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Detay Tasarım Raporu 

1. PROJE ÖZETİ  

Kavramsal tasarım çalışmasında teknik isterleri belirtilen ve belirlenen geometrik sınırlar 

içerisinde turbojet motorunun ana hatlarıyla komponent tasarım ve analizleri yapılarak 

raporlanmıştı. Kavramsal tasarım raporunda 0.67 kN itki kuvvetini vermek üzere tasarlanmış 

motorda radyal akışlı kompresör ve bir kademeli eksenel akışlı türbin belirlenerek yanma odası 

hesaplamaları ve geometrik dizaynı ile temel jet motor komponentleri ve bunların çalışma 

parametreleri belirlenmiştir. Bir gaz türbini tasarımcısının elinde türbin giriş sıcaklığı ve basınç 

oranı olmak üzere iki parametre vardır. Basınç oranının artması tasarlanacak kompresörün 

mekanik hesaplarını zorlaştırırken, özgül yakıt tüketiminde büyük bir iyileştirme sağlar. Türbin 

giriş sıcaklığını arttırmak ise özgül yakıt tüketimini arttıracak ve buna bağlı olarak kompresörün 

sıkıştırma oranında bir miktar artmaya neden olacaktır. Ayrıca türbin giriş sıcaklığı türbin 

materyaline bağlı olduğu için tasarımcının bu değeri diğer komponentlerden bağımsız olarak 

düşünmesi mümkün olmamaktadır. Kavramsal tasarım raporunda verilen itki değerine uyması 

ve erişebilirlik koşullarını düşünerek türbin giriş sıcaklığı 890 K olarak seçilmiştir. Bir boyutlu 

hesaplamalardan anlaşılacağı üzere kütle debisi ve basınç oranı spesifik itki, istenilen itki ve 

türbin giriş sıcaklığına bağlıdır. Bu kapsamda; kavramsal tasarım raporunda da ifade ettiğimiz 

parametreleri göz önüne alarak GasTurb programında Şekil 1.1’de sonuçları gösterilen 

termodinamik çevrim yapılmıştır. İlk tasarlanan motordaki akışın kütle debisi 2.31 kg/s olarak 

hesaplanmıştı. Kompresör girişindeki havanın basıncı 154.45 kPa ve sıcaklığı 325 K olarak 

belirlenip, hesaplanan 4.15 sıkıştırma oranına karşılık olarak çıkış toplam basınç ve sıcaklıkları 

sırasıyla 633 kPa ve 518 K olarak belirlenmişti. Radyal akışlı kompresörün impel çapı 18.6 cm 

bulunmuş bu geometrideki devir sayısı 49000 dev/dk olarak hesaplanmıştır. Detay tasarımda 

kompresörün impel çapının büyük olduğu bu nedenle yardımcı elemanlar için geometrik 

tasarımda yeterli mesafelerin bulunmadığı ve ayrıca devir sayısının 49000 dev/dk’da kaldığı 

tespit edilmiştir. Şekil-1’deki sonuçlarda kompresör ve türbin verimleri verilmektedir. Türbin ve 

kompresör verim değerleri hem literatür taraması sonucunda tasarım ekibi tarafından belirlenmiş 

ve termodinamik çevrim önemli değişikliklerle bu değerlere göre hesaplanmıştır. Fakat bu 

yaklaşımın hassas ve doğru sonuçlar vermediği hesaplamalarda hatalara neden olduğu tespit 

edilmiştir. İlerideki açıklamalarda da görüleceği üzere kompresör verimini hesaplamanın en 

etkili yolu üç boyutlu kompresör geometrisiyle HAD analizleri yapmak ve uygun bir sonuç 

aldıktan sonra çevrime geri dönerek çevrimde değişiklikler ve optimizasyon yapmaktır.  
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Termodinamik çevrimden elde edilen halkasal alan değerlerinden yaklaşık olarak kompresör ve 

türbin kademelerinin geometrik hesapları yapılmıştır. Özellikle hesaplanan kütle debisinin fazla 

olması nedeniyle geometrik değerler yüksek çıkarak sorun oluşturduğu tespit edilmiştir. 

Özellikle impel çapının 18.6 cm olarak hesaplanması mekanik tasarımda sorun çıkaracağı tespit 

edilmiştir. Bu nedenlerden dolayı detay tasarım raporunda ilk amaçlarımızdan birisi kütle 

debisini düşürerek uygun bir geometri ortaya çıkarmak ve buna uygun hesaplamalı akışkan 

analizini yapmak olmuştur.  

 

Şekil 1.1. Kavramsal tasarım raporunda kullanılan termodinamik çevrim 

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı kavramsal tasarımdaki öncelikle termodinamik çevrim 

ardından üç boyutlu dizayn gözden geçirilmiştir. Gerek termodinamik çevrim gerekse kompresör 

ve türbinde geometrilerinde önemli dizayn değişikliklerine gidilmiştir. Kavramsal tasarım 

raporunda eksik kalmış olan yapısal analizler ve hesaplamalı dinamik akışkan analizleri (CFD) 

yapılarak optimizasyon işlemleri tamamlanarak jet motorunun nihai CAD çizimleri yapılmıştır. 

Ayrıca rotor dinamiği ve yataklama işlemleri, titreşim analizleri gibi önceki raporda eksik kalan 

kısımlar tamamlanmış, malzeme seçim ve üretim prosesleri kısımlarında iyileştirmeler yapılarak 

detay tasarım raporuna ilave edilmiştir.  

Detay tasarım raporunda kompresör dizaynı CFTurbo ile yapılmış ve elde edilen temel dizayn 

ANSYS yazılımına aktarılarak yapısal, CFD ve titreşim analizleri yapılmıştır. Türbin ise 

AxStream programında tasarlanmış olup elde edilen 1D ve 2D akış yolu parametreleri ile kanat 

geometrileri Solidworks yazılımına aktarılarak üç boyutlu motor tasarımı ortaya çıkarılmıştır.  
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Sonuç olarak yarışma teknik isterlerine uygun mikro turbojet motoru tasarlanarak analizleri 

yapılmıştır. 

2. Detay Tasarım Geliştirme ve Fizibilite Çalışmaları 

 Yukarıda belirtildiği üzere yüksek kütle debisi geometrik hesaplamalar da sorun teşkil 

etmekte olması nedeni ile ilk olarak kütle debisini düşürmek için temel termodinamik bağıntıları 

kullanarak çevrim optimize edilmiştir. Sonraki aşamada şartname isterlerine göre optimizasyon 

aralığı seçilerek isterlere göre iterasyonlar yapılarak ön çevrim hesapları elde edilmiştir. Bunun 

üzerinden temel hesaplamalar ile kompresör geometrisi ortaya çıkarılmıştır.  

Ayrıca özellikle kompresör kanatlarının üzerine düşen gerilmeyi azaltmak için uygun kanat 

açılarıyla oynayarak farklı geometrilerde yapısal ve HAD analizleri yapılmıştır. Yapılan 

hesaplamalar ileri bölümlerde verilmiştir. 

2.1 Detay Motor Tasarımının Tarif Edilmesi 

 Kavramsal tasarım raporunda belirtildiği gibi kütle debisi denklem 1’de belirtildiği 

üzere itki kuvvetinin (F) spesifik itki (Fs) kuvvetine oranı ile hesaplanmaktadır.  

�̇� =
𝐹

𝐹𝑠
              (1) 

F yani istenilen itki değeri sabittir, buradaki tek değişken 𝐹𝑠 değeridir. Spesifik itki değeri 

denklem ile hesaplanmaktadır.  

𝐹 = 𝑚𝑎 = �̇�(𝐶𝑗 − 𝐶𝑎)           (2) 

Yukarıdaki denklem, tipik bir jet motorunun ideal ürettiği güç olarak tanımlanır. Burada 𝐶𝑗 nozul 

çıkışındaki hız (jet hızı) ve 𝐶𝑎 girişteki eksenel hızdır. Fakat egzoz gazları sevk kanalında 

tamamen genleşmediği zaman, çıkış düzlemindeki basınç 𝑝𝑗 , 𝑝𝑎’dan daha büyük olacak ve nozul 

kanal alanına (𝐴𝑗) ek bir basınç dolayısıyla kuvvet uygulayacaktır. Bu nedenle denklem 2’yerine 

gerçek denklem olan denklem 3’ü kullanmak gerekmektedir.  

𝐹 = 𝑚𝑎 = �̇�(𝐶𝑗 − 𝐶𝑎) + 𝐴𝑗(𝑝𝑗 − 𝑝𝑎)         (3) 

Buradaki 𝐴𝑗 değeri için termodinamik bağıntıları denklem 4 ile ifade etmek mümkündür.  

𝐹𝑠 = (𝐶5 − 𝐶𝑎) +
1

𝜌5 𝐶5

(𝑝5 − 𝑝𝑎)          (4) 

Denklem 4’te 𝐶5 değeri nozul çıkışındaki hızı, 𝐶𝑎 girişteki eksenel hız (sabit), 𝑝𝑐 nozul 

çıkışındaki basınç, 𝑝𝑎 girişteki basınç değeri (sabit), 𝜌5 değeri ise çıkıştaki hızın yoğunluğudur. 



 

4 

 

Dolayısıyla bu denklemde esas değişkenler çıkıştaki hız ve yoğunluk ile orantılıdır. 

Yoğunluğun etkisi hızın etkisine göre çok daha az olduğundan optimizasyon üzerinde çalışılırken 

özellikle çıkıştaki hız üzerinde durulmuştur.  

Çıkıştaki hız denklem 5 ile tanımlanmaktadır. 

𝐶5 = (𝛾𝑅𝑇𝑐)
1

2             (5) 

Burada 𝛾 değeri sabit olup 1.44’dür. R değeri gaz sabitidir. Buradaki tek değişken 𝑇𝑐 yani 

çıkıştaki sıcaklıktır. Çıkıştaki sıcaklık ise denklem 6 ile hesaplanmaktadır.  

𝑇𝑐 = (
2

𝛾+1
) 𝑇04             (6) 

Burada 𝑇04 türbin çıkış sıcaklığı olup denklemdeki tek değişkendir. Türbin çıkış sıcaklığı da 

denklem 7 ile tanımlanmaktadır. 

𝑇04 = 𝑇03 −
𝑐𝑝𝑎(𝑇02−𝑇01)

𝑐𝑝𝑔𝜂𝑚
           (7) 

Burada 𝑇03 türbin giriş sıcaklığı tasarımcının tercihine bağlı olarak değişmektedir. Aynı şekilde 

𝑇02 kompresör çıkış sıcaklığıdır ve doğrudan kompresör basınç oranıyla orantılıdır. 𝑇01 giriş 

sıcaklığı, 𝑐𝑝𝑎 yanma öncesi havanın özgül ısısı, 𝑐𝑝𝑔 yanma sonrası havanın özgül ısısı, 𝜂𝑚 ise 

mekanik transmisyon verimidir ve bu katsayılar sabittir. 

Dolayısıyla GasTurb programından çevrim çıktıları alınırken türbin giriş sıcaklığı ve 

kompresör basınç oranı değerleri uygun bir şekilde itere edilmiştir. Yukarıda ifade edilen 

işlemler Şekil 2.1’de belirtilen parametrik diyagram ile daha kolay anlaşılabilmektedir. Denklem 

1-6’dan görüleceği üzere spesifik itkinin üzerinde en önemli etkiye sahip nozul çıkış hızı 

denklem 7’de belirtilen türbin giriş sıcaklığına (𝑇03) ve kompresör çıkış sıcaklığına (𝑇02)’na 

bağlıdır. Dolayısıyla kütle debisini düşürmek spesifik itkiyi arttırmak, bunu ise kompresör çıkış 

sıcaklığını sabit tutarak türbin sıcaklığını arttırmak gerekmektedir.  
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Şekil 2.1. Bir önceki çevrime ait parametrik diyagram 

Bu nedenle kavramsal tasarım raporundaki türbin giriş sıcaklığımızı 890 K’den 1125 K’ne 

çıkarılarak, detay tasarım raporunda türbin kanat ve hub malzemelerini Inkonel 718 çeliği yerine 

Inkonel 738 çeliği kullanarak GasTurb yazılımını kullanarak yeni bir çevrim oluşturularak, analiz 

ve optimize edilmiştir. 

2.2 Motor Performans Çevrimi Hesaplamaları 

  Önceki bölümde belirtilen parametreler göz önüne alınarak yenir bir çevrim 

yapılmıştır. Yeni hesaplamaları yapılan çevrim türbin ve kompresör verimlerinin tam olarak 

bilinmemesinden dolayı tamamen ön hazırlık niteliğindedir. Bu değerler uygun bir HAD hesabı 

sonrasında elde edilecek ve termodinamik çevrim buna göre tekrarlanacaktır.  

2.2.1 Tasarım Noktası Çevrim Analizi Detayları 

Termodinamik çevrimlere başlamadan önce sonuçların kolaylıkla 

anlaşılabilmesi amacıyla verilen termodinamik çevrim sonuçlarındaki istasyon numaralarının ne 

anlama geldiğini gösteren geleneksel bir kompresör kesit görüntüsü eklenmiştir (Şekil 2.2). 
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Şekil 2.2. Turbojet motor kesiti 

Yukarıda belirtilen nedenler dolayı kavramsal tasarımda belirlemiş olduğumuz türbin giriş 

sıcaklığını 890 K’dan 1050K’e çıkararak ilk çevrim yapılmış, ardından önce kütle debisini 

istenilen itki değerine bağlayarak iterasyonlar yapılmıştır. Çıkan sonuca göre basınç oranını da 

türbin giriş sıcaklığına bağlayarak iterasyonlar yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde özgül yakıt 

tüketiminin kompresör basınç oranıyla değiştiği fakat şartnamede verilen aralığın tüm 

değerlerinin 38’i geçmediği görülmüştür. Bu adımdan sonra basınç oranı spesifik itki değerine 

bağlanarak iterasyonlar yapılmıştır. Sonuç olarak basınç oranı 4.46’ya ve kütle debisi 1.675’a 

optimize edilmiştir. Hesaplamalar deniz seviyesinde olup 0.8 Mach sayısına göre yapılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar Şekil 2.3’te, çevrimin Şekil 3’te belirtilen istasyonlar için termodinamik 

sonuçları Şekil 2.4’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.3. Ön çevrim hesaplamaları 
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Şekil 2.3’te görülen devir sayısı ve kompresör-türbin verimleri hatalıdır. Böyle bir ön çevrim 

hesabında bahse konu parametreleri doğru olarak bu değerleri girmek mümkün değildir. Devir 

sayısı yaklaşık bir impel geometrisi oluşturulduktan sonra ve verimler ise HAD analizleri 

neticesinde ileriki bölümlerde girilecektir. 

 

Şekil 2.4. İstasyonları termodinamik detayları 

Ayrıca çevrimde görülen 𝑝2/𝑝1  değeri giriş verimidir. 0.8 Mach ve altında çalışan motorlarda 

çok da önemli olmayan bu değer %100 olarak kabul edilmiştir. 𝑝4/𝑝3 değeri ise yanma odası 

basınç kaybı olup jet motorlarında %5 ila %7 arasında kabul edilir ve detay tasarımda % 6 olarak 

kabul edilmiştir. Aynı şekilde 𝑝6/𝑝5 değeri de nozul verimi olarak adlandırılır ve %100 olarak 

kabul edilmiştir [1]. 

3. Motor Komponentleri ve Birincil Akış Geliştirme 

3.1 Komprasör Tasarımı ve Analizleri 

3.1.1 Kompresör Termodinamik Hesapları 

  Kompresör için yaklaşık bir geometri, ön çevrimde bulunan termodinamik bağıntıları 

kullanarak hesaplanmıştır. Termodinamik çevrim için girdi parametreleri ve yapılan kabuller 

aşağıda belirtilmiştir [1]. 

  Güç fazlalık katsayısı 𝜓,     :1.004 

  Kayma faktörü 𝜎,       :0.9 

  Kütle debisi m,       :1.675 

  Giriş sıcaklığı 𝑇01,      :325 K 
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  Giriş total basıncı 𝑝01,      :154.45 kPa 

  Kompresör basınç oranı 
𝑝03

𝑝01
,     :4.468 

  Kompresör verimi (kabul)     :0.83 

  Kompresör girişindeki halkasal alan   :0.0064830 𝑚2 

İlk olarak kompresör uç hızının (U) bulunması gerekmektedir. Kompresör uç hızı havanın 

kompresör çıkışındaki hızını ifade eder ve denklem 8 ile hesaplanmaktadır. 

𝑝03

𝑝01
= (

𝑇03
′

𝑇01
)

𝛾/(𝛾−1)

= [1 +
𝜂𝑐(𝑇03−𝑇01)

𝑇01
]

𝛾/(𝛾−1)
= [1 +

𝜂𝑐𝜓𝜎𝑈2

𝑐𝑝𝑇01
]

𝛾/(𝛾−1

    (8) 

Denklem 8’deki U yalnız bırakılıp hesap yapıldığında; 

𝑈 = 510
𝑚

𝑠
 

olarak hesaplanmıştır. 

Bu aşamadan sonra hesaplanan termodinamik alan değeri yardımıyla kompresör boyutları 

bulunmaya çalışılmıştır. Kompresör girişindeki halkasal alan (A) Şekil 6’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.1 Kompresör eksenel kesitinde ana uzunlukların şematik gösterimi 

Şekil 6’da gösterilen geometrik parametrelere göre halkasal alan termodinamik çevrimden 

gelmekte ve kompresör geometrisinin ana boyutlarını denklem 9 ve 10 ile hesaplamak 

mümkündür. 

𝐴 = 𝜋 × (
𝑑𝑡𝑖𝑝

2
)

2
− (

𝑑ℎ𝑢𝑏

2
)

2
           (9) 
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𝐴 =
𝜋

4
(𝑑𝑡𝑖𝑝

2 − 𝑑ℎ𝑢𝑏
2 )            (10) 

Dolayısıyla belirlenecek 20 mm’lik bir hub çapı için denklemden, 

0.006483 =
𝜋

4
(𝑑𝑡𝑖𝑝

2 − 0.022) 

𝒅𝒕𝒊𝒑 ≈ 𝟗𝒄𝒎 olarak bulunur. 

Bu aşamadan sonra impeller çapını tamamen deneme yanılma yöntemi ile bulmak gerekir. Detay 

tasarımda deneme yanılma yöntemi belirli katsayıların CFTurbo uygulamasında kullanılması ile 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca CFTurbo yazılımı sayesinde kullandığımız ampirik katsayının uygun 

bir impel geometrisi oluşturmak için uygun olup olmadığı tasarımda kontrol edilmiştir. Detay 

tasarımda, impeller çapı uç yüksekliğinin yaklaşık 1/0.7 katı kadar kabul edilerek impel çapı; 

𝒅𝒊𝒎𝒑𝒆𝒍𝒍𝒆𝒓 =
𝟏

𝟎. 𝟕
× 𝟎. 𝟎𝟗 ≅ 𝟏𝟑 𝒄𝒎 

olarak bulunmuştur. 

