeriye giren yakıtın ısı değerine eşitlenerek yakıt debisi
0.0014 kg/s olarak hesaplanmıştır. Sürtünmeyle ısı üretimi dönen cisimlerde enerji
dengesinden elde edilmiştir, dönme kinetik enerjisi sürtünme kayıplarına eşitlenerek değer
bulunmuştur.
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3.5. Mekanik Tasarım ve Hesaplama Detayları
3.5.1. Mil Tasarımı
Yapılan analizler sonucunda impeller ağırlığı 0.520 kg, türbin rotorunun ağırlığı ise
0.602 kg olarak bulunmuştur. Mil malzemesi olarak INCONEL 718 seçilmiştir. Bu malzemeye
ait özellikler Tablo 3.20’de gösterilmiştir.
Tablo 3.20: INCONEL 718 Kimyala Bileşimi
INCONEL 718 Kimyasal Bileşimi
Element

Yüzdesi

Karbon

0,08

Manganez

0,35

Fosfor

0,015

Sülfür

0,015

Silikon

0,35

Krom

17-21

Nikel

50,55

Molibden

2,80-3,30

Kolumbiyum

4,75-5,5

Titanyum

0,65-1,15

Alüminyum

02,-0,8

Kobalt

1

Bor

0,006

Bakır

0,3

Tantal

0,05

Demir

Dengeli
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Tablo 3.21: INCONEL 718 Malzeme Özellikleri
INCONEL 718 FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Yoğunluk

8,22 g/cm3

Erime Aralığı

1260-1336 °C

Elastik Modülü

200 GPa

Poisson Oranı

0,294

Isı İletkenliği

11,4 W/m.K

Milin tasarım hızı 67305 rpm olarak belirlenmiştir. Bu hıza ek olarak güvenilir çalışma
hızı 10000 rpm kabul edilerek kritik hız değeri olarak 77305 rpm seçilmiştir. Mil tasarımı
yapılırken bu kritik hız değeri kullanılarak mil çapı bulunmuştur.
𝑊𝑐 = 9,81 ∗ 0,520 = 5,1 𝑁
𝑊𝑡 = 9.81 ∗ 0,602 = 5,9 𝑁

Şekil 3.51: Mil Serbest Cisim Diyagramı
Σ𝑀𝐴 = 0 → 5,1 * 30 + RB * 199 - 5,9*221 = 0
153 + 199RB – 1303,9 = 0
RB = 5,78 N
Σ𝐹𝑦 = 0 → FC + RA + RB – FT = 0
− 5,1 + RA + 5,78 – 5,9 = 0
RA = 𝟓, 𝟐𝟐 𝐍
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Şekil 3.52: Mil Kuvvet-Moment Diyagramı
Mile ve rulmana gelen kuvvetler hesaplandıktan sonra mil çapının hesaplanmasına geçildi.

Şekil 3.53: Mil Tasarımı İçin Belirlenen Değerler
Eğim ve sehimi belirlemek için Macaulay yöntemini kullanarak,
Mxx = Wc ∗ x − R a (x − L1 ) − R b (x − L1 + L2 )

(3.127)
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dy

EI dx =
EIy =

Wc ∗x2

Wc ∗x3
6

2

−

−

Ra (x−L1 )2
2

Ra (x−L1 )3
6

−

−

Rb (x−L1 +L2 )2
2

Rb (x−L1 +L2 )3
6

+A

(3.128)

+A∗x+B

(3.129)

Sınır şartları:
X = L1

y=0

X = L1 + L2

y=0

x = L1 için y = 0 Denklem 3.128 için uygulanırsa;
EI

dy 5,1 ∗ (0,03)2
5,78(0,199)2
=
−0−
+A=0
dx
2
2

A = 0,109
X = L1

y = 0 Denklem 3.129 için uygulanırsa;
EIy =

5,1 ∗ (0,03)3 5,78 ∗ (0,199)3
−
+ 0,109 ∗ (0,03) + B = 0
6
6

B = 4,29 ∗ 10−3
y1= Wc’den dolayı olan sehim
y2= Wt’den dolayı olan sehim olarak kabul edilirse;
Wc ∗ x 3 R a (x − L1 )3 R b (x − L1 + L2 )3
EIy1 =
−
−
+A∗x+B
6
6
6
x = 0 için
5,22(0,03)3 5,78(0,229)3
EIy1 =
+
+ 4,29 ∗ 10−3
6
6
𝐲𝟏 =

𝟎, 𝟎𝟏𝟓𝟑
𝐄𝐈
EIy2 =

Wc ∗ x 3 R a (x − L1 )3 R b (x − L1 + L2 )3
−
−
+A∗x+B
6
6
6

x = L1 + L2 + L3 için;
5,1 ∗ (0,256)3 5,22(0,226)3 5,78(0,027)3
EIy2 =
−
+
+ 0,109 ∗ 0,0256 + 4,29 ∗ 10−3
6
6
6
𝟎, 𝟎𝟑𝟔𝟑
𝐲𝟐 =
𝐄𝐈
π
nc (rpm) = 77305 ∗ 2 ∗ 60 (𝑟𝑎𝑑⁄𝑠)
(3.130)
𝐧𝐜 = 𝟖𝟎𝟗𝟓 𝐫𝐚𝐝⁄𝐬
nc = √

g(mc ∗ y1 + mt ∗ y2 )
mc ∗ (y1 )2 + mt ∗ (y2 )2
75

0,0153
0,0363
+
5,9
∗
EI
EI )
8095 = √
0,0153
0,0363
5,1 ∗ ( EI )2 + 5,9 ∗ ( EI )2
9,81(5,1 ∗

8095 = √317,4 ∗ EI
π ∗ d4
65529 = 317,4 ∗ 200 ∗ 10 ∗
64
9

𝐝 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟐 𝐦
Yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenen kritik hız değeri için minimum çap değeri
0,012 m olarak bulunmuştur.

