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1. PROJE ÖZETİ
Jet motorlarının tarihi M.Ö 150’ye dayandırılabilir. Söz konusu icadın adı Aeolipile’dir.
Bu cihaz bir kürenin kendi ekseni üzerinde hızla dönmesini sağlamak için iki nozul tarafından
yönlendirilen buhar gücünü kullanır. Turbojet motoru için son uygulamalardan biri Olympus
593 motorunu kullanan Concorde idi. Tasarım sırasında turbojet, daha düşük hızlar için turbo
fanların avantajına rağmen, ses hızının iki katı hızda seyir için optimum olarak bulundu.
Concorde için Mach 2.0'da belirli bir itme kuvveti üretmek için, Mach 0.86 optimum hızında
General Electric CF6 gibi modern bir yüksek baypaslı turbofana göre daha az yakıt
gerekiyordu. Turbojet, jet motorunun en eski ve en basit şeklidir. Turbojetin ana bileşeni çok
kademeli bir kompresör, bir yanma odası ve tek veya çok kademeli bir türbinden oluşur. Yüksek
özgül itme üretirler ve yüksek ses altı ve sonik uçuş hızları için uygundur.
Bu çalışmada amaç deniz seviyesi (101.325 kPa hava basıncı) standart gün (15°C Hava
sıcaklığı) statik (durağan) koşulda çalışacak biçimde jet motoru tasarlamaktır. Çalışmada
öncelikle detaylı tasarım geliştirme ve fizibilite çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda
termal (yanma odası, kompresör ve türbin), performans çevrimleri, akış (türbin ve kompresör),
dinamik (rotor) ve mekanik hesaplamalar yapılmıştır. Çevrim performans analizleri için
GASTURB programı kullanılmıştır. Rotor dinamik analizleri için DyRoBes yazılımı tercih
edilmiştir. Kompresör ve türbin için mekanik tasarım gerçekleştirilmiştir. Kompresör, şaft,
rotor, difüzör, stator için düşük ve yüksek çevrim yorulma hesapları gerçekleştirilmiştir.
Mekanik ve yorulma hesaplamlarında ANSYS yazılımı kullanılmıştır. Türbin ve akış analizleri
3 boyutlu olarak ANSYS CFX’de gerçekleştirilmiştir. İlerleyen aşamada rotor için rulman
seçimi, rulman yükü ve ömrü hesabı yapılmıştır. Malzeme ve imalat proses seçimleri
gerçekleştirilerek üretilebilirlik ve montaj edilebilirlik değerlendirilmiştir. Bu kapsamda
kanatçıklar, disk, kompresör, difüzör, yanma odası, rulman, şaft ve dış kaplamalar
incelenmiştir. Son olarak maliyet hesabı ve risk analizi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar
değerlendirilirse, performans ve aerodinamik tasarım motor daha füzeye takılı değilken ve sıcak
ve soğuk hava etkisi olamdan yapılmıştır. Motor füzeye takılıp 5000 metre irtifada 0,8 Mach
hızla uçacağından ISA ve manevra etkileride etkileyeceği için termal analizlerde parçaların
üzerine etki edecek en yüksek sıcaklıklara göre malzemenin doğruluğunun kontrolü yapılmıştır.
Yüksek sıcaklı akışlarda toplam sıcaklık ve statik sıcaklık arasında farklar vardır. Performans
bölümündeki GASTURB programından elde edilen tablolara baktığımızda toplam sıcaklıklar
statik sıcaklıklardan fazla olduğu için termal analizler de toplam sıcaklıklar kullanılmıştır. Füze
motoru belirli bir hedefe varıp patlayacağı için türbin kanatçıkları ve diskin ayrı ayrı
üretilmesindense yekpare üretilmesi karar verilmiştir. Türbin kanatçıkları diske göre daha fazla
hasar gördüğü için diskin malzemesi de kanatçıklarda kullanılan malzeme kullanılmıştır.
Kavramsal tasarımda türbin ve disk malzemesinin 5000 metre irtifada OTDF değerinden elde
edilen 1009,13 K sıcaklığı karşılamadığı analiz sonuçlarında görülmüştür. Bu yüzden aynı
yoğunluğa sahip (yoğunluğun düşük olması hem motor ağırlığı hemde rotor dinamiği açısından
önemlidir) daha dayanıklı malzeme kullanılmıştır. Rotordinamiği analizi kapsamında türbin ve
kompresör için yer değiştirme değerleri iyileştirilmiştir. Rotor için 23500 rpm değerinde
0,053127 mm değeri hesaplanmıştır. Verilen boşluk değeri için bu değer oldukça yeterlidir.
Kompresör için ise 28000 rpm de 0,052691 mm değeri elde edilmiştir. Rulman kuvvetlerine
baktığımızda 1 ve 2. rulman için yapılan rijitlik ve sönüm değerleri iyileştirmeleri sonucunda
51500rpm de 499,67 N ve 58000 rpm değerinde 527,74 N değerleri hesaplanmıştır.
Anahtar kelimeler: Jet motoru, mekanik tasarım, termal tasarım, malzeme seçimi,
GASTURB, ANSYS, Rotordinamiği analizi
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2. GiRiŞ VE AMAÇ
Turbojet, jet motorunun en eski ve en basit şeklidir. Turbojetin ana bileşeni, Şekil 2'de
gösterildiği gibi çok kademeli bir kompresör, bir yanma odası ve tek veya çok kademeli bir
türbinden oluşur. Yüksek özgül itme üretirler ve yüksek ses altı ve sonik uçuş hızları için
uygundur.
Jet motorunun temelinde Newtonun ikinci yasısı olan etki-tepki prensibi yer alır. Gaz
türbin motorları yakıt ve hava içindeki potansiyel enerjiyi kinetik veya mekanik enerjiye
çeviren makinalardır. Elde ettiği yüksek enerjili gazı geriye doğru çok kuvvetli bir şekilde
püskürtür. Yanan yakıt-hava karışımı ise motorun çıkışına yönlendirilerek itme kuvveti
oluşturulur.Nispeten az miktardaki havayı oldukça fazla hızlandırarak tepki sağladıklarından
yakıt tüketimleri fazladır.

Şekil 2.1. Enerji elde etme fazları ( Savaranamutto,et.al,2001)

Jet motorları Brayton çevriminin biraz farklı olduğu jet tahrik döngüsüyle çalışmaktadır.
İdeal bir Brayton çevriminde, türbin çıkışından gelen gaz atmosferik basınca genişlerken tahrik
çevriminde türbindeki gazlar atmosfer basıncına genişlemez. Uçağın hareketi, motor içindeki
akışkanın uçuş yönünün tersine doğru hızlandırılmasıyla sağlanır. Bu olay, az miktardaki
akışkanın oldukça hızlandırılmasıyla gerçekleşir.
Hava yolu şirketlerinde uçak performansı, uçak verimliliği,ekonomiklik,güvenlik ve az
çevresel etki ile nasıl çalıştırılacağının belirlenmesi önemli iken silahlı kuvvetlerde ise en büyük
avantajı sağlayacak şekilde kullanılması için performans özellikleri önemlidir.
Tasarımı yapılacak motor küçük ölçekli turbojet motorudur. Küçük ölçekli gaz
türbinleri ile normal boyuttakiler arasında çalışma prensibi açısından herhangi bir farklılık
bulunmamaktadır fakat boyut küçülmesinden oluşan bazı farklılıklar bulunmaktadır.
•

Kanat ucu açıklığının kanat boyuna oranı arttığı için bu açıklıktan kaçan kaçak hava
debisinin toplam hava debisine oranı da artmaktadır.
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•

Çark boyutu da küçüldüğü için yataklama elemanlarının küçük kanat ucu açıklığını
sağlamasıda zorlaşmaktadır.

•

İmalattan veya mekanik tasarımından kaynaklı geometrik ve mekanik kısıtlamalar daha
fazladır.

•

Bunlar imalat toleranslarının ve yataklama teknolojisinde de zorluk meydana
getirmektedir.

Şartname de verilen ölçüler ve TEI mühendisleri tarafından verilen eğitimlerden yola
çıkarak tasarımı yapılacak motorun füze motoru olmasına karar verilmiştir.
Teknik olarak yapılabilirliği ve ticari olarak uygunluğunu (maliyeti) karşılayabilen
motor

seçimi

yapılıp

değerlendirilmiştir.

Motor

tasarımının

performans

isterleri,

ölçülendirilmesi ve mekanik tasarımı deniz seviyesinde (on-dizayn ) yani motor füzeye
takılmadan önce yapılmıştır. Termal analizler parçaların hangi irtifada maksimum sıcaklığa
ulaşacaksa o noktalarda incelenmiştir. Füze motorlarında kaplama ve türbin kanatçıklarında
soğutulma yapılmadığı görülmüştür. Motorumuzda da kaplama ve soğutmaya ihtiyaç olmadığı
gösterilecektir.
Bu çalışmada amacımız deniz seviyesi (101.325 kPa hava basıncı) standart gün (15°C
Hava sıcaklığı) statik (durağan) koşulda çalışacak biçimde jet motoru tasarlamaktır. Bu
kapsamda üçüncü bölümde detay tasarm geliştirme ve fizibilite çalşmaları gerçekleştirildi.
İlerleyen bölümde malzeme ve özel proses seçimi detayları açıklanmıştır. Altıncı bölümde
rulman seçimi, rulman yükü ve ömrü hesabı yapılmıştır. Sonraki bölümde malzeme ve imalat
proses seçimleri gerçekleştirilerek üretilebilirlik ve montaj edilebilirlik değerlendirilmiştir.
Daha sonra maliyet hesabı gerçekleştirilmiştir. Son bölümlerde sonuçların değerlendirilmesi ve
ileriki çalışmalar için öneriler verilmiş ve risk analizi gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 2.2. PBS TJ100P motor örneği

3. DETAY TASARIM GELiŞTiRME VE FiZiBiLiTE ÇALIŞMALARI

Piyasa da birçok farklı tasarıma sahip mikrojet motor bulunmaktadır. Bunların arasında
TEI’nin üretmekte olduğu TEI-TJ90, TEI-TJ300 gibi motorlarla birlikte PBS Aerospace
firmasının üretmiş olduğu PBS TJ100 ve PBS TJ150 gibi motorlar da JeTürk takımının
tasarlamış olduğu jet motoruyla benzer sınıflarda bulunmaktadır. İsterler doğrultusunda
minimum iki saat çalışması hedeflenen bu motorun TEI-TJ300 gibi füze motoru olarak görev
icra edeceği düşünülmüştür. Füze motoru olacağı için JeTürk motorunun görevini yerine
getirdikten sonra imha olacağı düşünülerek türbin bölümünde rotor ve stator kanatçıklarını
diskle bütün olacak şekilde tasarlanmıştır. Maliyet seçiminde motorun imha olacağı göz önünde
bulundurularak mümkün olduğunca malzeme maliyetinden kısılmış, en optimum malzemeler
kullanılmaya çalışılmış ve tasarımlar istenen parametreler doğrultusunda yekpare tasarlanmaya
çalışılarak işçilikten tasarrufa gidilmiştir. Malzeme seçimleri Türkiye’de temin edilebilecek
malzemeler ve üretime geçilebilecek malzemeler kullanılmaya çalışılmıştır. Dışa bağımlılık
azaltılarak parçaların ulaştırma masraflarından da tasarruf edilmesi hedeflenmektedir. Bu
sebeple ekstra üretim sürecinden ve maliyetten tasarrufa gidilebilmekte ve piyasadan önemli
bir pazar payı kazanması öngörülmektedir.
Tasarımın bilgisayar ortamında iyileştirme çalışmaları devam ederken ağırlıklı olarak
doğrulama testlerine başlanması ve bu testlerde tespit edilen sorunların çözülmesine yönelik
çalışmaların

başlatılması

hedeflenmektedir.

Motorun

olgunluk

seviyesine

ulaştığı
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kararlaştırılarak uçuş testlerine başlaması planlanmaktadır. Tedarik, imalat, montaj ve test gibi
aşamalarda ilerleme kat edildikten sonra motorun çalıştırılarak ilgili optimizasyonlarının
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Optimizasyonlardan sonra tam yükte çalıştırma
gerçekleştirilerek bu test sonucunda daha kapsamlı bir sonuç elde edilmiş olacaktır.
Üretim ve test aşamalarında potansiyel müşteriler ile iletişime geçilip fiyatlandırma
çalışmalarının yapılması ve müşteriler için bir teslimat takvimi hazırlanması düşünülmüştür.

3.1 Detay Motor Tasarımının Tarif Edilmesi
Kavramsal tasarım raporunda ön dizaynı yapılan motorun detay tasarımında eksik
olan yerler tamamlanıp motor parçalarının birbirleriyle olan bütünlüğü incelenmiştir.
Termodinamik açıdan şartları sağlayan motor isterleri Aero bölümüne verilmiştir. Burada
parçalar üzerinde iyileştirilmeler yapılmıştır, gerekli olan parçalarda ölçü değişimine
gidilmiştir. Ölçüleri oluşan parçalar mekanik tasarımda uygun analizler yapılarak kontrol
edilmiştir. Parçalarda Ansys CFX analizleri yapılıp performanstan verilen isterleri sağlayıp
sağlamadığına bakılmıştır. Malzeme ve imalat yöntemleri belirlendikten sonra gerekli
görülen yerlere termal analizler yapılıp malzeme dayanımına bakılmış, döner parçalar için uç
açıklığı ve parçalar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Termal açıdan uygunsuz görülen yerlerde
malzeme değişikliğine gidilmiştir. Özellikle motor ağırlık şartı olduğu için malzeme
seçiminde yoğunluk ve Türkiye piyasasında kullanım ve elde edilebilirliğine bakılmıştır.
Rotor dinamiğinde ise kompresör ve türbinin ağırlıkları ve eylemsizliklerinin birbiriyle olan
ilişkisi doğrultusunda şaft ölçüleri elde edilmiştir. Motor tasarımında parçalar birbirleriyle
bağlantılıdır, bu yüzden herbir bölümle eş zamanla çalışılmıştır.
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Tablo 1. Detay Tasarım Tablosu
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3.2 Motor Performans Çevrimi Hesaplamaları
Performans analizi yaparken
-

Konfigürasyon seçimi

-

Motorun boyutu, ne kadar hava alacağı, kullanıma uygunluğu isterlerleri
karşılayabilmesi

-

Motoru yaparken zorlayacak olan teknolojiye karar verilmesi

-

Ürünün nelerden oluşacağı, ürünü tanımlayan dizaynlar yapılmasına karar verilmiştir.
Bir uçak motorunun performansı, bir uçağı uçuş rejimlerinde verimli bir şekilde

hareket ettirmek için gereken gerekli itme kuvvetini sağlama kabiliyetidir.
Motor performans parametreleri şu şekilde tanımlanır:
1.İtme verimi
2. Termal verim
4.Genel verim
5. Kalkış itme kuvveti
6. Özgül yakıt tüketimi
7. Uçak menzilli
8. Pervane verimi (Tasarımını yapacağımızda pervane bulunmayacağından verim dikkate
alınmayacaktır.)

Tablo 2. Performan Analizi Tablosu

Şartnamede verilen değerler ve isterler doğrultusunda her şeye bir varsayımla başlanıp,
iterasyonlar yapılacaktır. İlk olarak çalışma noktası (on-dizayn) da bir tasarım yapılıp daha
sonra analizi yapılarak, analiz sonucuna göre istenen isterleri karşılayıp karşılamadığına
bakılacaktır.
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On dizayn aşamasında

motoru zorlayıcı koşul belirlenmiştir. Yapılan literatür

çalışmaların sonucunda motoru zorlayıcı koşul olarak deniz seviyesi belirlenmiş ve bu duruma
göre dizayn yapılmıştır. Alçak irtifa rüzgar direnci yüzünden motorlar fazla zorlanır ve yakıt
sarfiyatı yükselir. İrtifa arttıkça havanın incelmesi ve buna bağlı olarak hava direnci ve
yoğunluğu azaldığı için istenilen itki kuvvetini karşılamak için daha az yakıt tüketimi
yapmaktadır.
Şartnamede bize verilen isterler doğrultusunda tasarlayacağımız turbojet motorunun
tasarım noktası isterleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ayrıca tasarlanacak kompresörün
tasarım noktası deniz seviyesi (101,325 kPa hava basıncı) standart gün (15°C hava sıcaklığı)
statik (durağan) koşuldur. Tablo 3’te tasarım noktası girdileri verişmiştir.

Tablo 3. Tasarım Noktası Girdileri

31.03.2021 tarihinde TEI mühendisleri tarafından verilen performans analizi
eğitiminde verilen basınç oranları 50, T1= 250 K alınan İzantropik üssel- Sıcaklık ( K) grafiği
not alınmış ve bu grafiğe göre bu yaklaşım ispatlanmıştır. İlk olarak verilen örnek grafik
üzerinden yaklaşım açıklanacaktır.
Hava için sıcaklıkla özgül ısı değişimini veren bir tablo kullanılmıştır.
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Tablo 4. SI Birimlerinde Standart Atmosferik Basınçta Havanın Özgül Isı Oranı[1]

Tablo 2 de görülen tablo değerleri kullanılarak FORTRAN programında bir grafik çizilmiş ve
bu verilerin 4. dereceden bir polinom için fit edilmiştir.

Tablo 5. Sıcaklığa bağlı havanın özgül ısı oran değişimi
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Tablo 5’de 4. dereceden bir polinom için fit edilen katsayı değerleri kullanılarak özgül
ısı oranı sıcaklığın bir fonksiyonu olarak elde edilmiştir. Bu eşitlik aşağıda verilmiştir.

g (T ) = 1.37215 + 2.54176 ´ 10- 4 T - 6.73955´ 10- 7 T 2 + 5.1529 ´ 10- 10 T 3 - 1.31586 ´ 10- 13T 4
Özgül ısı oranı fonksiyonunun ortalaması
T

1 2
g=
g (T ) dT
DT Tò
1

ile hesaplanabilmektedir.
Özgül ısı oranı ortalaması
T2

2
3
4
5
1 æ
-4 T
-7 T
- 10 T
- 13 T ö
g=
1.37215
T
+
2.54176
´
10
6.73955
´
10
+
5.1529
´
10
1.31586
´
10
ç
÷
T2 - T1 è
2
3
4
5 øT

1

olarak elde edilir. Kompresörden çıkan havanı gerçek çıkış sıcaklığını elde etmek için ilk olarak

g = 1.4 alınır ve sıcaklığın ulaşabileceği maksimum sıcaklık T2, max hesaplanır. Kompresörün
giriş ve çıkış sıcaklıları arasında özgül ısı oranının g ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama
özgül ısı oranı g için yeniden bir çıkış sıcaklık değeri hesaplanır. Daha sonra g = 1.35 ve

g = 1.30 değerleri için aynı işlemler tekrarlanır ve ortalama özgül ısı oranları g için
hesaplanana düzeltilmiş sıcaklık değerlerinin aritmetik ortalaması alınır. Bu yaklaşımda daha
fazla özgül ısı oranı g kullanılarak da yaklaşık aynı sıcaklık değerleri elde edilmektedir.
Hesaplamaların hızlı olması açısında bir FORTRAN programı yazılmış olup Şekil 3.1 ‘de
görülmektedir.
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Şekil 3.1. FORTRAN kullanılarak elde edilen değerler programı

Teknofest eğitiminde kompresör çıkışındaki sıcaklık hesap değerlerini gösteren grafikte
basınç oranı P2 /P1 = 50 ve kompresör giriş sıcaklık değeri T1 = 250 K için çıkış sıcaklığının
gerçek değeri 745,5 K olarak verilmektedir. Bu değerler kullanılarak geliştirmiş olduğumuz
yaklaşım ile gerçek çıkış değerine ulaşmak istenmiştir.