Yukarıda hesaplanan temel termodinamik bağıntılar CFTurbo programına girilmiş olup, 

kullanılan ampirik değerlerin uygun olup olmadığı gerçeklenmiştir. Uygulanan ampirik değerler 

ile birlikte yaklaşık iki boyutlu impel geometrisi Şekil 3.2’de gösterildiği gibi belirlenmiştir. 

 

Şekil 3.1 İmpel ana boyutları 

Bu kısımdan sonra, bulunan geometrik boyutlar ile yaklaşık bir devir sayısı hesabı mümkündür. 

Devir sayısı dev/dk (rpm) cinsinden denklem 11 ile hesaplanmıştır. 
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𝑁 =
60×𝑈𝑡

𝜋×𝑑𝑖𝑚𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟
             (11) 

Daha önce hesaplanan değerler yerine yazılırsa; 

𝑁 =
60 × 510

𝜋 × 0.13
≅ 75000 𝑟𝑝𝑚 

olarak bulunur. Bu sonuca göre uygun ampirik değer aralığında impel çapını küçültmek devir 

sayısını arttıracaktır. Ancak detay tasarımda bulunan bu devir sayısı üzerinden yapılacaktır.  

Yapılan ön hesaplar sonrasında giriş ve çıkış açıları hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değerler 

ampirik değerlerden bağımsız olamayacağı için bütünüyle CFTurbo programına girilmemiş fakat 

bulunan açı değerlerinin programdan alınan açı değerlerine yakın olduğu görülmüştür. 

Kompresör için hesaplanan termodinamik çevrim sonuçları Şekil 3.3’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.3 Kompresör termodinamik hesaplama sonuçları 

3.1.2 Kompresörün Tasarımı 

  Tasarımı yapılan motorun boyutlarına uygun kompresörler incelenmiş olup, mevcut 

kompresörde 8 ana kanat ve 8 yardımcı (splitter) kanat kullanılması kararlaştırılmıştır. Kanat 

profilleri CFTurbo programında oluşturulmuş olup, sonrasında BladeGen programına 

aktarılmıştır. Şaft ile birlikte oluşturulan radyal akışlı kompresörün iki boyutlu görüntüsü Şekil 

3.4’te gösterilmiştir. 
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Şekil 3.4 Kompresörün iki boyutlu görüntüsü 

Kanat profilleri oluşturulurken, profil metodolojisi olarak “radial elements” seçilmiştir. Bu 

profil metodolojisi, yüksek devir ile dönen kompresörler için uygun gerilme seviyeleri için 

kanatların giriş ve çıkışlarını uygun açılar ile eğer. Bu açılar genelde “lean angle” ve “rake 

angle” olarak bilinmektedir. Bahse konu açıların detayları Şekil 3.5’de verilmiştir. 

 

Şekil 3.5 Lean ve Rake açıları [3]  

Optimum olarak lean açı değeri 20-30 derece arasında olmaktadır. Bu değişiklikler hem impel 

hem de difüzörde daha az katı difüzyon gereksinimleri anlamına gelmekte ve her iki bileşenin 

verimliliğini artırma eğilimi göstermektedir. Genel olarak rake angle değeri 30–40° aralığında 

olabilmektedir. Tasarımı yapılan kompresör hesaplarında bu iki değer için bir dizi yapısal ve 

HAD analizleri yapıldıktan sonra, bahse konu açılar optimum olarak sırasıyla 22° ve 38.8° olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca yardımcı kanatlar ile birlikte, havanın kanatlar arasındaki akışın doğrusal 

olabilmesi için eksenel uzunluk üzerinde değişiklikler yapılmıştır (Şekil 3.6). 
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Şekil 3.6 Tasarımı yapılan kompresörün iki boyutlu hız akış analizi 

Yapılan literatür araştırması ve akışın tıkanmaması özellikleri neticesinde kompresörün yaklaşık 

6 cm’lik eksenel uzunluğa sahip olması kararlaştırılmıştır (Şekil 3.6). 

 Ayrıca, kanat açılarıyla yapılan ufak değişiklikler kanatlar arasındaki basınç ve hız 

değerleri düşünülerek yapılmıştır. İmpeller kanatları arasındaki statik basınç ve hız 

değişimlerinin iki boyutlu akış görüntüleri kesitlere göre Şekil 3.7 ve 3.8’de verilmiştir. 

 

Şekil 2.7 İmpel kanatları kök, orta ve uç kısımlarındaki statik basınç değişimi 

Kanat kökünde statik basıncın kanat kök ve orta kısımlarında akışın basıncı çıkışta 400 kPa’a 

kadar yükselirken kanat uç kısımlarında akışın statik basıncı 360 kPa’a kadar çıkmıştır.  
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Şekil 3.8 İmpel kanat kesitlerindeki hız değişimi 

Havanın mutlak hızları ise kanat kök, orta ve uç kesimlerinde 180 m/s’lerden çıkış kısımlarında 

maksimum 510 m/s hızlara çıktığı ancak genel olarak 360 m/s mertebelerinde olduğu 

görülmüştür. 

Hava hızının yanma odasına doğru yavaşlaması için kompresör çıkışına difüzör kanatları 

ardından da kıvrılan ve karmaşıklaşan akışın düzelmesi için stator kanatları eklenmiştir. Bu 

geometrilerin çizimleri literatür taraması sonucunda yapılmış ve yanma odasına girecek olan 

havanın 60-70 m/s’lik hızına düşürebilmek için kanat formları optimize edilmiştir. Difüzör 

kanatlarının üç boyutlu geometrileri ve yapılan termodinamik hesaplarının detayları Şekil 3.9’da 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.9 Kanatlı difüzör kanalının giriş ve çıkıştaki bir boyutlu hesaplama sonuçları 

Teorik olarak, difüzör kanatlarının sayısı, impel kanatlarının sayısından daha düşük olması ve 

asal sayı olması, akışın periyodik olarak tüm kanallardan optimal geçebileceği olması beklenen 

durumdur. Detay tasarımda 18 impel kanadına karşılık 13 adet difüzör kanadı tespit edilmiştir 
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(Şekil 3.10). Bu sayı akışın kanallardan optimal olarak geçmesine olanak tanır. Neticede 

kanatların üç boyutlu geometrisi ve akışın periyodikliğini gösteren şema aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 3.10 Difüzör kanalı kanatları ve havanın bu kanatlar arasındaki akışının periyodikliği 

Üç boyutlu geometri tasarlanırken, GasTurb’da hesaplanan termodinamik çıktı değerleri dikkate 

alınarak, girişteki ve çıkıştaki statik basınç değerlerine göre kanat formu optimizasyonu 

yapılmıştır. Basınç ve hız değerleri dikkat edilerek optimize edilen kanatçıklar arasındaki 

havanın, iki boyutlu hız ve statik basınç değerleri Şekil 3.11’de gösterildiği gibidir. 

 

Şekil 3.11 Havanın difüzör geçidindeki statik basınç ve hız değerleri 

Statik basıncın difüzör kanatları girişinde 390 kPa’dan çıkışta 580 kPa değerine yükseldiği, 

mutlak hızın ise girişte 360 m/s değerinden 145 m/s’ye kadar düştüğü görülmüştür. Tüm bunlar 
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neticesinde, difzör kanatlarının üçgen profilde giriş ve çıkış kalınlıkları 6 mm ve 10 mm olacak 

şekilde optimize edilmiştir. Kanat formunun detaylı görüntüsü Şekil 3.12’de verilmiştir. 

 

Şekil 3.12 Üç boyutlu difüzör kanatlarının görünümü 

Difüzör kanalından çıkan havanın hızını daha önce belirtilen 60-70 m/s hız aralığına düşürmek 

ve akışı düzeltmek için stator kanatları difüzör çıkışına eklenmiştir. Yapılan literatür taraması 

sonucunda muadil motorlar incelenerek optimal olarak kanat sayısının 40 olması 

kararlaştırılmıştır. Eklenen stator kanatlarının bir boyutlu termodinamik hesapları Şekil 3.13’de 

görülmektedir. 

 

Şekil 3.13 Stator kantlarının giriş ve çıkıştaki bir boyutlu termodinamik hesapları 

Yanma odasına giriş hızını istenilen değer aralığına düşürebilmek maksadıyla, stator kanatlarının 

geliş ve çıkış açılarını optimize ederek, istenilen hava akış hızına ulaşabilmek için sürekli 

denemeler yapılmıştır. İki boyutlu analiz sonucunda çıkış hızı ve statik basıncın belirlendiği 

kanat profilleri arasındaki havanın akış sonuçları Şekil 3.14’de görülmektedir. Sonuç olarak hava 

yanma odasına 642 kPa civarında statik basınç, 65 m/s mutlak hız ile girmektedir ve 

hedeflenen tasarım değerlerine ulaşılmıştır. 
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Şekil 3.14 Stator kanatlarının statik basınç ve hız değerleri 

Tasarlanan stator kanatlarının üç boyutlu geometrisi Şekil 3.15’de görülmektedir. 

 

Şekil 3.15 Üç boyutlu stator geometrisi 

Stator kanatları 1 cm radyal uzunluğa ve 3 cm eksenel uzunluğa sahiptir. Kanat formları ise 

yukarıda belirtilen akış değerleri neticesinde optimize edilmiş olup, maksimum 3.5 mm kalınlığa 

sahiptir. Stator kanatlarının nihai görünümü Şekil 3.16’da gösterilmiştir. 
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Şekil 3.16 Stator kanatlarının nihai görünümü 

Sonuç olarak tasarımı yapılan kompresörün nihahi kesit görüntüsü Şekil 3.17’de olduğu gibidir. 

 

Şekil 3.17 Tasarımı yapılan kompresörün kesit görünümü 
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CFTurbo programından tüm üç boyutlu geometri hesapları yapılabilmektedir fakat tasarım 

aşamasında HAD ve yapısal analizlerin kolaylığından dolayı kanat profilleri ANSYS BladeGen 

programına aktarılarak tasarıma anılan program üzerinden devam edilmiştir. 

BladeGen programında ek olarak kanatların kalınlıkları ve üç boyutlu geometri üzerinde 

düzenlemeler yapılmıştır. Kanatlardaki kalınlık istenilen akış özelliklerini ve yapısal gerilmeleri 

sağlayacak şekilde değiştirilerek birden fazla analiz yapılmıştır. Analizler neticesinde kanatlarda 

sabit olmak üzere optimum kalınlık 1.8 mm olarak belirlenmiştir. Sonraki adımda hem doğru 

bir HAD analizi hem de yaklaşık motor geometrisinin ortaya çıkarılması için 0.40 mm uç 

açıklığı bırakılmıştır. HAD ve yapısal analizler belirtilen değerlere göre yapılmıştır. Kanadın 

BladeGen üzerinde iki boyutlu tasarımı Şekil 3.18’de, üç boyutlu tasarım ise Şekil 3.19’da 

gösterilmiştir. 

BladeGen’de kanat tasarımının gerçekleştirilmesinin ardından bir kanat profili kullanılarak 

ANSYS TurboGrid yardımıyla HAD analizlerinin yapılması için mesh oluşturulmuştur. 

Oluşturulan mesh aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. 

 

Şekil 3.18 İmpel kanatlarının iki boyutlu tasarımı 
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Şekil 3.19 BladeGen programında oluşturulan üç boyutlu geometri 

CFTurbo programından aktarılan kanat geometrisi ilk önce BladeGen uygulamasında 

düzenlenmiş ardından HAD analizleri için akış hacmi oluşturularak TurboGrid programına 

aktarılmıştır. Analizlerin uygun bir şekilde yapılabilmesi ve analiz süresinin gereksiz uzun 

olmaması için optimal düğüm sayısı ve eleman sayısı elde edilmesi amaçlanmıştır.  

İlk önce BladeGen programında giriş ve çıkış analizin doğru okunması için akış yolu 5-10 mm 

olarak uzatılmıştır. Ardından daha kaliteli yoğun mesh atabilmek için ‘target expansion rate’ 

seçeneği kaldırılmış böylelikle mesh elemanları daha yoğun hale gelmiştir. Kompresör 

dizaynında bırakılan 0.45 mm’lik açıklık burada tanımlanmış olup, ‘shroud tip’ seçeneğinden 

‘constant distance’ seçilip 0.45 mm olarak girilmiştir. Topoloji metodu ‘single splitter’ olarak 

ayarlanmıştır. Programda otomatik olarak verilen mesh limitleri, uygun analiz koşulları için 

yeniden ayarlanmıştır. Mesh için tek kanat kesiti kullanılmış olup (ana ve yardımcı kanat), xyz 

koordinatlarında periyodik olarak 9 parça otomatik olarak program tarafından tanımlanmıştır. 

Kanat kesiti başına kullanılan düğüm sayısı 978966 ve eleman sayısı 924972 olarak 

hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar neticesinde oluşan mesh istatistiği Şekil 3.20’de görülmektedir. 
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Şekil 3.20 Mesh istatistikleri 

Oluşturulan mesh geometrileri Şekil 3.21’de görülmektedir. 

 

Şekil 3.21 Mesh ağları ile oluşturulan tek kanat ve kompresör geometrisi 

TurboGrid programında mesh ağlarını oluşturduktan sonra, HAD analizi için ANSYS CFX-Pre 

kullanılmıştır. Bu modülde sınır koşulları tanımlanmış ve HAD analizlerinde kullanılacak 

yakınsaklık kriterleri tanımlanmıştır. Sınır koşullarının tanımlandığı alanlar Şekil 3.22’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 3.22 HAD analizleri için kanatçık kesitinde tanımlanan sınır değerleri 

CFX-Pre uygulamasında ‘tools’ bölümünden ‘turbo mode’ açılarak, HAD analizlerinin sonucunu 

doğru alabilmek için, makina tipi ‘centrifugal compressor’ olarak seçilmiştir. Yapılmak istenen 

analiz belirli sınır değerlerindeki durgun koşul olduğu için ‘steady state’ seçeneği seçilmiştir. 

Ardından komponentleri gösteren pencereden ‘rotating 1’ yani ‘R1’ sekmesine 75000 dev/dk 

tanımlanmıştır. Komponent özellikleri penceresinden ‘wall configuration’ bölümündeki ‘tip 

clerance at shroud’ seçeneği ‘yes’ olarak değiştirilmiştir. Bir sonraki pencerede ise, değerleri 

mutlak olarak okuyabilmek için ‘reference pressure’ değeri ‘0 atm’ olarak değiştirilmiştir. Giriş 

ve çıkış sınırları haricinde farklı bir sıcaklık tanımlaması yapılmadığı için ‘total energy’ 

seçilmiştir. Ardından yapılan literatür araştırması sonucunda turbomakine HAD analizleri için 

daha uygun olduğu belirtilen k-ω SST türbülans modeli seçilmiştir [4]. Giriş sınır tipi ‘inlet’ 

olarak tanımlanarak, hava giriş basıncı ve sıcaklığı 0.8 mach hızındaki değerler olan 154.45 kPa 

ve 325 K olarak, çıkış statik basıncı ise 341.5 kPa olarak girilmiştir. ‘Solver parameters’ 

sekmesinden ‘advection scheme’, ‘high resolution’ olarak değiştirilmiştir. Sonraki pencerede 

shroud için ‘counter rotating wall’ tanımlanarak shroud kısmının impel ile dönmemesi 

sağlanmıştır. Ardından ‘solver control’ kısmında ‘turbulance numerics’ ‘high’ olarak 

tanımlanarak ve yapılması istenen iterasyon sayısı 1500 olarak girilmiştir. Bunun neticesinde 

sonuç monitörleri takip edilerek, uygun yakınsaklık kriterleri okunduğu anda analiz durdurulmuş 

ve sonuçlar kaydedilmiştir. Çözümler için CFX Solver Manager kullanılmıştır. Yapılan 

iterasyon sonuçlarının yakınsama takibi için kullanılan grafikler Şekil 3.23’de gösterilmiş olup 

eğrilerin sabit rejimde devam ettiği yakınsama durumu görülmektedir. Eğrilerin sabit rejimde 

devam etmesi nedeni ile 350 iterasyon sonrasında analizler durdurularak sonuçlar kaydedilmiştir. 
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Şekil 3.23 Yapılan iterasyonlar için yakınsama grafikleri 

Analiz sonucunda elde edilen on design kompresör performans sonuçları Şekil 3.24’te 

görülmektedir. 

 

Şekil 3.24 Özet performans sonuçları 

Sonuçlar incelendiğinde kanat uç hızının 509 m/s olduğu ve teorik olarak yapılan hesap sonucu 

olan 510 m/s (75000 Dev/dk) hız ile uyumlu olduğu görülmüştür. İmpel çapı 12.8 cm olarak elde 

edilmiş ve yapılan hesaplamada elde edilen 13 cm sonucu ile tutarlı bulunmuştur. Kompresörü 

çalıştırmak için gerekli güç 268 kW olarak tespit edilmiştir. Kompresör toplam basınç oranı 4.36 

ve bu basınç oranı ile geometri için gerekli olan kütle debisinin 1.406 kg/s olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sonuç kavramsal tasarımda bulunan 2.02 kg/s ve sonrasında yeni çevrimde elde 
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edilen 1.62 kg/s kütle debilerinden daha düşük bir kütle debisidir. Hesaplama sonrasında elde 

edilen akış analizi sonuçlarının termodinamik ve kinematik özeti Şekil 3.25’de verilmiştir. 

 

Şekil 3.25 Akış analizlerinin sonuçları 

Sonuçlar incelendiğinde havanın girişteki yoğunluğunun 1.48 kg/m3’ten kompresördeki 

sıkıştırma işlemi sonrasında çıkışta 2.74 kg/m3’e yükseldiği görülmüştür. Girişteki mutlak 

toplam basıncın 154.39 kPa’dan kompresör çıkışında 674.15 kPa’a yükseldiği tespit edilmiştir. 

Benzer şekilde kompresör girişinde 325.06 K olan hava sıcaklığının kompresör çıkışında 514.97 

K’ e çıktığı belirlenmiştir. Kompresör girişindeki mutlak Mach sayısı 0.46’dan çıkışta 1.02’e 

yükselmiştir. 

Kompresörün HAD analizine geçmeden önce kompresör çıkışı başlangıçta bir miktar uzatıldığı 

için hesaplanan basınç oranı bir miktar hatalı olacaktır. Doğru sonuç için tam olarak kanatçık 

çıkışındaki basınç değerini okumak gerekmektedir. Kanatçık çıkışında tam olarak okunan basınç, 

sıcaklık ve Mach sayıları Şekil 3.26’da görülmektedir. 
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Şekil 3.26 Kanatçık çıkışında okunan sonuçlar 

Kompresör girişteki ve çıkışındaki basınç değerlerinin oranlanmasıyla bulunan basınç oranı; 

 

𝑃𝑟 =
𝑃𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡

𝑃𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡
=

677325

154398
= 𝟒. 𝟑𝟖𝟔𝟖 

 

olarak tespit edilmiş olup bulunan bu değer şartname isterini sağlamaktadır. 