3.5.2. Rulman Tasarımı
Biri dönen, diğeri sabit iki makine parçası arasındaki kuvvet iletimini, bu iki parçaya
oturacak şekilde montajı yapılan iki bileziğin aralarına yerleştirilmiş, yuvarlanma
elemanlarının yuvarlanma(dönme+kayma) hareketi sayesinde, çok az sürtünmeyle sağlayan
rulmanlar, yuvarlanma elemanının geometrisine göre; bilyalı, silindirik makaralı, konik
makaralı, masuralı(fıçı makaralı), iğneli rulman diye sınıflandırılırlar. İlettikleri kuvvetin
yönüne göre de radyal ve eksenel yatak olarak iki grupta incelenirler. Bazı yataklarda ise hem
radyal hem de eksenel kuvvet iletmke mümkündür [Babalık, 2015].
Turbojet motorunda yataklanan rulmanlar hem radyal hemde eksenel yüke maruzdurlar.
Dönme hızları dakikada on bin devirden yüz elli bin devire kadar değişebilmektedir. Hem
eksenel hem de radyal kuvvet taşımalarının yanı sıra yüksek devir sayılarına
çalışabilmelerinden dolayı tasarımda tek sıralı, açısal temaslı bilyalı rulmanlar tercih edilmiştir.
Açısal bilyalı temaslı rulmanlarda iç ve dış bilezikte birbirlerinin tersi tarafta olmak üzere bilya
yuvasının bir tarafındaki omuz yüksek, diğeri alçaktır. Bilyanın dış ve iç bileziğe temas
noktalarından geçen doğru, radyal yönde temas açısı α’yı oluşturur. α açısı büyüdükçe, yatağın
taşıyabileceği eksenel kuvvette artar.

3.5.2.1. Rulmanların Hesaplanması
Rulmanlarda hesap; boyuta ve yüke bağlı olarak istenilen ömre uygun yatağın
belirlenmesi şeklindedir. Bu hesabın yapılabilmesi için “statik yük sayısı C0” ve “dinamik yük
sayısı C’nin” belirlenmesi gerekir. Hem eksenel hem radyal yük taşıyan yataklarda eşdeğer
yatak yükü P belirlenmelidir.
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Dinamik eşdeğer yük:
𝑃 = 𝑋 ∗ 𝐹𝑟 + 𝑌 ∗ 𝐹𝐸

(3.131)

𝑃0 = 𝑋0 ∗ 𝐹𝑅0 + 𝑌0 ∗ 𝐹𝐸0

(3.132)

Statik eşdeğer yük:
Rulman Ömrü:
𝐿 = (𝐶⁄𝑃 )
Bilyalı yataklarda;

𝑎

(3.133)

a= 3

Silindir, konik, iğneli, makaralı yataklarda a=10/3
Rulman Ömrü (Saat cinsinden):
𝑎

𝐿ℎ = (106 ∗ (𝐶⁄𝑃 ) )⁄𝐿ℎ
Bilyalı yataklarda;

(3.134)

a= 3

Silindir, konik, iğneli, makaralı yataklarda a=10/3
Tablo 3.22: Statik Eşdeğer Yük Hesabı İçin Xo ve Yo Değerleri
Yatak Cinsi

X0

Y0

Sınırlamalar

Açısal Temaslı
Rulmanlı Yatak
α= 40˚

1
0.5
1

0
0.26
0.52

Fe / Fr ≤ 1.9
Fe / Fr > 1.9
X veya O düzeni

Mil üzerindeki elemanlara (Kompresör, türbin) etkiyen kuvvetler hesaplandıktan sonra
rulmanlara gelen eksenel ve radyal kuvvetler belirlenmiştir. Açısal temaslı yatak seçimi
yapılırken ilk önce sistem için gerekli yatak ömrüne karar verilmiş devamında statik ve dinamik
eşdeğer yükler hesaplanmıştır. Yatak ömrü 500 saat olarak belirlenmiştir. Statik eşdeğer yük
ifadesi tablo 1.1 delki katsayılardan yararlanılarak kompresör tarafındaki ve türbin tarafındaki
rulmanlar için hesaplanmıştır. Devamında imalatçı firmanın katalog değerleri olan tablo
3.23’ten değerler okunarak dinamik eşdeğer yük hesaplanmıştır.
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Tablo 3.23: Dinamik Eşdeğer Yük Katsayıları
Fa / C0
0.025
0.04
0.07
0.13
0.25
0.5

e
0.22
0.24
0.27
0.31
0.37
0.44

X
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56

Y
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0

Turbojet motoru dakikada 67305 devirde çalışmaktadır. 500 saat yatak ömrü için
denklem 1.4 kullanılarak statik yük sayısı C0 ve dinamik yük sayısı C değerleri hesaplanmıştır.
SKF, Timken gibi öncü rulman üreticilerinin katalogları incelemiş olup, dakikada
67305 devirde çalışan sistemimiz için yukarıdaki tabloda hesaplanan yükler için uygun rulman
bulunamamıştır. Rulmanlar özel üretim tercih edilmiştir. Ayrıca, türbine yakın olan rulmanda
sıcaklık değerleri daha yüksek olduğundan seramik bilyalı hibrit açısal temaslı yatak tercih
edilmiştir.

3.5.2.2. Yataklama Sisteminde Ön Yükleme
Turbojet motorlarında termal etkilerden dolayı rotor uzamaktadır. Uzamadan kaynaklı
açısal temaslı bilyalı rulmanlar bir yönde yük ilettikleri için yay sistemiyle desteklenerek
uzamanın karşılanması, uzamanın kompanze edilmesi gerekmektedir. Literatürde biri çok
çalışmada helisel yayların yatakların dış bilezikleriyle temas ettirildikleri görülmüştür. Bu
hususta daha homojen basma kuvveti uygulamaları ve daha az hacim kaplamaları nedeniyle
kompresör rulmanında yaprak yay tercih edilmiştir. Bu sayede kompresöre yakın olan rulmana
destek verilerek uzamanın ön kısımda karşılanması, kompanze edilmesi sağlanacaktır.