Özgül ısı oranı , Hesaplanan T2 sıcaklığı

Ortalama, g

Ortalama, g için T2 sıcaklığı

g

(K)

1.4

764.4692

1.384048

740.2416

1.35

689.3087

1.387821

745.9515

1.3

616.6091

1.391295

751.2199

Ortalama T2

(K)

745.8058

Tablo 6. Özgül Isı Oranı Tablosu

Geliştirilen bu yaklaşım sonucunda verilen gerçek T2 değerine çok yakın bir sıcaklık değeri
elde edilmiştir. Yüksek basınç oranına sahip kompresörlerde bu yaklaşımın kullanılması
gerekirken düşük basınç oranlı kompresörler sıkıştırma sonunda çıkış sıcakları çok yüksek
olmadığından özgül ısı oranları da çok fazla bir değişime uğramayacaktır.
Kullanacağımız motor isterleri için şartnamede verilen toplam giriş sıcaklığı T1= 288,15
K kabul edilip T2 değeri Fortran programında kodlar girilip düzeltilmiş sıcaklık elde
edilmiştir.
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Şekil 3.2. FORTRAN program kodları.

Aynı programda basınç oranı sabit tutulup γ değerleri değiştirilerek düzeltilmiş γ ve düzeltilmiş
sıcaklık değerleri elde edilmiştir.

Özgül ısı oranı

Hesaplanan T2 sıcaklığı

,g

(K)

1.4

480,781

1,396

479,044

1,38

471,946

1,396

479,189

1,36

463,02

1,397

479,33

1,32

444,899

1,397

479,688

Ortalama, g

Ortalama T2

Ortalama, g için T2 sıcaklığı
(K)

479,313 K

Tablo 7. Düzeltilmiş Özgül Isı Oranı Tablosu

Düzeltilmiş γ’ya bağlı sıcaklık değerlerinin aritmetik ortalaması alınmış ve 479,313 K
bulunmuştur. Düzeltilmiş γ ların aritmetik ortalaması alınıp ise 1,397 değeri bulunmuştur.
İşlem kolaylığı açısından T2= 479,313 K , γ = 1,4 olarak kabul edilmiştir. Eğitimde verilen γ’ya
bağlı olarak bulunan sıcaklık değerleri arasında fark varken, bizim basınç oranımızın düşük
olmasından kaynaklı farklar çok azdır.
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Şekil 3.3 ‘de bir turbojet motorunun bileşenleri olan kompresör, yanma odası, yüksek basınç
türbini ve yakınsak-ıraksak nozulu ve istasyon numaraları gösterilmiştir.

Şekil 3.3. Turbojet motorunun istasyon numaralarının gösterimi

Performans analizlerini yaparken TEI mühendisleri tarafından verilen eğitimde
performans analizleri için kullanılması tavsiye edilen GASTURB programı kullanılmıştır.
Motorun performans analizi yapılmadan önce GASTURB programı kullanılarak deniz seviyesi
için basınç oranlarına göre verimler, yanma odasındaki basınç kaybı, akış debisi, türbin giriş
sıcaklığı ve özgül yakıt tüketimi grafikleri elde edilip değerler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Basınç
Oranı

Motor Debisi

Politropik

Yanma Odası

Yanma

Türbin

Politropik

Net İtki

Özgül Yakıt

(W2)

Kompresör

Basınç Kaybı

Verimi

Giriş

Türbin

(kN)

Tüketimi

Verimi

(%)

Sıcaklığı

Verimi

(g/kN/s)

(T4,K)

6

4,44

0,9

3

0,99988

1200

0,9

2,96

25,1

5,6

4,38

0,9036

3,11

0,99986

1140

0,9002

2,64

24,5

5,15

4,06

0,904

3,23

0,999834

1060

0,9005

2,32

23,9

4,8

3,88

0,912

3,35

0,99981

990

0,9001

2

23,5

4,4

3,68

0,9056

3,48

0,99977

930

0,9015

1,76

23,1

3,48

0,9048

3,56

0,99972

890

0,9020

1,52

23

4,1

Tablo 8. Basınç Oranlarına Göre Parametreler Tablosu
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Amacımız motorumuz için en uygun basınç oranı, yanma odası çıkış sıcaklığı ve motor
debi miktarını belirlemektir. İlk olarak GASTURB programında basınç oranın 6, türbin giriş
sıcaklığının 1200K ve tahmini debi miktarı 4,5 kg/s değerleri alınarak istenilen itki ve özgül
yakıt tüketimine bakılmıştır. GasTurb program sonuçları Şekil 3.4’de verilmiştir.

Şekil 3.4. GASTURB programı sonuçları

Tablo 8‘de ki değerlerin türbin haritasına bakıldığı zaman olması gerekenden farklı
geldiği görülmüştür. Elde edilen türbin haritası sonucunda türbinin yüksek debi miktarından
dolayı kompresörü döndüremeyeceği sonucuna varılmıştır.
Aynı zamanda kullandığımız

debi 4,5 (kg/s) miktarından elde edilen değerler

yukarıdaki şekil 3.4’de verilmiş olup yakıt tüketimi (g/kN/s) , net itki kuvveti (kN) ve
istasyonlar üzerindeki kesit alanlarına bakılmıştır. Tasarımı yapılacak turbojet motorumuzun
max kesit alanı 0.04 m2 civarı olup çap olarak 225 mm’ye denk gelmektedir. Şartnamede
verilen motor boyutunun maksimum çapı olan 220 mm’yi aşmaktadır. Bu yüzden debi
miktarının azaltılmasına karar verilmiştir.
Debi miktarını ve şaft rpm’ini belirlemek için literatür çalışması yapılarak mikro
turbojet motor boyutlarında kullanılan debi ve rpm değerlerine bakılmıştır. Motorun olabilecek
hava alığı ve kompresör alanları göz önünde bulundurularak hava debisinin 2,4 kg/s ve rpm
değerinin 70000 olmasına karar verilmiştir. Aşağıda olması beklenen türbin haritasını elde
etmek için GASTURB programında basınç oranlarına karşılık gelen Tablo 8‘deki değerlerin
hepsi denenmiştir
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Şekil 3.5. Elde Edilen Türbin Haritası

Şekil 3.6. Olması Beklenen Türbin Haritası

Aynı zamanda yüksek basınç oranlarında yanma odası çıkış sıcaklığı ve motor debi
miktarı azaltılarakta denemeler yapılmıştır. Denemeler sonucunda performansın amacı motor
verimini arttırmak için türbin ve kompresör verimlerinin düşük olduğu basınç oranına karar
verilmiştir. Basınç oranı 4,1 seçilmiştir. Bu orana denk gelen türbin giriş sıcaklığı 890 K’dir
fakat türbin tasarımını yapılırken yanma odası çıkışında düşüşe gidilmiş ve T4 sıcaklığı 800 K
alınmıştır.
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3.2.1 Tasarım Noktasında İdeal Çevrim Hesapları
Çevrim analizinin amacı, motor içinden geçen akışkanın hareketini mekanik açıdan ele
almadan onun termodinamik açıdan incelenmek ve belirli isterleri karşılayacak en iyi motorun
karakteristiklerini belirlemektir.
Yapılacak incelemede aşağıdaki kabuller yapılmıştır;
-

Sıkıştırma ve genleşme işlemleri tersine, adyabatik ve izantropiktir.

-

İdeal bir turbojetin kompresörü ve türbini %100 verimlilikle çalışır.

-

Akışkanın girişteki ve çıkış arasındaki kinetik enerji dağılımı ihmal edilmiştir.

-

Giriş kanalları, yanma odası, egzoz kanalı ve bunları birbirine bağlayan kanallarda
basınç kaybı yoktur.

-

Akışkan gaz döngü boyunca ayı bileşene sahiptir ve sabit özgül ısılarla mükemmel
gazdır.

-

Akışkanın kütle akışı döngü boyunca sabittir.

Basit bir gaz türbini için ideal çevrim izantropik kompresör, sabit basınçta ısı ilavesi
ve izantropik bir türbinden oluşur. Brayton (veya Joule ) döngüsüdür.

Şekil 3.7. Basit Döngü.
Şekil 3.7‘de ideal turbojet döngüsünün entalpi-entropi diyagramını gösterilmektedir.
T4 sıcaklığı yanma odasından çıkan akışkanın sıcaklık değerini göstermektedir. Türbin
rotorlarında izin verilen malzeme sıcaklıkları ya da merkezkaç gerilmeleri, T4 sıcaklığını
artırarak itkiyi ne kadar artırabileceğimize dair bir sınır belirler.
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Şekil 3.8. İdeal Joule (Brayton) çevrim için Entalpi-Entropi diyagramı
T4 sıcaklığını arttırmak istersek daha fazla yakıt vermemiz gereklidir. Grafik üzerinden
okuyacak olursak kompresörün ihtiyaç duyduğu güç H2-3 entalpi değişimi aynı basınç çizgisi
üzerinden T4 sıcaklığının artırıldığı yere gelirsek, H2-3 entalpi değişimi kompresöre
yetmektedir. Yüksek basınç türbinin ürettiği geriye kalan güç itkiyi arttırmaya yarar yada şaftı
çevirmek için kullanılır.
•

2-3 hal değişimi (mükemmel gaz izantropik sıkıştırılması) :

T2= 288,15 K,

T3= 448,66 K

P2= 101,325 kPa
h2 = 288,3026 kJ/ kg

Kompresör çıkış basıncı πc =

P3
P2

=4,1 → P3 = 411,278 kPa

Termodinamik özellikleri ve diyagramları Ek-2 bölümünde verilen Tablo A-17
Havanın mükemmel gaz özellikleri kullanılarak T3 = 448,66 K değerindeki entalpi iterasyon
yöntemiyle hesaplanmış
h3 = 450,435 kJ/ kg değeri bulunmuştur.
•

4-8 hal değişimi ( mükemmel gazın izantropik genişlemesi) :
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Türbin giriş sıcaklığı T4 = 800 K Tablo A-17 Havanın mükemmel gaz özellikleri
kullanılarak h4= 821,95 kJ/kg,

Pr4 = 47,75 olarak bulunmuştur.

Yanma odasında basınç kaybı olmadığı için türbin giriş basıncı P4= 411,278 kPa
kompresör çıkış basıncına eşittir.
Pr5 = (1/πc) × Pr4 = 10,182927

(3.1)

bulunmuştur.
Aynı tablo üzerinden iterasyon yapılarak Türbin çıkış sıcaklığı T5 = 527,273 K ,
entalpi
h5= 531,158 kJ/kg ve basıncı olarak bulunmuştur.
Geri iş oranını bulmak için türbin çıkışındaki ve kompresör girişindeki iş
hesaplanmıştır.
Wkomp,g = h3 -h2 =cph(T3-T2) = 162,1324 kJ/kg

(3.2)

Wtürbin,ç = h4 -h5 =cph(T4-T8) =290,792 kJ/kg
Hava için cpa =1.005kJ/kgK
Yanmış gazlar için cph=1.148kJ/kgK

Böylece, geri iş oranı

rbw =

Wkomp,g
Wtürbin,ç

kJ

=

162,1324( kg )
kJ

290,762 ( kg )

= 0,558

(3.3)

Elde edilen sonuca göre, türbinden elde edilen gücün %55,8 ’i kompresörü
çalıştırmak için kullanılır.
Termal ( Isıl) Verimlilik:
Motorun kendi içindeki enerji dönüşümünün verimliliğidir. Termal verimlilik ( ηth) ile
gösterilir.
Wnet

Çevrimin ısıl verimi : ηth =q

giriş

(3.4)
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qgiriş =h4-h3 =821,95 (kJ/kg) - 450,435 (kJ/ kg) =371,515 kJ/kg
Wnet = Wçıkan -Wgiren = 290,792 (kJ/kg)- 162,1324 (kJ/kg)

(3.5)

Wnet = 128,6596 kJ/kg
ηth =0,3463 veya %34,63
Türbinin giriş sıcaklığını 800 K değerimizin doğruluğunu kontrol etmek için
(Saravanamuttoo vd., 2017) den yararlanılmıştır.

Şekil 3.9. Verimlilik ve Spesifik İşin Basınç Oranına Göre Değerleri

t= T4/T2

ise

t =2,8

Özgül çıkış işimiz W= cph(T4 – T5) - cph(T3 – T2) ise
W
cp.T1

W
cp.T1

(

)

1
- (r(γ-1)/γ -1)
= t 1 - (γ-1)/γ
r

= = 128,6596 / (1,005 × 288,15) = 0,444 kWs/kg

(3.6)
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Bulunan değer Şekil 3.9 ‘daki grafikte b’de değerleri sağladığı görülmüştür .Seçtiğimiz
basınç oranı ve türbin sıcaklığı varsayımı yukarıdaki grafiklerde yapılan kontroller
sonucunda doğruluğu kanıtlanmıştır.

Yakıt-hava oranı

f=

CphT4 - CpcT3

QR=43124 kJ/kg

QR - CphT04

(3.7)

f=

(1,333 × 800) - (1,005 × 448,66 )
43124 - (1,333 × 800)

= 0,01464

bulunur.

Özgül güç :
P=(1+f).cph.(T04-T05)

(3.8)

P=(1+0,01464) × 1.148 × (800- 527,273 ) = 317,6742 kJ/kg
İtme kuvveti:
T = (ma + mf).ue - m.a.u

(3.10)

ma = hava akış hızı
mf = yakıt akış hızı
ue= egzoz hızı
Deniz seviyesinde Mach sayısını 0 kabul ediyoruz. Bu yüzden uçağın hızı da 0 olur.

İtme verimi:
Havanın motordan geçerken kinetik enerjisinin itici bir güce dönüştürülmesidir. Uçak
motoru üreticileri tarafından harici bir verimlilik olarak tanımlanır. İtici nozüllerde boşa
harcanan enerji miktarından etkilenir ve (ηp) ile gösterilir.
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hp =

2 ×u
=0
u + ue

(3.11)

Özgül Yakıt Tüketimi:

f

f

SFC =TSFC==
P

TSFC
SFC ==

·

[kg/(kW.s)]

(3.12)

(T /m×a )
0,0,01464
017279
==19,
28 >g /(×
kN10
/s)-5 [kg/(kW.s)]
4,6085
317,6742
896, 385

İdeal çevrim sonucunda özgül yakıt tüketimi 4,6085 × 10-5 [kg/(kW.s)] olarak
bulunmuştur.

3.2.2 Tasarım Noktasında Gerçek Çevrim Hesapları
Özgül tepki kuvveti türbin giriş sıcaklığına çok bağlıdır. Motoru küçük tutmak için
mümkün olan en yüksek türbin giriş sıcaklığını kullanmak gerekir. Sabit sıkıştırma oranında,
türbin giriş sıcaklığında bir miktar artma, özgül yakıt sarfiyatını da arttırır. Bunun nedeni,
yüksek sıcaklığın jet hızını arttırması ve dolayısıyla itme veriminin, enerji dönüşüm
verimindeki artmayı bastıracak kadar azalmasıdır. Buna rağmen sıcaklığın artması ile tepki
kuvvetinin artması, yakıt sarfiyatının da artmasına rağmen, motor boyutları küçüldüğü için
yüksek hızlı uçaklarda her zaman tercih edilir.
•

Hava girişindeki (veya difüzördeki) sürtünme, toplam basıncı serbest akış değerinden
düşürür ve entropisini artırır.

•

Kompresördeki havanın sıkıştırılmasına sürtünme, türbülans, ayrılma, şoklar vb.
nedenlerle kayıplar eşlik eder. Sonuç olarak, havanın entropisi de kompresör içinden
akışı sırasında artar.

•

Sıcaklıktaki bu tür bir artış, kompresör verimliliğine (ηc) bağlıdır.
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•

Basınçlı havanın bir kısmı, türbin disklerinin, kanatlarının ve destek yataklarının bir
hava tahliye sistemi aracılığıyla soğutulmasında kullanılır. Bu nedenle, sonraki
modüllerdeki hava kütle akış hızı, kompresöre girenlerden biraz daha küçüktür.

•

Türbindeki genişleme süreci neredeyse adyabatiktir. Ancak sürtünme nedeniyle
entropide bir artışla karşılaşılır. Ayrıca, çıkış sıcaklığı, izentropik durumdakinden daha
yüksektir. Bu nedenle türbinden elde edilen mevcut güç, izentropik durumdakinden
daha azdır. Genişleme süreci türbin verimliliği (ηt) ile ilişkilidir.

•

Son olarak, nozüldeki genleşme süreci türbindekine benzer ve yüzey sürtünmesinden
etkilenir. Aynı zamanda adyabatik verimlilik (ηn) tarafından yönetilir.

•

Burada, gaz jeneratörü içindeki hava / gaz hızlarının ihmal edildiğini belirtmek gerekir.

Şekil 3.10. Deniz seviyesi için gerçek çevrimin entalpi-entropi diyagramı

Motora yaklaşan serbest akıştaki durgunluk (veya toplam) sıcaklığı, Sürekli Akış Enerji
Denkleminden türetilen aşağıdaki denklem kullanılarak tahmin edilebilir:
1. Giriş Ağzı (Intake)
Giriş içindeki basınç oranı verilebilir.
Çıkış basıncı rd =

P02
P0a
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Çıkış basıncı şu şekilde verilecektir:
P02

(

= Pa 1 + ηd

γc - 1
2

2

Ma

)

γc

-1

γc

(

γc - 1
T02 = T0a = Ta 1 +
Ma2
2

(3.13)

)

(3.14)

Motorun dışında toplam basınç sabit kalır;

P01

(

= P0a=Pa 1 +

γ-1
2

2

M

)

γ

-1

γ

(3.15)

Difüzörün çıkış sıcaklığı kayıplardan bağımsızdır ve bu nedenle ideal durumda olduğu
gibi hesaplanır.
2. Kompresör

Durum (2) 'den (3)' e kadar, kompresörün izantropik verimliliği ηc ile ilişkili olan
tersinmez adyabatik bir sıkıştırma işlemi gerçekleşir. Çıkış koşulları aşağıda verilmiştir
(Eş.3.16-3.17).
(3.16)

P03 = (P02)πC

T03-T02=

[

T02 P03(γ-1)/γ
ηC P02

-1

]

(3.17)

Kompresör çıkışındaki hava sıcaklığının hesabında kullanılan özgül ısı oranı g
sıcaklığın artışı ile değişmektedir. Sıcaklık hesabındaki bu hatayı engellemek için bir yaklaşım
geliştirmiş ve Şekil verilmiştir. Sıkıştırma oranı küçük olduğu için sıcaklığın hesabında büyük
bir fark olmamıştır. Daha yüksek sıkıştırma oranları için fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
Yanma odasına kadar γ değeri 1,4 alınacaktır.
3.Yanma Odası
Yanma odası çıkışındaki (4) durumundaki durma basıncı, akışkan sürtünmesi nedeniyle
giriş durumundaki (3) değerinden daha düşüktür. Basınç düşüşü ya kesin bir değer ya da yüzde
olarak verilir. Böylece yanma odasından çıkış basıncı şu şekilde ifade edilir:
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P04= P03-(1+∆Pcc%)

(3.18)

Yanma odasının çıkış sıcaklığı, türbin malzemesi sınırlamalarının izin verdiği ölçüde
yüksek olmalıdır. Yakıt-hava oranı,brülörlerin ηb verimliliği dikkate alınarak hesaplanır.

cphT03 - cpaT02

f=

(3.19)

ηbQR - cphT03

Uçuşun sesaltı rejimde (M0 < 1) olması beklendiğinden, difüzör basınç oranı ve
basınç geri kazanım verimi 1 olarak alınabilir (ηr =1, πd =1).
�b : Yanma verimi
γh yanma odasından çıkan yanmış gazlar olduğu için 1,333 alınacaktır.
1. Türbin

Durum (4) ila (5) arasında, akışkan türbin boyunca genişleyerek kompresöre şaft gücü
girişi artı herhangi bir mekanik kayıp veya aksesuar gücü sağlar. İdeal çevrimdeki bağıntılar
geçerlidir ve türbin T05 çıkış sıcaklığı hesaplanır. Bununla birlikte, çıkış basıncı, türbinin
adyabatik verimliliği (ηt) dikkate alınarak hesaplanır; Böylece,

P05
P04

=

[

1

T05

t

04

1 - η (1 - T

[

)

1

T04-T05= ηtT04 1 - (
P

04 /P05

]

γh/(γh-1)

)

(3.20)

(γh-1)/γh

]

T04 değerini 800 K olarak kabul etmiştik.
5.Nozul
İlk olarak kritik basınç hesaplanarak nozül boğulma kontrolü de yapılır.