 

3.1.3 Kompresör Üç Boyutlu Akış Analizleri 

  Kompresörün bir boyutlu ve iki boyutlu analizleri sonrasında üç boyutlu hesaplamalı 

akışkan dinamiği (CFD) analizleri Ansys CFX programında yapılmıştır. CFD analizlerinden 

önce kompresöründe Şekil 3.27’de görülen üç boyutlu geometrisi ortaya çıkarılmıştır. 

 

Şekil 3.27 Kompresör impelinin üç boyutlu görüntüsü 

İmpel girişindeki 60 kPa olan statik basınç değerinin impel kanatlarının çıkışında 325 kPa’a 

kadar çıktığı Şekil 3.28’den görülmektedir. 
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Şekil 3.28 İmpel giriş ve çıkış kenarlarındaki basınç konturları 

CFD analizi sonucunda impel giriş kanat uçlarındaki 48 kPa olan statik basıncın impel çıkışında 

357 kPa’a kadar çıkmıştır. Havanın yoğunluğu ise 1.17 kg/m3’ten 2.60 kg/m3’e yükselmiştir 

(Şekil 3.29). 

 

Şekil 3.29 Üç boyutlu geometrideki statik basınç ve yoğunluk konturları 

 

Şekil 3.30 Kompresördeki statik basınç ve meridyenel hızların akış boyunca değişimi 
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 3.1.4 Çevrimin HAD Analizlerine Göre Yeniden Yapılması 

  Önceki bölümde yapılan çevrim hesaplarının tam doğru sonuçlar verilmediği 

belirtilmişti. Bunun nedenlerini bilinmeyen kompresör verimi ve kanat profilleriyle oynandıktan 

sonra ne olacağı tahmin edilemeyen kütle debisi oluşturmaktadır. HAD analizleri ile birlikte kütle 

debisi, basınç oranı ve kompresör verimleri hesaplanarak, GasTurb programında yeni bir çevrim 

yapılmıştır. Yeni çevrim bahse konu parametreler dikkate alınarak yapılmıştır. Yeni çevrim 

sonucunda neticesinde türbin giriş sıcaklığının artığı tespit edilmiştir. Yeni yapılan çevrimin 

sonuçları Şekil 3.31’de verilmiştir. 

 

Şekil 3.31 Yeni çevrimin termodinamik hesaplama sonuçları 

Yeni çevrimde 0.67 kN itki kuvveti için gerekli havanın kütle debisi 1.403 kg/s, yakıtın kütle 

debisi 0.02314 kg/s, türbin giriş sıcaklığı 1125 K, türbin toplam giriş ve çıkış basınçları sırasıyla 

635.87 ve 310.42 kPa olarak tespit edilmiştir. Türbin isentropik verimi ise % 87, kompresörünki 

ise % 91 olarak bulunmuştur. Tasarımın özgül yakıt tüketimi ise 34.53 g/kN.s olarak elde 

edilmiş ve bu değerin şartname isteri 38 g/kN.s’yi geçmemesi nedeni ile şartnameye uygun 

olduğu görülmüştür. Yeni yapılan çevrimin istasyonlar bazındaki termodinamik ve kinetik 

sonuçları Şekil 3.32’de verilmiştir. 
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Şekil 3.32 Yeni çevrimin istasyonlar bazında sonuçları 

 3.1.5 Çevrimin Kompresör ve Türbinin Performans Haritaları 

  Kompresörün düzeltilmiş kütle debisi ve sıkıştırma oranlarına karşılık gelen 

performans haritası Şekil 3.33’te gösterilmiştir. Haritadaki mavi eğri kompresörün çalışma eğrisi 

olup kompresörün devir oranları ve verim eğrileri göz önüne alındığında herhangi bir devirde 

boğulma olmadan (choke) çalıştığı görülmektedir. Kararsız bölgeyi ifade eden kırmızı kesikli 

çizgi eğrisinin sol tarına çalışma eğrisinin geçmemesi kompresörün akış dalgalanması (surge) 

durumuna düşmeden, % 24 bir marjin ile çalıştığını göstermektedir. Kompresörün tasarımda 

olduğu gibi en yüksek verimi (% 91) 4 ile 4.5 sıkıştırma aralığında (4.36) verdiğini 

göstermektedir. Bu duruma karşılık gelen düzeltilmiş kütle debisi 0.98 kg/s’dir. 
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Şekil 3.33 Kompresörün performans haritası 

Şekil 3.34’teki sarı nokta kompresörümüzün dizayn noktası olup düzeltilmiş kütle debisi 0.98, 

devir/sipesifik devir oranının 1, sıkıştırma oranının 4.36 ve türbinin isentropik veriminin % 91 

olduğu görülmektedir. 
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Şekil 3.34 Kompresörün dizayn noktası 

Türbinin performans haritası Şekil 3.35’de görülmektedir. Performans haritası incelendiğinde 

mavi renkli çalışma eğrisinin harita içerisinde kaldığı görülmekte olup en yüksek performans 

değerine 2.02 genişleme oranına karşılık gelen 0.458 kg/s düzeltilmiş kütle debisinde 

ulaşılmaktadır. Genel olarak türbinin 0.44 ile 0.46 kg/s aralığındaki düzeltilmiş kütle debisinde 

çalıştığı anlaşılmaktadır. Türbinin en yüksek isentropik verimi %89 olup ileriki bölümde 

yapılan türbin hesaplamalı akışkan dinamiği (CFD) analizlerinde de aynı verim değeri elde 

edilmiştir. 
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Şekil 3.35 Türbinin çevrim performans haritası 

Türbinin dizayn noktası incelendiğinde (Şekil 3.36’daki sarı nokta) türbinin en yüksek isentropik 

verim değeri olan %89 verimi, 2.02 genişleme oranında, 0.458 kg/s’lik düzeltilmiş kütle 

debisinde ve 1 spesifik devir oranında verdiği görülmüştür. Türbinin CFD analizinde ise bahse 

konu verim için elde edilen genişleme oranı 1.87 olarak gerçekleşmiş olup anılan değerin 

performans haritasındaki değere % 7.4’lük bir sapma değeri ile çok yakın olduğu tespit edilmiştir. 

Performans haritaları gerek kompresörün gerekse türbinin herhangi bir akış dalgalanması (surge) 

ve boğulma (choke) olayına maruz kalmadan bir boyutlu tasarım değerlerinde çalıştığını 

göstermiştir.   
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Şekil 3.36 Türbinin çevrim tasarım noktası 

 3.1.6 Kompresörün Yapısal Analizi 

  Yeni çevrimde bulunan türbin giriş sıcaklığı 1125 K olup, şartnamede tasarımcıya 

sunulan türbin kanat materyallerinde yeni seçime gidilmiş ve İnconel 738 çeliği tercih edilmiştir. 

HAD analizlerinin neticesinde elde edilen basınç ve sıcaklık değerleri ile yapısal analizler 

yapılmıştır. BladeGen’de optimize edilen kanat profilleri ANSYS Design Modeler programına 

aktarılmıştır. Aktarılan kompresör impel kanat profilleri Şekil 3.37’de verilmiştir. 
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Şekil 3.37 Üç boyutlu impel kanat profilleri 

Kanat profilleri aktarıldıktan sonra Design Modeler yardımıyla kanat profillerine hub çizilerek, 

analize hazır üç boyutlu bir geometri elde edilmiştir. Elde edilen geometrinin üç boyutlu 

görünümü Şekil 3.38’de verilmiştir. 

 

Şekil 3.38 Oluşturulan üç boyutlu impel geometrisi 

İmpel geometrisi oluşturulduktan sonra, kanat kesit başına yapılan HAD analizi, uygun sonuçlar 

vermesi için akış hacmi oluşturulmuştur (Şekil 3.39).  
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Şekil 3.39 Kompresör impeli için oluşturulan akış hacmi 

 

Oluşturulan bu geometri ve akış hacmi kaydedildikten sonra, Şekil 3.40’da gösterilen akış şeması 

kullanılarak kompresör impelinin yapısal analizi yapılmıştır. 

 

Şekil 3.40 Kompresör impelinin yapısal analizi akış şeması  

Şartname isterlerinin sağlandığı geometri Design Modeler’den alınarak yapısal analiz için uygun 

bir şekilde meshlenmiştir (Şekil 3.41).  

 

Şekil 3.41 Kompresör impeli için oluşturulan düğüm ve eleman sayısı 

Kompresör impel yüzeyinde ve geometrinin içinde oluşan mesh Şekil 3.42 ve 43’da 

gösterilmiştir. 
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Şekil 3.42 Kompresör impel yüzeyinde oluşan mesh kalitesi 

 

Şekil 3.43 Kompresör impel geometrisi içerisinde oluşan mesh kalitesi 

Kompresör impel malzemesi olarak Ti-6Al-4V alaşım seçilmiş ve malzeme özellikleri programın 

“Engineering Data” kısmından tanımlanmıştır. Tanımlanan Ti-6Al-4V alaşımın özellikleri 

malzeme seçimi bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır.  

Tüm kompresör geometrisi için daha önce yapılan HAD analizleri atılan mesh kalitesine uygun 

olarak alınmıştır edilmiştir. Alınan basınç ve sıcaklık değerlerinin impel yüzeyindeki değerleri 

Şekil 3.44 ve 45’de görülmektedir. 
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Şekil 3.44 HAD analizlerinden alınan basınç değerleri 

 

 

Şekil 3.45 HAD analizlerinden alınan sıcaklık değerleri 

Uygun malzeme detayları ve HAD analizleri tanımlandıktan sonra yapısal analizin 

gerçekleştirilebilmesi için uygun koşullar tanımlanmıştır. Şaftın geçtiği yere ‘fixed support’ 

tanımlanmış, sonrasında şaftın orta noktasında dönüş ekseniyle alakalı olarak -75000 dev/dk 

devir sayısı tanımlanmıştır. Tanımlanan sınır değerleri Şekil 3.46’da verilmiştir. 
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Şekil 3.46 Yapısal analiz için kompresör impeline tanımlanan sınır koşulları 

Von-Mises gerilim, deformasyon ve yorulma yapısal analizleri program çalıştırılmıştır. Yapısal 

analizler sonucunda elde edilen von-Mises gerilme değerleri Şekil 3.47’de görülmektedir. 

 

Şekil 3.47 Kompresör impeli üzerindeki eşdeğer gerilmeler 

Kanat köklerinde gerilmelerin 333 MPa civarında olduğu, şaftın geçtiği çıkış kısmında ve 

kanatların huba bağlandığı kısımlarda ise maksimum gerilmenin 374 MPa olduğu görülmektedir. 

Ti-6Al-4V alaşım malzemesi 573 K’de 580 MPa gerilmelere kadar mukavemet gösterdiği göz 

önüne alınırsa [5] bulunan gerilme değerlerinin uygun olduğu ve kompresörün basınç, sıcaklık 

altında ve 75000 dev/dk’da emniyet ile çalışacağı görülmektedir.  



 

37 

 

Kompresör impeli üzerindeki 75000 dev/dk’daki basınç ve sıcaklık değerleriyle impelin toplam 

uzama miktarları Şekil 3.48’de görülmektedir. İmpel kanat uçlarında maksimum uzamanın 0.142 

mm olduğu ve impel çıkış çap kısmında benzer şekilde maksimum uzamanın 0.142 mm olduğu 

görülmektedir. Kanatların huba bağlantı bölgelerinde uzama miktarları girişten çıkışa doğru 

0.015 mm, 0.063 ve 0.126 mm olarak gerçekleşmiştir. Toplam deformasyon sonuçları türbinin 

emniyetli bir şekilde çalışacağını shroud ile impel arasında 0.45 mm boşluk olması nedeni ile de 

impelin dış muhafaza (shrouda) uzama sonrasında değmeyeceğini göstermektedir. 

 

Şekil 3.48 Kompresör üzerindeki total deformasyon 

Ti-6Al-4V için literatür taraması yapılarak kompresör üzerindeki sıcaklık dağılımlarına uygun 

olarak bir Wöhler eğrisi bulunmuştur. Wöhler eğrisine göre impelin yorulma analizleri 

yapılmıştır. Programa girilen Wöhler eğrisi detaylı olarak malzeme seçimi bölümünde 

açıklanmıştır. Yorulma analiz sonuçlarına bakıldığında toplam deformasyonda değişme olmadığı 

ve emniyetli çalışma koşulları içerisinde kalındığı görülmektedir (Şekil 3.49). Ömür analiz 

sonuçlarında kompresörün impelinin 1010 saat gibi bir çalışma ömrü bulunması impelin emniyetli 

olarak uzun süre çalışabilme kapasitesini ortaya koymaktadır (Şekil 3.50). 
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Şekil 3.49 Yorulma analizi sonuçları 

 

Şekil 3.50 Ömür analizi sonuçları 
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 3.1.7 Kompresörün Titreşim analizleri 

  Kompresörün Campbell diyagramı Şekil 3.51’de gösterilmiştir. Diyagrama göre 

kompresörün çalışma devir aralığında herhangi bir devire karşılık gelen (kırmızı nokta) kritik 

frekans değeri görülmemektedir. Dolayısı ile tasarımı yapılan kompresör rölanti devri 18000 

dev./dk. aralığı ile maksimum devir olan 100000 dev./dk. aralığında emniyetli bir şekilde 

rezonans frekansı bulunmadan çalışmaktadır.  

 

Şekil 3.51 Kompresörün Campbell diyagramı 

 3.2 Türbin Tasarımı ve Analizleri 

  Türbin tek kademeli olarak AxStream yazılımında tasarlanmıştır. Tasarım için türbin 

giriş sıcaklığı 1125 K olarak seçilmiş ve çevrimde yapılan hesaplamalar neticesinde türbin 

tasarımı için AxStream yazılımına girilen değerler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
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Tablo 3.1 Türbin dizayn parametreleri 

Paremetre Birim Değer 

Türbin giriş sıcaklığı K 1125 

Türbin giriş basıncı kPa 635 

Türbin çıkış basıncı kPa 310 

Türbin giriş açısı Derece 90 

Kademe sayısı 1 1 

Kütle debisi kg/s 1.426 

 

Tablodaki çevrim hesaplamalarından elde edilen değerler AxStream yazılımında yerlerine 

konularak 5000 iterasyon sonucunda Şekil 3.52’de belirtilen türbin temel dizayn parametreleri 

elde edilmiştir.  

 

Şekil 3.52 Türbin dizayn parametrelerinin yazılıma girilmesi ve sonuçlar 

5000 iterasyon sonunda elde edilen değerler ortadaki sütunda belirtilmiştir. Türbin devri 1.426 

kg/s kütle debisi için 75452 dev/dk olarak hesaplanmış olup türbin tasarımında 75000 dev/dk 

olarak kabul edilmiştir. Kanat uç çapımız 136 mm olarak, hub çapımız ise 76.8 mm olarak 

belirlenmiştir (Türbin rotoru shroudsuz olarak tasarlanmıştır). Türbinden ise kompresörü 
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çalıştırmak için gerekli olan 268 kW gücün 267 kW olarak türbinden elde edildiği görülmüştür. 

Bu aşamadan sonra 1D ve 2D akış yolu analizleri yapılmış ve Şekil 3.53’de gösterilen akışta 281 

kW güç için 1.51 kg/s kütle debisinin gerektiği görülmüştür. Bu nedenle akış yolunun çevrimde 

hesaplanan kütle debisi değerleri için optimizasyonu gerekmektedir.  

 

Şekil 3.53 1 Boyutu ve 2 boyutlu akış yolu analizi 

Bu nedenle optimizasyon sırasında gerek akış yolunun daha kolay bir şekilde optimizasyonu 

gerekse imalat ve tasarım kolaylığı açısından Şekil 3.54’te gösterilen kavisli kanat yerine 

prizmatik kanatların kullanılmıştır. Yapılan 1D ve 2D akış yolu ve kanat optimizasyonu 

sonrasında kütle debisinin çok az bir artış ile çevrim hesabındaki değer olan 1.426 kg/s’den 1.435 

kg/s’ye yükseldiği görülmüştür. Güç değerimiz ise 265.44 kW olarak optimize edilmiştir. 

Türbinin toplam verimi % 88 olarak belirlenmiştir. Türbindeki toplam basınç oranı 2.044, 

spesifik türbin işinin ise 188.16 kj/kg olduğu görülmüştür. Türbinin bir boyutlu (1D) analiz 

sonuçları Şekil 3.55‘de gösterilmiştir. 
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Şekil 3.54 Kavisli kanat profilinden prizmatik kanat profiline geçiş 

 

Şekil 3.55 Türbinin bir boyutlu (1D) analiz sonuçları 

1D-2D akış analizleri sonucunda elde edilen akış yolu, mutlak olarak toplam basınç, toplam 

sıcaklık, yoğunluk ve Mach sayılarının değişimi Şekil 3.56’da gösterilmiştir. Elde edilen giriş-

çıkış değerlerinin çevrim değerleri ile uyumlu olduğu görülmektedir. Akış yolunun geometrik 

değerleri ise Şekil 3.57’de verilmiştir. Statorun eksenel genişliği 11.3 mm, akış kanalı giriş 

genişliği 17.61 mm, çıkış genişliği 20.96 mm, uç çapı ise girişte 118.17 mm, çıkışta 123.98 mm 
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olarak hesaplanmıştır. Statorun akış kanalının orta hat çapı girişte 100.55 mm, çıkışta ise 103.02 

mm’dir. Hub giriş ve çıkış çapları 82.39 mm ve 82.06 mm olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 3.56 Optimizasyon sonrası türbinin iki boyutlu (2D) akış yolu analizi 

 

Şekil 3.57 Optimizasyon sonrası türbin (a) stator kısmının, (b) rotor kısmının bir boyutlu (2D) 

akış yolu sonuçları 
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Rotorun eksenel genişliği 11.36 mm, akış kanalının girişteki genişliği 21.98 mm, çıkıştaki değeri 

ise 25.40 mm’dir. Rotorun girişteki ve çıkıştaki uç çapları 125.72 mm ve 131.86 mm iken akış 

orta hattının çapı girişte 103.74 mm, çıkışta 106.45 mm olarak hesaplanmıştır. Rotor hubunın 

giriş ve çıkış değerleri ise sırasıyla 81.76 ve 81.05 mm’dir.  

 

Şekil 3.58 Optimizasyon sonrası türbinin üç boyutlu olarak görünümü 

Optimizasyon sonucunda elde edilen türbinin üç boyutlu olarak Şekil 3.58’de gösterilmiştir. 