3.5.2.3. Rulmanların İç ve Dış Bileziklerinin Yataklanmasında Toleranslar
Mil üzerindeki termal genleşmeler sonucunda rulmanların sıkışması ya da genleşmesi
rulmanların boşa çıkmasına, bilyaların sıkışmasına böylece rotoru kastırmasına sebebiyet
verebileceği için tolerans hesaplamalarına termal genleşmeler dahil edilmiştir. ANSYS
programında

türbin

ve

kompresör

rulmanlarının

yataklanmasının

termal

analizi

gerçekleştirilmiş olup mil yüzeylerindeki sıcaklıklar belirlenmiştir. Bu doğrultuda denklem
3.135 yardımıyla rulman iç bileziklerine temas eden mil çapları boyunca termal genleşmeler
hesaplanmış olup değerler tolerans hesaplarına dahil edilmiştir.
Δ𝐿 ∗ 𝛼𝐺 ∗ 𝐿0 ∗ ∆𝑇

(3.135)
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Özel üretim rulman için delik ve dış bilezik toleransları SKF markasının açısal temaslı
bilyalı rulman katoloğunda yer alan ABEC 3-P6 standartlarına göre belirlenmiştir. ABEC 3P6 standartlarına göre delik ve dış bilezik çap toleransları Tablo 3.24’te gösterilmiştir.
Tablo 3.24: Rulman Tolerans Aralıkları
Delik ölçü aralığı(mm)
Alt
Üst
10
18
Dış bilezik ölçü
aralığı(mm)
Alt
Üst
30
50

Delik tolerans değerleri(µm)
Yüksek
Alçak
0
-7
Dış bilezik tolerans
değerleri(µm)
Yüksek
Alçak
0
-9

Özel üretim için rulman tolerans değerleri belirlendikten sonra geçme tipleri (kayar
geçme, sıkı geçme, boşluklu geçme ve ara geçme) soğuk durum için değerlendirilmiş mil
toleransları belirlenmiştir. Termal genleşmelerden dolayı dış bilezik ve dış bileziğin yatağı
arasında kayar geçme, delik ve Dış bilezik ile rulman yatağı arasında kayar geçme yapı
verilmiştir. İç bilezikte ise iç bileziğin milin üzerine çok hassas oturması ve boşluksuz şaftla
beraber dönüyor olması gerektiği için ara geçme tercih edilmiştir. Kayar geçmede rulmanların
oturacağı yataklar için tolerans değerleri H7(0, +18 µm), milde ara geçme için h5(-8,0 µm)
toleransı kavramsal tasarımda tercih edilmiştir.

3.5.3. Türbin Gerilme Hesaplamaları
Türbin kanatçıklarında yüksek hızda dönme ve yüksek sıcaklık etkisi ile santrifüj, gas
bending ve termal gerilmeler meydana gelmektedir. Bu kısımda bu 3 gerilme hesaplanacaktır.

3.5.3.1. Santrifüj Gerilme
Türbin kanatlarında oluşan gerilmelerden biride santrifüj gerilmedir. Dönme hızının
artmasıyla birlikte gerilmede doğrusal olarak artar. El-Sayed [xx]’e göre türbin kanatlarında
maksimum gerilmenin oluştuğu nokta kanatçığın hub yarıçapında meydana gelmektedir. (r
=rh).
𝜎𝑆 = 𝜌
Burada δ =

𝑟ℎ
𝑟𝑡

𝑈2
2

[1-𝛿 2 ] = 2ρπ𝑁 2 A

(3.136)

hub yarıçapı/tip yarıçapı, N dönme hızı (rev/s), A ise annulus alanıdır.

Σ σ =36,548 MPa bulunur.
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3.5.3.2. Gas Bending Gerilme
Açısal momentumdaki değişimden kaynaklı olarak eksenel yönde ilerleyen akışkan
türbin kanatçıklarını teğetsel olarak eğmeye çalışır ve gerilme oluşturur.
𝑚𝐶(𝑡𝑎𝑛𝛼2̇ +𝑡𝑎𝑛𝛼3 ) ℎ 1

𝜎𝑔𝑏 =

(3.137)

2 𝑧𝑐 3

𝑛

𝜎𝑔𝑏 = 2,58 𝑀𝑃𝑎 olarak bulunur.

3.5.3.3. Termal Gerilme
Yüksek sıcaklık etkisi ile türbin kanatçıklarının genişlemesi ile ortaya çıkan gerilme
türüdür. Termal gerilmeyi şu formülle hesaplayabiliriz;
𝜎𝑇 = E α ∆T

(3.138)

Burada E elastiklik modülünü, α kanatçık malzemesinin termal genleşme katsayısını
göstermektedir.
𝜎𝑇 = 180,18 MPa bulunur.
Tablo 3.25: Türbin Mukavemet Değerleri
Parça

Malzemesi

Akma

Santrifüj

Gas

Thermal

Toplam

Emniyet

Mukavemeti

Gerilme

Bending

Gerilme

Gerilme

Faktörü

(MPa)

(MPa)

Gerilme

(MPa)

(MPa)

180.18

219,26

(MPa)
Türbin MarM247LC

1070

36,5

2,58

4,88

3.5.4. Türbin Ömür Hesabı

Şekil 3.54: Larson-Miller Parametresi
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Türbin yüksek sıcaklık nedeniyle sürünmeye maruz kalmaktadır. Türbinin ömürünü
hesaplamak için Larson-Miller parametresinden yararlanılacaktır. Mar-M247 malzemesine ait
sürünme eğrisi Şekil 3.54’te verilmiştir. Türbin kanatçığının gerilme değeri hesaplanmıştı ve
219,2 MPa olarak belirlenmişti ve bu değere göre okuma yaptığımızda Larson Miller
Parametresi yaklaşık olarak 26.7 gibi değere karşılık geldiği görünmüştür. Bu değer üzerinden
türbin malzemesinin kaç saat ömüre sahip olabileceğini ilgili formülden hesaplarsak;
LMP = T[20+log(t)]/103

(3.139)

26700 = 1143 [20+log(t)]
t = 2285 saat türbin kanatçıkları sürünmeye maruz kalmadan 2285 saat servis ömrü
vardır.

3.5.5. İmpeller ve Türbin Modal Analizleri

Şekil 3.55: İmpeller İlk Kritik Hız Modal Analizi
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Şekil 3.56: İmpeller 70000 RPM’de Toplam Deformasyon Dağılımı

Şekil 3.57: Türbin 70000 RPM’de Toplam Deformasyon Dağılımı
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Şekil 3.58: Türbin 70000 RPM’de Eşdeğer Gerilme Dağılımı