(3.21)

25

P06
PC

1

=

[

(

γc - 1
n γc + 1

1

1-η

)]

γh/(γh-1)

(3.22)

Burada ηn, nozülün verimidir. Nozul tıkanmamışsa, çıkış basıncı ortam basıncına
eşittir.

Jet hızı :

V8 = 2.cph(T06 - T8

(3.23)

Nozül tıkanırsa, çıkış sıcaklığı (T8),

( ) ( )
T06
T8

γh + 1

=

(3.24)

2

Egzoz hızı :

V8 = γh.R.T8

(3.25)

Motorun performansını tanımlayan iki motor parametresi, özgül itme gücü ve özgül
yakıt tüketimidir.
İtme Kuvveti:
Uçağın farklı uçuş rejimlerinde itilmesinden sorumlu olan kuvvettir. İtme, kaldırma,
sürükleme ve ağırlık, uçağın hareketini yöneten dört kuvveti temsil eder. Uçuşun seyir
aşamasında, uçak sabit bir hızda ve yükseklikte sabit bir şekilde uçtuğunda, dört kuvvetin her
bir çift denge halindedir.

T
ma

A8

= [(1 + f + fab)V8 - V]+ ma(P8 - Pa)

(3.26)

Özgül güç :
P=(1+f)cph(T04-T05)

(3.27)
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İtmeye özgü yakıt tüketimi (TSFC) :

SFC=

f

(3.28)

[kg/(kW.s)]

P

Termal verimlilik :
P

ηth=

f × QR

(3.29)

GASTURB programında ilk başta elde ettiğimiz verim değerleri,yanma odasındaki
basınç kaybı ve seçtiğimiz debi miktarıyla elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. Aynı
zamanda yukarıda verilen denklemlerde değerler yerine koyulup program aracılığıyla bulunan
değerlerin doğruluğu ispatlanmıştır.

Şekil 3.11. GASTURB programında 2,4 (kg/s) debi değeri için elde edilen değerler
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Şekil 3.12. Entropi- Sıcaklık Grafiği

Elde edilen isterlerin doğruluğunu ve motora uygunluğunu kontrol etmek için
GASTURB programını kullanarak deniz seviyesinde yanma odası çıkış sıcaklığı 750-1000 K
ve basınç oranı 3-6 arasında değişen özgül yakıt tüketimi ve özgül itme grafiği alınmıştır.

Şekil 3.13. 3,8 (kg/s) debi için Özgül yakıt tüketimi ve özgül itki grafiği
Şekil 3.14^teki grafik üzerinde yanma odası çıkış sıcaklığımız 800 K ve basınç oranı
4,1’ in kesiştiği yer işaretlenmiştir. Şartnamede bize verilen şartlara uygunluğu kontrol edilip
amaçlanan özgül itki ve özgül yakıt tüketimini sağladığı görülmektedir.
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Şekil 3.14. 800 K İçin GASTURB Sonuçları

Şekil 3.15. NACA TN 1757,Kurzke& Halliweall

Rotor çıkış basıncının atmosfer basıncına oranı 1,5’tir. NACA TN 1757,Kurzke&
Halliweall’teki grafiğe göre egzos çıkışındaki Mach sayımız performansta elde dilen Mach
sayısıyla aynıdır.
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3.2.3 Tasarım Noktası Dışı Performans Hesapları
Tasarlanacak motorun tasarım noktası dışı isterleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tasarım noktası dışı 5000 metre yükseklik, 0.8 Mach hızı olarak belirlenmiştir.

Tablo 9. Tasarım Noktası Dışı Girdileri

Tablo 10. Tasarım Noktası Dışı İsterleri (5000 m 0,8 Mach)

Ek-3’de verilen ISA tablosu kullanılarak 5000 metre irtifada ki uçuş için sıcaklık,
basınç, ses hızı ve hava debisi değerleri hesaplanmıştır.

M = 0.8

T0 = 255.4 K
P0 = 53500 Pa
C 0 = 320.4 m /s
On-dizayn isterlerinden elde edilen motorun giriş ağzının alanı
A=0,151 m2

Kuru hava için R (gaz sabiti)= 0,287

( )
kJ

kg.°K

255.4 K sıcaklıkta hava için g = 1.4

Hava debisini m = ∫ ρ.V.dA = ∑ ρ.V.dA ise
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m=

A.Ft.Ptoplam
R.Ttoplam

Ftoplam=

γ.M2
(1 +

γ-1
2

M2)

(γ+1)/(γ-2)

=1,2 kN

m = 1,13 (kg/s) bulunmuştur.

5000 metre irtifadaki performans hesabı yapılırken motorun sabit durumda çalışıyor
olduğu kabulü yapılmıştır. Verilerini hesaplarken tasarım noktasında kullandığımız performans
denklemleri kullanılmaktadır. Fakat denklemler yerine GASTURB programından elde edilen
aşağıdaki tabloda gösterilen isterler kullanılıp motora uygunluğu açısından yine GASTRUB
programından elde ettiğimiz özellikle kompresör ve türbin haritası olmak üzere grafiklerle
kontrol edilmiştir.
Yapılan literatür araştırmaları sonrasında deniz seviyesinden yüksek irtifalarda yanma
odası çıkış sıcaklığının daha yüksek olduğu görülmüştür. Sebebi ise deniz seviyesinden
yükseklere çıkıldıkça basınç ve sıcaklık azalmaktadır motora giren debinin düşmesiyle itkiyi
sağlamak için yanma odası çıkış sıcaklığı arttırılmaktadır. 5000 metre irtifadaki yanma odası
çıkış sıcaklığının bulmak için GASTURB programından yararlanılarak 887 K olarak
belirlenmiştir.
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Şekil 3.16. 5000m'de Net İtki Özgül Yakıt Tüketimi

Şekil 3.17. 5000 metre irtifadaki 4,1 basınç oranıyla 887 K türbin giriş sıcaklığı ve 1,13 k/s motor debisine sahip performans
isterleri

32

Şekil 3.18. 5000 metre irtifadaki 4,1 basınç oranıyla 887 K türbin giriş sıcaklığı ve 1,13 k/s
motor debisine sahip performans isterleri GASTURB Sonuçları

Yukarıdaki şekilde 5000 metre irtifadaki 4,1 basınç oranıyla 887 K türbin giriş
sıcaklığı ve 1,13 k/s motor debisine sahip performans isterleri görülmektedir. Şartnamede
verilen itki ve özgül yakıt tüketimini de sağlamaktadır.

Şekil 3.19. Entropi Sıcaklık Grafiği
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Şekil 3.20. Net itki Özgül Yakıt Tüketimi Grafiği

Şekil 3.21. Nozul Giriş Sıcaklığı Nozul Giriş Basıncı Grafiği

34

Kullandığımız ister değerlerini doğruluğuna bakmak için GasTurb programı
kullanılarak yukarıdaki grafikler elde edilmiştir. Grafiklerin kesişim noktalarından da
görüldüğü üzere kullandığımız ister değerleri tasarımı yapılacak motora uyum sağlayıp,
doğruluğuda kesinleştirilmiştir.
3.3 Zamana Bağlı Motor Performansı
Transient, motor performans parametrelerinin zamanla değiştiği çalışma rejimi ile
ilgilenmektedir. Bir turbojet motor sabit durumda çalışırken kontrol sistemi yakıt gönderim
miktarını aniden arttırırsa oluşan sıcaklık sebebiyle türbin güç çıkışı da artmaktadır. Bu artan
güç kompresörü ve yardımcıları çalıştırmak için gereken gücü aşarak dengesiz bir güç haline
gelir.
•

Bu formüller ek sıcaklık düşüşleri üretmek adına türbin soğutma havası olmaması
durumu içindir.

Dengesiz güç formülü
Dengesiz güç (kW)= fn(kompresör/türbine akış debisi(kg/s), sıcaklık
değişimi(K),CP(Kj/kgK), mekanik verim)

DPW = W4*CP*(T5-T4)-W2*CP*(T3-T2)/ETAM

(3.30)

Kararlı durum için
DPW=0
kabul edilmektedir.

W4*CP*(T5-T4)= W2*CP*(T3-T2)/ETAM

(3.31)
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Transient Performans Manevraları
Manevralar, kontrol sisteminin temel olarak yakıt akış seviyelerini değiştirerek elde
ettiği motor gücü veya itme seviyesindeki değişiklikleri içermektedir.
Yavaş hızlanma ve yavaşlama
Uygulamada çarpma manevralarından daha uzun motor tepki süreleri kabul edilebilir
olduğunda, PLA ve dolayısıyla yakıt akışı yavaş bir oranda değiştirilmektedir. Bu, motorun
çevrimsel ömrünü arttırmanın yanı sıra daha sonra tanımlanan çalışabilirlik sorunlarını büyük
ölçüde hafifletmektedir.

Şekil 3.22. HP kompresör- turbojet.

Şekil 3.23. LP-IP kompresör-turbojet.
Soğuk Başlangıç- Hızlanma
Askeri uygulamalar dışında, soğuk çalıştırma-hızlanma yalnızca acil durumlarda ve
hizmette kullanılmaktadır ancak geliştirme testleri sırasında testleri sırasında potansiyel
dalgalanma marjı eksikliklerini araştırmak için kullanılır. Soğuk çalıştırma ivmesi disklerin ve
bıçakların ısıl büyüme farkını muhafazalara göre en üst düzeye çıkardığı ve sonuç olarak en
yüksek uç boşluklarını sağladığı için özellikle çok yüksektir.
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Şaft Kırılması
Çok sık yaşanmasa da bir gaz jeneratörü şaft arızası durumunda, türbinin gücü tahrik
edilen kompresörden ayrıldığından düşük atalet meydana gelir ve bunun önüne geçilmesi için
büyük bir hızla ivmelenme meydana gelmektedir. Benzer şekilde, şaft gücü motorları için bir
güç türbini şaft arızası, jeneratör ataletinin yanı sıra yük de anında kaybolacağından, düşen yüke
oranla çok daha yüksek bir türbin hızlanma oranı üretilir. Bir disk patlaması güvenlik açısından
kabul edilemez olduğundan ve bir saniyenin çok altında meydana gelebileceğinden, bu transient
fenomeni motor tasarım sürecinde dikkate alınmalıdır.
Acil Kapatma
Standart bir motor kapatma, rölantide yavaş bir yavaşlama, kısa bir stabilizasyon
periyodu ve ardından motorun çalışmasına neden olan ana yakıt valfinin kapanmasından
oluşmaktadır. Bununla birlikte, aşırı sıcaklık veya aşırı hız gibi insan güvenliğini veya motoru
tehlikeye atan bir arıza tespit edilirse, kontrol sistemi herhangi bir çalışma koşulunda acil
kapatma sinyali verebilir. Burada ana yakıt valfi anında kapanır ve olası boşaltma valfleri açılır.
Reküperatörler veya kuru düşük emisyonlu yakıcılar gibi büyük hacimli motorlar için hızlı bir
yavaşlama, HP kompresör dalgalanma marjını azaltmaktadır. Bunun nedeni, basınçlı hacimde
depolanan hava kütlesinin dışarı akması ve HP kompresöründen geçen kütle akışının
azalmasıdır.
Motor Hızlanma ve Yavaşlama Gereksinimleri
Her motor uygulaması için önemli transient manevralar için zaman gereksinimleri
bulunmaktadır. Her uygulama için gösterge seviyeleri vardır. Hızlanma ve yavaşlama süreleri
için sıfır zamanı PLA’nın değiştirildiği andır. Tipik olarak gaz jeneratörü ivmesi, yaklaşık %95
itme veya egzoz gazı gücüne karşılık gelen %98 hıza ayarlanır.
Dalgalanma, Dönme durma, Kilitli durma ve Tespitleri
Dalgalanma(Surge)
Şekil 3.24,3.25,3.26 iki makaralı bir gaz jeneratörü için gaz kelebeğinin yeniden
çarpmasından kısa bir süre sonra meydana gelen bir dalgalanma olayı sırasında zamana karşı
önde gelen performans parametrelerini göstermektedir. Örnekte yanma odası açık kalmıştır ve
motor tamamen düzelene kadar üç dalgalanma döngüsü meydana gelmektedir. [1]
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Şekil 3.24. Kompresör çıkış basıncı ve yakıt debisi

Şekil 3.25. Motor hızı ve türbin çıkış performansı

Şekil 3.26. HP kompresörü inlet basıncı ve sıcaklığı
3.3 Birincil Akış Geliştirme

3.3.1

Kompresör Haritaları

3.3.1.1 Deniz Seviyesinde Kompresör Haritası
Deniz seviyesi (0m) için kompresör haritası GasTurb 13 programından elde
edilmiştir. Haritalar çıkarılırken kompresör tipi motorumuza uygun olacak şekilde
aşağıdaki gibi seçilmiştir.
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Şekil 3.27. kompresör modeli seçimi

Şekil 3.28. 0 metre için kompresör haritası
3.3.1.2 5000 Metre İrtifada Kompresör Haritası
GasTurb programında kompresör ve türbin geometrileri deniz seviyesinde ki haritalar
gibi Selected Maps seçeneğinden Single Stage Radial Compressor ve Single Stage Turbine
olarak seçilmiştir.
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Şekil 3.29. 5000 metrede kompresör haritası

3.3.2

Kompresör Üç Boyutlu Akış Analizleri

ANSYS CFX, hesaplamalı akışkanlar dinamiği alanında hızlı, güvenilir ve kararlı
sonuçlar vermekte ve doğru veri elde etmeyi sağlayan yüksek başarımlı bir CFD yazılımıdır.
Ansys Cfx, genellikle pompa, fan, kompresör ve türbinler gibi dönen sistemlerdeki akış
hesaplamalarında kullanılmaktadır. Yapılan akış analizleri kompresör ve türbini kapsadığı
için Ansys Cfx yazılımı kullanılması kararlaştırılmıştır.
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Şekil 3.30.Kompresör Cfx Analizi Mesh Detayları

Şekil 3.31. Kompresör Cfx Analizi Inlet Bilgileri

Şekil 3.32. Kompresör Cfx Analizi Outlet Bilgileri
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Şekil 3.33. Kompresör Cfx Hesaplama Parametreleri
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Şekil 3.34. Mesh Görüntüsü

Şekil 3.35. Cfx Analizi Sınır Şartlarının Gösterilmesi
Analizde duvar sınır şartı olarak motorun gerçek tasarımının geometrisi ve ölçüleri
kullanılmıştır. Şekil 3.35 de mavi renk ile gösterilmektedir.
Kompresör Cfx analizi hız sonuçları aşağıda verilmiştir:
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Şekil 3.36. Kompresör Cfx analizi hız sonuçları

Şekil 3.37. Kompresör Cfx analizi hız sonuçları
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Şekil 3.38. Kompresör Cfx analizi hız sonuçları

Şekil 3.39. Kompresör Cfx analizi hız sonuçları
Yapılan kompresör cfx analizleri sonucunda streamline olarak hız bilgilerinin
görselleri verilmiştir. Kompresöre atmosfer basıncında giren havanın basıncı ve hızı artarak
ilerlediği görülmektedir.
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Şekil 3.40. yüzeyde oluşan basınç

Şekil 3.41. yüzeyde oluşan hız
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3.3.3 Türbin Haritaları
3.3.3.1 Deniz Seviyesinde Türbin Haritası
Dizayn noktanda tasarımını yapacağımız türbin haritasını oluşturmak için GasTurb
programının haritalar uygulamasından elde edişmiştir. Tasarımını yapacağımız türbin için
tekşaftlı seçeneği seçilmiş ve deniz seviyesindeki isterler doğrultusunda türbin haritası elde
edilmiştir.

Şekil 3.42. Türbin modeli seçimi

Şekil 3.43. Deniz seviyesinde türbin haritası

Türbin haritasının x ekseninde 1.8’den itibaren düz çizgi çıkması beklenmekteydi
fakat kendi yapmış olduğumuz türbin tasarımını atamadığımızdan programa tanınan türbin
kullanıldığı için böyle sonuç elde edilmiş olabilir.
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3.3.3.2 5000 Metre İrtifada Türbin Haritası
GasTurb programında türbin geometrisi deniz seviyesindeki haritalar gibi Selected
Maps seçeneğinden Single Stage Turbine olarak seçilmiştir.

Şekil 3.44. 5000 metre irtifa için türbin haritası

Deniz seviyesinde oluşturulan haritadan türbin çizgisinin daha doğrusal arttığı
görülmüştür.

3.3.4 Türbin Üç Boyutlu Akış Analizleri

Şekil 3.45. Dosya ve Mesh Raporları
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Şekil 3.46. Ara Yüz Ekranı

Şekil 3.47. Mesh ekranı
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Şekil 3.48. Mesh detayı

Şekil 3.49. CFX Arayüz

Şekil 3.50. Mesh görüntüsü
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Şekil 3.51. CFX Basınç Sonuçları
Basınç akışkanın temas ettiği disk kısmı ve kanatçık giriş kısımlarında yoğunlaşmıştır.
Akışkana paralel bölgelerde daha düşük basınç değerleri vardır

Şekil 3.52.Kanatçık Üzerinden Basınç Akış Eğrileri
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Şekil 3.53. Kanatçık Yüzey Haritaları
. Akış hücum kenarlarına direk temas ettiğinden dolayı basınç artışı oralarda gözlenmiştir.
Akış hücum kenarından firar kenarına emme kenarından yoğun olarak geçtiği için basınç o
bölgelerde yoğun olarak gözlemlenmiştir.

Şekil 3.54. Streamline Çizgileri
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Şekil 3.55.Streamline Çizgileri

Şekil 3.56. Kanatçık Üzerinden Hız Akış Eğrileri

Şekil 3.57. Streamline Çizgileri
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Streamline çizgileri kanatçık etrafında yoğunlaşmışıtr. Hız girişten çıkışa doğru artmaktadır.
Çıkışta basıncı artan hava daha hızlı ilerler.

Şekil 3.58. Türbülans Kinetik Enerji Gösterimi

Şekil 3.59. Sıcaklık Akış Eğrileri
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Şekil 3.60 Kanatçık Üzerinden : Sıcaklık Kemse haritası

3.3.3

Yanma Odası Analizleri

55

Şekil 3.61. Mesh ekranı

Şekil 3.62. Modal Arayüz
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Şekil 3.63. Mesh Görüntüsü

Şekil 3.64 Static Structural Arkadan Görüntüsü
Birincil bölgede beklenildiği üzere ikincil ve seyreltme bölgesine göre daha yüksek
sıcaklık oluştuğu yapılan analizlerde görülmüştür. Yanmanın gerçekleştiği bölge sıcak bölge
olup diğer bölgelerde sıcaklık giderek düşmüştür, yapılan termal analizlerde de bu sonuç
doğrulanmıştır.

57

Şekil 3.65. Static Structural Önden Görüntüsü

Şekil 3.66. Static Structural Arkadan Görüntüsü

Yukarıdaki deformasyon analiz çıktılarında görüldüğü üzere yanma odası içerisindeki şaftın
sıcaklık değerleri füze motorunun uçuş süresi boyunca makul değerlerde olduğuna
ulaşılmıştır.
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Şekil 3.67. Static Structural YandanGörüntüsü
Yanma odası analizleri sonucunda maks. toplam deformasyon değeri ve eşdeğer gerilmeler
sırasıyla 1,7 mm ve 828,5 mpa olarak elde edilmiştir. hangi noktalarda/bölgelerde olduğu
belirtilebilir.