Oluşan akış yoluna göre statorda 25 kanat, rotorda ise 22 kanadın olduğu görülmüştür. Bu 

durumda reaksiyon oranı stator ve rotorda 0.42 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan hub reaksiyon 

oranı literatürde 0.3 ile 0.6 aralığında olacak şekilde verilmektedir [6]. Tasarımı yapılan türbinin 

reaksiyon hub oranının literatüre uygun olduğu görülmektedir. Türbin rotoruna ait hız üçgenleri 

Şekil 3.59’da verilmiştir. Şekilde hız üçgenleri kanatları kök, orta ve üç kısım olmak üzere üç 

istasyon olarak (Cal section_1, 2 ve 3) ayırmakta olup hız üçgenleri rotor kanat kök, orta ve uç 

kısımları için çıkarılmıştır. Buna göre kanat girişteki mutlak hızlar kanat kökünden uca doğru 

514, 412 ve 348 m/s olacak şekilde rotora azalarak giriş yapmaktadır. Çıkışta ise mutlak hızlar 

kökten uca sırasıyla 184, 171 ve 164 m/s olacak şekilde değişim göstermektedir. Bağıl hızlar 

girişte kanat kök ve uç kısımlarında 218 ve 215 m/s ile yakın değerler verirken kanat ortasında 

kanat formundan dolayı 129 m/s olarak tespit edilmiştir. Rotorun teğetsel hızı kökte uca giriş 

kısmında 321 m/s’den 493 m/s’ye çıktığı, çıkış kısmında ise 318 m/s den 517 m/s olarak değiştiği 

tespit edilmiştir. Kanat köklerinde teğetsel hızların giriş ve çıkışta benzer olduğu uç kısımlarda 

değişim gösterdiği görülmektedir. 
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Şekil 3.59 Türbin rotor ve stator hız üçgenleri 

Gaz akışının türbin stator ve rotor kanatlarındaki kökten uca değişimleri Şekil 3.59’da 

belirtilmiştir. Burada alfa açısı (A) stator kanatlarındaki akışkanın giriş çıkış açılarını gösterirken, 

beta açısı (B) akışkanın rotor kanatlarındaki giriş ve çıkış açılarını ifade etmektedir. Buna göre 

yanma odasından çıkan yanmış gazlar stator kanat köküne 14.49° ile girmekte ve 54.94° ile 

çıkmaktadır. Kanat orta kesiminde stator giriş açısı 18.15° olurken çıkıştaki açı değeri 61.88° 

olmaktadır. Kanat uç kesiminde ise stator giriş açısı 21.67° çıkış açısı ise 66.66° olarak elde 

edilmiştir. Yanmış gazların rotor kökündeki giriş açısı 36.06° çıkışında ise açı değeri 19.60°’ye 

düşmektedir. Kanat orta kesiminde rotor giriş açısı 96.70° olurken çıkışta açı değeri 16.86° ye 

düştüğü, kanat uç kesiminde ise giriş açısının 142.88°’den 14.53°’ye düştüğü görülmektedir. Açı 

değerleri giriş-çıkış ve kanat kök, orta ve uç kesimlerini kapsayacak şekilde Tablo 3.2‘de 

verilmiştir. 

Tablo 3.2 Stator ve rotor kanatlarındaki yanmış gazların giriş-çıkış açıları 

Kanat Kök 

Açı Değeri (°) 

Orta 

Açı Değeri (°) 

Uç 

Açı Değeri (°) 

Stator giriş  14.49 18.15 21.67 

Stator çıkış 54.94 61.88 66.66 

Rotor giriş 36.06 96.70 142.88 

Rotor çıkış 19.60 16.86 14.53 
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Teorik olarak yanmış gazların rotor çıkış açılarının 20°’den küçük olması dizaynda beklenmekte 

olup tasarımı yapılan türbinde akışkanın rotor kanatlarından çıkış açılarının 20°’den küçük 

olduğu görülmesi nedeni ile çıkış açılarının literatüre göre uygun olduğu tespit edilmiştir [7]. 

  3.2.1 Türbin Kanat Profilleri ve İki Boyutlu Akış analizi 

   Türbin kanatları prizmatik kanat profilinde seçilerek dizayn edilmiş, kanatların 

giriş (leading edge) ve çıkış (trailing edge) uç yarıçapları ve kanat kavisliği iki boyutlu akış 

analizine göre optimize edilerek kanat profilleri oluşturulmuştur. Kanat profillerinin geometrik 

boyutları Şekil 3.60’da görülmektedir. 

 

Şekil 3.60 Optimize edilmiş kanat geometrik değerleri 

Kanatların kök, orta ve uç olmak üzere profillerin iki boyutlu akıştaki basınç konturları sırasıyla 

Şekil 3.61, 62 ve 63’de gösterilmiştir.  
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Şekil 3.61 Türbin kanat köklerindeki akışın iki boyutlu basınç konturları 

 

Şekil 3.62 Türbin kanat ortasındaki akışın iki boyutlu basınç konturları 
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Şekil 3.63 Türbin kanat uçlarındaki akışın iki boyutlu basınç konturları 

Stator girişinde basıncın genel olarak 634.3 kPa olduğu, çıkışta ise kanat kök kısmında 384 kPa, 

orta kısmında 464 kPa ve uç kısmında ise 491 kPa düştüğü görülmektedir. Rotor girişinde 

akışkanın basıncı kanat kökünde 437 kPa, orta kısmında 485 kPa ve uç kısımda 480 kPa olduğu 

görülmektedir. Rotor çıkışında kanat kök ve orta kesiminde ortalama 300-320 kPa arası çıkış 

basıncı görülürken uç kısmında çıkış basıncı 270-300 kPa’dır. Kanatlardaki akış ayrılmalarının 

kontrolü Buri diygramları ile yapılmaktadır. Normal bir kanat geometrisinde Buri diğerinin 

0.5’ten büyük olması istenmemektedir [8]. Bu değerden büyük kanat geometrileri akış 

ayrılmalarını arttıracağı için hızlarda keskin değişimler meydana getirecek buda türbinde basınç 

dalgalanmalarına neden olarak türbini kararsız çalışma koşullarına itecektir. Tasarımı yapılan 

türbinin stator ve rotor kanatlarındaki kök, orta ve uç kısımlardaki Buri diyagramları Şekil 

3.64’de verilmiştir. Buri diyagramlarından görüleceği üzere (Kırmızı eğriler kanadın emme 

tarafındaki değerleri, mavi eğriler ise basınç tarafındaki değerleri ifade etmektedir.) gerek stator 

gerekse rotor kanatlarında Buri değerinin 0.5’ten çok daha düşük değerde olduğu görülmekte 

olup stator ve rotor kanatlarında akış ayrılmalarının bulunmadığı görülmektedir. 
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Şekil 3.64 Stator ve rotor kanatlarındaki Buri diyagramları 

İki boyutlu akış analizinde türbin stator ve rotor kanatlarında hızlarda keskin değişimlerin 

olmadığı Şekil 3.65’deki Mach sayıları ve hız konturlarının değişiminden görülmektedir. Bu 

durum türbinde iki boyutlu analiz sonucunda kararlı akış rejiminin olduğunu göstermektedir.  
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Şekil 3.65 Stator ve rotor kanatlarındaki Mach sayıları eğrileri ve hız konturlarının değişimi 

Türbin stator ve rotor kanatlarının iki boyutlu akış yolu CFD analizleri toplam basınç ve sıcaklık, 

Mach sayıları ile yoğunluk değişimi konuşlarında   

  3.2.2 Türbininin Yapısal Analizleri (Yüksek Çevrim) 

   Türbinin rotor kanatları ile diskteki gerilmelerin teorik olarak hesabı aşağıdaki 

denklemler ile hesaplanmıştır. Türbin kanat malzemesi ve diski için Inconel 738 çeliği 

seçilmiştir. Çeliğin hesaplamalarda kullanılan yoğunluğu 𝜌 = 8110 𝑘𝑔/𝑚3 olarak alınmıştır. 

Rotor kanadında meydana gelen maksimum merkezcil gerilmeler denklem 12 ile 

hesaplanmaktadır. 

𝜎𝑐 =
𝜌𝑁2𝐴𝜋

3600
(1 +

𝐴𝑡

𝐴ℎ
)            (12) 
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Rotor tip yarıçapı 𝑟𝑡 değeri girişte 62.86 mm, çıkışta ise 65.92 mm’dir. Ortalama tip yarıçapı 

64.39 mm, hub yarıçapı ise girişte 40.88 mm, çıkışta 40.52 mm olup ortalama hub yarıçapı 𝑟ℎ 

40.77 mm’dir. Bulunan değerler denklem 13’de yerine konulduğunda halkasal alan A=0.0078 

m2’ dir.  

𝐴 = 𝜋(𝑟𝑡
2 − 𝑟ℎ

2)             (13) 

Rotor kanadının tip alanı 𝐴𝑡 = 0.00028 mm2 ve 𝐴ℎ = 0.00028 mm2’dir. Kanat profilimiz 

prizmatik olması nedeni ile 𝐴𝑡 = 𝐴ℎ olmuştur. 

Türbin kanatlarında kullanacak olduğumuz Inconel 738 çeliğinin yoğunluğu yaklaşık olarak 

8110 𝑘𝑔/𝑚3’dür. Açısal hız 𝑁 75000 dev/dk olarak hesaplandığına göre Denklem 13 

kullanılarak rotor kanatlarındaki gerilme 𝝈𝒄 =621.03 MPa olarak hesaplanmıştır. 

Türbin kanatlarındaki emniyet katsayısı (E.K.) denklem 14 ile İnkonel 738 çeliğinin akma 

gerilmesinin (1140 K için 483 MPa) hesaplanan gerilme değerine oranı ile 0.78 olarak 

hesaplanmıştır. Bu değer türbin giriş sıcaklığı olan 1125 K’nin 15 K üzerinde bir sıcaklıktır ve 

soğutma kullanılmayan türbin kanatlarının 2 saatlik bir süre dayanımı için yeterli bir katsayısıdır. 

294 K (oda sıcaklığı) için 952 MPa akma gerilmesi değeri için emniyet katsayımız 1.53’tür. 

𝐸. 𝐾. =
𝐴𝑘𝑚𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑖𝑙𝑚𝑒𝑠𝑖

𝜎𝑐
            (14) 

Türbin diskindeki burulma gerilmeleri denklem 15 ile hesaplanmıştır. Burada P türbin şaft gücü 

265.44 kW, 𝑊𝑑 = 0.014 𝑚 türbin disk genişliği, 𝑟 = 0.0406 𝑚 disk yarıçapı açısal hızımız 

7854 rad/s olarak alındığında, disk üzerindeki burulma gerilmesi 1.83 MPa olarak bulunmuştur. 

Disk üzerindeki burulma gerilmesinin toplam gerilmeye katkısının çok az olduğu görülmektedir. 

𝜏𝑑 =
𝑃 (𝑘𝑊)

2𝜋𝑟2𝑊𝑑𝜔
             (15) 

Türbin diski üzerindeki uniform gerilmeler denklem 16 ile hesaplanmıştır. Denklemde 𝑟𝑟 =

0.037 𝑚 olarak alınmıştır. Yapılan hesaplama sonucunda türbin diski üzerindeki uniform 

gerilme değerinin 171.21 MPa olduğu tespit edilmiş olup hesaplanan değer Inconel 738 

çeliğinin emniyetli sınırları içerisinde yer almaktadır. 

𝜔𝑟𝑟 = √
4𝜎𝑑

𝜌
             (16) 

Türbin diski üzerindeki radyal ve teğetsel termal gerilmeler denklem 17 ve 18 ile hesaplanmıştır. 

Denklemlerdeki α termal genleşme katsayısı olup bu değer Inconel 738 çeliği için 1.593x10-5 

(1/K) dir. E Inkonel çeliğinin türbin giriş sıcaklığı olan 1125 K’deki elastisite modülü olup değeri 

143.12 GPa’dır. Türbin çıkış sıcaklığımız 938 K, 𝑟ℎ disk yarıçapı olup değeri 0.0406 m ve 𝑟 ise 
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0.0388 m’dir. Yapılan hesaplamalar sonucunda diskteki radyal ve teğetsel termal gerilmeler 

sırasıyla 𝝈𝒕𝒓 = 𝟏𝟑𝟓. 𝟕𝟐 𝑴𝑷𝒂 ve 𝝈𝒕𝒕 =129.32 MPa olarak hesaplanmıştır. 

𝜎𝑡𝑟 =
𝛼𝐸∆𝑇

3
(1 −

𝑟

𝑟ℎ
)            (17) 

𝜎𝑡𝑡 =
𝛼𝐸∆𝑇

3
(1 − 2

𝑟

𝑟ℎ
)            (18) 

Türbinin yapısal analizi AxStream yazılımının AxStress modülü ile yapılmıştır. Analizde Şekil 

3.66‘da gösterildiği üzer termal yükler, basınç yükleri, radyal yükler kullanılmıştır.  

 

Şekil 3.66 AxStress modülünde türbin rotorunun gerilme analiz parametreleri 

Yapılan Von-Mises gerilme analiz sonucu Şekil 3.67’de gösterilmiştir. Inkonel 738 çeliğinden 

imal edilmiş kanat ve rotor diskindeki gerilmeler incelendiğinde kanatların orta noktalarına yakın 

bölgelerde gerilmenin 603 MPa, kanat uçununa doğru gerilmelerin 337 MPa düştüğü kanat uç 

kısımlarında ise gerilme değerinin 71 MPa kadar düştüğü görülmektedir. Maksimum gerilme 

değerinin 603 MPa ile teorik hesaplama sonucu olan 621 MPa’a yakın bir değer olduğu 

görülmektedir. Rotor diskinde gerilmeler ise kanatlara yakın bölgelerde 140 MPa civarında 

olurken şaft bölgesine doğru 340 MPa’a yakın bir değer vermektedir. Teorik olarak hesaplanan 

burulma gerilmesi, uniform disk gerilmesi ve thermal radyal gerilmelerin toplamı toplam 

gerilmeyi oluşturmakta olup bu değerin 307 MPa olduğu tespit edilmiş olup AxStress 

modülünden elde edilen değerler ile tutarlılık gösterdiği görülmüştür.  
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Şekil 3.67 Türbin rotor kanatları ve diskinin gerilme analizi 

Verilen şartlar altında kanatlardaki mutlak uzama miktarı en yüksek değerini 0.37 mm ile kanat 

uçlarında göstermektedir (Şekil 3.68). Rotor kanatları ile üst muhafaza arasındaki boşluk Şekil 

3.68’de drr indisi ile gösterildiği üzere 0.324 mm olarak tespit edilmiştir (Şekil 3.69). Yapısal 

analiz sonucunda elde edilen maksimum radyal uzama (Şekil 3.70) ise 0.091 mm olarak 

geçekleşmiştir. Analiz sonucunda rotor kanatlarının üst muhafazaya temas etme gibi bir durumun 

bulunmadığı görülmüştür. 
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Şekil 3.68 Türbin kanatlarındaki mutlak uzama 

Rotor diskinin çapı 13 cm gibi düşük bir değerde olması nedeni ile diskte balans deliklerinin 

kullanımı tercih edilmemiştir. Bu durum titreşim ve rotor dinamiği analizlerinde de detaylı olarak 

verilmiştir. 

 

Şekil 3.69 Rotor klerensleri ve geometrisi 
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Şekil 3.70 Türbin rotorundaki 75000 dev/dk’daki radyal uzamalar 

  3.2.3 Türbin Üç Boyutlu Akış Analizleri 

   Türbin üç boyutlu analizleri için türbinin iki boyutlu akış yolunun CFD 

analizlerinin optimize edilmesi gerektiği ilk CFD analizinde rotor bölgesinde mutlak 

sıcaklıkların 2751 K, mutlak basıncın 3868 kPa’ a kadar yükselmesi ile tespit edilmiştir. Ayrıca 

rotor çıkışında Mach sayısının 2.3’e çıkması akış hızının çok arttığını göstermektedir (Şekil 

3.71). 
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Şekil 3.71 Türbin kademesinin ilk CFD analizi 

CFD analizinde kullanılan parametreler Şekil 3.72‘de gösterilmiştir. Hesaplamalarda 1000 

iterasyon seçilmiş, viskozite ve girişte düşük türbülans kullanılmıştır. Türbülans modeli olarak 

K-w SST türbülans modeli seçilmiştir. Hesaplamalarda düşük mesh kalitesi ile 13661 adet mesh 

atılarak ilk hesaplamalar yapılmıştır. 
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Şekil 3.72 CFD hesaplamalarında kullanılan parametreler 

 

Şekil 3.73 CFD analizi için türbin kademesi meshleme işlemi 

Türbin stator ve rotor prismatik kanatlarının form optimizasyonu yapılmış olup kanatların 

kavislik oranlarında kanat giriş-çıkış uç kesimlerindeki yarıçapta ve katılık oranlarında 

değişiklikler yapılarak Şekil 3.74‘de gösterilen kanat formları elde edilmiştir. 
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Şekil 3.74 Geometri optimizasyonu öncesi ve sonrası kanat formları 

Elde edilen yeni kanat formları ile önceki prizmatik kanat formu ana değerleri Şekil 3.75’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 3.75 (a) optimizasyon önceki stator kanat formu değerleri, (b) optimizasyon öncesi rotor 

kanat formları, (c) optimizasyon sonrası stator kanat formları, (d) optimizasyon sonrası rotor 

kanat formları 

Kanat optimizasyonu ile birlikte akış yolu alanlarında stator ve rotorda küçük miktarlarda 

değişmeler olmuştur (Şekil 3.76 ve 77). Örneğin stator giriş akış alanı kanat optimizasyonu 

öncesinde 5782 mm2 iken optimizasyon sonrası bu değer 5564 mm2 düşmüştür. Rotor giriş akış 

alanı ise 7164 mm2’den 7186 mm2 ye yükselmiştir. Stator akış alanının çıkıştaki alanı 6895 

mm2’den optimizasyon sonrası 6784 mm2’ye düşmüştür. Rotor akış alanının girişteki değeri 

optimizasyon sonrasında 8496 mm2 olarak sabit kalmıştır. Stator akış alanının eksenel uzunluğu 

11.33 mm’den optimizasyon sonrasında 10.39 mm’ye düşmüştür. Rotorun akış alanında ise 

kayda değer bir değişme olmamıştır.  
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Şekil 3.76 Statorun kanat optimizasyonu öncesi ve sonrası geometrik değerleri 
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Şekil 3.77 Rotorun kanat optimizasyonu öncesi ve sonrası geometrik değerleri 

Elde edilen yeni kanat formları ile iki boyutlu akış yolu CFD analizi stator ve rotor kanat kök, 

orta ve uç kısımlarında olmak üzere AxCFD modülü ile yapılmıştır. Şekil 3.78’de optimize 

edilmiş stator kanatlarının iki boyutlu CFD analiz sonuçlarını göstermektedir. Kanat kökünde 

girişte 637 kPa olan mutlak basınç değerinin çıkışta 466 kPa civarında olduğu görülmüştür. 

Kanat kökünde girişteki mutlak sıcaklığın 1128 K’den çıkışta 1203 K’e yükseldiği, mutlak Mach 



 

62 

 

sayısının 0.32’den çıkışta 0.54’e yükseldiği görülmüştür. Kanat orta kısmında giriş mutlak 

basıncı 616 kPa, çıkış mutlak basıncı 508 kPa’a düştüğü görülürken, mutlak sıcaklığın girişte 

1127 K’den çıkışta 1169 K’e düştüğü görülmüştür. Mach sayısı ise girişte 0.24’ten çıkışta 0.41’e 

yükseldiği tespit edilmiştir. Kanat uç kısmında mutlak basınç, girişte 605 kPa, çıkışta ise 536 kPa 

olarak gerçekleşmiştir. Mutlak sıcaklık ise girişte 1126 K’den çıkışta 1157 K’e, Mach sayısı ise 

girişte 0.21’den 0.31’e yükselmiştir. Stator kanatlarında iki boyutlu CFD analizleri sonucunda 

akış yolunun basınç, sıcaklık ve Mach sayıları bakımından bir boyutlu analizler ile uyum 

gösterdiği, Mach sayılarının genel olarak 1’in altında kaldığı görülmüştür. 