3.6. Termal Hesaplamalar
Rulmanları soğutmak için kullanılan yakıt ve havadan oluşan akışkan türbin tarafındaki
rulman geçtikten sonra sabit ve döner disk kademeleri arasında boşluğa gelmektedir ve diskin
Şekil 3.59’da gösterildiği gibi kök kısmını soğutarak yukarı doğru çıkmakta ve rim sealdan
geçerek ana akış yoluna karışmaktadır. Yanma odasından ulaşılan peak sıcaklık değeri yaklaşık
1300 K’dir. Bu sıcaklık ve soğutma havasının disk kökünü soğutması ile birlikte türbinin
diskinin blade kök sıcaklığı belirlenecektir. Bu sıcaklıkla türbinin ne kadar deflect edeceği
hesaplanarak tip clearance değerimiz %..’in doğrulanması gerçekleştirilecek ve seçilen
MarM247LC türbin malzemesi seçiminin doğrulaması yapılacaktır. Türbin disk sıcaklığı
MarM247LC malzemesinin emniyet sıcaklığının üzerinde olması durumunda soğutma daha
etkin hale getirilmeye çalışılacak ya da türbinde daha yüksek sıcaklıklara dayanabilir bir
malzeme seçimine karar verilecektir. Diskin sıcaklığının belirlenmesinde ilk olarak 1-D ısı
transferi ile analitik çözüm yapılacak daha sonra sonlu elemanlar programlarıyla sistem
modellenerek yapılan hesaplamaların doğrulaması yapılacaktır. Bu kısım bir sonraki aşamada
detaylandırılacaktır.
Termal analizler ile varılacak noktalar;
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1) Sıcaklığın etkisi ile kompresör, türbin gibi kritik parçaların deflect etmesi sebebiyle
tip clerance değerinin istenen aralıkta olup olmadığının kontrolü
2) Türbin malzeme seçiminin kontrolü ve buna bağlı olarak tasarımda değişikliğe
gidilerek türbin soğutmalı bir konseptin kullanılması
3) Termal analiz ile elde edilen sıcaklıkların ömür hesabına etkisi
Bu kısımlar bir sonraki aşamada detaylandırılacaktır.

Şekil 3.59: Soğutma Akış Yolunun Şematik Gösterimi [12]

3.7. Rotordinamiği Hesaplamaları Detayları
Mil ve rotor dinamiği analizinin modellenmesi bu kısımda yapılmıştır. Analizde
MESYS programı kullanılmıştır.

3.7.1. Milin Modellenmesi
Rulmanların konumları belirlendikten sonra mil MESYS’ de modellenmiştir ve model
Şekil xxx ‘de görüldüğü gibidir.

Şekil 3.60: Milin 2 ve 3 Boyutlu Görünümleri
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Campbell diyagramı ve analiz sonuçları bu kısımda açıklanmıştır. Sehim, kuvvet,
moment ve gerilme eğrileri Şekil 61-66’da gösterilmiştir. Milin doğal frekanları Tablo 3.26’da
gösterilmiştir.
Tablo 3.26: Doğal Frekans Tablosu
Sayı

Frekans[Hz]

Frekans[1/dak]

Tip

1

0.22

13

2

38.68

2318

Torsion’Shaft’, Backward Whirl
(-0.21)
Axial ‘Shaft’

3

722.80

43368

Radial ‘Shaft’

4

785.09

47105

Radial ‘Shaft’

Şekil 3.61: Mil Sehimi Grafiği
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Şekil 3.62: Mil Sehimi(Radyal) Grafiği

Şekil 3.63: Mil Kuvvet Grafiği
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Şekil 3.64: Mil Gerilmeleri Grafiği

Şekil 3.65: Mil Eşdeğer Gerilmesi Grafiği
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Şekil 3.66: Mil Moment Grafiği
Milin mod şekilleri Şekil 68-71’de gösterilmiştir. Rotor dinamiği için yapılan analiz ile
Campbell diyagramı ise Şekil 3.67’de gösterilmiştir.

Şekil 3.67: Campbell Diyagramı
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Milin 4 modu aşağıda verilmiştir:

Şekil 3.68: Mil Modu-1

Şekil 3.69: Mil Modu-2
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Şekil 3.70: Mil Modu-3

Şekil 3.71: Mil Modu-4
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3.8. İmalat Metodu Seçimi
Bu bölümde motorda bulunan ana elemanlar olan kompresör çarkı(impeller), difüzör,
yanma odası, türbin ve lülenin malzeme seçimleri ve üretim yöntemleri anlatılmıştır.

3.8.1. Kompresör Malzemesinin Seçimi
Kompresörlerle ilgili sorunlar genellikle dört kategoride incelenir: Kapasite kaybı,
gürültü, titreşim ve çalışmama. Kompresördeki titreşim ve arızalarla ilgili aşağıdaki sorunlar
şunlardır:
•

Kompresörde dalgalanma

•

Stall

•

Yabancı ve yerli nesne hasarı

•

Korozyon

•

Erozyon

•

Yüksek döngü yorgunluğu

Tüm bu sorunları en aza indirgemek için en uygun malzemenin seçilmesi
gerekmektedir. Santrifüj kompresörler için malzeme seçimi, bir dizi tasarım ve çevresel
faktörlere dayalı seçim yapılmasını gerektirir. Bu seçimler çekme özellikleri, esneklik modülü,
termal genleşme, kırılma tokluğu, sönümleme, yorulma dayanımı, ısıl iletkenlik, özgül ısı,
korozyon direnci, termal kararlılık gibi malzemenin mekanik ve kimyasal özellikleri dikkate
alınarak yapılmalıdır.
Yaygın olarak santrifüj kompresör çarkı malzemeleri alüminyum ve paslanmaz çelik
alaşımlarıdır. Bu projede kompresör alüminyum alaşımlarının değerlendirilerek üretim
malzemesi olarak belirlenmiştir.
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Şekil 3.72: Alüminyum Serilerinin Mekanik Özellikleri Grafiği
Şekil 3.72’ de görüldüğü üzere alüminyum 2000 ve 7000 serilerinde yüksek mukavemet
sağlandığı görülebilmektedir.2000 serilerinin Esas alaşım elementi bakırdır. %6,3’e kadar
bakır içerir. Başta magnezyum olmak üzere diğer alaşım elementleri de bulunabilir. Bu
serilerin iyi tarafı 150°C (300°F)’ye kadar olan sıcaklıklarda iyi bir dayanım göstermeleridir.
Yüksek mukavemet istenen uçak gövdesi ve mekanik elemanları, araç gövde panelleri gibi
ürünlerin imalatında yaygın bir şekilde kullanılır. Çökelme sertleştirmesi gösterir. Fakat diğer
alüminyum alaşımları kadar iyi bir korozyon direncine sahip değillerdir.
7000 serileri (7075, 7050, 7049, 710.0; 711.0 vs.) ise 1-8% miktarında ana alaşım
elementi Çinko içeren ve küçük miktarlarda Magnezyum ile ısıl işlenebilir ve yüksek dayanım
gösterebilmektedir. Ayrıca bakır ve krom gibi diğer elementler de genellikle az miktarlarda
eklenebilmektedir. 7000 serisi alaşımları uçak gövdei yapımında, mobil ekipmanlarda ve diğer
stresli ortamlarda kullanılmaktadırlar. Yüksek dayanımdaki 7xxx Alüminyum alaşımları
gerilme korozyon çatlaklarını azaltmakta ve hafifçe temperlenerek daha iyi koşullar olan
dayanım, korozyon rezistansı ve kopma dayanımı sağlayaral sık sık kullanılmaktadır.
Kompresör çarkının Alüminyum 7050 alaşımı ile beş eksen CNC tezgahı ile üretilmesi
planlanmaktadır
Tablo 3.27: Al 7075 Kimyasal Bileşimi
Fe