3.4 İkincil Akış Yolları ve Yağlama Konseptinin Detayları

SAS’ın ana görevleri motordaki soğutmayı sağlama ve havayı istenen yere
götürmektedir. Sıcak gazı ana akış yolunda tutmak motorun sağlıklı çalışması için oldukça
önemlidir. Kompresör çıkışı, ara kademeler, fanların çıkışından vb. çıkan gazların diğer
istasyonlara çok fazla ısınmadan doğru basınçla iletilmesi hedeflenmektedir. T4 sıcaklığı çok
yüksek olduğundan türbin kanatlarının erime ihtimali bulunmaktadır. Aynı zamanda motorda
soğutmayı sağlarken optimum hava kullanmak gerekmektedir. Kullanılan hava miktarı
motorun verimini ve özgül yakıt tüketimi üzerindeki etkisi çok yüksektir. Hava miktarı ile rotor
ve stator arasındaki termal uzama da sıcaklık kontrolü vasıtasıyla kontrol altına alınmaktadır.
SAS havalarını operasyon boyunca az değiştiği kabul edilmektedir. Yer yer değişken farz edilir.
Motor çalıştıkça kronik sorunlar baş gösterebilir. Sızmalara ve kaçaklara dikkat edilmelidir.
Hava yüksek basınçtan düşük basınca gitmek istediğinden sızdırmazlık çok önemlidir.
Soğutma
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İstenmeyen uzama ve genleşmelerin önüne geçilebilmesi için türbin, mahfaza, yanma
odası ve aksesuarlar kompresörden alınan hava ile soğutulmaktadır.
Kompresörün yerleşik-hareket etmeyen parçalarından yine yerleşik-hareket etmeyen
parçaları için hava sevk edilmektedir. Aynı şekilde dönen parçalardan da dönen parçalar için
soğutucu hava sevk edilmektedir. Buna Soğutma Dizaynı Felsefesi denmektedir.
Yanma Odası Soğutması
Yanma odası motorun en sıcak bölgelerinden biri olduğundan soğutulması önem arz
etmektedir. Transprasyonla soğutma, Konveksiyon/Film Soğutma ve Film soğutma yöntemleri
bulunmaktadır.
Gömlek duvarındaki bir dizi delik(slot) gömleği sıcak gazlardan koruyan ince bir hava
tabakası sağlamaktadır. Delikler, gömleğin eksenel derinliği boyunca yaklaşık 4-8 cm
aralıklarla yerleştirilmektedir. Fakat maalesef ki bu metot bazı dezavantajlar içermektedir. İnce
film, delikler arasındaki türbülans tarafından aşamalı olarak yok edilmekte ve soğutma etkisi
kaybolmaktadır. Bu fenomeni önlemek için deliklere en yakın hava aşırı soğutulur. Bu sayede
büyük miktarlarda soğutma havasının israf edilmesinin önüne geçilmektedir. İlk soğutmalı
yanma odaları artan çap ve aralıklarla boşluk olan birkaç kısım olarak inşa edilmiştir. Bu,
gömleğin iç kısmı boyunca bir soğutma havası filminin enjekte edilmesine ve duvar sıcaklığının
düşürülmesine imkan sağlamaktadır. Teknik git gide geliştirildi ve sonrasında kısımlar
birbirleriyle örtüşmeye başladı. Günümüzde tasarımlarda büyük bir çeşitlilik mevcuttur. [3]
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Şekil 3.68. Film Soğutma İşleminin Şemalaştırılmış Hali

3.4.1

Türbülans Sınır Modelini Temel Alan Teoriler [4]

Stollery and El-Ehwany film soğutma’nın etkinliğini bulmak ve aşağıdaki ifadeyi
türetmek için türbülanslı bir sınır tabakası modeli kullanmıştır.
S= Film soğutmanın derinliği
x= Derinliğin aşağıakış mesafesi

m=

(r U )a
(r U )g

(3.32)

h = 3.09S - 0.8
Res = U a r a s /ma

h=

S=

Tg - Tw. ad
Tg - Ta

x
Res0.25
ms

(3.33)

(3.34)

El-Ehwany ve Stollery kendi teorik formüllerini diğer çalışanların tecrübelerine dayalı
datalarıyla karşılaştırdıklarında nispeten daha iyi bir korelasyon buldular.

61
- 0.8

æx ö
h = 3.68ç ÷
è ms ø

0.2

æ ma ö
çç Res
÷
mg ÷
è
ø

(3.35)

Ballal ve Lefebvre noktalara yakın yerdeki verim için aşağıdaki ifadeyi türettiler.

- 0.3

æx ö
h = 0.6 ç ÷
è ms ø

æ mma
çç Res
mg
è

0.15

ö
÷
÷
ø

(3.36)

Parametre

Değer Aralığı

m

0.5-1.3

ra/ r g

0.8-2.5

s

0.19-0.64cm

x/s

0-150

Tablo 11. Korelasyon parametreleri ve aralıkları

Türbin Soğutma
Deniz seviyesinde alınan verilere göre yanma odasından çıkan ve türbine giren gazların
sıcaklıklarına bakılarak; soğutma sistemi kullanıldığında motor ağırlığının artmasından ve
özgül yakıt tüketimi istenen değerden fazla çıkacağından türbin için ekstradan soğutma sistemi
yapılmamasına karar verilmiştir.
Contalama
Projede sızdırmazlık elemanı olarak kullanılmak üzere labyrinth seal(conta)
seçilmiştir. Bu conta çok geniş aralıklarda çalışabilir. En büyük dezavantajı temaslı çalışmadığı
için arada boşluk olduğu için clerance değerine göre performansının düşmesidir.
Labirent Conta ve Deney Sonuçları [3]
Mevcut gaz türbinlerinde kullanılan labirent contalar halka şeklindedir, boş ve dönen
parçalar arasında boş bir alan içermektedirler. Bununla birlikte kaçak akış hızındaki rotasyon
etkisinin yalnızca dönme hızı çok yüksek olduğunda ve dolayısıyla sabit olduğunda
önemlidir. İki boyutlu analizler, eksenel simetri kullanılarak elde edilen 3D verilerle hemen
hemen aynı sonuçları sağlamaktadır. Bu nedenle birçok çalışma temel akış fiziğini elde etmek
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ve çok sayıda veri biriktirmek için 2D test donanımları ve 2D CFD simülasyonları
kullanılmıştır.

Şekil 3.69.Test düzeneğinin şematik diyagramı.

Şekil 3.70. Conta geometrisi ve parametreleri
Şekil 3.70’de labirent contanın her bir parametresinin sembolünü, adını; labirent conta
geometrisinin boyutsuz ifadelerini özetlemektedir. Test düzeneği ise iki kısma ayrılmıştır:
mevcut gaz türbinde sabit ve dönen parçaları temsil eden üst ve alt bölgeler.
Havanın sol kısımdan girip sağ kısımdan çıktığı, ayrı akış yollarının bulunduğu gerçek
bir gaz türbini simule edilmiştir.
S= Açıklık(clearance)
b =Diş kalınlığı
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K =Diş ağırlığı
D=Adım açıklığı
H=Adım yüksekliği

q =Diş açısı
Bu çalışmada, nümerik analizler ve deneyler boyutsuz açıklık ölçüsünün (S/H) 0.2’den
1.2 aralığında ayarlanarak yürütülmüştür.
Parametre

Değer

S/H

0.2-1.2

D/H

4

K/H

4

q

15°

N

3

Tablo 12. Kademeli labirent contanın tasarım parametreleri

Conta Performansı
Labirent contanın performansı PR ve bir performans parametresi arasındaki ilişki
kullanılarak belirlenmektedir. En çok kullanılan performans parametresi aşağıda verilen akış
fonksiyonu kullanılan eşitliktir.
.

f =

m To, in
Ac Po, in

.

m = Akış debisi
AC= Boğaz bölgesi
Po,in=Toplam inlet basıncı
To,in=Toplam inlet sıcaklığı
Sınır Şartları ve Onaylama

(3.37)
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Şekil 3.71. Türbülans modellerinin karşılaştırılması (S/H = 1.0, K/H = 4, D/H = 4)

Şekil 3.72. CFD ve deney sonuçlarının karşılaştırılması (K/H=4,D/H=4)
Yazılım Analizi

ANSYS CFX 19.0

Türbülans modeli

SST

Yatay hava akımı şeması

Yüksek çözünürlük

Akış

Hava(ideal gaz)

Basınç oranı

1.1-3.0

Inlet toplam sıcaklığı

295K

Outlet statik basınç

101.325kPa

Duvar

Adyabatik
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Yanal yüzler

Simetrik

Tablo 13. Nümerik yöntemler ve sınır şartları

Grafik Taslakları
Akış analizi boyunca, kademeli labirent contanın azaltılmış akış işlevi için iki ana
sebep tanımlanmıştır. Tanımlamalar göstermektedir ki kademeli labirent contanın sızıntı
karakteristikleri sadece açıklık ölçüsüne değil aynı zamanda S/H değerine de bağlıdır.
Parametre

Değer

Değişim Aralığı

D/H

4

2-6

K/H

4

3-5

Tablo 14.Boyutsuz parametrelerin aralıklarının değişimi

3.4.2

Sonuçlar

Bu çalışmada, bir kademeli labirent contanın sızdırma karakteristikleri deneyler
boyunca ve CFD simülasyonları geniş bir PRs ve aralık ölçüleri için analiz edilmiştir. Bu
çalışmada dizayn parametrelerindeki değişimler sebebiyle değişen akış fonksiyonun
eğiliminin açıklık ölçülerinin belirlenmesine odaklanılmıştır.
∙ Açıklık ölçüsü arttıkça, contanın akış fonksiyonu başlangıçta azalırken belirli bir
açıklık ölçüsünde artmaya meyillidir. Diğer bir deyişle, adımlı labirent contası akış işlevini en
aza indiren bu özel boşluk boyutu yaklaşık olarak adım sayısı yüksekliğinin yarısı kadar olan
bir açıklık ölçüsüne sahiptir.
Labirent contanın akış fonksiyonu diş yüksekliği ve adım açıklığına bağlıdır ve bu
parametrenin ikisi de azaldıkça sızıntı azaltma etkisi artar. Ek olarak, diş yüksekliği ve adım
açıklığı azaldıkça, akış işlevindeki değişim açıklık ölçüsünün artmasına bağlı olarak artar.
Açıklık ölçüsü kayda değer biçimde küçük olduğunda, diş yüksekliği ve adım açıklığındaki
değişimler akış işlevini neredeyse hiç etkilemez.
Bu çalışmadaki en önemli sonuç, kademeli labirent conta akış işlevinin
önemsenmediğinde yani yok sayıldığında özel bir açıklık ölçüsüne sahiptir. (Smin). Smin
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ölçüsünün diş yüksekliği ve adım açıklığı değişimine bağlı olarak değişime uğraması da
önemlidir. Bir diğer önemli nokta ise Smin, diş yükseliği artarken ve adım açıklığı azalırken
azalmaktadır.

Şekil 3.73. Boşluk içindeki ortalama toplam basınç değişimine göre
S/H(PR=2.5,K/H=4,D/H=4)

Şekil 3.74. S/H ve K/H için akış işlevinin değişimi (PR=2.5,D/H=4)
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Şekil 3.75. .S/H ve D/H için akış işlevinin değişimi (PR=2.5,K/H=4)

3.4.3

Debiyi etkileyen faktörler:

• Stepped-Straight: Performansta daha iyi sonuçlar verdiği için straight seal yerine
stepped seal seçilmiştir.
• Hava sürtünmesine bağlı sıcaklık artışı: Hava sürekli dönerek ilerlediği için
windage(rüzgarlama) denilen motorun yaptığı işten dolayı seal’in girişi ve çıkışı arası sıcaklık
artmaktadır.
• Ağırlık ve maliyet
• Diş sayısı: 6 dişten sonra motorun boyunun eksenel uzaması, ağırlık artışı gibi
problemler ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple diş sayısı genellikle en fazla 4 civarına seçilerek
clearence’lar çok iyi ayarlanıp diş sayısı bu aralıkta tutulmaya çalışılmaktadır.
• Clerance: Açıklık ölçüsü jet motorun çiziminde belirtilmiştir.
• HC(honeycomb) hücre boyutu
• Dişli sayısı: 3 dişli labirent conta seçilmiştir.
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Şekil 3.76. Üç dişli labirent conta
3.4.4

Purge Sistemleri

İkincil akış sinüzoidal şekilde yakalanmalıdır.
Ana akışın ortalama basıncı P1’dir. Fazla hava gönderilirse verimsizlik, az hava gönderilirse
aşırı ısınmalar gerçekleşir. İçeride dolaşan soğuk hava dışındaki sıcak havanın içeri girmesini
önlemek için hava yeteri kadar gönderilmelidir. Bunun için Orifice Modeli kullanılmaktadır.

Şekil 3.77. Hayali Orifice ring
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Şekil 3.78.
Cw =Boyutsuz akış oranı
Gc= Conta açıklık oranı

Ref = Döner Reynolds oranı
U= Conta açıklığı boyunca toplu ortalama hız
b = Contanın radyusu

f e = “ C w = C w, e ” iken değer

f i =” C w = C w, i ” iken değer
f min =” C w,0 = C w,min ” iken değer

f o =” C w = C w,0 ” iken değer

e = Conta verimi
r = Yoğunluk
Dp = Annuluste tepeden çukura basınç farkı
DC p = Dış basınç katsayısı

f , akış parametresi
Cw
f =
2p G c Ref

(3.38)

Viskoz terimler birbirini götürse de bu tanım akışın bir eylemsizlik parametresi olduğu
gerçeğini gizler. Buna eşdeğer olan alternatif bir tanım kullanmak daha uygundur.

f =

U
Wb

U, conta açıklığı boyunca sıvının genel hızıdır.

(3.39)
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f e , f i , f o çıkış, giriş ve sızdırmazlık akışı için akışı için akış parametrelerini ifade eder ve f min
giriş sıfır olduğunda f o ’nin değeridir.

f min =

C w,min
U min
=
Wb 2p G c Ref

(3.40)

Süreklilik denklemi bu aşağıdaki hale evrilir.

f o =f e - f i

f o £ f min , contalama verimi aşağıdaki denklemden de hesaplanabilir.

e = 1-

fi fo
fo
= =
f e f e f o +f i

(3.41)

Sınır  e = 0, f o=0 ve e = 1, f o = f min
Verimlilik makul bir parametre olmasına rağmen tasarıcı Wheel-space’e ne kadar sıcak hava
girdiğini merak etmektedir.

fi
= e- 1 - 1
fo
El girişi için, DC p , boyutsuz basınç farkı giriş için itici güçtür.

Gc =

C d ,i
C d,e

(3.42)

Dp
DC p =
1/2r Wb2

Bu eşitlik, Dp ' nin , anulustaki statik basınçtaki zaman ortalamalı tepeden çukur
arasındaki fark olduğu yerde tanımlanır.
3.4.5

Eksenel Baskı Yatağı Yük Kontrolü

Kompresör ve türbinin aerodinamik yükü değiştirilemez ama aralarındaki eksenel
yükler dengelenebilir. Eksenel yükü 1000-5000N arası tutulmalıdır.
Rulmanın ömrü logaritmik bir şekilde değişmektedir. Rulmanın iç çapı şaft kadar olacaktır.
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Rulmanlı yatakların seçimi nominal ömür, dinamik yük sayısı, statik yük sayısı ve eşdeğer yüke
göre yapılır. Nominal ömür (L), birbirinin aynı olan bir yatak topluluğundaki yatakların en az
%90’ının eriştiği veya aştığı ömürdür.
p

æC ö
÷
èF ø

L =ç

(106 devir)

(3.43)

bağlantısıyla hesaplanır. Burada, C: dinamik yük sayısı, F:dinamik eşdeğer yatak yükü ve
p:üstel sabittir. Bilyalı yataklar için p=3, makaralı yataklar için p=10/3 olarak alınır. Rulman
ömrü çalışma saati cinsinden de
p

106 æC ö
Lh =
ç ÷
60.n è F ø

(saat)

(3.44)

Burada n:dev/dak. olarak rulmanın devir sayısıdır.
Rulman seçimi rotordinamiği kısmında detaylı bir şekilde bahsedilmiştir.
3.4.6

Yağlama Sistemi

Motorda yağlamaya rulmanları yağlamak, soğutmak ve karterin duvarlarını soğutmak için
ihtiyaç duyulmaktadır. Genelde rulmanların bir tanesi şaftı desteklemek amaçlı arkada sıcak
bölgede olmaktadır fakat iki rulmanı da öne soğuk bölgeye konumlandıran motorlar da
bulunmaktadır. Rulmanlar yerleştirildikten sonra yerleştirilen bölgenin sıcak ya da soğuk
olmasına göre rulmanların ne kadar soğutulacağı belirlenmektedir. En çok ısıl yükün ortaya
çıktığı durum göz önünde bulundurulmuştur. Yağlama debisi, pompaların kapasiteleri, enjektör
tasarımı, ısı değiştiricilerin ne kadar soğutacağı bu şarta göre hesaplanacaktır.
Kapalı döngü yağlama sistemi karmaşık yapısı, birçok pompa elemanı gerektirmesi, ayrı
özel bir tank tasarımı, di-oiler gerektirmesi sebebiyle avantajsız gibi gözükse de 3-4 litrelik bir
tank ile uzun uçuş mesafeleri kat edilmesi bakımından uzun süreli uçacak motorlar için
kullanılmaktadır.
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Şekil 3.79. Kapalı yağlama sistemi [24]

Kısa süreli uçacak olan, harcanabilir, tek kullanımlık motorlarda ise açık döngülü yağlama
sistemi kullanılmaktadır. Açık yağlama sisteminde yağlama ve yakıt sistemi entegre
çalışmaktadır. Bir görevi yanma odasına yakıt göndermek iken diğeri ise rulmanların
yağlanmasını sağlamaktır.
Sistemde bir adet hareketini şafttan alan dişli pompa, bir tane fark basıncına göre sistemi
regüle eden servo valf, yakıt sisteminde enjektörler; yağlama sisteminde ise nozzle’lar
bulunmaktadır.
İsterleri minimum maliyet ve maksimum verimle sağlayabilmek ve ağırlıktan tasarruf
edebilmek için açık döngülü yağlama sistemi seçilmiştir. Yanma odasındaki manifoldlara yakıtı
gönderen bir yakıt pompası bulunmaktadır. Yakıt pompasından ayrı bir hat çekilerek ise
rulmanlar beslenmektedir. Hat boyutlandırması çok debi çekmemesi ve yanma odası debisini
etkilenmemesi için dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Bu hattın ucunda ise yağlamayı yapan
yani yakıtı püskürten enjektörler bulunmaktadır. Yakıtın içinde katkı maddeleri ve toz
partikülleri bulunduğundan rulmanlara bu parçacıklardan arındırılmış temiz bir yakıt
gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde kirli yakıt rulman yüzeyini çizip soyulmalara ve
rulmanın özelliğinin kaybedilmesine yol açar. Bu tarz partiküllerin önüne geçilmesi için
filtreler kullanılmıştır. Enjektörde ise önceki filtreden kaçmayı başarmış olan bir partikül
bulunma ihtimaline karşın “son şans filtresi” kullanılmıştır.
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Rulmanlar rotordinamiği ve titreşim çalışmalarından da elde edilen bilgiler doğrultusunda
rulmanlar şaftın iki ucundan sabitlenmiştir.
Rotordinamiği kısmında da bahsedildiği üzere rulmanlar eksenel yük hesabı yapılmasının
ardından birinci rulman 16mm ikinci rulman ise 17mm iç çaplara sahiptir. İkisi içinde
katalogdan Deep grove ball bearing seçilmiştir.

3.4.6.1 Isı Üretimi
Geometri, hız ve eksenel yükte etkilenen rulmanın kendi ısı üretimi hesaplanmıştır.
Hesaplanan ısı üretimi değerine diğer mekanizmalar ve hesaplamalardaki belirsizlikten dolayı
%20’lik bir tolerans eklenerek ilerlenmiştir.

3.4.6.2 Rulmanın Isı Üretimi Hesabı
Isı üretimi hesabı için literatürdeki yaklaşık olarak hesaplanan eğriler kullanılmıştır.
XCAV= Yağlamanın hacimsel yüzdesi
N= Şaft Deviri (rpm)
dm= Rulman çapı (mm)
W= Akış debisi (cm3/dk)

W 0.37
X C AV =10.0x10
Ndm1.7
6

(3.45)

İki rulman içinde bulundukları bölgeler dikkate alınmış olup sıcak bölgedeki rulmanın hem
yanma odasına yakınlığı hemde yakıtın koklaşma ihtimali dolayısıyla daha riskli olduğu
düşünülerek ısı üretimi hesabı yapılmıştır.