 

Şekil 3.78 Stator kanatlarındaki akış yolunun iki boyutlu CFD analizleri 
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Rotor kanatlarının iki boyutlu CFD akış yolu analizleri incelendiğinde (Şekil 3.79); kanat kök 

kısmında giriş mutlak basıncının 660 kPa’dan çıkışta 310 kPa’a düştüğü, toplam sıcaklığın girişte 

1158 K’den 1200 K’e yükseldiği, mutlak Mach sayısının girişte 0.71’den çıkışta 0.1’e kadar 

düştüğü görülmüştür. Kanat orta kesiminde girişteki mutlak basınç 530 kPa’dan çıkışta 327 kPa’a 

düştüğü tespit edilmiştir. Mutlak sıcaklık kanat orta kesim girişinde 1184 K’den 1220 K’e 

yükselmiştir. Mach sayısı ise girişte 0.75’ten 0.25’e düşmüştür. Kanat uç kısmında mutlak basınç 

diğer kısımlara göre daha düşük seviye olan 491 kPa’dan 371 kPa’a düşmüştür. Kanat uç giriş 

kısmında mutlak sıcaklık 1125 K’den çıkışta 1222 K’e yükselirken Mach sayısı ise girişte 

0.71’den 0.51’ e düşmüştür. Genel olarak rotor kanat kök ve orta kesiminde Mutlak basınç giriş 

ve çıkış değerleri dizayn değerleri ile uygum göstermiştir. Ancak rotor kanat uç kısımlarında 

bağıl hızların (602 m/s) diğer kısımlara göre rotorun dönüşünden kaynaklı rotor teğetsel hızının 

(517 m/s) yüksekliği nedeni ile çıkış Mach sayısındaki azalma sınırlı kalmış bu nedenle çıkış 

mutlak basıncının yüksek olmasına neden olmuştur. Kanatlardaki mutlak sıcaklığın kanat 

yüzeylerinde maksimum olarak 1300 K civarında olması, erime sıcaklığı 1500-1585 K civarında 

olan Inkonel 738 çeliği için tehlikeli bir durum ortaya çıkarmadığı tespit edilmiştir. 
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Şekil 3.79 Rotor kanatlarındaki akış yolunun iki boyutlu CFD analizleri 

Optimize edilmiş kanat geometrilerinin hız üçgenleri (Şekil 3.80) önceki hız üçgenleri (Şekil 

3.59) ile karşılaştırıldığında rotor hız üçgenlerinde önemli bir değişikliğin olmadığı görülmüştür.  
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Şekil 3.80 Optimizasyon sonrası türbin stator ve rotor hız üçgenleri 

Bu aşamadan sonra üç boyutlu akışın CFD analizi optimize edilmiş kanatlar ile tekrar yapılmıştır. 

Optimize edilmiş kanatların CFD analizleri Mesh kalitesi, sayısı ve iterasyon sayısı ile 

yakınsaklık değeri artırılarak gerçekleştirilmiştir. Mesh sayısı olarak 75406, iterasyon sayısı 

olarak 1.000.000.000 belirlenmiştir. Yakınsama hassasiyeti olarak 0.0000001 seçilmiştir. CFD 

analizinde akışkanın viskozitesi, K-w STT türbülans modeli ve girişte düşük türbülans 

belirlenmiştir. CFD analizi girişteki kütle debisi kullanılarak yapılmıştır. Sınır koşul değerlerinde 

türbin giriş toplam basıncı 634 kPa, sıcaklık 1125 K, çıkış toplam basıncı 310.14 kPa ve sıcaklığı 

950 K olarak girilmiştir. Türbin devri olarak 75000 dev/dk, havanın giriş kütle debisi olarak 

1.4360 kg/s AxCFD modülüne girilmiştir (Şekil 3.81). 
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Şekil 3.81 Türbin stator ve rotor Mesh atma işlemi ve CFD analiz parametreleri 

CFD analizleri 36000 iterasyon sonrasında kütle debisi giriş-çıkış, verimin ve basınç oranının 

Şekil 3.82’de gösterilen diyagramda yakınsaması nedeniyle ve değerlerde değişme olmaması 

sebebiyle analiz durdurularak sonuçlar rapor olarak kaydedilmiştir. 

 

Şekil 3.82 CFD analizinde yakınsama grafiği 



 

67 

 

CFD analiz sonuçlarının AxStream yazılımının AxCFD modülünden alınan raporu Şekil 3.83’de 

gösterilmiştir. Rapor incelendiğinde CFD analizinde giriş ve çıkış kütle debisinin 1.4306 kg/s 

olduğu ve tasarım değerlerine uygun olduğu görülmektedir. Türbinden elde edilen güç ise 237 

kW olarak gerçekleşmiş ve tasarım değeri olan 265 kW’ın altında kalmıştır. Bunun nedeni olarak 

AxStream programının eğitim versiyonunda AxCFD modülünde kısıtlamalardan dolayı düşük 

Mesh sayısından kaynaklandığı bir önceki test 14702 Mesh ile yapılan analizde elde edilen güç 

değerinin 226 kW olmasından anlaşılmıştır. AxStream programının ticari versiyonunda veriyi 

dışarı aktarma opsiyonu bulunmakta ve bu opsiyon ile veri Ansys CFX ve Star CCM gibi 

gelişmiş yüksek sayıda Mesh atma kabiliyetine sahip yazılımlara aktarılarak çok gelişmiş ve 

hassas sonuç veren CFD analizi yapılmasına imkan vermektedir. Sonuç olarak tasarımı yapılan 

türbinin CFD analizlerinin bahse konu yazılımlar ile yapılması durumunda güç değerinin dizayn 

değerine yakın bir değer olarak elde edilebileceği değerlendirilmiştir. Sonuç raporunda giriş 

ortalama toplam mutlak basıncın 581 kPa, çıkış ortalama mutlak basıncın ise 311 kPa olduğu 

görülmektedir. Türbin mutlak basınç oranının 1.86 olduğu ve dizayn değeri 2.02 olan değerinden 

% 7.92 lik bir oranda sapma olduğu ancak bu değerin kabul edilebilir bir değer olduğu 

değerlendirilmiştir. Türbin toplam giriş mutlak sıcaklığının 1124 K olduğu ve toplam çıkış 

mutlak sıcaklığının 959 K olduğu sıcaklıklarda bir boyutlu dizayn değeri olan 1125 ve 950 K’lere 

ulaşıldığı tespit edilmiştir. 

 

Şekil 3.83 CFD analiz sonuç raporu 
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CFD analizi sonrasında toplam verim % 89 olarak tespit edilmiş, iki boyutlu analiz sonucunda 

elde edilen % 88 verim değeri ile türbin veriminin her iki analiz sonucunda da benzer olduğu 

görülmüştür. Girişteki yoğunluk 1.74 kg/m3 iken türbin çıkışında yoğunluğun 1.08 kg/m3’e 

düştüğü tespit edilmiştir. Şekil 3.84’de toplam basıncın CFD analizleri sonucunda türbinde üç 

boyutlu akışın değişimi verilmiştir. Mutlak toplam basıncın girişte 583 ile 635 kPa arasında 

olduğu, çıkışta ise 327 kPa’ a kadar düştüğü görülmektedir. Analiz raporunda ise çıkıştaki 

ortalama toplam basınç değeri olarak 311 kPa tespit edilmiştir. Toplam mutlak sıcaklık ise girişte 

1123 K’den 948 K’e kadar düştüğü görülmüştür (Şekil 3.85).  

 

Şekil 3.84 Mutlak toplam basıncın üç boyutlu CFD akış analizi  
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Şekil 3.85 Mutlak toplam sıcaklığın üç boyutlu CFD akış analizi 

Yoğunluğun ise girişte 1.8 kg/m3’ten yaklaşık olarak 1 kg/m3 değerine rotor çıkışında düştüğü 

görülmektedir (Şekil 3.86). Mutlak Mach sayısı türbin girişinde 0.3’ten türbin çıkışında 0.7 

değerine yükselmiştir. Akışta rotor kanatlarının çıkış kısımlarında Mach sayısının 1 değerini 

gördüğü ancak genel olarak akış rotordaki akışın Mach sayısının 1’in altında olduğu 

görülmektedir (Şekil 3.87). 
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Şekil 3.86 Yoğunluğun üç boyutlu CFD akış analizi 

Genel olarak türbinin iki boyutlu analizleri ve CFD analizlerinin daha önceki kısımda belirtilen 

çevrim hesaplamaları ile uyumlu olduğu görülmektedir. 
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Şekil 3.87 Mach sayılarının CFD akış analizi ile değişimleri 

Üç boyutlu akış analizinden sonra türbinin yapısal analizi CFD’den alınan sıcaklık, basınç 

verileri ve optimize edilmiş kanat geometrileri ile yeniden yapılmıştır. Analiz sonucunda kanat 

orta kısmına yakın olan von Mises gerilme değeri 603 MPa’dan 574 MPa’a düşmüştür (Şekil 

3.88). Rotor kanatlarının mutlak uzama miktarı 0.37 mm’den 0.27 mm’ye düşmüş olup dış 

muhafaza ve kanat ucu arasındaki 0.32 olan boşluk değerinin altında kalmıştır (Şekil 3.89). 
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Şekil 3.88 Rotor kanat optimizasyonu sonrasında türbin rotorundaki von Mises gerilme değeri 

 

Şekil 3.89 Optimize edilmiş rotor kanatlarındaki 75000 dev/dk daki mutlak uzama miktarı 
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Türbin kanatlarındaki radyal uzama değeri ise 0.092 mm’den 0.089 mm’ye düşmüş olup anılan 

değer boşluk değeri olan 0.32 mm’nin çok altında bir değer olduğu görülmektedir. Bu husus 

türbinin maksimum devir olan 75000 dev/dk da çalıştığında türbin kanatlarının uzama 

neticesinde dış muhafazaya değme olasılığının bulunmadığını göstermektedir (Şekil 3.90). 

 

Şekil 3.90 Optimize edilmiş rotor kanatlarındaki 75000 dev/dk’daki radyal uzama 

Türbinin ömür analizleri Inkonel 738 çeliğinin Şekil 3.91’de gösterilen Larsson-Miller 

diyagramından hesaplanmıştır. 574 MPa gerilmeye karşılık Larsson-Miller parametresi 23.3 

olarak diyagramdan elde edilmiştir. 

𝐿𝑀𝑃 = (𝑇 + 273)(20 + log 𝑡𝑓)𝑥10−3         (19) 

23300

1125
= 20 + log 𝑡𝑓            (20) 

𝑡𝑓 = 100.711=5.14 saat  

Denklem 19 ve 20 ile yapılan hesaplamalar sonrasında türbinin ömrü 5.14 saat olarak 

hesaplanmıştır. Şartname isteri olan 2 saat ömrün yaklaşık 2.5 kat daha fazla ömre sahip türbin 

tasarlanmıştır. 
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Ayrıca optimize edilmiş türbin kanatları ile yeni emniyet katsayısı değeri 1.19 olarak tespit 

edilmiştir. 

 

Şekil 3.91 Inkonel 738 çeliğinin Larsson-Miller diyagramı 

  3.2.3 Türbin Haritaları 

   Türbinin performans haritaları AxStream yazılımının AxMap modülü ile 

ortaya çıkarılmıştır. Şekil 3.92 türbinin devir-güç eğrisini göstermektedir. Tasarımı yapılan 

türbinin en yüksek güç değerlerini 75000 ile 80000 dev/dk aralığında verdiği görülmektedir. 

Dizayn devri olan 75000 dev/dk’da 265 kW gücün elde edildiği devir-güç eğrisi ile 

belirlenebilmektedir. 
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Şekil 3.92 Türbin güç-devir eğrisi 

 

Türbinin devir verim eğrisi incelendiğinde en yüksek verim olan % 88-89’un, 70000 ile 80000 

dev/dk aralığında elde edildiği görülmektedir (Şekil 3.93). 

 

Şekil 3.93 Türbin devir-verim eğrisi 

Türbin statik çıkış, basınç-güç ve devir eğrileri incelendiğinde (Şekil 3.94) 265 kW gücün 72000-

80000 dev/dk aralığında 280-290 kPa statik çıkış basınç aralığında alındığı görülmektedir. CFD 

analizi sonucunda türbin çıkışındaki toplam statik basıncın 293 kPa olarak bulunması 1 ve 2 

boyutlu analizler ile 3 boyutlu akış analiz sonuçlarının benzer olduğunu göstermektedir.  

 

Şekil 3.94 Türbin statik basınç-verim eğrisi 
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  3.2.4 Türbinin Titreşim Analizleri 

   Türbinin titreşim analizleri AxStress modülü ile yapılmıştır. Titreşim analizi 

öncesi türbinin statik durumdaki (0 dev/dk) gerilme ve kritik rezonans frekansları bulunmuştur. 

Türbin rotorunun 0 dev/dk’daki doğal gerilme değeri 67.51 MPa olarak tespit edilmiştir. Türbin 

rotorunun doğal frekansları 3348.5, 6847.5, 12574 ve 14282.1 Hz olarak belirlenmiştir (Şekil 

3.95). 

 

Şekil 3.95 Türbin rotorunun 0 dev/dk’daki doğal gerilme değerleri 

Türbin rotorunun Şekil 3.96’da gösterildiği üzere belirlenen frekanslarda çalışması durumunda 

rezonansa girerek aşırı titreşimden dolayı zarar görmesi durumu ortaya çıkacaktır. Buna göre 

3348.5 Hz frekansta rotor diskinde ve kanatların ön uç kısımlarında kopmalar meydana gelecek 

ve türbin zarar görecektir. 6847.5 Hz frekansta rotor diskinde hasar meydana gelecektir. 12574 

Hz frekansta türbin kanatlarının ön kısımlarında lokal kopmalar meydana gelecektir. 14282.1 Hz 

frekansta ise türbin diskinin ön yüzeyinde hasar meydana gelecektir. 
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Şekil 3.96 Türbin rotorunun doğal frekansları ve gerilmesi 

Türbinin Campbell diyagramı 18000, 25000, 35000, 45000, 55000, 65000, 75000, 85000 ve 95000 

dev/dk’ lardaki rezonans frekansları ile çakışma durumu incelenmiştir (Şekil 3.97). Diyagramdaki 

kırmızı noktalar devire karşılık gelen rezonans frekanslarını göstermektedir. Buna göre 75000 

dev/dk çalışma eğrisinde en yakın rezonans frekansı 7302.836 Hz görünmektedir ve bu frekansa 

karşılık gelen devir 73028 dev/dk’dır. Çalışma devrine % 2.63’lük bir marjı bulunmakta olup türbini 

için kritik devir 73028 dev/dk olarak belirlenmiştir. Türbinin bu devirde uzun süreli çalıştırılması 

türbinde hasar meydana gelmesine sebebiyet verebilir, bu nedenle bu devir hızlı bir şekilde 

geçilmelidir. 
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Şekil 3.97 Türbinin Campbell diyagramı 

3.3 Tasarım Noktası Dışı Çevrim Analizi Detayları 

 Çevrimin tasarım noktası analizlerinde deniz seviyesi ile 5000 m irtifa değerleri 

karşılaştırılmıştır. Şekil deniz seviyesinde ve 5000 m irtifada basınç oranına bağlı olarak itki 

değerinin değişimini göstermektedir. Deniz seviyesinde 0.67 kN itki değerine 4 ile 5 sıkıştırma 

oranında ulaşılırken aynı itki değerine 5 ile 6 sıkıştırma oranı aralığında ulaşılmaktadır. Bu 

durum irtifa arttıkça itki oranını düşürmemek için sıkıştırma oranının arttırılması gerektiğini 

göstermektedir. Deniz seviyesinde 0.67 kN itki değeri yaklaşık olarak 4.4 sıkıştırma oranı ile 

elde edilirken aynı sıkıştırma oranında 5000 m irtifada elde edilen itki oranının yaklaşık olarak 

0.37 kN’a düştüğü görülmektedir (Şekil 3.98).  
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Şekil 3.98 Deniz seviyesi ve 5000 m irtifadaki itki kuvvetinin sıkıştırma oranına göre değişimi 

Deniz seviyesi ve 5000 m irtifadaki devir sayısı-itki kuvveti değişimi analizinde (Şekil 3.99) 0.67 

kN itki kuvvetine deniz seviyesinde 75000 dev/dk’da ulaşılırken 5000 m irtifada aynı itki kuvveti 

değerine yaklaşık olarak 83000 devir/dk’da ulaşılmaktadır. 75000 dev/dk da ise 5000 ft irtifada 

yaklaşık olarak 0.43 kN itki değerinin elde edildiği görülmektedir. Şartname isteri olan 0.4 kN 

(90 libre) itki kuvvetinin tasarımı yapılan motor ile 5000 m irtifada sağlandığı görülmektedir.  
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Şekil 3.99 Deniz seviyesi ile 5000 m irtifadaki devir sayısı itki kuvveti değişimi 

İtki veriminin deniz seviyesi ve 5000 m irtifadaki devir sayısına göre değişimi Şekil 3.100’de 

görülmektedir. Deniz seviyesinde en yükse itki verim değeri % 88 ile 58000 dev/dk’da elde 

edilirken devir sayısı 75000dev/dk ya yükseldiğinde itki verimi % 54’e kadar düşmektedir. 5000 

m irtifada ise 57000 dev/dk’da en yüksek itki verimi % 82 ile tespit edilirken, devir sayısı 86000 

dev/dk’ya çıktığında itki verimi % 43’ e düşmektedir. Devir sayısının artması ile gerek deniz 

seviyesi gerekse 5000 m irtifada itki veriminin düştüğü görülmektedir. İtki verimindeki devir 

sayısı artışına bağlı olarak düşüş 5000 m irtifada deniz seviyesine göre havanın termodinamiksel 

özelliklerine bağlı olarak daha fazladır. 
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Şekil 3.100 Deniz seviyesi ve 5000 m irtifada devir sayısına bağlı olarak itki veriminin 

değişimi 

Kütle debisi ile devir sayısı değişimi incelendiğinde deniz seviyesinde 58000 dev/dk ya karşılık 

0.92 kg/s olan kütle debisi 75000 dev/dk’da 1.4 kg/s’ye yükselmektedir. 5000 m irtifada 57000 

dev/dk’da 0.58 kg/s olan kütle debisi 86000 dev/dk’da 0.96 kg/s’ye yükselmektedir. Dizayn devri 

olan 75000 dev/dk’da 5000 m irtifadaki kütle debisi 0.82 kg/s olmaktadır. Bu durum kütle 

debisinin irtifaya bağlı olarak düştüğünü dizayn devri olan 75000 dev/dk’da deniz seviyesinde 

1.4 olan kütle debisi % 41 oranında bir azalma ile 5000 m irtifa da 0.82 kg/s’ye düştüğü tespit 

edilmiştir (Şekil 3.101). 
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Şekil 3.101 Deniz seviyesi ve 5000 m irtifada kütle debisinin devir ile değişimi 

3.4 Yanma Odası Analizleri 

 Yanma odasının analizini yapmadan önce, çevrimden gelen bazı termodinamik 

değerleri göz önüne alarak teorik hesaplamalar yapılmıştır. Bunlar; kompresörden sonra yanma 

odasına giren kütle debisi �̇�𝑎 ve yanma odasındaki basınç kaybıdır Δ𝑃amb . Yanma odasını 

tasarlarken kullanılan termodinamik değerler Tablo 3.3’te gösterilmiştir.  