Si

Cu

Mn

Mg

Zn

Cr

Ti

Diğer

Al

0,5

0,4

1,2-2,0

0,3

2,1-2,9

5,1-6,1

0,18-0,28

0,20

0,15

Kalan
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Şekil 3.73: Santrifüj Kompresörün 5 Eksen CNC Tezgahta Üretimi

3.8.2. Difüzör Malzeme Seçimi
Difüzör kademesi aşırı yüksek sıcaklıklara maruz kalmaz. Hem yüksek sıcaklık
olmaması hem de kolay işlenebilirlik konusu göze alınarak imalatı yapılacak olan difüzör için
6061 Alüminyum malzemesi seçilmiştir. 6061 T6 Alüminyum malzemesine ait özellikler
Tablo 3.28-30’da gösterilmiştir.
Tablo 3.28: 6061 Alüminyum Kimyasal Kompozisyonu
Kimyasal Kompozisyon

% Değer

Silikon (Si)

0,4 - 0,8

Krom (Cr)

0,04 – 0,35

Manganez (Mn)

0,00 – 0,15

Magnezyum (Mg)

0, - 1,2

Bakır (Cu)

0,15 – 0,4

Titanyum (Ti)

0,00 – 0,15

Demir (Fe)

0,00 -0,70

Çinko (Zn)

0,00 – 0,25

Alüminyum (Al)

Dengeli
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Tablo 3.29: 6061 Alüminyum Fiziksel Özellikler
Fiziksel Özellikler

Değer

Yoğunluk

2,63 g/cm3

Erime Sıcaklığı

582° C

Isıl Genleşme Katsayısı

23,4 * 10^-6 /K

Elastisite Modülü

69 GPa

Isıl Kapasite

170

Elektrikrel İletkenlik

%43 IACS

Tablo 3.30: 6061 Alüminyum Mekanik Özellikler
Mekanik Özellikler

Değer

Akma Dayanımı

270 MPa

Çekme Dayanımı

310 MPa

Kesme Dayanımı

207 MPa

Uzama

%15

Elastisite

69 GPa

3.8.2.1. Difüzör İmalat Yöntemi
Difüzör tasarımı yapılırken karar verilmesi gereken ilk konu difüzör tipinin
seçilmesidir. Küçük gaz türbini motorları ve diğer benzer tasarımlarla ilgili literatürler
incelendikten sonra boyut sınırı da göze alınarak crossover difüzör tasarımı yapılmasına karar
verilmiştir. Parçanın imalatı için CNC freze tezgahı kullanılması uygun görülmüştür.

Şekil 3.74: 5 Eksen CNC Tezgahta Üretilmiş Crossover Difüzör Örneği
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3.8.3. Yanma Odası Malzeme Seçimi ve Üretim Yöntemi
3.8.3.1. Malzeme Seçimi
İlk olarak yanma odasının çalışma koşullarını belirlemek gerekmektedir. Yanma odası
yüksek sıcaklık ve yüksek basınca maruz kalacağı için malzeme seçiminde sürünme faktörüne
dikkat edilmesi gereklidir. Yanma odasında saf malzemler yerine alaşımlı malzemeler
kullanılması uygundur. Yüksek servis sıcaklıklı malzeme gereksiniminden dolayı nikel esaslı
süper alaşımlar tercih edilebilir. Ayrıca Molibden ve Tungsten alaşım elementleri de ısı direnci
açısından büyük öneme sahiptir. Kompresörden çıkan ve yanma odasına giren yüksek basınçlı
hava, cidarlarda gerilmelere sebebiyet vereceğinden mukavemeti arttırıcı Alüminyum ve
Titanyum alaşım elementleri kullanılmalıdır. Bunlar dışında alev tüpü içerisinde hava ile
temastan dolayı uzun süreçte korozyon meydana gelecektir. Korozyon direnci için ise alaşım
elementi olarak Krom kullanılması uygundur. Bu isterlere uyan malzemeler aşağıda liste
halinde verilmiştir. Ayrıca Tablo’ de bu malzemelerin yapısında bulunan elementlerin yüzde
miktarları verilmiştir. Malzeme seçiminde kavramsal tasarım aşamasında bu üç malzeme
uygun görülmüştür. Detaylı tasarımda performans ve verim isterlerine bağlı olarak bu üç
malzeme içerisinden en doğru seçim yapılacaktır.

3.8.3.2. Uygun Malzemeler
• Hastelloy X • Haynes 188 • Nimonic 75 • Nimonic 263
Tablo 3.31: Malzeme Bileşenleri
Süper Alaşım
Hastelloy X
Haynes 188
Nimonic 75
Nimonic 263

Cr
22
22
18
19

Ni
49
22
78
79

Co
<1.5
37
0,2
0,007

Mo
9
1,5
1
1,9

W
0,6
14,5
0,5
<0,6

Al
2
0,35
1
<0,2

Fe
15,8
<3
maks 5
<0,4

C
0,15
0,1
0,08-0,15
<0,7

Diğerleri
0,08

3.8.3.3. Üretim Yöntemi
Yanma odası yapısı gereğiyle ince et kalınlığına sahiptir. Bu yüzden talaşlı imalat gibi
uzun süren ve maliyetli bir yöntemle üretilmesi uygun değildir. Bunun yerine katmanlı imalat
ile üretilmesi hem zaman hem de enerji sarfiyatı açısından önemli avantaj sağlamaktadır. Bu
sebeple katmanlı imalat en uygun seçimdir. DED lazer yöntemiyle ince kesitli parçalar
kolaylıkla üretilebilmektedir. Bu yöntem gömlek için en uygun katmanlı imalat metodudur.
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Bununla birlikte literatürde yüksek gerilmelere maruz kalan kubbe için nikel alaşımlı dökme
yöntemi kullanılabileceği görülmüştür. Daha sonra kubbe ve gömlek kaynak yapılarak
birleştirilmelidir. Son olarak hava delikleri için delme işlemleri yapılmalıdır. DED üretim
yöntemi Şekil 3.75’te verilmiştir.