Sıcak bölgedeki rulman için

(2602, 88)

0.37

X C AV =10.0x10

6

1.7

70000.(35)

= 6.2187

(3.46)
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Şekil 3.79 Jet yağlamalı 35-mm’lik sabit bilyalı rulman için XCAV-Isı Üretimi Grafiği[25]

Şekil 2.70 referans alınarak kendi devir sayımız olan 70000 rpm’e en yakın 722000 rpm
değerindeki çizgi baz alınmıştır. Yapılan eğim hesabı sonucunda 6.21 XCAV değeri için 4.7917
kW ısı üretimi sonucuna ulaşılmıştır. Diğer tüm mekanizmalardan ve ampirik ifadelerden gelen
yaklaşık hesaplamalarda yapılmış olan hataların öngörülmesiyle %20 tolerans eklenerek ısı
üretimi 5.7550 kW olarak hesaplanmıştır.
.

Q = mc p DT
Q = 5750W
c p = 1.11814kj/kgK = 1118 Joule/kgK
DT = T41 - T4 = 887 - 800 = 87K

(3.47)

.

5750 = mx1118x87
.

m = 0.0591kg/s
3.4.6.3 Yağlama Değerlendirmeleri

•

Yağlayıcı akışkanın sıcaklığı belirli bir sıcaklığın altında olmalıdır. Ana akışa sıcak
bir bölgeye bu akış atıldığında debiler konsantrasyon olarak hava oranına uygun bir
yerde kalırsa motorun patlama ihtimali söz konusudur.

•

Borulardan yağ taşınırken belli bir hızın aşılmaması gerekmektedir. Geçildiğinde
borudaki kayıplar çok artmakta ve pompa zorlanmaktadır.
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•

Enjektör ucu çapının belirli bir çaptan büyük olması gerekmektedir. Çok büyük
olduğunda ise yağ damlayabilir ve rulmana ulaşmayabilir.

•

En verimli yağlanmanın sağlanabilmesi için enjektörden çıkan yağın hızının belirli bir
hız aralığında olması gerekmektedir.

3.4.6.4 Yağlama Mekanik Tasarım
Soğuk bölgedeki rulmanın yağlaması için yakıt hattından ayrılan yağlama hattı difüzör
ve yanma odası arasından geçmekte ve yağ rulmana taşınmaktadır. Ucunda çok küçük delik
olan direkt rulmanın bilyasına yakıt üfleyen enjektör bulunmaktadır.

Şekil 3.80 Soğuk bölgedeki rulmanın yağlanması

Arka rulman sıcak bölgede olduğu için yağlama için taşınan yakıtın koklaşma ihtimali
nedeniyle zor olmaktadır. Yanma odası gömleklerinden radyasyona maruz kalmaması için
özel bir kanaldan geçirerek ucunda enjektör olan hat ile rulmana yağ püskürtülmektedir.
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Şekil 3.81 Sıcak bölgedeki rulmanın yağlanması

Bütün enjektörlerde son şans filtresi kullanılmıştır. Yukarıdaki fotoğrafta enjektörün
ucunda kırmızı renk ile gözükmektedir.
Yakıt hattında literatürdeki bilgiler araştırılarak 10 mikronluk bir filtre kullanılmıştır. Bir
kerede patlayıp açılan pyrovalf ile tanktaki yakıt gelmekte ve yakıt pompası bunu
basınçlandırmaktadır. Füze motoru olacağı için yakıt tankının füze gövdesi üzerinde bulunacağı
düşünülmüştür. Bu sebeple motorda ayrı bir yakıt tankı gereksinimi duyulmamıştır.
Yakıt pompasından çekilen başka bir hat ile ön ve arka rulmanın yağlanması
sağlanmaktadır. Bu hat soğuk bölge rulmanını yağlamak için kullanılan hattan çekilerek, şaftın
ısı kalkanı içinden açılan bir kanal bağlantısıyla sıcak bölge rulmanına yakıt iletilmektedir. Bu
tasarım sayesinde görevini icra ettikten sonra imha olacak olan bir motor için üretimi daha
kolay ve uygulanabilir bir tasarım olmuştur.
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Şekil 3.82 Yakıt hattı ve soğuk bölge rulmanı yağlama hattı

Yukarıdaki fotoğrafta sarı renkle yakıt hattı, mavi renkte yağlama hattı görünmektedir.
Sıcak bölgedeki rulmanın yağlanması için bu tasarımın seçilme nedeni yakıtı mümkün
olduğunca sıcaklıktan korumaktır. Yağlama hattı yanma bölgesinden geçirildiğinde yakıtın
koklaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle yanma odasıyla aynı malzemeden (Incoloy
800) üretilmiş olan şaft muhafazası içinden yağlama hattı geçirilmiştir.

Şekil 3.83 Yağlama ve yakıt hattı kesit görüntüsü
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Böylece rulmanlar yakıtla yağlanmış olmaktadır. Ayrıca yakıt pompası aynı görev
neticesinde kullanıldığından basma pompasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Açık bir devre olduğu
için de yağ geri toplanmadığından emme pompasına da ihtiyaç duyulmamaktadır. Hava ile
metal parçaları geliyorsa pompanın ardına manyetik seperatör eklenmiştir.

Şekil 8.84 Yakıt pompası ve yakıt filtresi

Şekil 3.85 ECU, FPC (Fuel Pump Controller), Manyetik Seperatör

3.5 Termal Hesaplamalar
Yanma odasına kadar olan parçalar dizayn noktasında daha yüksek sıcaklıklardayken,
yanma odası ve devamında 5000 metre yükseklikten daha fazladır. Parçaların ulaştığı en yüksek
sıcaklıklara göre termal analizler yapılacaktır.
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Termal analizi parçaların, dönen parça ise uç açıklığının uygunluğuna, malzemelerin
limitlerine uygunluğuna ve ucuz malzeme seçimine, yapısal analiz uygulanan parçalarda
yapılmıştır.
Parçaların sıcaklık dağılımını sıcaklığını bilmeden parçaların ömürleri bilinemez. Dönen
parçalardaki ömür hız ve ısı transferiyle belirlenirken, sabit parçalarda ise tamamen ısı
transferiyle bulunur.
Isı transferi gaz türbinlerin de ömür, malzeme seçini ve mekanik tasarımı önemli ölçüde
etkilemektedir. Isı transferi seçtiğimiz parça malzemesi ve kaplamalarla ilgilidir.
Türbin disk malzemeleri bazı füze motorlarında kontrol edilmeyebilir fakat türbin disk ve
malzemesi yekpare üretilip aynı malzemeden olacağı için kontrol edilmesi uygun görülmüştür.
Yüksek Mach sayılarının olduğu yerlerde sıkıştırılamaz denklemler kullanılmaz ( Türbin
kanatçıklarında).

3.5.1

Yüksek Hızlı Akışta Düz Bir Plaka Üzerinde Termal Sınır Katmanı

Viskoz dağılım dahil düz plaka adyabatik duvar sıcaklığı :
Taw=T∞ +

2

Vrel
2cp

(3.48)

r : recovery factor
u : kompresör girişindeki hava hızı

r = Pr1/2

0.5 £ Pr £ 47

r = 1.9Pr1/3

Pr > 47

Adyabatik duvar sıcaklığı ile yüzey sıcaklığı arasındaki fark Isı transfer katsayısını tanımlar:
h = 0,332.Pr1/3

Pr =

mC p
k

u
υx

(3.49)

(3.50)
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Nu =

Re =

hx.x
k

,
= 0,332.Pr1/3.Re1/2
x

Pr ≥ 0,6

U¥x
u

(3.52)

(3.53)

Böylece, sıcaklık farkının normal sıcaklık farkı yerine kullanılması koşuluyla, tüm düşük
hızlı ısı transfer ilişkilerinin yüksek hızlı akış için kullanılabileceğini görüyoruz.
Average heat-transfer coefficient:

h = 2hx= L

(3.54)

Nusselt number over the entire plate of length L;

Nu = 2Nux= L

(3.55)

Prandtl sayısı Pr boyutsuz bir sayıdır. Momentum yayınımının termal yayınma oranıdır. Sayı,
Alman fizikçi Ludwing Prandtl’a ithafen adlandırılmıştır.

Pr=

ϑ
α

=

viskoz yayınım hızı
ısıl yayınım hızı

=

cp. μ
k

ϑ : kinematik viskozite (m2/s)
α : ısıl yayınma katsayısı (m2/s)
μ : dinamik viskozites ( Pa.s=(N.s)/m2)
k : ısıl iletim katsayısı (W/(m.K))
cp : özgül ısı ( J/(kg.K))
ρ : yoğunluk (kg/m3)

3.5.2

Kompresör Termal analiz

Kompresör de kullanılan 7075 Dövme Alüminyum Alaşımının malzeme sıcaklık limiti
düşük olduğu için malzeme limitini geçip geçmediği gösterilecektir. Malzeme olarak kritik
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önem taşıdğı ve dönen parça olduğu için termal analiz yapılarak uç açıklıklarının yeterli olup
olmadığına bakılacaktır.
Kompresör için dizayn notasındaki hava sıcaklığı daha yüksek olduğundan deniz
seviyesindeki hava özellikleri kullanılmıştır.
288,15 K sıcaklığındaki Atmosfer basıncındaki gazların termofiziksel özellikleri Ekler
bölümünde verilen tablodan interpolasyon yapılarak bulunmuştur.

Pr =0,71008
k=25,352 × 10-3 W/m.K
cp = 1006,76 (J/kg.K)
ϑ = 14,8125 × 10-6 m2/s
ρ = 1,21276 kg/m3 (Dizayn noktasında performansta elde edilen kompresör girşindeki
hava yoğunluğu alınmıştır.)
Kanatlı dış yüzey direnci için :

Rco nv, imp

Rco nd , imp

Rco nv, komp. out

Tw

Taw
Taw=T∞ +

2

Vrel
2cp

T3
r = Pr1/2

0.5 £ Pr £ 47

r = 1.9Pr

1/3

Pr > 47

Kompresördeki hava ise yine deniz seviyesinde elde edilen performans verilerinden
alınmıştır.
Vrel= 0,034005 m/s

ise adiyabatik duvar sıcaklığı Taw2= 288,15 K

bulunmuştur.

Adiyabatik duvar sıcaklığı ortam sıcaklığıyla aynı çıkmasının sebebi deniz seviyesinde
(dizayn noktası) motor füzeye takılı değilken hava akış hızının çok düşük olmasından
kaynaklanmıştır.
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Eğer 5000 metre yükseklikte adiyabatik duvar sıcaklığı hesaplanırsa Taw2= 287,757 K
bulunmuştur.
Nu =
(3.56)

hx.Lc
k

,
= 0,332.Pr1/3.Re1/2
x

Pr ≥ 0,6

Qconv, tot = hdh Afin, büyük (Tw - Taw ) + hdh Afin, küçük (Tw - Taw ) +
1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 43
impeler kanatlardan çevredeki
akışkana aktarılan ısı

+ hd Aunfin (Tw - Taw )
1 4 42 4 43
kanatsız yüzeyden çevredeki
akışkana aktarılan ısı

Rco nv, imp =

(3.57)

1

hdh im Afin, büyük + hdh im Afin, küçük + hd Aunfin

Şekil 3.86. Kompresöt steady state thermal sonuçları

(3.57)
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Şekil 3.87. Kompresöt steady state thermal sonuçları

Şekil 3.88. Kompresöt steady state thermal sonuçları

Şekil 3.89. Kompresöt steady state thermal sonuçları
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Parça ANSYS programında incelenmiştir. Parçanın çalışma esnasında herhangi bir
andaki ısı transferini incelemek amacıyla steady - state thermal kullanılmıştır. Akışkanın temas
ettiği bölge kanatçık kısımlarıyla beraber giriş noktası olarak seçilmiştir. Giriş sıcaklığı olan
287.78 K değeri Gasturb programından seçilmiştir. Burada kanatçıklardan geçerken sıkışan
havanın sıcaklığı artacaktır. Konveksiyonla ısı transferi özellikle dikkate alınacağından
parçanın arka kısmında kullanılan akışkan olan havanın temas ettiği bölgelere çıkış sıcaklığı
439.62 girdisi verilmiştir. Geri kalan bölgelerde ısı transferinden kaynaklı sıcaklık dağılımları
incelenmiştir. Kompresörün et kısmında akışkanla temas en yüksek olduğundan bu kısım en
yüksek sıcaklığa sahiptir. Kompresörün arka kısmında ise sıcaklık merkeze doğru giderek
azalmıştır. Termal yorgunluğun en fazla disk et kalınğında ve kanatçık diplerinde olduğu
öngörülmüştür. Sıcaklıklar değerleri düşük olduğundan malzeme seçimi de ona göre
yapılmıştır.

3.5.3

Yanma Odası Termal Analizi

Şekil 3.90. Yanma Odası steady state thermal sonuçları

Şekilde yanma odasının sıcaklı dağılımı görülmektedir. Arka kısım da sıkışan havanın
yandığı bölüme gelen kısımlar maksimum değer olan 1009.7 K olarak bulunmuştur. Ön tarafta
kompresörün merkezinde soğuyan hava esas alınmış olup üst taraflarda akışkan geçiş
yerlerinde daha sıcak olarak girilmiştir. Yanma odasında yanmanın gerçekleştiği yerlede hava
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teması olan dış katmanlar fazlaca ısınmıştır. Bunun yanında yine merkeze doğru soğumalar
görülmektedir. Buradaki sıcaklıklar arttığından malzemeside sıcaklığa dayanıklı seçilmiştir.

Şekil 3.91. Yanma odası steady state thermal ısı akısı sonuçları

Şekil 3.92. Yanma odası arka dİk Görünüş steady state thermal sonuçları

3.5.4

Türbin Termal analiz
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Yanma odasından çıkan yüksek sıcaklık ve basınçtaki gazlar ilk olarak statora temas ettiği
için stator kanatçıkları ve diskinine bakılacaktır. Rotor dönen parça olduğu için termal analiz
uygulanaıp malzemenin doğru seçilip seçilmediğine ve uç açıklığının uygunluğuna
bakılacaktır.
Kanatçıkların soğutmaya ihtiyaç duyup duymaduğuna bakılacaktır.Stator kanatçığında
en yüksek sıcaklığın çıktığı yerler, yanma odasından çıkan yüksek hızlı gazların ilk çarptığı yer
olan hücum kenarı ve akışkan yüksek Mach sayılarına ulaştığı kanatçığın firar kısmıdır.
Stator ve rotor yekpare üretileceğinden aynı malzeme kullanıldığı için ANSYS analizlerinde
disk ve kanatçıklar bütün olarak incelenmiştir.
Hesaplar yapılırken akışkanın termofiziksel özellikleri dikkate alınarak yapılmıştır.
Giriş sıcaklığı el hesaplamalarında 887 K ile 1009,13 K’in ortalaması olan 948,065 K olarak
alınmıştır.
Yanma odasından çıkan gazlar için atmosfer koşullarındaki gazların özellikleri alınmıştır.
Çünkü yanma odasının bazı yerlerinde zengin yanma gerçekleşirken bazı yerlerinde de fakir
yanma gerçekleşmektedir. Zengin veya fakir yanma kabülü yapmak için test edilmesi gerekiyo
yakılması emisyonlarına bakılması gerekiyo o yüzden hava kabulü yapılmıştır.
Isı transfer katsayıları :
•

Stator: Sıcak akışkan (948,065 K ) için cp : 1130,613 J/kg.K

•

Rotor: : Sıcak akışkan ( 887 K ) için cp :1118,14 J/kg.K

Eklerde verilen tablodaki havanın özelliklerinden yararlanarak cp değerleri bulunmuştur.
LE' deki sınır tabakası ana statik sıcaklıkları, Rayleigh akış denklemlerinden elde edilir:

( (

Tg = Ttoplam × 1 +

(γ - 1)
2

) × Ma )

Stator için: Tg = 833,706 K
Rotor için : Tg = 701,932 K
Tg: Statik hava sıcaklığı (K)
Ttoplam : Kanattaki toplam sıcaklık(K), Tmax’a eşittir.
Ma: Kanattaki havanın mach sayısını ifade etmektedir.

2

-1

(3.58)
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(

γ-1
2
Taw = Tmax 1 + rc ×
× Mgiriş
2

)

(3.59)
Stator: Taw = 1010,183 K

Stator kanatçı çok farklı bir geometrik yapıya sahip olduğu için incelenirken belirli
ampirik korelasyonlar kullanılmıştır. Kanatçığın dış yüzeyinde bir boyutlu termal hesaplarken
yapılırken durma noktası için silindir üzerinde üzerinde akış varsayımı yapılmıştır.
Öncelikle sınır tabakasının kalınlığına bağlı olarak emme ve basınç tarafı için geçiş bölgesi
uzunlukları hesaplanacaktır. Korelasyonlar daha sonra belirlenen laminer ve türbülanslı bölge
uzunlukları için uygulanacaktır.
Aşağıda belirtilen korelasyonlar sırasıyla verilmiştir.

Şekil 3.93 . Laminar ve turbülanslı akış sınırları
•

Durma noktası için ;

Churcill &Bernstein
NuD = 0,3 +

1/2

0,62.ReD .Pr1/3
[1 + (0,4/Pr)2/3]1/4

(3.60)

•

[ (
1+

ReD
2820000

)

5/8 4/5

]

ReD.Pr ≥ 0,2

Geçiş bölgesi için ;

Rexθ =

ρθV∞
μ

=300

(3.61)
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θ ≈L×

•

0,664
Rexcr

Düz plaka bölgesi için ;

Laminar akış için

0,5
NuL = 0,332 × Rex,cr × Pr1/3

(3.62)

Türbülans akış için

0,8
NuL = 0,0296 × Rex × (Pr)1/3

(3.63)

Türbin kısmında ısı transferi stator ve rotor kısımları olak üzere 2 ayrı kısımda ANSYS
programında Steady-State thermal olarak incelenmiştir.

Şekil 3.94. Stator steady state thermal analiz sonuçları
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İlk olarak yanma odasından çıkan, iyice sıcaklığı artmış olan sıcak akışkan türbinin stator
kısmıyla karşılaşmıştır. Bu yüzden akışkanın ilk karşılaştığı disk yüzeyi ve kanatçık yüzeyleri
yanma odası çıkış sıcaklığı olarak seçilmiştir. Merkez kısmında iletim ve konveksiyon ile ısı
iletimi izlenmiştir.

Şekil 3.95. Stator steady state thermal analiz sonuçları

Termal analizde ısı akısı dağılımı şekilde gösterilmektedir. Burada ısı akısının kanatçık
diblerinde yığıldığı keskin köşelerde yoğunlaştığı görülebilir.
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Şekil 3.96. Stator steady state thermal analiz sonuçları
Statorun çıkış kısmındaki dış katmana gasturbtan alınan sıcaklık eklenmiş olup giriş
kısmından aldığı sıcaklık ve çıkıştaki akışkan sıcaklığı etkisiyle ısı transferi gözlenmiştir.
Burada en riskli bölgeler kanatçıklardır.

Şekil 3.97. Stator steady state thermal analiz sonuçları

Rotor kısmında statordan gelen akışkan kanatlar ve ön taraf diskiyle etkileşim halindedir.
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Şekil 3.98. Rotor steady state thermal hazırlık görüntüsü

Şekil 3.99. Rotor steady state thermal hazırlık görüntüsü

Rotor diskinin ön kısmının kanatçıklarla beraber akışkanla etkileşim halinde olan kısmı üst
tarafıdır.
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Şekil 3.100. Rotor steady state thermal hazırlık görüntüsü
Kanatçıklara gelen sıcaklık amaksimum olacak şekilde 972.83 girilmiştir.

Şekil 3.101. Rotor steady state thermal sonuçları
Rotorda sıcaklık girilen yerlerden merkeze doğru soğuma gözlenmektedir.
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Şekil 3.102. . Rotor steady state thermal sonuçları

Et kısımlarındaki sıcaklık değerleri çıkış kısmına doğru azalmaktadır. Kanatçıklarda
sıcaklığın çok fazla olması oradaki termal yorgunluğu artıracaktır. Buralarda mekanik dayanım
değerleri ve malzeme seçimi çok önemlidir.