Tablo 3.3 Yanma odası tasarımında kullanılan parametreler 

Giriş basıncı 𝑝3 676.46 kPa 

Giriş sıcaklığı 𝑇3 509.95 K 

Basınç kaybı Δ𝑃amb  % 6 

Kütle debisi �̇�𝑎 1.426 kg/s  
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Bu aşamadan sonra, referans kaynaklardan elde edilen bilgiler ile, geometrik zarf 

oluşturulmuştur. Bu geometri oluşturulurken referans kaynaklardan [9] alınan yanma odası 

seyreltme deliklerinin (dilutional holes) yerleşimi ve akan hava oranları aşağıda hesaplanmıştır. 

 

Şekil 3.102 Yanma odası geometrisi ve görünümü [9] 

Tüm hesaplamalara başlamadan önce, referans alanın hesaplanması gerekmektedir, referans alan 

denklem 21 ile hesaplanmaktadır. 

𝐴𝑟𝑒𝑓 = [
𝑅

2
(

�̇�3𝑇3
0.5

𝑃3
)

2
Δ𝑃3−4

𝑞𝑟𝑒𝑓
(

Δ𝑃3−4

𝑃3
)

−1
]

0.5

         (21) 

 

 

Şekil 3.103 Alev tüpü ve referans alanın görünümü 
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Burada R universal gaz sabiti, 
Δ𝑃3−4

𝑞𝑟𝑒𝑓
 yanma odası basınç düşüş katsayısı, 

Δ𝑃3−4

𝑃3
 yanma odası basınç 

kaybıdır. Fakat tasarımda referans alanı, şartnamede verilen geometrik sınırlar göz önüne 

alınarak hesaplanmıştır. Hesaplana referans alanı aşağıda belirtilmiştir.  

𝐴𝑟𝑒𝑓 = 0.035 𝑚2 

Referans alan tespit edildikten sonra, yanmanın gerçekleştiği alanın hesaplanması 

gerekmektedir, bu alan yapılan literatür araştırması neticesinde referans alanın 0.65 ila 0.70 

arasında bir katıdır. Tasarımda motorun özellikleri dikkate alarak bu katsayıyı 0.66 olarak 

belirlenmiştir. Yanmanın gerçekleştiği alan ise denklem 22 ile hesaplanmıştır. 

𝐴𝑎𝑙𝑒𝑣𝑡𝑢𝑏𝑢 = 0.66𝐴𝑟𝑒𝑓 = 0.66 × 0.035 = 0.0231 𝑚2      (22) 

Ardından, yanma odası çıkış profili OTDF değeri hesaplanmıştır. Bu değer şartnamede 0.25 

olarak verilmiştir.  

𝑂𝑇𝐷𝐹 = 0.25 

Alev tüpünün uzunluğu, yapılan literatür araştırması sonucunda alev tüpü yüksekliğinin 2 ila 2.5 

katı arasında olmaktadır ve tasarımda 𝐿𝑎𝑙𝑒𝑣𝑡𝑢𝑏𝑢 denklem 23 ile bulunmuştur,  

𝐿𝑎𝑙𝑒𝑣𝑡𝑢𝑏𝑢 = 𝐷𝑎𝑙𝑒𝑣𝑡𝑢𝑏𝑢 × 2.5 = 140 𝑚𝑚         (23) 

Birincil seyreltme alanı (primary zone) uzunluğunun yapılan literatür araştırması sonucunda alev 

tüpü yüksekliğinin ¾ katı kadar olduğu görülmüştür. Dolayısıyla 𝐿𝑏𝑖𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑙𝑏𝑜𝑙𝑔𝑒 denklem 24 ile 

bulunmuştur. 

𝐿𝑏𝑖𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑙𝑏𝑜𝑙𝑔𝑒 =
3

4
𝐷𝑎𝑙𝑒𝑣𝑡𝑢𝑏𝑢 = 42 𝑚𝑚         (24) 

Benzer şekilde, ikincil bölge uzunluğu da alev tüpü yüksekliğinin yarısı kadardır. Buradan 

hareket ile ikincil bölge uzunluğu denklem 25 ile bulunmuştur.  

𝐿𝑖𝑘𝑖𝑛𝑐𝑖𝑙𝑏𝑜𝑙𝑔𝑒 =
1

2
𝐷𝑎𝑙𝑒𝑣𝑡𝑢𝑏𝑢 = 28 𝑚𝑚         (25) 

Son seyreltme bölgesinin uzunluğu ise denklem 26 ile hesaplanmıştır. 

𝐿𝑠𝑜𝑛𝑏𝑜𝑙𝑔𝑒 = 𝐷𝑎𝑙𝑒𝑣𝑡𝑢𝑏𝑢(3.83 − 11.83𝑃𝐹 + 13.4𝑃𝐹2) = 95.76 𝑚𝑚    (26) 

  

Bölgelerin detayları Şekil 3.104’te gösterilmiş olup, burada primary zone ilk bölge, secondary 

zone ikinci bölge ve dilution zone ise son bölgedir.  
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Şekil 3.104 Yanma odasının bölümleri [10] 

 

Bundan sonra yanma odasının difüzör açısını hesaplamamız gerekmektedir. Literatür taramasına 

göre [11] en doğru yanma difüzör açısının 60 derece olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla yanma 

odasının tasarımında 60 derece difüzör açısı kullanılmıştır. Difüzör açısının (𝜑) gösterimi 

aşağıdaki gibidir,  

 

Şekil 3.105 Yanma odasının difüzör açısının gösterimi [11] 

 

 

Difüzör açısından sonra, difüzör uzunluğu 𝐿𝑑𝑖𝑓 denklem 27 ile hesaplanmıştır.  

 

𝐿𝑑𝑖𝑓 =
(𝑅𝑜−𝑅3)

tan 𝜑
=

16.5−9

𝑡𝑎𝑛60
= 4.33 𝑚𝑚          (27) 

 

Döndürücü akış alanı denklem 28 ile hesaplanmıştır.  
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𝐴𝑆𝑊 =
√

𝐴𝑟𝑒𝑓
2

[
Δ𝑃𝑆𝑊
𝑞𝑟𝑒𝑓
𝐾𝑆𝑊

(
�̇�3

�̇�𝑆𝑊
)

2

+(
𝐴𝑟𝑒𝑓

𝐴𝐿
)

2

] cos2 𝛽𝑆𝑊

= 0.0254 𝑚2       (28) 

 

Döndürücünün çapı ise denklem 29 kullanılarak hesaplanmıştır.  

 

𝐷𝑆𝑊 = √(
𝐴𝑆𝑊

𝑛𝐵
+ (

𝜋

4
𝐷ℎ𝑢𝑏

2 ))
4

𝜋
= 0.07 𝑚          (29) 

 

Yanma odasının oluşturulan nihai görüntüsü Şekil 3.106’da görülmektedir. 

  

 
Şekil 3.106 Tasarımı yapılan yanma odasının nihai görüntüsü 

 

4 İkincil Akış Yolları ve Yağlama Konseptinin Detayları 

Yağlama sistemi için yakıt ile yağlama tercih edilmiştir. Motorun şartnamede istenen 

çalışma ömür olan 2 saat için karmaşık ve maliyetli bir yağlama konsepti uygun olmayacaktır. 

Şartnemede verilen yakıt tüketimi limitleri ve tasarladığımız motorun güç üretmek için harcadığı 

yakıt tüketimine göre 0,1994 lt/dk'lık yağlama debi kullanılabilmektedir. Yağlama için 

kullandığımız yakıt, kompresör önünden gövdeye giren iç muhafaza hizasına inerek ikiye ayrılan 

Şekil 4.1’deki boru hattı ile her iki rulmana ulaşmaktadır. Bu noktalarda biriken yağlar 
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kompresör arkasından sızan hava debisi ile süpürülerek türbin önüne atılarak motoru terk 

etmektedir.  

 

Şekil 4.1 Yağlama borularını motor içindeki yerleşimi 

 

5 Termal Hesaplamalar 

 Türbinin CFD analizi incelendiğinde akış sırasında çıkılan maksimum sıcaklığın 1260 K 

olduğu görülmektedir. Ayrıca türbinin termal gerilme analizleri bölüm 3.2.2’de verilmiştir. Bu 

analiz sonuçları da türbin kanatları ve diskinin emniyetli bir şekilde çalışacağınız göstermiştir. 

Bu sıcaklık soğutma yapmadan türbinin 2 ile 4 saat aralığında çalışabileceği sıcaklıktır. Yanma 

odasının geometrisine ve çalışma koşullarına bağlı olarak yanma odası içerisinden geçen yanmış 

gazlar taşınım ve ışınım ile ısı transferinde bulunur. Basit olarak yakıtın yanması ile ortaya çıkan 

ısı denklem 30 hesaplamaktadır.  

𝑄 = �̇�𝑓𝑥𝑄𝐻𝐹𝐿             (30) 

Yakıt kütle debimiz 0.02314 kg/s ve yakıtın (JP-8) alt ısıl değeri 43124 kj/kg olarak aldığımızda 

yanma odasında ortaya çıkan ısı 997,88 kJ/s (kW) olarak hesaplanmıştır. Buradan 31 numaralı 

denklem ile yanma odasının duvar sıcaklığını hesaplamak mümkündür. Burada 𝜎 =

5.6704𝑥10−8 W/m2.K ve T3 sıcaklığı 1125 K olarak, alan A=0.0231 m2 alınırsa, Td yanma 

odasın çeper sıcaklığı 1301 K olarak hesaplanmıştır. 
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𝑄 = 0.6𝑥𝜎𝑥𝐴𝑥(𝑇𝑑
4 − 𝑇3

4)           (31) 

Hesaplanan değerin 1300 K’i geçmemesi nedeni ile yanma odasında soğutmaya ihtiyaç 

duyulmamıştır.  

6 Rotordinamiği Analizleri 

 Tasarımı yapılan turbojet motorunun rotor dinamiği analizleri AxStream Rotor Dynamics 

programı ile yapılmıştır. Öncelikle rotor ve disklerin geometrileri Solidworks programında Şekil 

6.1’de görüldüğü üzere oluşturulmuştur. Oluşturulan rotor geometrisi AxStream Rotor Dynamics 

programına aktarılmıştır. 

 

Şekil 6.1 Solidworks programında geometrisi çıkarılıp ölçülendirilen rotor 

AxStream Rotor Dynamics programına girilen rotor geometri değerleri ve oluşan rotor Şekil 

6.2’de görülmektedir. 
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Şekil 6.2 AxStream Rotor Dynamics yazılıma girilen rotor geometri değerleri ve oluşan rotor 

geometrisi 

Rotorun toplam uzunluğu 320 mm, çapı 14 ile 23 mm aralığında değişmektedir. Rotor için 

İnconel 718 çeliği seçilmiş rotor üzerinde uygulanabilecek sıcaklıklar türbin tarafından (z=0)’dan 

başlayarak 600 K’den kompresör giriş tarafında 293 K (z=320 mm) olacak şekilde girilmiştir. 

Şekil 6.2’de görülebileceği üzere istasyon 3 ve 7’ye iki adet AxStream Bearing programında 

hazırlanmış bilyeli rulman Şekil 6.3’te görüleceği üzere tanımlanmıştır. 

 

Şekil 6.3 Rulmanların rotor üzerinde tanımlanması 

Rotor üzerinde kompresör ve türbin diskleri kütleleri ile kütle merkezi, birincil atalet momentleri 

Şekil 6’da gösterildiği üzere programa girilmiştir. Ayrıca rotorun nominal devri 62112 dev/dk 

olarak tanımlanmış, çalışma (seyahat) devri olarak 75000 dev/dk tanımlanmıştır. 
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Şekil 6.4 Kompresör ve türbin diski ile devir parametrelerinin tanımlanması 

Rulmanlara türbin diski tarafından uygulanan yatay kuvvet 1406.4 N, dikey kuvvet ise 22.94 N 

olarak, kompresör tarafından uygulanan yatay kuvvet 406.3 N, dikey kuvvet ise 61.35 N olarak 

Şekil 6.5’te görülen oklar ve değerler olmak üzere programa girilmiştir. 

 

Şekil 6.5 Türbin ve kompresör diski tarafından rulmanlara uygulanan dikey ve yatay yüklerin 

tanımlanması 

Rulmanlara uygulanan yüklerin tanımlanmasından sonra hesaplamalara geçilmiş ve rotorun 

doğal frekans devirleri bulunmuştur. Hesaplanan doğal frekans devirleri ve bu devirlerde rotorda 

oluşan şekil değişimleri Şekil 6.6’da görülmektedir. Buna göre rotorun doğal frekans devirleri 

0.4 dev/dk, 270195.3, 291855 dev/dk, 660200.2 dev/dk, 1035239.2 dev/dk ve 125294.8 dev/dk 

olarak tespit edilmiştir. 0.4 dev/dk daki şekil değişimi eğrisi sabit olup rotor üzerinde herhangi 

bir eğilme veya bükülme getirmemektedir. Diğer şekil değişimleri ise rotorun çalışma devir 
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aralığında bulunmamaktadır. Rotorun statik eğilme analizleri Şekil 6.7’de verilmiştir. Rotor 

üzerindeki belirlenmiş siyah noktalardaki çekme gerilmeleri, kesme gerilmeleri, eğilme 

momentleri ile kesme kuvvetleri analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda rotor üzerinde en 

yüksek çekme gerilmelerinin türbin ve kompresör taraflarındaki rulmanlar üzerinde oluştuğu ve 

türbin tarafındaki rulmanda en yüksek değerin -17.43 MPa, kompresör tarafındaki rulmanda ise 

en yüksek değerin -4.83 MPa olduğu tespit edilmiştir. Kesme gerilmeleri ise türbin tarafındaki 

rulmanda -0.1 MPa olurken kompresör tarafındaki rulmanda 0.43 MPa olduğu görülmektedir. 

Eğilme momentleri incelendiğinde en yüksek eğilme momentlerinin rotorun 40 ile 60 mm 

aralığında -8.5 N.m, kompresör tarafındaki rulmanda ise eğilme moment değeri -1.6 N.m olurken 

rotor orta kısımlarında 4.7 N.m olarak tespit edilmiştir. Genel olarak rotorda türbine yakın 

kısımlarında eğilme momentlerinin artış gösterdiği görülmektedir. Kesme kuvvetleri ise 

incelendiğinde rotor orta kısımlarında uniform bir dağılım görülürken en yüksek değerler 

kompresör rulman bölgesinde 48.5 N, türbin rulman bölgesinde -18.5 N olarak tespit edilmiştir. 

Ayrıca rotorun konik bölgelerinde kesme kuvvetlerinin arttığı görülmektedir. 
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Şekil 6.6 Rotorun doğal frekans devirleri 

Eğilme sonucunda meydana gelen sehim kompresör bölgesinde y-ekseninde yaklaşık olarak 0.15 

mm civarında gerçekleşmiş bu sonu. Rotor muhafazası arasında bırakılan 2 mm boşluğa 

uygundur. 
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Şekil 6.7 Rotorun statik analizleri 

Rotorun kritik devirleri belirlenmiş olup kritik devirlerdeki rotorun U-şekil ve Fi-şekil 

değişimleri Şekil 6.8 ve 6.9’da gösterilmiştir. Yapılan analiz sonucunda göre rotorun kritik 

devirleri 1363.3 dev/dk, 1885.2 dev/dk, 49398.5 dev/dk, 63766.4 dev/dk ve 100601.8 dev/dk 

olarak tespit edilmiştir. Yapılan U-şekil değişim analizine göre 1363.3 dev/dk.’da rotorun 

kompresör kısmının uç noktasın en fazla 1 mm, türbin tarafında ise 0.17 mm eksenden kayma 

meydana gelmektedir. 1885.2 dev/dk.’da ise kompresör tarafında 0.6 mm kayma meydana 

gelirken türbin tarafında kompresör tarafına göre -1 mm’li aşağı yönlü kayma meydana 

gelmektedir. 49398.5 dev/dk. da ise rotorun orta bölümünde -0.7 mm ile kompresör çıkış 

bölgelerinde en fazla -1 mm’lik kayma meydana gelmektedir. 63766.4 dev/dk’da türbin tarafında 

rotor uç bölgesinde -1 mm’lik kayma görülürken kompresör tarafında en fazla 0.5 mm’lik kayma 

tespit edilmiştir. 100601.8 dev/dk çalışma aralığında olmadığından dikkate alınmamıştır. Genel 
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olarak kritik devirler rotorun sehim yaptığı ve kaymaların y- ekseninde ± 1 mm olarak 

gerçekleştiği görülmektedir. 

 

Şekil 6.8 Rotorun kritik devirleri ve U-şekil değişimi analizi 

1363.3 ile 1885.5 dev/dk kritik devirleri motorun 18000 dev/dk olan rölanti devrinden düşük 

devirler olması nedeni ile dikkate alınmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak 49398.5 ile 637664 



 

95 

 

dev/dk kritik devirleri motor çalışma aralığında kaldığından bu devirlerde motor 

çalıştırılmayarak bu devirler çok hızlı bir şekilde geçilmelidir. Ancak motorun 75000 dev/dk’da 

çalışarak 0.8 Mach hız sağlayacak olması kritik devirlerin çalışma devrinden uzak olduğu 

göstermektedir. Fi-şekil değişimi grafikleri Şekil 6.9’da verilmiştir. 

 

Şekil 6.9 Rotor Fi-şekil değişimi sehim açıları 
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Motor çalışma aralığında kalan kritik devirlerden 49398.5 dev/dk için türbin tarafındaki dönüş 

açısı -5 derece olurken kompresör tarafındaki dönüş açısı -4.8 derece olarak belirlenmiştir. 

63766.4 dev/dk için en yüksek dönüş açısı kompresör tarafındaki koniklik bölgesinde 9.4 derece 

olarak belirlenmiştir. Sonuçlara göre 63766.4 dev/dk rotorun en fazla eğilmeye maruz kaldığı ve 

9.4 dereceye kadar rotorun dönüş açısından sapma yaptığını göstermektedir. Şekil 6.10 kritik 

devrilere ve çalışma devirlerine karşı rulmanların hedeflenen katılık değerlerine hedeflenen 

katılık değeri (türbin tarafı 3x107 N/m, kompresör tarafı 4.1x107 N/m) doğrusunun tüm eğrileri 

kesmesi ile ulaşıldığını göstermektedir. 