Şekil 3.75: DED Yöntemiyle Üretim Metodu

3.8.4. Türbin Malzeme ve Üretim Yönteminin Belirlenmesi
Türbin rotoru yüksek dönme hızı etkisiyle santrifüj gerilmelere ve görevi gereği yüksek
operasyon sıcaklığına maruz kalmaktadır. Bu çalışma şartlarında türbin, yüksek/düşük çevrim
yorulması, sürünme, korozyon gibi istenmeyen durumlara maruz kalacaktır bu yüzden türbinde
bu etkilere karşı dayanıklı malzeme kullanılması gerekmektedir. Bu yüzden türbin stator ve
rotor malzeme seçiminde nikel bazlı süper alaşım MarM247 malzemelerden seçim
yapılacaktır.
Yapılan performans analizinden elde edilen değerlere göre türbin kademesinin
girişindeki maksimum sıcaklık 1143 K seviyelerindedir bu yüzden yarışma şartnamesinde
Tablo 1’de verilen malzemeler arasından MarM247 LC malzemesi kullanılmasına karar
verilmiştir.
Türbinin üretilmesinde ise talaşlı imalat, katmanlı imalat ve döküm gibi seçenekler
değerlendirilmiştir. MarM247 malzemelerin işlenebilirliği düşük olması, işlemede özel takım
kullanılması gerekliliğinden, üretim sürecinin uzun sürmesi ve maliyeti ele alındığında talaşlı
imalat yöntemi tercih edilmemiştir. Türbin yekpare bir bütün şekilde üretimi istendiğinden
katmanlı imalat ile de kompleks yapının üretilmesi zor olacağından literatür taraması ile
bulunan ve mini türbin üretiminde sıkça kullanılan hassas döküm ile türbin kademelerinin
üretimi planlanmaktadır.
Hassas dökümde ilk olarak mum veya özel plastik malzemeden türbinin aynı ölçekte
üretimi yapılır ve sıvı seramik banyosuna batırılır ve kabuk şeklinde seramik ile 2 kat kaplanır.
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Isıl işlem uygulanarak model olarak mumdan hazırlanan türbinler eritilir ve seramik kalıptan
akıtılır. Bu işlem sonrasında ergiyik haldeki MarM247 malzemesi seramik kalıba dökülür ve
türbin şeklinin alınması sağlanır daha sonra seramik kalıp bozularak türbin istenen şekilde elde
edilir fakat en son nihai yapıya ulaşması için talaşlı imalat işleminden geçirilebilir.

Şekil 3.76: Hassas Döküm
İle Türbin
Şekil
x.x: Üretimi Örneği

3.8.5. Lüle Malzeme Seçimi ve İmalat Yöntemi
Aşağıdaki faktörler göz önüne alınarak lülenin imalat yöntemi belirlenmiştir.
•

Üretim kolaylığı,

•

Maliyet,

•

Malzeme karakteristiği,

•

Hurda miktarı,

•

Seri üretime uygunluk.

Günümüzde talaşlı imalattan kompozit üretime, toz metalürjisinden eklemeli imalata
kadar bir çok karmaşık geometriye sahip parçalar üretilebilmektedir. Lülenin tasarımının
konik, daralan geometriye sahip olması, ince cidarlı olması, 600-750 ˚C sıcaklıklarda formunu
kaybetmemesi imalat seçimini sac şekillendirmedeki derin çekme, sıvama, haddeden geçirme
imalat yöntemlerine yöneltmiştir. Sac metal işlemleri nispeten ince sacların kesme ve
şekillendirme işlemlerini içerir. Yüksek miktarlarda imalat durumlarında, parça imalatı için
ekonomik seri imalat işlemleri tasarlanabilmektedir. Sac metal işlemleri genelde oda
sıcaklığında yapılır(soğuk işlemler). Malzeme kalın ve kırılgan olduğu ve yüksek deformasyon
gerektiği durumlarda istisnalar vardır. Bu durumlar genellikle sıcak işlemlerden daha çok ılık
işlemlerdir.
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Derin çekme, bir sac şekillendirme işlemi olup silindir ve kare kap şekillerin veya daha
karmaşık konkav parçaların üretilmesinde kullanılan yöntemdir. İşlem iş parçasının kalıp
boşluğu üzerine yerleştirilerek zımba ile sacın boşluğa doğru itilmesi ve akmasının sağlanması
işlemidir. Derin çekme işleminde en kritik kısıt parça geometrisidir. Derin çekmenin
mühendislik analizinde derin çekme oranı ve indirgeme değeri bu yöntemin tercih edilip
edilemeyeceğini belirler. Derin çekme oranı denlem 1.1 de ifade edilmiştir ve sac çapının
zımba çapına oranıdır. Ortalama en yüksek limit 2.0 civarındadır (Groover, Modern İmalatın
Presipleri). Derin çekme işlemini karakterize eden diğer bir terimde indirgeme değeri denklem
1.2 de ifade edilmiştir. Prosesin gerçekleşebilmesi için indirgeme oranının 0.5 den küçük
olması gerekir. Lüle tasarımımızın derin çekme oranı ve indirgeme değerinin limit değerlerine
uygun olmamasından dolayı derin çekme tercih edilmemiştir.
𝐷𝑏
𝐷𝑝
𝐷𝑏 −𝐷𝑝
𝐷𝑏

(3.140)
(3.141)