Şekil 3.103. . Rotor steady state thermal ısı akısı sonuçları
Isı akısı kompressörde olduğu gibi kanatçık diplerinde yığılmıştır. Keskin köşelerde yoğunluk
gözlenir.
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3.6 Rotordinamiği Analizleri

Motorlar yapısı itibariyle kararsız çalışan makinelerdir. Kararsız makineler ise
dengeleme yapılması gereken makinelerdir. Rotor da çalışmak istemeyen dolayısıyla kararsız
bir makinedir. Rotorun kütlesinin radyal yöndeki homojen olmayan dağılımı makinelerde
yaygın olarak dengesizliğin sebebidir.1 Bir rotor tasarımı yaparken performans ve aero,
mekanik tasarım ve dinamik ekipleriyle ortak çalışılmaktadır. Her birim kendi bölümü
gereğince bazı isteklerde bulunmaktadır. Performans ve aero ekibi yüksek itki, makul özgül
yakıt tüketimi; düşük klerans değeri -hatta sıfır- isterken mekanik tasarım ekibi ise termal yük
geldiğinde kanadın uzayıp sürtme yapması sebebiyle buna izin vermez. Mekanik tasarım ekibi
parçaların kırılmamasına, montajlanabilirliklerine ve strese bakarken dinamik ekibi ise titreme
problemi üzerinde durur. Motorun sağlıklı ve istenen şekilde çalışmasını sürdürebilmesi için
titrememesi gerekir. Motorun dinamik davranışını öngörmezsek kırılabilir ve telafisi olmayan
zararlar oluşabilir. Bu sebeple en başta rezonanstan kaçan bir sistem tasarlanırsa bu hatalar
önlenmiş olur. Motor çalışırken rotorun sürmesi kleransın büyümesini ve verimin ciddi olarak
düşmesine neden olmaktadır. Eğer titreşim yüksek ise motor çalışsa da çok kısa bakım zamanı
ve ömrü olmaktadır. Çatlama ve yanma gibi durumlarda ise firma itibar kaybına uğramaktadır.

3.6.1

Yapısal Titreşim

Mekanik yada yapısal tüm sistemler belirli kuvvetlerin etkisi altındadırlar. Bazen bu
kuvvetleri kullanarak iş üretirler, bazen bu kuvvetler sistem üzerinde istenmeyen etkilere yol
açar. Titreşimler hem yapısal hem mekanik sistemler üzerinde meydana gelebilen bir tür sistem
cevabıdır ve çoğunlukla sisteme dışarıdan etki eden bir kuvvet neticesinde oluşurlar.
Titreşimler bazı hallerde faydalı olurken, kontrol edilmedikleri takdirde zarara da yol
açabilirler. Titreşimler sistem hareket karakteristiği, serbestlik derecesi, sisteme etki eden
kuvvetler, sistem elemanlarının lineer olup olmadığı gibi pek çok unsura göre
sınıflandırılabilmektedir. Doğada bulunan bütün cisimler gerçekte sonsuz serbestlik derecesine
sahiptirler. Ancak bu tarz bir yaklaşımla sistemlerin modellenmesi matematiksel olarak çok zor
olduğundan

rijit

cisim

yaklaşımıyla

serbestlik

derecesi

düşürülerek

modelleme

kolaylaştırılmaktadır. Titreşim hareketi sırasında enerji dönüşümünün yanı sıra herhangi bir
nedenle enerji sönümlemesi de gerçekleşiyorsa bu sönümlü titreşim sınıfına girerken yok ise
sönümsüz titreşim olarak adlandırılır. Eğer bir sistem başlangıç hareketi dışında kendi kendine
hareket ediyorsa bu durum serbest titreşim olarak adlandırılır. Ancak sistemin hareketi
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dışarıdan bir kuvvet ile sağlanıyorsa veya sistem hareketine karşı dışarıdan bir kuvvet
uyguluyorsa bu durum zorlanmış titreşim olarak adlandırılır.
3.6.2

Hareket Denklemlerinin Elde Edilmesi

Hareket denklemlerinin Newton ikinci yasası kullanılarak elde edilebilmesi için
sistemin serbest cisim diyagramından faydalanılmaktadır. Sistemin modellenmesi için uygun
bir genelleştirilmiş koordinat seçilir. Sistemin statik denge konumu belirlenir ve yer
değiştirmeler denge konumuna göre tayin edilir. Sistemdeki kütlenin pozitif koordinat
istikametinde bir miktar ilerlemesi halinde kütleye etki edecek kuvvetler belirlenir ve SCD
çizilir.
Newton ikinci yasası “Eylemsiz bir referans sisteminde, bir parçacık üzerindeki net
kuvvet onun çizgisel momentumunun zaman ile değişimi ile orantılıdır.”
.
d
(mx)
dt
..
d 2q
F (t) = m 2 = mx
dt
Dairesel hareket gerçekleştiren kütle elemanları için son eşitlik,

F (t) =

M (t) = I

(3.64)

..
d 2q
= mq olur.
2
dt

Şekil 3.104. Tek serbestlik dereceli kütle yay damper sistemi

Tek serbestlik dereceli sistemdeki kütle sürtünmesiz bir yüzey üzerinde hareket
etmektedir. Hareket denklemini Newton hareket yasasını türetebilmek için öncelikle koordinat
seçimi yapılması gerekmektedir. Sistemde sağ eksen genelleştirilmiş koordinat olarak
seçilmiştir. Kütlenin denge konumundan itibaren bir miktar sağa hareket etmesi ile kütleye
negatif yönde yay ve damper kuvvetli etki edecektir. Yerçekiminden kaynaklanan kuvvet düşey
yönde iken ve kütleye etki eden dış kuvvet ise pozitiftir. Yüzeyde sürtünme olmadığından kütle
ağırlığı ve zeminin tepki kuvvetinin kütlenin seçilen genelleştirilmiş koordinattaki hareketi
üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.
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Newton’ın ikinci yasasını SCD’da kütleye etki eden kuvvetleri kullanarak yazarsak,
.

..

- kx - c x+ F (t) = mx
..

.

F (t) = mx+ c x+ kx elde edilir.

(3.65)

Serbest titreşimlerde sisteme dışarıdan etki eden herhangi bir zorlama kuvveti yoktur.
F(t) kuvvetinin hareketi başlatmak için yaya potansiyel enerji kazandıran kuvvet olduğu
düşünülebilir. Yay bir miktar gerilip bırakılırsa bu kuvvet ortadan kalkar. Bu nedenle son
eşitlikte F(t)=0 yazılarak hareket denklemi,
..

.

mx+ c x+ kx = 0
Eşitliği m'e bölersek,
..

x+

c . k
x+ x = 0 elde edilir.
m m

Son eşitlik homojen sabit katsayılı sağ tarafsız ikinci mertebeden bir diferansiyel denklemdir. ,
Denklemin karakteristik formu,

s2 +

c
k
s + = 0 şeklindedir. Kökleri ise,
m m

c
k c2
s1 = + - +
2m
m 4m2
s2 = -

c
2m

-

k c2
+
m 4m2

Ç özümü ise,
c
t
2m

x=e

æ
æ æç - k + c2 ö÷t
ç2 ÷
ç
ç
m
4
m
ç Aeè
ø
è
+
Be
ç
ç
è

-

k c2 ö
÷t
+
m 4m2 ÷
ø

ö
÷
÷
÷
ø

Sistemin hareketi genel çözümde yer alan kareköklü terime göre karakterize
edilmektedir. Salınım hareketinin oluşabilmesi için kareköklü terimin içerisi negatif bir sayı
olmalıdır. Bu durumda sönümlü bir titreşim hareketi meydana gelecektir. Karekökün içerisinin
pozitif bir sayı olması durumunda sistem titreşim hareketi yapmadan denge konumuna
gelecektir ve hareket sonlanacaktır. Karekökün içerisinin sıfıra eşit olması durumunda ise kritik
durum meydana gelmektedir. Karekökün içerisindeki terimler sıfıra eşitlenirse,
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-

k c2
+
=0
m 4m2

Buradan kritik sönüm değeri,

ck = 2 km olarak elde edilir.
Sistemin sönüm oranı, sistemde kullanılan sönüm elemanı ile kritik sönüm değerinin bir oranıdır ve,

z =

c
c
=
şeklinde tanımlanır. Sistemin doğal frekansı,
ck 2 km

wn =

k
şeklindedir.
m

z ve wn denklemlerini kullanarak,
..

.

x+ 2zwn x+ wn2 x = 0 elde edilir.
Son eşitlik tek serbestlik dereceli bir sistem için genel hareket denklemidir ve farklı
sönüm oranları için çözüm farklılaşmaktadır. Burada dört farklı durum ortaya çıkmaktadır.
1- z =0 ise sistem sönümsüz titreşim yapar.
2- 0 < z <1 ise sistem zayıf sönümlü bir titreşim yapar.
3- z =1 ise kritik durumu ifade eder ve sistem titreşim yapmadan denge konumuna gelir.
4- z > 1 ise sistem aşırı sönümlüdür.
3.6.3

Sönüm, jiroskobik ve devir hızının etkileri

Rotordinamiğinde, sönüm etkileri genellikle iç ve dış sönüm etkileri olmak üzere iki
gruba ayrılmaktadır. Rotorda meydana gelen deformasyonlar sırasında, rotor parçalarının temas
yüzeylerinde kuru sürtünmeler oluşur. Elde edilen sonuçlar, iç sönümün rotor sistemleri
üzerinde kararsız etki oluşturduğunu ve alt senkron hızlarında dolanım kararsızlığına neden
olduğunu göstermektedir.
Dış sönüm enerji kaybı ile yakından ilişkilidir ve rotor sistemlerinde kararlı kuvvetler oluştur.
Dış sönümün iki önemli türü sıvı ve yatak sönümüdür. En öne çıkanı yatak sönümlemesidir ve
asimetriye, devir hızına bağlıdır ayrıca rotor performans ve kararlılığı üzerinde büyük etkileri
vardır.
3.6.4

Rotor Analizi

Dönen elemanlara sahip makinelerde güç ve hareketi iletmek amacıyla şaftlar yaygın
olarak kullanılmaktadır. Şaftların kararsız bölgede çalışmaması için kritik hızlarının ve mod
şekillerinin belirlenmesi de oldukça önemlidir çünkü titreşimin genliği, şaftın dönüş hızının
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kritik hızına yakın olduğu durumda sonsuza yaklaşmaktadır yani rezonans durumu
oluşmaktadır. Şaft hızının artması savrulma sorununu beraberinde getirmektedir. 6
Tasarlanan şaft DyRoBes programı ile analiz edilip titreşim, frekans ve çalışma aralıklarına
bakılıp modları incelenecektir.

3.6.5

Serbest Titreşim Jeffcott

Rotor üzerinde dengesizlik, kütle ekleyerek ya da çıkararak ortadan kaldırılır ve bu da
denge için yeterli olur. Anca dengesizlik işlem durumuna göre değişiyorsa, sabitleyerek yok
edilemez. Dönen mekanizmaların değişen dengesizlikleri, aktif dengeleyicilerle yok
edilebilir.1 Şekil 3’te Jeffcott rotor modeli görülmektedir. Esnek ağırlıksız ve uçlarından
mesnetli bir şaftın merkezinde bir disktir. Basit bir model olmasına rağmen bazı rotorlar için
çok iyi sonuçlar vermektedir.
Dönen makine kütlesiz, elastik bir şaft üzerinde toplanmış tek yay kütleli damper sistemidir.
Bu model tarihsel olarak “Jeffcott” veya “Laval” modeli olarak anılmıştır ve rotordinamiği
karakteristiklerini tanıtmak için kullanılan tek serbestlik dereceli bir sistemdir.

Şekil 3.105 . Jeffcott rotor modeli 5

Dönen bir makineyi yayın üstüne yığılmış bir kütle tanımladığımızda buna jeffcot adı
veririz.
Modellemede de yay şaftı temsil etmektedir. Aşağıda merkezinde disk bulunan düz bir
şaftın sehim miktarı hesaplanmıştır.Kesme kuvveti ve moment diyagramları Şekil 3.1073.108’-de verilmiştir.

Şekil 3.106. Jeffcot modeli temsili
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Şekil 3.107. Jeffcot modeli kesme kuvveti diyagramı

Şekil 3.108. Jeffcot modeli moment diyagramı

Sehim hesabı

y'' =

M(x)
EI

(3.67)

Bu formülde moment yerine moment diyagramında bulunan alanı yazarsak;

M(x) = -

y'' = -

Fx
2

Fx
2EI

(3.68)

(3.69)
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Bu denklemde bir defa integral alınırsa;

y' = -

Fx2

(3.70)

+ c1

4EI

Sehimin maksimum olduğu orta bölgede türevi sıfır olacağından;

x=

-

Fl2
16EI

l
2

+ c1 = 0

Fl2

c1 =

(3.71)

16EI

Olarak bulunur.

Bulunan denklem bir defa daha integral alındığında;

y= -

Fx3
12EI

+

Fl2x
16EI

+ c2

(3.72)

Şaftın uçlarındaki sehimın 0 olduğu düşünüldüğünde
c2 = 0
olduğu görülür.
Maksimum sehimi bulmak için şaft merkezi olan l/2 yi x yerine koyarsak;

()

y

l

2

=

Fl3
48EI

(3.73)
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denklemi elde edilir. Yukarıda yayın şaftı temsil ettiği belirtilmişti
F = kx
denkleminden F birim kuvvet kabul edilip x=l/2 için k yay katsayısı çekilirse ;

k=

48EI

(3.74)

l3

elde edilir.
Buradan doğal frekans k ve toplam kütle aşağıdaki denklemde yerine koyularak bulunabilir.
k
M
Buradan bulunan sonuç ve programdan bulunan sonuçlar farklılık gösterebilir. Bunun sebebi
programda hesaplanırken şaftın üzerindeki her bir zerrenin belli bir oranda sehim miktarına
sahip olup, programın bu sehim miktarlarınıda hesaba katıp doğal frekansı hesaplamasından
kaynaklanmaktadır.
3.6.6

Dizayn Değerlerine Göre rotor Rotor Dinamiği Analizleri

Burada öncelikle kullanılacak olan birim sistemi seçilmiştir. Seçilen birim sistemi SI
birim sistemidir. Şekil 6’da malzeme seçim tablosu verilmiştir. Parça 15 modül 16 istasyona
bölünmüştür. Bu parçalar şaft girişi ve çıkışında 2’li kademelendirilecek şekilde ayarlanmıştır
(Şekil 3.102)

Şekil 3.109. Malzeme seçim girdisi
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Şekil 3.110. Şaft boyut girdisi

Burada daha öncesinde dizayn ekibinden alınan türbin ve kompresör ağırlıkları kg cinsinden
girilmiş olup, daha sonrasında atalet momentleri hesaplanarak program girdisi yazılmıştır
(Şekil 3.110).

Şekil 3.111. Kompresör, Türbin kütle atalet bilgisi girdisi

Öncelikle rulman yerleri belirlenmeden rulmanlar sisteme tanımlanmamıştır. Kritik hız analizi
yapılıp modlar kontrol edilmiştir.
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Şekil 3.112. Kritik hız mod şekilleri

Disklerin ağırlıklarıda dikkate alınarak mod şekilleri bulunnmuştur. Gyroskopik etkiler
dikkate alınmıştır. Rulmansız analiz yapıldığından ilk 2 modda frekans değerleri 0 bulunmuş
3. modda frekans değeri 18708 rpm bulunmuştur.4. modda 40501 rpm bulunmuştur bu değer
hala çalışma aralığı olan 70000 rpmin önerilen 1.2 katından düşüktür. 5. modda bulunan 87349
rpm değeri dikkate alınacaktır. Animasyon kısmında şaftın büküm hareketi yaparken hiç
hareket etmeyen kısımları rulman yerleri olarak belirlenebilir. Bu yerler animasyon kısmından
4. ve 15. istasyon olarak belirlenmiştir. Fakat 15. istasyonda rotor bulunduğundan rulman en
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yakın olan 14. istasyona konulmasına karar verilmiştir. Rulmanlar 4 ve 14 numaralı istasyonlara
yerleştirilmiştir. İlk deneme için rulman rijitlik değeri 30000N/mm alınacaktır (Şekil 3.106).

Şekil 3.113. Rulmanlanmış şaft görüntüsü

Alınan değerlere göre türbin 47200 rpm de 1,6029mm lik bir yer değiştirme yapacaktır
(Şekil 3.107). Aynı şekilde kompresör aynı rpm değerinde 1,9232 mm lik bir yer değiştirme
değerine sahiptir (Şekil 3.107). Türbinin rotor kısmından aldığımız toplam boyut 151 mm dir.
Toplam motor çapı 160 mm olarak tasarlanacaktır. Aradaki boşluk çıkan yer değiştirme değeri
için uygun değildir. Bu değerlerin optimize edilmesi gerekir. Değerler rulmanlara gelen
kuvvetler için kontrol edilmelidir (Şekil 3.108). Sonraki aşamada rulmanlara gelen kuvvetler
incelenecektir.

Şekil 3.114. Yanal kararlı rejim yer değiştirmeleri (kompresör ve türbin)
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Şekil 3.115. Rulmanlara gelen kuvvetler

Katalogtan bakılan değerlerde iç çapı 14 mm olup bu değerleri sağlayan hiçbir
rulmana
rastlanmamıştır. Optimizasyona gidilecektir. Kontrol etmek açısından kritik hız haritası da
incelenecektir(Şekil 3.116).

Şekil 3.116. Kritik hız haritası

Yukarıda rulman değerleri sağlamadığı gibi kritik hız haritasındad a modların çalışma
aralığında olduğu görülmüştür. Gelen kritik hız değerinde 3 modda çalışma aralığında
bulunmuştur. Mod kısımlarını çalışma aralığının dışına tercihen üstüne çıkarılmaya
çalışılmalıdır. Bu nedenle program başlangıcında girdiğimiz parametre girdilerinde
optimizasyon yapmak

zorunludur. Şaft geometrisinde ve moment değerlerinde yapılan

optimizasyon ile yeni değerler belirlenecektir. Malzeme türü sabit tutulmuştur.
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Daha önceki şafta göre kritik hız değerlerinin artırılması amacıyla şaftta kalınlaşma
yapılmıştır. Kalınlaşma özellikle şaftın orta kısmında yapılmıştır. Türbin dizayn bölümüyle
koordineli çalışılıp türbin diskini ağırlığı düşürülmeye çalışılmıştır. Yeni değerlere göre atalet
değerlerlerinde artıma gidilip yeni hesaplar yapılmıştır (Şekil 3.110- 3.111). Unbalance yükleri
yukarıda alındığı gibi 500 g olacak şekilde alınmıştır (Şekil 3.112).

Şekil 3.117. Oluşturulan modüller ve istasyonların değiştirilmesi

Şekil 3.118. Programa girilen Türbin ve Kompresör değerlerinin değiştirilmesi
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Şekil 3.119. Türbin ve kompresör yükleri
Unbalance yükleri yukarıda alındığı gibi 500 g olacak şekilde alınmıştır.
Modlara göre yeni kritik hız değerleri tabloları aşağıdaki gibidir.

,
,
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Şekil 3.120. Kritik hız analizi sonucu mod değerleri ve şekilleri

Çıkan değerlere göre rulmanların 3 ve 14 numaralı istasyonlara konulması
kararlaştırılmıştır. Rulman rijitlik değerleri diğer şaft ta 30000 N/mm değeri alınmışken,
eğitimlerde görüldüğü

üzere gerekli iterasyonlar yapılıp 3000 N/mm değeri alınması

kararlaştırılmıştır. Aynı işlemler sönüm değeri için de uygulanmış olup, 30 N-s/mm yerine 2
N-s/mm değeri kullanılmıştır.

Şekil 3.121. Rulman, türbin ve kompresörlerin rotora yerleştirilmesi.
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Şekil 3.122. Rulman rijitlik ve sönüm değerlerinin girilmesi

Tasarlanan şaftın kritik hız haritasına bakıldığında aşağıdaki gibi olduğu görülür (Şekil
3.123).