 

Şekil 6.10 Kritik devir ve çalışma devirlerine karşı hedeflenen rulman katılık değerleri 

Balanssızlığa rotorun verdiği cevap analizinde balansızlık senkronize parametresi API 

standardına göre denklem 30 ile hesaplanmıştır. Burada N motorun maksimum devrini, R ise 

rulmanlardaki mesnet tepkilerini göstermektedir. Burada türbin tarafındaki rulman mesnet 

tepkisi 5.06 N, kompresör tarafındaki ise 14.36 N, g ise yerçekimi ivmesidir. Buradan türbin 

𝑈𝑦𝑡=174.6 gr.mm, 𝑈𝑦𝑘=495.7 gr.mm olarak bulunmuştur.  

𝑈𝑦 = 4𝑥6350𝑥(
𝑅

𝑔𝑥𝑁
)            (30) 

Rotorun 0 dev/dk dan 10000 dev/dk aralıklar ile 80000 dev/dk ya kadar balansızlığa verdiği tepki 

Şekil 6.11’de gösterilmiştir. Şekil 6.11 maksimum şekil değiştirmenin meydana geldiği frekans 

genliğini yatay ve dikey eksenlerde olmak üzere göstermektedir. Rotordaki en fazla şekil 

değişimi 60000 dev/dk’da düşey eksende 7.4 mm olarak gerçekleşmektedir. Ancak bu devir 
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motorun çalışma devri olan 75000 dev/dk’nın altında kalmakta, balanssızlık durumuna göre 

75000 dev/dk’da herhangi bir şekil değişimi görülmemektedir. 

 

Şekil 6.11 Rotorun genlik-frekans karakteristikleri 

Rulmanların balanssızlık durumda rotorda en fazla kayma (displacement) x ekseninde 60000 

dev/dk’da 17.9 mm olarak kompresör tarafındaki rulmanda gerçekleşmiştir (Şekil 6.12).  

 

Şekil 6.12 Rulmanların balanssızlık durumuna verdiği cevap 
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75000 dev/dk’da ise x ve y eksenlerindeki türbin tarafındaki rulmanda sırasıyla 0.22 mm ve 0.13 

mm olarak tespit edilmiştir. Bu değerler 75000 dev/dk.’da balanssızlık durumunda rotorun 

emniyet ile çalışacağını göstermektedir. Kompresör tarafındaki rulmanda ise balanssızlık 

durumunda x ve y eksenlerindeki kayma miktarları sırasıyla 0.37 mm ve 0.24 mm olarak 

belirlenmiştir (Şekil 6.12). Balanssızlık durumunda rotor üzerinde oluşan çekme ve kesme 

gerilmeleri ile eğilme momentlerinin değişimi 75000 dev/dk için Şekil 6.13’te gösterilmiştir. 

Türbin kısmında çekme gerilmesi 567 MPa’dan başlayarak rulmana/desteğe doğru 784 MPa’a 

yükselmektedir. Rotor orta kısmında ise çekme gerilmesi maksimum 467 MPa’a kadar 

çıkmaktadır. Kompresör rulman/destek bölgesinde çekme gerilmesi 943 MPa kadar 

yükselmektedir. Kesme gerilmeleri incelendiğinde türbin tarafındaki rulmanda/destekte en 

yüksek gerilme değeri 74 MPa, kompresör tarafında ise 164 MPa olarak tespit edilmiştir. Eğilme 

momentlerinde ise en yüksek moment değeri rotor orta kısmında 498 N.m olarak hesaplanmıştır. 

Türbin tarafında 259 N.m olarak eğilme momenti kompresör tarafında 455 N.m olarak 

belirlenmiştir. Rotorun harmonik hareketindeki çekme ve kesme gerilmeleri ile eğilme momenti, 

kesme kuvveti analiz sonuçları 75000 dev/dk. için Şekil 6.14’te verilmiştir. Analiz sonuçlarına 

göre rotor üzerinde 75000 dev/dk. da kompresör rulmanı tarafındaki kesme gerilmesi 0.6 MPa, 

türbin tarafında ise 0.1 MPa olarak tespit edilmiş olup bahse konu değerlerin rotor üzerinde kayde 

değer bir etkisinin bulunmadığı görülmektedir. Kesme gerilmesi ise rotor üzerinde kompresör 

tarafında 0.1 MPa ile en yükse değerini alırken türbin tarafında kesme gerilmesi ise 0.018 MPa 

gibi çok düşük bir değerde kalmıştır. Kesme gerilmelerinin rotor için herhangi bir kayda değer 

bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Eğilme momenti de rotor üzerinde kompresör tarafında 0.2 

N.m en yüksek değer olarak tespit edilmiştir. Eğilme momentlerinin hormonik harekette rotor 

üzerinde herhangi kayda değer bir etkisi bulunmamaktadır.  
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Şekil 6.13 Balanssızlık durumunda rotor üzerinde çekme ve kesme gerilmeleri ile eğilme 

momentlerinin dağılımı 
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Şekil 6.14 Rotorun harmonik hareket analiz sonuçları 

Harmonik harekette rulman/desteklerin verdiği tepkiler Şekil 6.15’te verilmiştir. Türbin tarafında 

kalan rulman/destek için x-ekseninde herhangi bir kayma görülmemektedir. Y-eksenindeki 

kayma miktarı ise 6x10-6 mm gibi ihmal edilebilecek düzeydedir (Şekil 6.15 (a)). 
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Şekil 6.15 Harmonik harekette rotor rulman/desteklerinin verdiği tepkiler 

Kompresör tarafında kalan rulman/desteğin ise 75000 dev/dk.’daki kayma miktarı sadece y-

ekseninde 8x10-6 mm gibi çok düşük bir düzeyde kalmıştır (Şekil 6.15(b)). Türbin tarafındaki 

rulman/destekteki maksimum kayma 2086 dev/dk. da 0.14 mm olarak, kompresör tarafındaki 

rulman/destekte maksimum kayma 14528 dev/dk. da 0.28 mm olarak tespit edilmiştir. 

Rotorun burulma analizlerinde rotorun deformasyona uğradığı frekanslar tespit edilmiştir. 

Rotorun deformasyona uğradığı frekanslar 788.94 Hz, 4862.97 Hz, 10537.80 Hz ve 11840.96 Hz 

olarak bulunmuştur. Rotorun deformasyon eğrisi Şekil 6.16’da her bir kritik frekans için kırmızı 

eğri ile belirtilmiştir.  
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Şekil 6.16 Rotorun deformasyona uğradığı kritik frekanslar 



 

103 

 

Rotor 788.94 Hz de deformasyona uğradığı bölgeler az miktarda da olsa rulman bölgeleridir. 

4862.97 Hz’de rulman gölgelerinde (türbin tarafı 40-60 mm aralığı, kompresör tarafı 230-250 

mm) deformasyon gözlenmiştir. Ayrıca rotorun orta kısımlarında -y ekseni doğrultusunda sehim 

yaptığı görülmektedir. 10537.80 Hz ise kompresör tarafında deformasyon ağırlıklı olarak 

görülürken, en yüksek rotor deformasyonunun ise 11840.96 Hz’de 140-260 mm aralığında 

olduğu görülmektedir. Rotorun Campbell diyagramı incelendiğinde rotorun çalışma devri olan 

75000dev/dk. doğrusunun tespit edilen kritik frekanslar ile çakışmadığı görülmektedir (Şekil 

6.17). Bu nedenle 75000 dev/dk. da rotorun deformasyona uğramadan çalışacağı görülmüştür. 

 

Şekil 6.17 Rotorun Campbell diyagramı 

7 Mekanik Tasarım ve Hesaplama Detayları 

7.1. Döner Parça Mekanik Tasarım ve Hesaplama Detayları 

Kompresörün mekanik tasarım ve hesaplama detayları bölüm 3.1.2’da, türbinin mekanik 

tasarım ve hesaplama detayları ise bölüm 3.2.2’de verilmiştir. 

7.2. Döner Parça Mukavemet, Düşük Çevrim ve Yüksek Çevrim Yorulma Ömrü 

Hesaplama Detayları 

  Kompresörün yüksek çevrim yorulma ve ömür analizi bölüm 3.1.6’da, türbinin 

yüksek çevrim yorulma ve ömür analizi ise bölüm 3.2.2’de verilmiştir. Türbin kanatlarının düşük 

çevrim yorulma ömür analizi denklem 12 ile 37500 dev/dk için yapılmıştır (yüksek çevrim 

devrinin % 50’si). Buna göre türbin kanatlarında radyal gerilmeler 𝝈𝒄 =152.27 MPa olarak 

hesaplanmıştır. Türbin diski üzerindeki uniform gerilmeler düşük çevrim için denklem 16 ile 

hesaplamıştır. Yapılan hesaplama sonucunda türbin diski üzerindeki uniform gerilme 42.80 MPa olarak 

hesaplanmıştır. Türbin diski üzerindeki burulma gerilmesi türbinin 37500 dev/dk’da 176.82 kW 
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vermesinden hareket ile denklem 15 ile hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalara göre 𝝉𝒅 = 𝟎. 𝟑𝟏 𝑴𝑷𝒂 

olarak hesaplanmıştır. Türbinin 37500 dev/dk’daki gerilme değeri AxStream yazılımının 

AxStress modülü ile hesaplanmış olup von-Misess gerilme değeri Şekil 7.1’de gösterilmiştir. 

Sonuçlara göre en yüsek gerilme değeri 166.4 MPa ile kanat köküne yakın kısımlarda oluştuğu 

görülmüştür.   

 

Şekil 7.1 türbinin düşük çevrim von-Misess gerilme analizi 

Radyal gerilme değeri ise 162.7 MPa olarak tespit edilmiştir (Şekil 7.2). AxStream’de bulunan 

maksimum gerilme değerinin denklem 12 ile yapılan hesaplaya yakın bir değer verdiği 

görülmektedir. Türbin kanatlarındaki mutlak uzama miktarının 0.042 mm olması düşük çevrim 

çalışma durumunda kompresörün sorunsuz bir şekilde çalışacağını göstermektedir. 



 

105 

 

 

Şekil 7.2 Türbinin düşük çevrim radyal gerilme analizi 

 

Şekil 7.3 Türbinde düşük çevrim uzama miktarları 
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Düşük çevrimde 37500 dev/dk için türbin giriş sıcaklığı AxStream programından 779.5 K olarak 

çıkış sıcaklığı ise 652 K olarak tespit edilmiştir. Buradan denklem 17 kullanılarak türbin 

diskindeki radyal termal gerilme değeri 𝝈𝒕𝒓 = 𝟗𝟎. 𝟎𝟒 MPa olarak bulunur. Denklem 18 

kullanılarak türbin diskindeki teğetsel termal gerilme 𝝈𝒕𝒕 = 𝟖𝟖. 𝟔𝟒 MPa olarak hesaplanmıştır. 

Türbinin 779.5 K’deki ömür analizi Şekil 3.91’deki Larsson-miller eğrisi kullanılarak 166.2 MPa 

gerilme değeri için Larsson-Miller parametresi (LMP) 27.3 olarak bulunmuştur. Denklem 19 ve 

20 kullanılarak türbinin ömrü 𝒕𝒇 = 𝟏𝟎𝟏𝟓 saat olarak hesaplanır. 1125 K ve 574 MPa gerilme 

değerindeki 5.14 saat türbin ömrüne karşılık düşük çevrimde türbin ömrünün kayda değer şekilde 

arttığı görülmektedir. Bu durum gerilme ve türbin giriş sıcaklığının türbin ömründe en önemli 

parametreler olduğunu göstermektedir. Kompresörün yüksek çevrim analizlerinde ömür değeri 

yüksek bulunduğundan dolayı düşük çevrim analizinin yapılmasına gerek duyulmamıştır.  

8. Malzeme ve Özel Proses Seçimi Detayları 

 Tasarımı yapılan turbojet motorunun tüm komponentlerinin imalat malzeme seçimleri 

Şekil 8.1’de gösterilmiştir. Türbin kanatları (stator ve rotor) ve diski yüksek sıcaklık ve sürünme 

aşınmasına karşı Inkonel 738 çeliğinden imalat için seçilmiştir. Rotor, rotor ve türbin muhafazası 

için düşük maliyet, malzemeye kolay erişebilirlik ve imalat yöntemi açılarından İnkonel 718 

çeliği seçilmiştir. Yanma için odası yüksek sıcaklık mukavemeti ve hafiflik açılarından İnkonel 

8.1 çeliği, yanma odası girişindeki döndürücüler için Ti6Al4V çelik alaşımı tercih edilmiştir. 

Kompresör impeli için yüksek devirlerde mukavemet ve termal dayanım açısından alüminyum 

alaşımlar yerine Ti6Al4V alaşım tercih edilmiştir. Benzer şekilde kompresör difüzör ve stator 

kanatları için Ti6Al4V alaşım seçilmiştir. Kompresör muhafazası için 600 C sıcaklıklara kadar 

dayanıklı ve hafif olması açısından Al6061-T651 malzeme seçilmiştir. Son olarak türbin dış 

muhafazası için kolay imalat ve malzemeye erişim konularından dolayı AISI316L paslanmaz 

çelik ve nozul için yüksek sıcaklık mukavemeti ile hafiflik nedenlerinden İnkonel 718 çeliği 

seçilmiştir. Ti6Al4V için malzeme özellikleri [15] ve [16] numaralı kaynaklardan alınmış olup 

ANSYS programına girilmiştir. İnconel 738 çeliğinin özellikleri ise [17] ve [18] numaralı 

kaynaklardan alınmış ve AxStream programına girilmiştir. Tüm yapısal analizler buna göre 

yapılmıştır.  
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Şekil 8.1 Tasarımı yapılan turbojet motor komponentleri imalat malzemeleri 

Malzeme seçimi sonrasında motor toplam ağırlığı Solidworks programında hesaplanmış olup 

(Şekil 8.2) toplam motor ağırlığının 6023 gram olduğu görülmüştür. Bu durumda tasarımı 

yapılan turbojet motorunun ağırlık olarak şartname değeri olan 6 kg’yi 23 gram gibi çok 

küçük bir ağırlık değeri ile geçmekte olup şartname isterini karşıladığı 

değerlendirilmektedir. 
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Şekil 8.2 Motor toplam ağırlığının Solidworks hesaplama sonucu 

9. Rulman Seçimi, Rulman Yükü ve Ömür Hesabı 

9.1 Rulman Seçimi ve Özellikleri 

Tasarımı yapılan turbojet motorda iki adet bilyeli rulman kullanılması 

kararlaştırılmıştır. Rulmanların iç çapı (d) 17 mm, dış çapı (D) 35 mm, eksenel uzunluğu (B) 10 

mm’dir. Rulmanlarda 14 adet çapları 4.763 mm olan Silisyum Nitrür (Si3N4) bilyeler 
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kullanılmıştır. Seçilen rulmanlar 82000 dev/dk’ya kadar yağlama yağı ile çalışmaktadır. 

Rulmanda temas açıları (α) 25°’dir. Seçilen rulmanlar Şekil 9.1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 9.1 Seçilen rulmanların görünümü [7] 

9.2 Rulman Yüklerinin Hesaplanması 

Kompresör ve türbinin bağlandığı milin yataklanması için iki adet açısal temaslı bilyeli 

rulman kullanılmıştır. Rulmanları detaylı olarak tespit edebilmek için rulmanlar üzerine etki eden 

radyal ve eksenel kuvvetleri hesaplamak gerekmektedir.  

Radyal kuvvetlerin kaynağı olarak; 

a. rotorun dinamik balansızlığı, 

b. cayroskobik etkiler 

c. rotorun ağırlığı olarak sayılmaktadır. 

Eksenel kuvvetlerin kaynağı olarak; 

a. Kompresör rotoruna havanın etkimesinden kaynaklanan eksenel kuvvetler, 

b. Türbin rotoruna yanmış gazların etkimesinden kaynaklan eksenel kuvvetler sayılmaktadır 

[12]. 

Rotor üzerine etki eden radyal kuvvetler denklem 31 ile hesaplanmaktadır. 

𝐹𝑟 = 𝑚𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝜔2             (31) 
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Burada 𝑚𝑏 rotor balans kütlesi, e eksantriklik miktarı, ω türbin diskinin açısal hızıdır. 

Şekil 9.2 kullanılacak olan milin üzerine kompresör ve türbin tarafından balanssızlık durumuna 

göre uygulanan radyal kuvvetleri (Fr), Rb indisi ise rulmanlar tarafından uygulanan tepki 

kuvvetlerini göstermektedir. 

 

Şekil 9.2 Motor miline etki eden radyal kuvvetler 

𝑒 eksantriklik oranı, 𝑣 G 6.3 sınıfında olan gaz türbinleri komponentleri için 6.3 mm/s olarak, 𝜔 

ise 7854 rad/s alınarak denklem ile 8.02x10-7 metre olarak denklem 32 ile hesaplanmıştır [13]. 

𝑒 =
𝑣

𝜔
              (32) 

Türbin tarafından uygulanan radyal kuvvet denklemindeki kütle Solidworks yazılımından 

İnkonel 738 malzeme için Şekil 9.3’de gösterildiği üzere 0.387 kg olarak bulunmuştur. 
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Şekil 9.3 Türbin rotorunun kütlesi ve yarıçapının gösterimi 

𝐹𝑟𝑡 = 0.387 (𝑘𝑔)𝑥8.02𝑥10−7(𝑚)𝑥7853.982(𝑟𝑎𝑑/𝑠)=19.15 N 

Kompresör rotorunun uyguladığı radyal kuvvet 𝐹𝑟𝑘  için ise kompresör kütlesi Şekil 9.4’den 

görüleceği üzere 1.035 kg’dır.  

Şekil 9.4 Türbin kompresörü kütlesi ve yarıçapının gösterimi 
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𝐹𝑟𝑘 = 1.035(𝑘𝑔)𝑥8.02𝑥10−7(𝑚)𝑥7853.982(𝑟𝑎𝑑/𝑠)=51.20 N 

Cayroskobik etkilerden kaynaklanan kuvvetler turbojet motorunun montaj edildiği hava aracının 

hızına göre değişmektedir. Bu kuvvetler rulmanlara zamana bağlı olarak değişen radyal kuvvetler 

olarak yansımaktadır. 

Cayroskobik moment denklem 33 ile hesaplanmaktadır. 

𝑀 = 𝐽𝑥𝜑𝑥𝜔𝑥 sin 𝛼            (33) 

Hava aracının maksimum hızı 0.8 Mach olarak 232.03 m/s olarak verilmiştir. 𝜑 denklem 34 ile 

hesaplanmaktadır. 

𝜑 = 𝑘𝑥
𝑔

𝐶𝑎
= 9𝑥

9.81

232.03
= 0.3805 (rad/s)         (34) 

 

Şekil 9.5 Sistemin toplam kütlesinin gösterimi 

Sistemin atalet momentleri için şaft (İnkonel 738), kompresör impeli (Ti6Al4) ve türbin 

rotorundan oluşan (İnkonel 738) toplam kütlesi Şekil 9.5’de gösterilmiş olup toplam kütle 𝑚𝑡 =

1980 𝑘𝑔’dir. 