Konik geometrinin elde edilebildiği bir başka imalat yöntemi açılı iki merdane
arasından sac malzemenin şekillendirilmesidir. Bu operasyonda haddeden çıkan yapının
birleştirilmesi için kenarların birbirlerine kaynaklanması gerekir. Ekstra işlem zaman açısından
dezavantaj oluşturur ayrıca kaynaklama sonucu yüzey kalitesinde istenmeyen durumların
ortaya çıkması muhtemeldir. Yüzey pürüzlülükleri ve delikler akış ayrılmalarına sebebiyet
verebileceğinden haddeden geçirme yöntemi tercih edilmemiştir.
Sıvama, bir metal şekillendirme işlemi olup eksenel simetrik parçalar aşamalı olarak
mandrel üzerine yuvarlak uçlu takım veya baskı silindirleriyle sıvanarak yapılan üretim
şeklidir. Konvansiyonel sıvama kesme sıvama ve tüp sıvama şeklinde üç sınıfa ayrılır. Kesme
sıvama işlemi lüle konseptine en uygun sıvama yöntemidir. Kesme sıvama yönteminde parça
mandrel üzerinde form verilirken kayma deformasyon işlemi uygulanır. Dış çap sabit kalırken
duvar kalınlığı azalır, bu işlem çoğunlukla havacılık endüstrisinde roket burnu gibi parçaların
şekillendirilmesinde kullanılır. Zımba ve kalıp kullanılarak yapılan derin çekmeye göre daha
ucuzdur, bu yöntem bazı parçalar için derin çekmenin yerini alır. (Groover, Modern İmalatın
Presipleri). Denklem 3.142’de görüldüğü üzere dönen duvarın kalınlığı sinüs kuralı ilişkisiyle
belirlenir. Lüle üretiminde sıvama yöntemi tercih edilmiştir. 1.5 mm kalınlığına sahip sac
malzeme için 16 derece koniklik açısında 0.5 mm sac kalınlığı elde edilmektedir.
𝑡𝑓 = 𝑡 ∗ sin 𝑎𝑘𝑜𝑛𝑖𝑘𝑙𝑖𝑘

(3.142)

Lüle yanmış gazların atıldığı bölüm olduğundan dolayı akış boyunca 600 ila 800 derece
arası sıcaklıklara maruz kalmaktadır ayrıca yanma sonucu yakıt-duman karışımında temas
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yüzeyleri korozyona maruz kalmaktadır. Tasarımımızda yüksek sıcaklıklarda formunu
koruyabilen, korozyona karşı direnç gösteren, kolay şekil verilebilir malzeme çeşitleri üzerine
yoğunlaşılmıştır. Bu isterler doğrultusunda süper alaşımlara yönenilmiştir. Malzemelerin
sıcaklıkları arttıkça mukavemetleri düşer, süper alaşımlarda ise mukavemetlerini yüksek
sıcaklıklarda diğer malzemelere göre daha uzun süre koruyabilirler (Callister, Malzeme Bilimi
ve Mühendisliği). 540 ˚C sıcaklık üstünde tercih sebebi olurlar, 800 ˚C üstü sıcaklıklarda
vazgeçilmezlerdir. Yoğunlukları 7.7 – 9.0 g/cm3 aralığındadır. Süper alaşımlar üç gruba ayrılır;
nikel bazlı, demir bazlı ve kobalt bazlı alaşımlar. Uçak motoru sanayiisinin %40 ını nikel bazlı
süper alaşımlar oluşturur. Nikel bazlı süper alaşımlardan İnconel 625 yukarıda belirtilen
isterler doğrultusunda üretimde tercih edilmiştir. İnconel 625 kendi sınıfında daha üstün şekil
verilebilme kabiliyetine sahiptir ve yapılan araştırmalar sonucu sıvama yöntemi ile
üretilebildiği gözlemlenmiştir. Maliyet açısından karşılaştırıldığında kendi sınıfındaki süper
alaşımlara karşı dezavantajı yoktur. ASHBY maliyet-mukavemet diyagramı şekil 3.77’de,
sıcaklığa bağlı mekanik özellikleri tablo1 de gösterilmiştir.

Şekil 3.77: ASHBY Maliyet-Mukavemet Diyagramı [1]
Tablo 3.32: Sıcaklığa Göre Mekanik Özellikler [2]
Özellik
Termal
iletkenlik
Poisson’s
oranı
Elastiklik
modülü
Termal
genleşme

Temperature(˚C)
204
427
12.6
15.7

Birim
W/M. ˚C

20
10

649
19

871
22.8

982
25.3

-

0.308

0.312

0.313

0.328

0.33

0.33

GPa

205

195

185

170

146

129

E06m/mm
˚C

12.8

13.1

13.7

14.8

15.8

17.3
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4. KAVRAMSAL TASARIMIN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Şekil 4.1: Konsept Tasarımı Yapılan Turbojet Motoru
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5. İLERİKİ ÇALIŞMALAR VE PROJE PLANI
Yapılan kavramsal çalışmalar sonucunda tasarım noktasında ve tasarım noktası dışında
maksimum verim ve performansı sağlayan motor elemanlarının boyutları el hesaplamalarıyla
belirlenmiş ve bilgisayar ortamında yapılan sonlu elemanlar analizleriyle sonuçlar
doğrulanmıştır. İlerleyen aşamalarda ise detaylı tasarım fazında istenen üç boyutlu gerilme
hesaplamaları, parça bütünlüğü hesaplamaları, düşük çevirim ve yüksek çevrim yorulma
analizleri gibi eklemeler yapılarak kavramsal tasarım kapsamında yapılan varsayımların
doğrulukları kontrol edilecektir. Final aşamasına hak kalınması durumunda malzeme ve
geometriler üretim yöntemine uygun hale getirilecektir. Bunlara ek olarak, motor mimarisinde
yapılacak iyiliştirme çalışmalarıyla tasarım gözden geçirilerek motor optimize edilecektir.
Böylelikle kütlede, hava yakıt oranlarında ve performans değerlerinde yapılacak bazı
değişiklikler nihai motoru ortaya çıkaracaktır. Parçaların üretilebilirliğe hazırlanması; detay
tolerans çalışmaları, imalat metodlarındaki iş planlarının oluşturulması, montaj-demontaj
adımlarının belirlenmesi, kullanılacak makine elemanlarının(rulman, keçe, oring) firmalardan
tedariğinin belirlenmesi gerçekleştirilecektir.
Kompresör haritası oluşturularak kompresör kademesinde üç boyutlu akış analizleri
yapılarak kayıpların minimuma indirilmesi ve optimum geometrinin oluşturulması
sağlanacaktır.
Difüzör kanat tasarımı analitik olarak tarif edildikten sonra analizler yardımıyla elde
edilen değerlerin kullanılması ile sapma açısı (2θc), kanat yükü parametresi(L) ve kanat geçiş
uzunluğunun (Lb) belirlenmesi ve daha sonrasında difüzör kayıplarının hesaplanması
planlanmaktadır.Yanma odasında ise yanmanın modellenmesi, el hesaplamalarıyla yapılan
sıcaklık hesaplarının CFD ile modellenerek doğrulanması, ikincil hava akışının modellenmesi
gibi detaylar eklenerek yapılan tüm korelasyonlarda en doğru seçim yapılacaktır.Türbin
bölümünde türbin haritası oluşturulacak free vortex tasarımı gerçekleştirilecektir. İki boyutlu
ve üç boyutlu kayıplar belirlenecektir. Analitik iki boyutlu kanal akış analizi ve sonlu elemanlar
yöntemiyle bilgisayar ortamında üç boyutlu akış analizleri gerçekleştirilecektir. Açık çevrim
soğutma sisteminde kullanıcak elemanlara karar verilip soğutma sistemi detaylı olarak
tasarlanacaktır. Lülede üç boyutlu akış analizleri gerçekleştirilerek konikliğin başladığı
bölgede akış ayrılmasının minimize edilmesi içn tasarım çalışmaları yürütülecektir. İkincil akış
sisteminde kullanılacak sızdırmazlık elemanlarının tasarımı, kritik noktaların termal analizleri
gerçekleştirirek malzeme seçiminin doğrulanması ve tasarlanan uç boşluk aralığında kalınıp
kalınmadığının sorgulaması yapılacaktır. Döner parçaların türbin, kompresör ve mil-rulman
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bağlantılarının modal analizleri gerçekleştirilecektir. Yapılacak olan termal, mekanik, modal
analizler