Şekil 3.123. Kritik hız haritası (iyileştirilmiş durum)

3 modunda çalışma aralığı dışında olduğu görülebilir. Diğer şaftla kıyaslandığında diğer
şaftın çalışma aralığında 1 ve 2. modlar bulunmaktadır. Yaptığımız optimizasyon değeri kritik
hız değeri açısından başarılıdır. Düşük rijitlik değerinde ve yüksek rijitlik değerinde 2 adet
çözüm kümesi bulunur. Çalışmamızda 1. çözüm kümesi olan düşük rijitliğe sahip çözüm
aralığı kullanılmıştır. Rotor ve kompresör için yer değiştirme değerleri için diğer tasarıma
oranla büyük oranda iyileştirilmiştir. Rotor için 23500 rpm değerinde 0,053127 mm değeri
okunmaktardır. Verilen boşluk değeri için bu değer oldukça yeterlidir. Kompresör için ise
28000 rpm de 0,052691 mm değeri okunmuştur (Şekil 3.117). Rulman kuvvetlerine
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baktığımızda 1 ve 2. rulman için yapılan rijitlik ve sönüm değerleri iyileştirmeleri sonucunda
51500rpm de 499,67 N ve 58000 rpm değerinde 527,74 N değerleri bulunmuştur (Şekil 3.118).

Şekil 3.124. Yanal kararlı rejim yer değiştirmeleri (kompresör ve türbin, iyileştirilmiş durum)
Türbin Tip clearance değeri 4.5 mm alınmıştır.

Şekil 3.125. Rulmanlara gelen kuvvetler (İyileştirilmiş durum)
Campbell diyagramına baktığımızda eksenine dik olarak gösterilmiş olan çizgilerin
temsil ettiği devirler motorumuzun çalışma aralığı olarak belirlenmiştir (Şekil 3.119). Mor
renkle gösterilen çizgiler modlardır. Bizim tahrik frekansımız ile mod frekansımız çakıştığı
hallerde rezonans meydana gelmektedir.Diyagram incelendiğinde çalışma aralığımızda tahrik
frekansımızla hiçbir modun çakışmadığı görülür. 3. modda 90000 rpm civarında görülen
çakışma çalışma aralığı dışındadır.
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Şekil 3.126. Campbell diyagramı
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4- MEKANİK
4.1 Mekanik Tasarım ve Hesaplama Detayları
4.1.1 Döner Parça Mekanik Tasarım ve Hesaplama Detayları
4.1.1.1 Kompresör

Kompresör tarafından absorbe edilen enerji kompresör kanatçıklarının giriş ve çıkışındaki
havanın koşullarına göre belirlenecektir. Şekil 1’ de kullanılan terimler ve gösterimleri
verilmiştir.
İlk durum esnasında, havanın kompresör yüzeyine eksenel yönde hareket ettiği
varsayılarak açısal momentum sıfır olacaktır. Kanatların bu eksenel kısımlarından geçen
havanın motorun içinde yanma odasına doğru uygun basınçta ilerleyebilmesi için kanatçık
yüzeyleri eğimli yapılmaktadır. Bir kanadın ucundan geçen teğet doğrusunun Şekil 1. de
gösterildiği gibi giriş esnasında havanın V1 bağıl hızı doğrusuyla yaptığı açı ‘’α’’ açısı
olmaktadır.

Şekil 0.1 Bir kanadın ucundan geçen teğet doğrusunun bağıl hızı
Pervane ucunda oluşan girdap hızının, uç kısımdaki hızın ne kadar altına düştüğü
kompresör üzerindeki kanatçık sayısıyla bağlantılıdır. Bu durum kayma etkisi olarak
bilinmektedir. Kanat sayısı arttıkça kayma faktörü de o ölçüde azalmaktadır. Tasarım da kayma
faktörü ‘’σ ’’ için bir değer varsaymak gerekmektedir. Bu değer
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Cw2/U oranı olarak tanımlanmaktadır. Radyal kompresör için en uygun olan Stanitz’
e bağlı olan orandır. [kompresör1]

σ

=1−0,63⋅π

n

n → kanatçık sayısı
Kompresör çarkına uygulanması gereken teorik tork ile havanın sahip olduğu açısal momentum
değişim hızı birbirine eşit olmaktadır. Havanın kütle akışı dikkate alındığında;
Teorik Tork = Cw2r2
ω ifadesi açısal hız olduğuna göre havada yapılan iş;
ω Teorik Yapılan İş = Cw2r2 ω = Cw2
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Kayma faktörü tanımlanırsa
Teorik Yapılan İş =σU 2
Kompresör kanatları ve motorun dış kasası arasında dolaşan hava yüzey pürüzlüğü,
sürtünme veya windage (rüzgarlama, hava sürtünme kaybı) gibi frenleyici kuvvetlere maruz
kalmaktadır. Bu durum gerçek işin teorik işten daha küçük değerlerde çıkmasına neden
olmaktadır. Bu kuvvetleri hesaba katmak için genel olarak bir güç girdi faktörü ‘ψ ’ kabulü
yapılmıştır. Böylece gerçekleşen gerçek iş; [kompresör2],[kompresör3]
= ψσU 2
Eğer T03-T01 tüm kompresör boyunca durgunluk sıcaklığı olarak kabul edilirse difüzöre
enerji eklenmediği varsayılabilir. Bu durum kanatçıklar üzerinde ki durgunluk sıcaklığına eşit
olmaktadır. Bu nedenle gerçek iş hesabı, verilen hava üzerinde yapılan işin sıcaklık eşitliğine
eşit olacaktır. Cp ifadesi çalışma sıcaklığı bölgesinde ki özgül ısıdır.

T03-T01 = ψσU 2
C

Kompresöre yapılması gereken iş hesaplarına ek yapılan işin ne kadarlık bir kısmının hava
basıncını yükseltmekte kullanıldığını bulmak için genel izentropik verimlilik değeri kabulü
yapmak gerekmektedir. Bunun için Gasturb hesaplamalarından ηc = 0,8847 değeri alınmıştır.
Genel durgunluk basınç oranı;
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Şekil 0.2. Eye Tip Diameter ölçüsünün kompresör üzerindeki gösterimi

Şekil 0.3. Eye Root Diameter ölçüsünün kompresör üzerindeki gösterimi
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Şekil 0.4. Overall Diameter of Impeller ölçüsünün kompresör üzerindeki gösterimi
Kompresör hesabı için ilgili veriler;

y = 1, 036
s = 0, 83
g = 1, 4
N = 1166, 66667 rev /s (70000 dev /dk)
Overall diameter of impeller = 0, 055m
Eye tip diameter = 0, 0344m
Eye root diameter = 0, 0115m
Hava debisi = 2, 6 kg /s
G iriş T = 288,15 K
G iriş P = 101325 Pa = 1, 01 bar
İzentropik h c = 0, 8847
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U = p ×0, 055 ×2 ×1166, 66 = 403,1591 m /s
y ×s ×U 2 1, 036 ×0, 83×403,15912
T03 - T01 =
=
= 139, 0672 K
cp
1, 005 ×103
g /g - 1

P03 é h c ×(T03 - T01 ) ù
= 1+
ú
P01 êë
T01
û

3,5

æ 0, 87 ×139, 0672 ö
= ç1+
÷ = 3, 4710
288,15
è
ø

G erekli güç = m×c p ×(T3 - T1 ) = 2, 6 ×1, 005 ×139, 7668 = 363, 3827 kW
Kanatçık Alanı ® A1 =

p ×(0, 03442 - 0, 01152 )
4

= 0, 00075269 m2

Durgunluk koşullarına göre (0 metrede)
P
1, 01×100
r 1 = 01 =
= 1, 22 kg /m3
R ×T01 0, 287 ×288,15
m
2, 6
C a1 =
=
= 0, 005858 m /s
r 1 ×A1 1, 22 ×0, 00075269

C 1 = C a1 olduğunda dinamik sıcaklık eşitliği
C 12
0, 0058582
=
= 1, 7076E - 8 K
2 ×c p 2 ×1, 005 ×103
C 12
T1 = T01 = 288,15 - 1, 7076E - 8 = 288,15 K
2 ×c p
P01
1, 01 bar
=
= 1, 0099 bar
g /g - 1
(T01 /T1 )
(288,15 /288,15)3,5
P
1, 0099 ×100
r1 = 1 =
= 1, 221295 kg /m3
R ×T1 0, 287 ×288,15
P1 =

C a1 kontrolü ile :
m
2, 6
C a1 =
=
= 2828, 35 m /s
r 1 ×A1 1, 221295 ×0, 00075269
Son deneme ile C a1 = C 1 = 1893, 0563 m /s
C 12
2828, 352
=
= 3979, 9 K
2 ×c p 2 ×1, 005 ×103
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T1 =

C 12
- T01 = 3979, 9 - 288,15 = 3691, 74 K
2 ×c p
P01

P1 =

g
g-1

æT01 ö
ç ÷
è T1 ø

r1 =

=

1, 01
3,5

æ 288,15 ö
ç 3691, 74 ÷
è
ø

= 7602, 68 bar

P1
7602, 68
=
= 7,1755 kg /m3
R ×T1 0, 287 ×288,15

C a1 kontrolü ile :
C a1 =

m
2, 6
=
= 481, 395 m /s
r 1 ×A1 7,1755 ×0, 0007526

Bu değer yeterince yakınsamıştır ve yeniden Ca1 tayin ederek hesaplama yapmaya gerek
görülmemiştir. Çünkü C değerinde ki küçük değişiklikler artık r üzerinde etkisi ihmal edilecek
kadar azalmıştır.
Kanat açıları ise aşağıdaki gibi hesaplanmıştır;

impeller eye tip ifadesi nin çevresel hızı = p ×0, 0344 ×1166, 66 = 126, 083
eye root ifadesi nin açısal hızı = p ×0, 0344 ×0, 015 = 0, 00162 m /s
a root ifadesi nin açısı = tan- 1 (481, 395 /0, 00162) = 89, 999o
a tip ifadesi nin açısı = tan- 1 (481, 395 /126, 083) = 75, 3232o
Kompresör çarkı ucundaki yoğunluğu bulmak için statik basınç ve sıcaklık, mutlak hız
hesaplanarak ve varsayılan kayıplardan bu noktaya kadar hesaplanan durgunluk basıncı
kullanılarak hesaplanmaktadır.

C r2 = C a1 dönüşümü yapılırsa (C r2 = 481, 395 m /s)
C w2 = s ×U = 0, 83×403,159167
C w2 = 334, 622 m /s
C 22 C r22 + C w22 4, 813952 + 3, 346222
=
=
= 171, 001
2 ×c p
2 ×c p
0, 201
Toplam kaybın yarısının, yani [0,5.(1- hc )] = 0,057 değerinin kanatçıklarda meydana geldiği
varsayılarak, P01’ den P02’ ye sıkıştırmanın etkin verimliliği 0,8847+0,057=0,9417 olacaktır.
Böylece;
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3,5

P02 æ 0, 8847 ×139, 0672 ö
= 1+
÷ = 3, 47102
P01 çè
288,15
ø
Bu durumda (P2 /P02 ) = (T2 /T02 )3,5 ve
T02 = T03 = 139, 0672 + 288,15 = 427, 217 K

Bu yüzden;
C 22
T2 = T02 = 427, 217 - 171, 001 = 256, 216 K
2 ×c p
3,5

P2 æ256, 216 ö
=
= 0,16705
P02 çè 427, 217 ÷
ø
Bu nedenle, P2 /P01 = éë(P2 /P02 ) /(P02 /P01 )ù
û olduğunda ;
P2
= 0,16705 ×3, 47102 = 0, 5798
P01
P2 = 0, 5798 ×1, 01 = 0, 5856
P
0, 5856 ×100
r2 = 2 =
= 0, 7964 kg /m3
R ×T2 0, 287 ×256, 216

Şekil 0.5. Disk ve difüzör arasındaki kayıp bölümü
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Radyal kompresörde kesit alanı :
m
2, 6
A=
=
= 0, 0067 m2
r 2 ×C r2 0, 7964 ×481, 395
Ç ark kanalının derinliği :
=

0, 0067
= 0, 03924 m
p ×0, 055

Tasarımı yapılan kompresör performans isterlerini karşılamaktadır.

Şekil 0.6. Radyal Kompresörlerde Şematik Çizim Örneği

Şekil 0.7. Motorumuz için çizilen disk ve difüzör arasındaki kayıp bölümü grafiği
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Şekil 0.8.Geriye doğru kompresör, kanatçıkları ve hız üçgeni

Şekil 0.9. Motorun kompresör, kanatçıkları ve hız üçgeni
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4.1.1.2 Türbin

Türbinler de kompresörlerde olduğu gibi eksenel ve radyal akış türü vardır. Gaz türbinli
motorlarda genellikle eksenel akışlı türbinler tercih edilir. Eksenel akışlı türbinlerde akışkan
türbin mili eksenine paralel, radyalda ide akış türbin miline diktir. Eksenel türbinler, akış
enerjisini işe dönüştüren makinelerdir.Eksenel türbinler bir veya birden fazla kademeden oluşur
ve her aşamada akışı hızlandıran nozullar ve akışı saptıran rotor kanat dizisinden oluşur.
Şartname göz önünde bulundurularak tek kademeli türbin tasarımı yapılacaktır.
Türbinler, yanma odasından çıkan aşırı sıcak, dengesiz akışkanın olduğu ve basınçtaki
değişikliklerin olduğu zor ortamda çalışırlar, yapısal ve bütünlük sağlamak, bileşen ömrünü
uzatmak için soğutma havasına ihtiyaç duyarlar. Soğutma havası türbin malzemesinin ömrünü
uzatır fakat çok miktarda soğutma havası kullanıldığı takdirde motorun verimini
düşürmektedir. Tasarlayacağımız motorda türbin giriş sıcaklığı maksimum 1200K olacağı için
soğutma havasına ihtiyaç duyulmamıştır.
Motorun çoğunlukla uçağı irtifa bilinmediği için motoru zorlayan deniz seviyesi
koşullarında elde ettiğimiz isterler kullanılarak türbinin aerodinamik tasarı gerçekleştirilecektir.
Türbin dizaynı yaparken aerodinamik, termal, yapısal ve imalat arasındaki gereksinimler
vardır. Tasarım optimizasyonu yalnızca türbinin aerodinamik performansını değil, aynı
zamanda türbin aşamasının sürünme ömrünü ve ağırlığını da kapsamaktadır.
Temel türbin tasarımda izlenen adımlar aşağıda şematik olarak verilmiştir:
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Performans Girdileri

Orta Çizgi Dizaynı (1-B
tasarım)

Throughflow Analizi

B2B

3Boyutlu Analiz

Aero-Mekanik/Termal
İterasyon

Türbin Testleri

Türbin Tasarımı

Şekil 0.10. bir dizi kanatçık boyunca hareket eden bir akış parçacığı görülmektedir.

Şekil 0.11. Akışkan partikül hızının kanat üzerindeki bileşenleri

124

Parçacığın hız vektörü C1 (V1), sırasıyla eksenel, radyal ve çevresel yönlerde C� (VX), C�
(Vr) ve C� (V�), olmak üzere üç bileşenden oluşur.
Newton'un 2. Hareket Yasasından, tork, her bir kanat sırası boyunca açısal momentumun
değişim oranı olarak ifade edilebilir:
�=� (�2C�2+�1C�1)
m: kütle akışı
Kanatlar üzerindeki U=r. ω ve açısal hız ω =
�özgül=

τ.ω
m

2πN
60

ise özgül iş çıkışı:

= (�2C�2+�1��1)

Euler’s turbomakine denklemi

Şekil 3.131 bir kanatçık terminolojisi gösterilmektedir. Literatürde sıklıkla kullanılan
farklı açılar ve mesafeler burada tanınabilir. Akış, kanataçılarını zar zor takip ettiğinden, akış
giriş ve çıkış açılarının kanadınkinden farklı olmaktadır. Kanat üzerinde farklı açılar ve
birbirleri arasındaki mesefa gösterilmektedir.

Şekil 0.12. Kanatçık terminolojisi

4.1.1.2.1 Orta Çizgi Tasarımı
Türbin tasarım sürecinde ilk adım bir boyutlu orta çizgi hesaplamalarıdır. Orta çizgi
tasarımında türbin kademesinin gerekli ömrü ve ağırlığı sağlanarak meridyen akış yolu,
ortalama hız üçgenleri, kanat ve kanat sayıları elde edilir. Burada, akış kanalının ortalama
yarıçapındaki akış parametrelerinin, tüm akış alanındaki akışı temsil ettiği varsayılır. Aslında
basitlik adına çevresel ve radyal akış değişimlerinin ihmal edildiği anlamına gelir.
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Orta çizgi dizaynın da kullanılan türbin paremetreleri :
Reaksiyon derecesi (reaksion) : Gaz genleşme işleminin rotor ve stator arasında bir aşamada
nasıl bölündüğünü belirler. Büyük reaksiyon derecesi değerleri, rotordaki gaz ivmesinin
statordaki ivmeden daha büyük olduğu anlamına gelir.

Λ=
Λentalpi =

Rotor durma isentropik statik entalpisi
Kademe durma isentropik statik entalpisi
h2 - h3s

(h1 - h2s ) + (h2 - h3s )

Λsıcaklık =

T2 - T3
T1 - T3

Türbin tasarımında entalpi değerlerini bilmiyorsak yerine reaksiyon derecesi basınçlar
kullanılır.
P2 - P3

rp =

P01 - P3

P01 = Statora giren basınç
P2 = Statordan çıkan rotora giren akış
P3 = Rotordan çıkan basınç
Reaksiyon derecesi 0 ile 1 arasındadır. Genellikle türbin tasarımında 0,3-0,6 arasında olması
tercih edilir.

Akış katsayısı ( flow coefficient) : Akış hızının eksenel bileşeninin kanat hızına oranı olarak
tanımlanır:

∅=

Vm
U

(Vm = Türbinden geçen akış yönüne dik meridyonel hız )
0,6 < ∅ < 0,8 arasındadır.
Yük katsayısı ( work coefficient): Türbin aşaması boyunca durgunluk entalpi düşüşünün,
rotor kanat hızının karesine, U oranı olarak tanımlanır.
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Ψ=

Cp ΔT
U2

∆H

=

U2

0,8 < Ψ < 1,8 arasındadır.

U=

Cp.∆T
Ψ

4.1.1.2.2 Türbindeki kayıp katsayılar:

Şekil 0.13.a) Entalpi entropi grafiği b) Hız vektörleri

Basınç kayıp katsayısı:
YN =
YR=

P01 - P02
P02 - P2
P02,rel - P03,rel
P03,rel - P3

Entalpi kayıp katsayıları :
λN =
λR =

h2 - h2s
1

2
V
2 2

h3 - h3s
1

2
W3
2

=
=

T2 - T2s
1

2

2cp

V2

T3 - T3s
1

2

2cp

YN=λN(1 +

W2
2

γM2
2

)

YR=λR(1 +

2

γM3,rel
2

)

İlk öncelikle hız üçgenlerini elde etmek için yük ve reaksiyon katsayısını ideal katsayı
aralıklarından varsayımlar da bulunarak başlanmıştır.
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Reaksiyon katsayısı : Λ = 0,58
Yük katsayısı : Ψ = 0,9

Şekil 0.14. Smith Chart diyagramı

Smith Chart diyagramı kullanılarak yük katsayına göre akış katsayısı ideal aralıklar gözönünde
bulundurularak 0,72 seçilmiştir. Kesişim noktası türbin veriminin 93,2 noktaya karşılık
gelmektedir. Yani tasarımını yapacağımız türbin, performanstaki türbinden daha verimli
olacaktır. Seçilen katsayılardan orta çizgide oluşan üçgenleri bulunur:
Ψ= ∅(tan (β2)-tan(β3))
tan (β2)=

Ψ - 2Λ

tan (β3)= Λ=

-∅
2

2∅
Ψ + 2Λ
2∅

(tan (β2)+ tan(β3))

tan(α2)= tan (β2) +

tan(α3)= tan (β3) +

1
∅

1
∅
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Reaction

Flow coefficient

work coeff

0,58

0,72

0,9

Açılar
Parametreler

Açılar (radyan)

Açılar( Derece)

α1

-0,041642579

-2,38594403

α2

0,879459398

50,38931176

β2

-0,178631007

-10,23480276

α3

-0,041642579

-2,38594403

β3

-0,960722253

-55,04533037

Tablo 15. Hız üçgenleri açı gösterimleri tablosu

Şekil 0.15 Eksenel türbin istanyon numaralarının gösterimi (Saravanamuttoo vd., 2017).