𝐽 = 1/2𝑥𝑚𝑡𝑥𝑅2             (35) 

𝐽 = 0.5𝑥1,980𝑥0.0662 = 0.00431 (kg.m2) 

𝛼 = 75° alarak, cayroskobik momenti, 
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𝑀 = 0.00589𝑥0.3805𝑥7854𝑥𝑠𝑖𝑛75 

𝑀 = 16.92 N.m 

Moment formülünden radyal kuvveti (Frcy) hesaplayacak olursak (denklem 36), 

𝑀 = 𝐹𝑥𝑅              (36) 

16.92=Frcyx0.066 

Frcy=256.37 N 

Rulmanlara etki eden statik kuvvetler Şekil 9.6’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 9.6 Rulmanlara etki eden statik kuvvetlerin gösterimi 

𝐹𝑠𝑘 = 𝑚𝑘𝑥𝑔             (37) 

𝐹𝑠𝑘 = 1.035𝑥9.81 = 10.15 𝑁 

𝐹𝑠𝑡 = 0.387𝑥9.81 = 3.79 𝑁 

𝐹𝑠ş𝑎𝑓𝑡 = 0.770𝑥9.81 = 7.55 𝑁 

Toplam bilyeli rulmanlara etki eden statik kuvvetler denklem 38 ile hesaplanmıştır. 

𝐹𝑠𝑇 = 𝐹𝑠𝑘 + 𝐹𝑠𝑡+𝐹𝑠ş𝑎𝑓𝑡            (38) 

𝑭𝒔𝑻 = 𝟏𝟎. 𝟏𝟓 + 𝟑. 𝟕𝟗 + 𝟏𝟎. 𝟗𝟐 = 𝟐𝟏. 𝟒𝟗 𝑵 

Rulmanlara etki eden toplam radyal kuvvetler (𝐹𝑟𝑇) denklem 39 ile hesaplanmıştır. 
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𝐹𝑟𝑇 = 𝐹𝑠𝑇 + 𝐹𝑟𝑐𝑦 + 𝐹𝑟𝑘 + 𝐹𝑟𝑡          (39) 

𝐹𝑟𝑇 = 21.49 + 256.37 + 51.20 + 19.15 

𝑭𝒓𝑻 = 𝟑𝟒𝟖. 𝟐𝟏 𝑵 

Akışkanın statik basıncından dolayı kompresör ve türbin rotorunun etki alanına uygulamış 

olduğu eksenel kuvvetler denklem 40 ve 41 ile hesaplanmaktadır. 

𝐹𝑎𝑥𝑐 = (𝑃2𝐴2 − 𝑃1𝐴1) + 𝑚(𝐶2 − 𝐶1)         (40) 

𝐹𝑎𝑥𝑡 = 𝐹1 + 𝐹2 − 𝐹3 − 𝐹4           (41) 

Denklem 49’daki 𝐹1 türbin rotor diskinin sol yüzüne, 𝐹4 ise sağ yüzüne etki eden eksenel 

kuvvetlerdir (Denklem 42 ve 43). 

𝐹1 = 𝑃𝑥𝐴              (42) 

𝐹4 = 𝑃𝑥𝐴              (43) 

𝐹2 = ∆𝑃𝑥𝐴              (44) 

𝐹3 = 𝑚(𝐶2 − 𝐶1)            (45) 

Denklem 50:51’deki türbin eksenel yük değeri AxStream yazılımından Şekil 9.7’de gösterildiği 

üzere alınmıştır. Türbin eksenel yük değeri 𝑭𝒂𝒙𝒕 = 𝟏𝟒𝟎𝟔. 𝟑𝟖 𝑵 olarak elde edilmiştir.  

Kompresör için denklem 43’de gerekli olan impel çıkındaki statik basınç 132 kPa, çıkışında ise 

341 kPa olarak bulunmuştur. Kompresör girişindeki alan 𝐴1 = 𝜋𝑟𝑡𝑖𝑝
2 = 7.24𝑥10−5 𝑚2 impel 

çıkışındaki alan 𝐴2 = 𝜋𝑟𝑖𝑚𝑝𝑒𝑙
2 = 1.32𝑥10−4 𝑚2, impel girişindeki eksenel hız 𝐶1 = 164.35 𝑚/

𝑠, impel çıkışındaki eksenel hız ise 𝐶2 = 429.10 𝑚/𝑠’dir. Havanın kütle debisi 1.402 kg/s alarak 

diğer değerler denklem 45’de yerine konulduğu zaman, 

𝐹𝑎𝑥𝑐 = (45.01 − 9.55) + 1.402(429.10 − 164.35) 

𝑭𝒂𝒙𝒄 = 𝟒𝟎𝟔. 𝟔𝟑 𝑵 

Toplam eksenel yükler ise; 

𝐹𝑎𝑥𝑇 = 𝐹𝑎𝑥𝑐 + 𝐹𝑎𝑥𝑡            (46) 

𝑭𝒂𝒙𝑻 = 𝟏𝟖𝟏𝟑. 𝟎𝟐 𝑵 olarak hesaplanmıştır. 
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Şekil 9.7 AxStream yazılımından alınan türbin eksenel yük değeri 

9.3 Rulman Ömrünün Hesaplanması 

 Seçilen rulmanın ömür hesabı denklem 47 ile hesaplanmaktadır. Bu denklemde 𝐶𝑟 

dimanik radyal yükleme oranı olup seçilen rulman için bu değer 6363 N’dur. 𝑛 rulman iç çapının 

devir sayısı olup değeri 75000 rpm’dir. 𝑃𝑟 dinamik eşdeğer radyal yükler olup denklem 48 ile 

hesaplanmaktadır. 

𝐿ℎ =
106

60𝑥𝑛
(

𝐶𝑟

𝑃𝑟
)

3
            (47) 

𝑃𝑟 = 𝑋. 𝐹𝑟𝑇 + 𝑌. 𝐹𝑎𝑥𝑇           (48) 

𝐹𝑟𝑇  𝑖𝑙𝑒 𝐹𝑎𝑥𝑇 kuvvetleri denklem ve denklem ile bulunmuştu. 

𝑋  dinamik radyal, Y ise eksenel yükleme katsayıları olup ile Şekil 9.8’de gösterilen tablodan 

okunmaktadır. 25° temas açılı bilyeli rulman için X=0.41, Y=0.87 olarak bulunmuştur. 
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Şekil 9.8 X ve Y dinamik yükleme katsayılarının bulunması [14] 

𝑃𝑟 = 1722.02 N değeri denklem 47’da yerine yazılırsa, 

𝐿ℎ = 11 saat olarak bulunur. Bulunan bu değer şartname motor çalışma değeri olan 2 saatin 

üzerinde olduğundan seçilen rulman uygundur. Dinamik yükleme kapasitesi denklem 49 ile 

50x106 devir olarak hesaplanmıştır. 

𝐿ℎ = (𝐶/𝑃𝑟)3             (49) 

Yapılan hesaplamalara ilaveten seçilen bilyeli rulmanın analizi AxStream yazılımının rulman 

modülü (AxBearing) ile yapılmıştır. Modülün Şekil 9.9’da görüleceği üzere özellikler kısmında 

seçilen rulman ile ilgili özellikler ve hesaplanan eksenel ile radyal yükler türbin ve kompresör 

için ayrı ayrı girilmiştir. 

 

Şekil 9.9 AxBearing modülüne seçilen rulman değerlerinin girilmesi 
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Analiz sonucunda elde edilen değerler türbin ve kompresör tarındaki rulman olmak üzere Şekil 

9.10’da görülmektedir. Rulmanlar için gerekli katılık değeri (stiffness) türbin tarafı için 

29254000, kompresör tarafı için 40606000 N/m’dir. Gerekli bilye çapı ise verilen iç ve dış 

çaplara göre 14 adet bilye için 5.58 mm’dir. 

 

Şekil 9.10 Rulman katılık sonuçları (a) Türbin tarafındaki rulman, (b) kompresör tarafındaki 

rulman 

Belirtilen çalışma koşullarındaki rulman üzerindeki temas gerilmelerini hesaplamak için Şekil 

9.11’de belirtilen Si3N4 seramik bilyenin malzeme özellikleri ile rulman iç ve dış gömleğini 

oluşturan metalin (X30CrMoN15-1) yazılıma girilmiştir. 

 

Şekil 9.11 Rulman temas gerilme analizi için malzeme özelliklerinin tanımlanması 
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Hesaplamalar sonrasında rulman iç bileziği üzerinde oluşan maksimum gerilme türbin 

tarafındaki rulman için 1.16 GPa olurken, dış bilezikteki maksimum gerilme 2.94 GPa olurken 

bu değerler kompresör tarafındaki rulmanlar için sırasıyla 1.72 ve 3.47 GPa olarak hesaplanmıştır 

(Şekil 9.12).  

Şekil 9.12 Temas gerilme analiz sonuçları 

Rulmanın yağlaması için JP8 yakıtı seçilmiş olup bahse konu yağlama yağının özellikleri Şekil 

9.13’ten görüleceği üzere modüle girilmiştir. 
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Şekil 9.13 Seçilen yağlama yağı özelliklerinin modüle tanımlanması 

Yapılan analize göre 100 C’lik rulman ortalama çalışma sıcaklığında rulman tarafından sağlanan 

motor güç kaybı türbin tarafında 0.46 kW, kompresör tarafındaki rulman için ise 0.42 kW olarak 

belirlenmiştir. Bilye hızı ise 31273.9 dev/dk, radyal kuvvet 8789 N olarak tespit edilmiştir (Şekil 

9.14). 

 

Şekil 9.14 Rulman sıcaklık oluşumu analiz sonuçları (a) türbin tarafı rulmanı, (b) kompresör 

tarafı rulmanı 
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10. İmalat Metodu Seçimi, Üretilebilirlik ve Montaj Edilebilirlik Değerlendirmesi 

 Motor kompentlerinin malzemeleri özellikle kolay imal edilebilir malzemeler olarak 

seçilmiştir. Kompresör impel malzemesi olarak seçilen Ti6AlV4 malzemesi talaşlı imalat ile 

CNC frezede işlenebilir. Aynı malzeme kullanılarak difüzör ve statorlarda aynı şekilde talaşlı 

imalat ile yöntemi ile imal edilebilirler. Türbin malzemesi olarak seçilen İnkonel 738 kanatçıklar 

ve disk olmak üzere yekpare olarak talaşlı imalat yöntemi ile imal edilebilmektedir. Ancak son 

yıllarda öne çıkan katmanlı imalat yöntemi ile imal edilmesi mümkündür. Rotor kısmı İnkonel 

718 çeliği olup kolay imal edilebilir ve talaşlı imalat yöntemi ile CNC tornada işlenerek imal 

edilmesi mümkündür. Yanma odası İnkonel 8.1 çeliğinden olup talaşlı imalat veya döküm 

yöntemi ile imalatı mümkündür. Yanma odası döndürücüleri için Ti6AlV4 malzemesi seçilmiş 

olup döküm yöntemi ile imal edilebilmektedir. Nozul İnkonel 718 çeliğinden döküm yöntemi ile 

imal edilebilmektedir. 

 Motor parçaları birbirlerine rahatlıkla montajlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. İlk olarak 

Mil koruyucu iç muhafazaya, Difüzör 6 adet M6 cıvata ile bağlanır. Yağlama ve yakıt boruları 

difüzör içinden geçirilerek mil muhafazası ile bağlantıları yapılır. Difüzör ve Türbin statorları 

üzerindeki yuvalara rulmanlar yerleştirilir. Ardından mil ile kompresör sıkı geçme ile birleştirilir 

ve özel işlenmiş somun yardımı ile kompresör mile eksenel olarak sabitlenir. Ardından 

kompresör mil komplesi mil koruyucu içeresinden geçirilir. Yanma odası ile türbin statoru sıkı 

geçme ile birbirine sabitlenir ardından 6 adet M6 cıvata ile stator yanma odası komplesi mil 

koruyucunun diğer yüzüne monte edilir. Türbin rotoru mile sıkı geçme ile bağlanır ve 2 adet 

somun ile eksenel olarak sabitlenir. Kompresör önü kapak parça 11 adet M4 cıvata ile difüzör 

üzerindeki deliklere monte edilir. Dış muhafaza parçası türbin tarafından geçirilerek stator 

üzerindeki deliklere hizalanır ve aynı deliklere nozul hizalanır ve 6 adet M6 cıvata ile monte 

edilir. 

11. Sonuçların Değerlendirilmesi ve İleriki Çalışmalar için Öneriler 

 Teknik şartname kapsamında 0.67 kN itki kuvvetine sahip ağırlığı 6000 gram’ı ve özgül 

yakıt tüketimi 38 gr/kN.s’yi geçmeyen ve en fazla 22 cm çapa, 50 cm uzunluğa sahip motorun 

tasarımı yapılmıştır. Tasarım ve analizler sonucunda motor geometrisi ve yakıt tüketimi 

konularında teknik isterler karşılanmıştır. İki saat istenen motor ömrü 5.14 saat olarak 

hesaplanmış, 2 saat çalışması beklenen motorun rulmanlarının 11 saat ömre sahip olduğu 

belirlenmiştir. Motor tasarımında malzeme seçiminde motor ağırlığı göz önüne alınarak genel 

olarak yüksek ısıl mukavemete düşük yoğunluğa sahip malzemeler seçilmiştir. Ancak motor 
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toplam ağırlığı 6025 gram olarak hesaplanmış olup şartname isterini 25 gram ile aştığı 

görülmüştür. Bahse konu 25 gram ağrılığın çok düşük olması sebebi ile motorun istenilen görev 

ve amaç için kullanılabilir olduğu değerlendirilmiştir. Genel olarak tasarım ve analizde birçok 

farklı yazılım kullanılmıştır. Kompresör kısmı Ansys, türbin kısmı AxStream yazılımları 

kullanılarak tasarım ve analizler yapılmıştır. Genel olarak tasarım ve analizde en çok zorlanılan 

bölüm rotor dinamiği kısmı olmuştur. Ansys programında yapılan analizlerde tatmin edici 

sonuçlar alınmamış olup rotor dinamiği analizlerinin AxStream Rotor Dynamics modülü ile 

yapılmasına karar verilmiştir. Bahse konu modülün kullanım olarak basit ve çok iyi analiz 

sonuçları verdiği görülmüştür.  

 Tasarım ve analizlerde bir metodoloji geliştirilmesinin ve bu metodoloji üzerinden 

ilerlenmesinin hem zaman hem de iş gücü açısından önemli kazançlar sağlayacağı görülmüştür. 

Turbojet motor tasarımına termodinamik çevrim ile başlanmış daha sonra kompresör tasarımı, 

türbin tasarımı, yanma odası tasarımı, yatak/rulman hesapları ve seçimi ve son olarak rotor 

dinamiği ile devam edilmiştir. Tasarım ve analizlerin öncelikle bir boyutlu hesaplamalar ile 

başlanması sonrasında ise iki boyutlu hesaplama ve analizlerden sonra son olarak üçboyutlu akış 

analizi ile devam edilmesi gerekmektedir. Özellikle CFD analizlerinde elde edilen sonuçlar 

çevrimin optimize edilmesine kompresör ve türbin tasarımında değişikliklere neden olmuştur. 

Analizler sonucunda tasarıma tekrar dönülerek gerekli değişikliler ile tasarım optimize 

edilmiştir. Türbin tasarımında özellikle iki boyutlu akış yolu ile kanatçık profillerinin türbin gücü 

ve verimi üzerinde çok önemli etkilere sahip olduğu görülmüştür. Türbin tasarımında bir boyutlu 

hesaplama ve analizler sonrasında iki boyutlu akış yolu analizleri ile kompresörün ihtiyaç 

duyduğu güç ve verim optimize edilmiştir. İki boyutlu CFD akış yolu analizleri ile kanatçık 

profilleri optimize edilmiştir. Daha sonra elde edilen akış yolu ve kanatçık profilleri CFD 

analizleri ile gerçeklenmeye çalışılmıştır. CFD analizlerinden elde edilen sonuçlar ile iki boyutlu 

akış tasarım/analizlerine ve kanatçık profil tasarımına geri dönülerek istenilen güç, verim ve 

termodinamiksel değerler elde edilinceye kadar optimizasyon süreci işletilmiştir. Türbin 

tasarımında AxStream in CFD modülü olan AxCFD, mesh kalitesi konusunda zayıf kalmıştır. 

Bu nedenle arttırılan mesh kalitesi ile yapılan analizlerde istenilen türbin çıkış gücüne 

yaklaşıldığı görülmüştür. Programın ticari versiyonunda veriyi dışarıya aktarma opsiyonu olması 

sebebiyle Starccm veya Ansys yazılımlarına aktarılacak veri ile çok daha hassas sonuçlar 

alınabileceği görülmüştür. Rotor dinamiği analizlerinde tasarımı yapılan rotorun sorunsuz 

çalışabileceği görülmüştür.  
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 İleriki çalışmalarda özellikle rotor dinamiği konusunda eğitimlerin arttırılmasının bu 

kapsamda üniversitelerin makine mühendisliği bölümlerinde seçmeli ders olarak rotor dinamiği 

dersinin verilmesinin uygu olacağı değerlendirilmiştir.  

12. Risk Analizi  

      Tasarımı yapılan motorda öngörülen en önemli risk türbin giriş sıcaklığını 1125 K gibi 

yüksek bir sıcaklık olması ve bu sıcaklıkta kanat soğutması kullanılmadan çalışılmasıdır. Ayrıca 

türbindeki gerilmelerin 574 MPa civarında olması ve türbinin 75000 dev/dk. gibi yüksek bir 

devirde çalışması türbini yapısal olarak zayıflatmaktadır. Belirtilen devirde ve gerilme ile termal 

olarak türbin ömrünün 5.14 saat gibi düşük bir çalışma ömrüne sahip olduğunu göstermektedir. 

Ancak motor çalışma saatinin 2 saat ile kısıtlanması bu risklerin öngörülebilir olduğunu ifade 

etmektedir. Kompresör kısmında ise maksimum gerilmelerin 360 MPa civarında olması ve 

Ti6AlV4 malzemenin akma dayanımın 900-1000 MPa civarlarında ve maksimum sıcaklığın 600 

K civarında olması kompresör için herhangi termal veya yapısal riskin bulunmadığını 

göstermektedir. Diğer bir risk ise rotorun balansızlık durumunda çekme gerilmelerinin rotor 

üzerinde türbin tarafında 800 MPa, kompresör tarafında ise 950 MPa’a kadar yükselmesidir. 

Ancak bu durum İnkonel 718 çeliğinin çekme gerilmesi dayanımının 1240 MPa olması nedeni 

ile öngörülebilir bir risktir. Türbinin titreşişim analizlerinde ise 73028 dev/dk’da türbinin 

rezonans frekansına %2.5’luk bir marj ile çalışmasıdır. Motoru bu devirde çalıştırmak türbinin 

titreşimden dolayı zarar görme riski doğurmaktadır. Bu nedenle türbin 73000-73500 dev/dk 

aralığında çalıştırılması tavsiye edilmemektedir. 
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