doğrultusunda

üretilebilir,

düşük

maliyetli,

emniyetli

optimum

tasarım

gerçekleştirilecektir.
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6. RİSK ANALİZİ
Tablo 6.1: Risk Analizi
Risk

Ön Değerlendirme
Etki

Olasılık

Rulman bilyalarının
dağılması

Yüksek

Orta

Rulman yağlama
enjektörlerinde
tıkanıklık
Termal genleşme
kaynaklı rotor
kasıntısı

Yüksek

Önlem

Nihai Değerlendirme
Etki

Olasılık

Çalışma öncesi
bakım
yağlama
enjektörlerinin
kontrolü

Yüksek

Düşük

Orta

Filtrelerin periyodik
değiştirilmesi

Yüksek

Düşük

Yüksek

Orta

Termal
genleşmelerin
toleranslara dahil
edilmesi

Orta

Düşük

Türbinde lokal
ısınmalar sonucu
sürünme

Yüksek

Orta

Seyreltme bölgesine
soğutma hava debisi
gönderimi

Orta

Düşük

Dinamik dengesizlik
etkisiyle türbin
diskinde
deformasyon, çatlak
oluşumu(brust)
Yakıt kontrol
ünitesinde arıza, yakıt
debisinde artış, aşırı
yanma

Yüksek

Orta

Türbin üzerinde
denge ağırlığı
ekleme-çıkarma

Orta

Düşük

Yüksek

Düşük

Yakıt sistemi
elektronik
komponenetlerinin
kontrolü

Düşük

Düşük

Tam performansta
kompresör ve türbinin
sabitlediği yuvalardan
çıkması

Yüksek

Orta

Cıvata montajlarının
kontrolü, öngerilme
oluşturulması

Orta

Düşük

Yabancı madde hasarı
(FOD)

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Orta

İmalat kusurları,
geometrilerin tolerans
dahilinde olmaması

Orta

Orta

Çalışma öncesi katı
partikül kontrolü
Montajda hassasiyet
Üretimde tecrübeli
eleman tercihi
Sürekli kontrol

Düşük

Düşük

Entegrasyonda
komponentlerin
uyumsuzluğu

Yüksek

Orta

Sistem mühendisliği
koordinasyonu

Orta

Düşük
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8. EKLER

1

2

3

4

5

6

7

8

Şartnamede istenen kavramsal tasarım raporunun CAD modelllerine aşağıdaki drive linkinden ulaşabilirsiniz.
https://drive.google.com/drive/u/6/folders/12IoG6Zt0tr9n2ycwYAzJI5dNMlhy_Zs4
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9. KISALTMALAR
Simgeler ve Kısaltmalar

Açıklamalar

β

=

Kanat Açısı

α

=

Akış Açısı

b

=

Difüzör Kanat Yüksekliği

Z

=

Difüzör Kanat Sayısı

𝜃𝑐

=

Sapma Açısı

𝑟

=

Yarıçapı

L

=

Kanat Yükü

C

=

Hız

T

=

Sıcaklık

ρ

=

Yoğunluk

P

=

Basınç

𝐴

=

Akış Alanı

𝑚̇

=

Kütlesel Debi

M

=

Mach Sayısı

f

=

Yakıt Hava Oranı

Vçıkış

=

Lüle Çıkış Hızı

Vgiriş

=

Lüle Giriş Hızı

Pçıkış

=

Çıkış Basıncı

Pgiriş

=

Giriş Basıncı

Açıkış

=

Çıkış Alanı

ṁgiriş

=

Giriş Kütlesel Debisi

ɳlüle

=

Lüle Verimi

Tgiriş

=

Lüle Giriş Sıcaklığı

Tçıkış

=

Lüle Çıkış Sıcaklığı

Tgiriş-izentropik

=

Giriş Sıcaklığı İzentropik Değeri

Tçıkış-izentropik

=

Çıkış Sıcaklığı İzentropik Değeri

Vlüle-çıkış

=

Lüle Çıkış Hızı

CD

=

Akış Katsayısı

U

=

Referans Hız
1



=

Eşdeğerlilik Oranı

H

=

Hidrojen Ağırlığı

C

=

Karbon Ağırlığı



=

Emisivite Katsayısı

K

=

Isı İletim Katsayısı

DED

=

Directed Energy Deposition

𝑀𝑤1𝑠

=

Bıçak ucu bağıl mach sayısı

𝜎

=

Kayma faktörü

𝑍

=

Çark bıçak sayısı

𝜓

=

İş katsayısı

Mu

=

Bıçak hızı mach sayısı

𝜫

=

Basınç oranı

𝜼

=

İzentropik verim

𝝫

=

Kütle akış fonksiyonu

Φ𝑓

=

Değiştirilmiş kütle akış fonksiyonu

𝜙𝑡1

=

Genel akış katsayısı

𝜙2

=

Çarkı çıkışı akış katsayısı

𝑘𝑏1

=

Sınır tabaka boğulma faktörü

𝛽1𝑠

=

Bıçak ucu kanat açısı

Ω

=

Dönüş hızı (rad/s)

𝛽2

=

Geri süpürme açısı (Backsweep)
Açıklamalar

Alt Simgeler

3

=

Difüzör Girişi

2

=

İmpeller Çıkışı

th

=

Difüzör Boğazı

u

=

Teğetsel Bileşen

r

=

Radyal Bileşen

0

=

Durma Noktası

2
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