Performans bölümünden alınan isterler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Motora giriş hava debisi
ve türbinin boyutlarını oluşturmak için yanma odası çıkış toplam sıcaklık ve toplam basınç
değeri alınmıştır. Stator girişindeki ve çıkışındaki toplam sıcaklık değeri eşittir.Stator ve
rotordaki kayıpları yine tahmin edilmiştir çünkü statordan çıkan rotora giren statik sıcaklıklar
bilinmemektedir. Türbin tasarımında λR > λN olması gerekmektedir. Tasarımını yaptığımız
türbinde bu şart sağlanmaktadır.
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Hava debisi

2,376

T04 (K)

890

P04 (kPa)

398,94

PR

2,309

Sıcaklık düşüşü
T01-T03

(K)

183,868

NGV kayıp (λN)

0,05

Rotor kayıp (λR)

0,09

Allowable An^2
Maksimum hız
(m/s)

99

Tablo 16. Türbin kayıplar sıcaklık düşüşü tablosu
Dizayn noktası deniz seviyesine göre olduğu için giriş motor girişindeki Mach sayıları oldukça
küçüktür. Yanma odasından çıkan gazlar yüsek hız ve sıcaklıkta olduğu için Machgiriş ve
Machçıkış sayılarında da tahmine gidilmiştir. Bütün tahmin edilen değerler excelde tablo
hazırlanarak çözülmüş ve tasarımımıza en uygun görülen değerler rapora yansıtılmıştır.
Mgiriş

0,44

Mçıkış

0,49

Tablo 17. Mach sayıları giriş çıkış bilgisi tablosu

Stator girişinde U=0 m/s, bağıl hızlar Wt=0 m/s, W=0 m/s ise MR=0 olur.
Hız üçgenlerinde oluşturmak için kabul yapılan Mach sayılarından V’ler bulunur. Hızları
bulmadan önce toplam sıcaklıkları statik sıcaklıklara dönüştürmek gerekmektedir.( γ:1,333 ,
R: 0,287)

Ts1=

T01

(1 +

Ps1 =

γ-1
2

2

Mgiriş

)

P01

( )

ρ1 =

T01
Ts1

γ/(γ-1)

Ps1
R.Ts1

Girişteki Mach sayısı
M1=

V1
γRTs11000

=0,44

ise

V1=M1.a1
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Vm =V1.cos(α )
Vt =V1.cos(α )
Wt=Vm.tan( β )
Wt=Vt.U

MR=

W
γRTs

Giriş alanı : Agiriş =

m
ρ1.Vm

2
Agiriş = π(R2
t - Rh )

Rmean=(Rt+Rh)/2
Alan bulunduktan sonra Rmean bulunur. Bunun için Rh/Rt oranına bir kabul yapmalıyız. Yüksek
hız türbinlerinde Rh/Rt ≈ 0,9 dur. İlk önce bizde 0,9 kabülü yaparak türbin tasarımı yapılmış
fakat rotor dinamiğinde görülüştürki kompresör ve türbin ağırlıkları arasında çok fark
olmasından kaynaklanan sorun olmuştur ve şaft çapı büyüyp motorumuzu ağırlaştırıldığı
görülmüştür.

Türbinde iyileştirmeye gidilerek Agiriş Rh/Rt oranını 0,78 alınması uygun

görülmüştür. Açıkış’ı Rmean eşit tutularak bulunmuştur.

KİNEMATİK
İstasyon

Vm (m/s) Vt(m/s)

V(m/s)

M

U(m/s)

Wt(m/s)

W(m/s)

MR

1

239,38

-9,97417

239,5877 0,44

0

0

0

0

2

239,38

289,2508

375,4582 0,70631 471,49

-43,22

243,25

0,4576

3

239,38

-9,97417

239,5877 0,49

481,46

417,8185 0,8776

471,49

Tablo 18. Hız üçgenleri hız bilgileri tablosu
Agiriş (m2)

Rt,giriş (m)

Rh,giriş (m)

Rmean (m)

0,006283

0,071467

0,057173

0,06431997

P03

T03 (K)

Açıkış

Dizayn rpm

616,13

0,009294

(kPa)

155,214

(m2)

70000

Tablo 19. Kanatçık boyutları ve dizayn bilgileri tablosu

Akış nozul kanatlarına

sırasıyla statik basınç ve sıcaklık

p1, T1 ve V1 hızıyla girer,

genişletilmiş p2, T2 ve hızlanmış V2 hızıyla α2 açısıyla ayrılır. Rotor kanadı giriş açısı kanala
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göre V2 gaz hızının β2 yönüne uyacak şekilde seçilir.Saptırıldıktan ve genellikle daha da
genişledikten sonra rotor kanadı geçişleri, gaz β3 açıda bağıl hız V3 ile p3, T3'te ayrılır. U'nun
vektörel eklenmesi, gaz hızının büyüklüğünü ve yönünü verir.

Şekil 0.16. T-s diyagramı

İstasyon

P0 (kPa)

T0 (K)

Ps (kPa)

Ts (K)

Ts ideal (K)

Rho (kg/m3)

1

398,94

800

351,3605

775,018

775,0178

1,57964

2

395,8511

800

287,5482

738,603

735,5325

1,3565

3

155,214

616,13

181,5835

592,446

581,113

1,0679

Tablo 20. Türbin Termodinamik tablosu

4.1.1.2.3 Girdap Teorisi
Araştırılmalardan görüldüğü üzere , hız üçgenlerinin şeklinin, bıçağın kökünden ucuna
değişmesi gerekmektiği sonucu çıkarılmıştır, çünkü bıçak hızı U yarıçapla birlikte artmaktadır
Diğer bir neden ise , nozullardan çıkan akıştaki girdap bileşeninin, statik basınç ve sıcaklığın
halka boyunca değişmesine neden olmasıdır. Değişen gaz açılarını hesaba katmak için
tasarlanmış bükülmüş bıçak ağızlarına girdap bıçağı denir.
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Şekil 0.17. İkincil akış modeli

Bu modele göre girişteki sınır tabaka kanat hucüm kenarına geldiğinde ikiye ayrılmakta ve
emme ve basınç tarafında zıt yönde dönme hareketi yaparak ilerleyen vorteks oluşmaktadır
.ikincil akışlar sebebiyle oluşan kayıplar atalet ve basınç kuvvetleri sebebiyle oluşmaktadır.
Genellikle buhar türbinlerinde düşük basınç kanatçıkları çok uzundur ortalama çaptaki
koşullara göre tasarım yapmak, bıçak açılarını kökten uca sabit tutmak ve değişen gaz açılarının
neden olduğu bıçak boyunca gelişteki değişimden dolayı ek bir kayıp oluşmadığı
varsaymaktadır.

4.1.1.2.4 Serbest Girdap Dizaynı
Aerodinamik analizde sadece serbest girdap dizaynı üzerinde durulacaktır. Bunun için bazı
kabullerle başlanmıştır.
•

Durgunluk entalpisi halka üzerinde sabittir (dh0/dr =0).

•

Eksenel hız halka üzerinde sabittir.

•

Girdap hızı yarıçapla ters orantılıdır.

Bir boyutlu aerodinamik tasarım ve performans analizinden elde edilen verilere göre motordan
geçen debi miktarı 3,762 kg/s, rkök = 0,057173 m , ruç =0,071467 m , n=70000 rpm ve eksenel
yöndeki hız Vm = 239,38 m/s kullanılarak ilk olarak orta düzlemdeki hız üçgenleri
tamamlanmış ve V03’ de ki hız üçgenleri bulunmuştur.
Aaşağıdaki tablodaki değerler trigonometrik bağıntıdan yararlanarak ve hız üçgenlerinde
bulduğumuz açılar referans alınarak çözülmüştür.
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Şekil 0.18. Serbest girdap hız üçgenleri

Tablo 21. . Serbest girdap kanatçık üzerindeki hız değişimleri

4.1.1.2.5 Kanat Profili ve Kanatlar Arasındaki Mesafe Seçimi
Türbin tasarımı için rotor dinamiği ve motora etki edecek ağırlıkları göz önünde
bulundurularak performans, ömür ve en yüksek sıcaklık ve hızdaki isterleri sağlayan stator ve
rotorun kanatçık kalınlıkları, adeti ve disk kalınlıkları için en uygun değerler seçilmiştir.
Literatürde bunlarla ilgili birçok çalışma ve çalışmalar sonucu elde edilen grafikler mevcuttur
kanatçıklarımız için (Okapuu vd., 1982) da ki grafikler referans alınmıştır.

Şekil 0.19. Kanatçık terminolojisi(Okapuu vd., 1982)

134

Kanatçıkların yerleştirme açısı için hız üçgenlerinde elde ettiğimiz akışkanın kanada giren β1
ve kanat çıkışı β2 açılarından yararlanılmıştır. Statora giren ve rotora giren akışkanın açıları
farklı olduğu için farklı kanatçık yerleştirme açıları elde edilmiştir
Stator

Rotor

Kanada giren akış (β1)

0°

Kanattan çıkan akış (β2)

-10,2348°

Kanatçık yerleştirme açısı

69°

Kanada giren akış (β1)

-10,2348°

Kanattan çıkan akış (β2)

-55,045°

Kanatçık yerleştirme açısı

Tablo 22. Stator ve rotor kanatçık akış bilgileri

Şekil 0.20. Kanatçık açıları

Şekil 0.21. Kanat kalınlığı genişliği oranı

30°
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Kanatçık kalınlığı tmax yukarıdaki şekil 3.140 de verilen grafikten yine hız üçgenlerinde
bulunan açılarla seçilmiştir. Diskin kalınlığı ve disk üzerindeki kanatçıkların sayısı zweifel
denklemi den hesaplanmıştır.
s

��=2 ���2�2 (����1+����2)
b

Zweifel sayısı, kanat veya kanat sıralarının gerekli hatvesinin boyutu hakkında bir fikir veren
hatve/eksenel kiriş oranını, �/� belirlemek için kullanılmaktadır. Zw sayısı genel olarak 0.81.0 arasındadır. Eğer iki kanat birbiri ile çok yakın olursa akış kanatlar tarafından fazla
yönlendirilebilir fakat sürtünme kayıplarını arttırmasıyla dezavantaj sağlar. Eğer kanatlar
birbirinden fazla açık olursa da sürtünme kaybı azalır kanat yüzeyine (esas olarak emme
tarafında) akışın bağlanmasını tehlikeye atarmasıyla kayıplar artar ve verimliliği azaltacak akış
ayrıma neden olur. Bu olasılıklar ve motor boyutu, bırakılacak uç açıklığı boşluğu gözönünde
bulundurulmuştur.
Stator

Rotor

cN

0,017

cR

0,015

tmax/ cN

0,19

tmax/cR

0,22

tmax

0,00323

tmax

0,0033

Zw

0,98

Zw

0,98

s

0,017565

s

0,015498

kanatçık
kanatçık sayısı

24

sayısı

27

Tablo 23. Stator ve rotor için kanatçık boyutlandırma

s değeri Zw denkleminden çekilmiştir. Kanatçık sayısı için : (2.rmean.π)/s
Statorun kanatçık sayısını çift sayı, rotorun ise tek sayı seçmemizin nedeni oluşan titreşimi
dengelemesidir.
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Şekil 0.22. Kanatçık çizimi

4.1.1.2.6 Türbinde Oluşan Kayıplar
Türbinde oluşan kayıplar toplam basınç kaybının, profil kayıplarının Reynolds sayı etkileri için
düzeltildiği, profil, ikincil, arka kenar ve uç sızıntı kayıplarının toplamı olduğu varsayılır.
YT =YP. f(Re) + Ys + YTET + YTC
Denklem üstteki AMDC sisteminden farklıdır
YT = [(YP + Ys)REFAC + YTC] YTET
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•

Profil Kayıp Katsayısı YP :

Profil kayıp katsayısının temeli, AMDC kayıp sistemine dahil edilmiş bir dizi kademeli test
sonuçlarıdır [4]. İki özel durum Şekil 3.142 β1= 0 ve Şekil 3.143 β1= α2için grafikler vardır.

Şekil 0.23. β_1= 0 için kayıp katsayıları

Şekil 0.24. β_1= α_2 için kayıp katsayıları grafiği

Farklı açı kombinasyonları için aşağıdaki denlemden profil kayıp katsayısı bulunabilir.
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{

YP,AMDC = YP(β1=0) +
•

| |( )[Y
β1

β1

α2

α2

P(β1=α2)

- YP(β1=0)]

}( )
tmax/c

β1
α2

0,2

İkincil Kayıp Katsayısı YS :

İkincil katsayı hesaplalarında kanat en boy oranı bağımlığı dışında ( Dunham vd., 1970)
tarafından verilenlerle aynıdır. Ys'nin, tüm en/boy oranları aralığında, kanat en/boy oranının
tersi olarak değiştiği varsayılmaktadır. Şekil 3.144 deneysel verilerinden görüldüğü üzere enboy oranı azaldıkça kayıplarda daha hızlı bir artış olmaktadır.

Şekil 0.25. En boy oranı ve kayıp katsayıları arasındaki ilişki

Aşağıdaki denklemlerle de hesaplanabilir.

YS,AMDC= 0,0334f(AR)

CL
s/c

= 2(tanα1 + tanα2)cosαm

αm = tan-1
f(AR)

=

⌈

1
2

(tanα1 - tanα2)

1 - 0,25 2 h

c

h/c ≤ 2

c

=

1
h/c

⌉

h

h/c > 2

( )( )
cosα2

CL

cosβ1

s/c

2

2

cosα2
3
cosαm
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•

Uç Açıklığı Boşluğu Katsayısı YTC :

Örtülü olmayan rotor kanatlarındaki aşırı uç sızıntı kayıpları, türbin verimsizliğinin önemli bir
kaynağıdır. Türbin verimliliğini ve rotor ucundaki açıklığı ilişkilendirilen birçok deneysel veri
mevcuttur. Aşağıdaki denklemde ± % 15 arasında korelasyon gösterişmiştir.
∆η
η
0

Δk
h.cosα2

RTIP

×R

≈ 0,93

mean

Örtülü türbin kanatları durumunda, kayıp sistemi ise:
2
2
c k' 0,78 CL
COSα2
3
h c
s/c COSαm

YTC= 0,37.
k' =

() ( )

k
(number of seals)0,42

Türbin Tip clearance değeri 4.5 mm alınmıştır.

4.1.1.3 Şaft

Şekil 0.26. Mesh bilgileri
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Şekil 0.27. Modal analiz arayüz
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Şekil 0.28. mesh detay bilgileri

Şekil 0.29. Dönme hızı girdisi
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Şekil 0.30. mesh görüntüsü

Şekil 0.31. Şaft için von misses sonuçları
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4.1.2 Sabit Parça Mekanik Tasarım ve Hesaplama Detayları
Difüzör
Yanma odasına giren havanın sahip olduğu hızın düşük olması durumunda yanma odası
tasarlamakta karşılaşılan sorunlar azalmaktadır. Bu nedenle difüzöre kompresör çıkışındaki
durgunluk sıcaklığının az bir miktarı kinetik enerjiye karşılık gelecek şekilde tasarlanması
gerekmektedir.
Ayrıca verimli bir hızlanma akışı elde etmek, verimli bir yavaşlama akışı elde etmekten
daha kolaydır. Akışkanın yayılma süreci esnasında havanın cidar yüzeylerinden kopması ve
yönünü tersine çevirerek basınç gradyanı doğrultusunda geri akması için doğal bir sapma
eğilimi bulunmaktadır. Sapma eğilimi miktarı fazlaysa bu durum bir miktar enerjinin iç enerjiye
aktarılmasıyla birlikte girdap oluşumuna ve yararlı basınç artışında azalmaya neden olmaktadır.
Deneyler optimum dahili sapma açısının 7 derece olduğunu göstermektedir. Ancak bu değerin
iki katına kadar olan açılarda, düşük uzunluk/genişlik (veya yarıçap) oranına sahip difüzörler
basınç kaybında fazlaca bir artışa neden olmadan kullanılabilmektedir.
Hem dairesel hem de dikdörtgen kesitli difüzörler için ampirik tasarım eğrileri
bulunmaktadır. Ayrıca yakınsamakta olan bir geçitte hızlanma sırasında gaz doğal olarak geçidi
doldurma ve Şekil 7. da görüldüğü üzere yakınsama oranı ne kadar hızlı olursa olsun, sınır
duvarlarını yakından takip etme eğilimi göstermektedir. Bu durumda sadece normal sürtünme
kayıpları oluşacaktır.

Şekil 0.32. Yayılma (a) ve Hızlanma(b) Akışları

Hava akışını etkili bir şekilde kontrol etmek ve difüzör işlemini mümkün olduğunca kısa
bir uzunlukta gerçekleştirmek için pervaneden çıkan hava sabit difüzör kanatları ile birkaç ayrı
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akışa bölünmektedir. Genellikle kanatların oluşturduğu geçitler sabi derinliktedir, genişlik ise
kanatların şekline göre farklılık göstermektedir. Ön kenarda bulunan difüzörün kanatlarının açısı,
ön kenarların yarıçapındaki havanın mutlak hızının yönüne uyacak şekilde tasarlanmaktadır. Bunun
sebebi havanın kanatçıklar üzerinden düzgün bir şekilde akmasını sağlamaktır. Difüzör
kanatlarındaki açıyı doğru bir şekilde bulmak için kanatsız boşluktaki akış dikkate alınmaktadır.
Hava kanatlardan ayrıldıktan sonra havaya başka enerji aktarmamaktadır böylece sürtünme etkisi
ihmal edilerek açısal momentum (Cwr) sabit kabul edilmektedir. Bu nedenle açısal momentum
yarıçapla ters orantılı olarak kanatçık ucundan difüzör kanadına doğru azalmaktadır. Sabit derinliğe
sahip bir kanal da ise radyal yöndeki akış alanı, yarıçapla doğru orantılıdır. Hem Cr hem de Cw
değerleri azalırsa bunun sonucu olarak ortaya çıkan hız kanatçık ucundan azalacak ve kanatsız
boşlukta bir miktar difüzyon meydana getirecektir. Yoğunluk sonucundaki artış Cr’ nin yarıçapa
ters orantılı olarak Cw’ de azalmayacağı anlamına gelmektedir. Cr değerinin nasıl değiştiği ise
süreklilik denkleminden bulunmalıdır. Yani difüzör kanatlarının ön kenarları üzerinde Cr ve Cw
hesabı yapılarak ortaya çıkan hızın yönü bulunmaktadır. Dolayısıyla hızı ve hızın yönünü
kullanarak kanatların giriş açısı hesaplanmaktadır. [10]

Difüzör Hesaplamaları:
Kanatsız boşluğun radyal genişliği = 0,015 m
Difüzör boğazı çapı = 0,14 m
Difüzör geçişlerinin derinliği = 0,007 m (kompresör hesaplamalarından)
Kanat sayısı = 37
r2 = 0,14+0,05
Cw2 = 334,62.(0,14/0,015) = 3123,14 m/s
Hızın radyal bileşeni deneme yanılma yoluyla bulunabilir. Yineleme işlemi
ortaya çıkan hızın sıcaklık eşdeğerinin girdap hızına karşılık gelen sıcaklık olduğu
varsayılarak başlatılmaktadır. Son deneme ile:

Cr2= 44,3 m/s
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C 22 (1, 561457 + 0, 443
=
2 ×cp
0, 201
2

2

)

0,14 m yarıçapta kompresör kanadı ucu ile difüzör kanadının ön kenarları
arasındaki herhangi bir kayıp göz ardı edildiğinde durma basıncı kompresör kanadı
için hesaplanmış değer olmaktadır. Yani kompresör hesaplamalarından:

P02
= 1, 42615 bar
P01
T2 = 427,217 – 13,1065 = 414,111 K

P2
= 0, 89668 bar
P02
P2
= 3,1061 bar
P01
P2 = 3,13716 bar
r 2 = 2, 6396 kg /m3

Radyal yöndeki akışın enine kesit alanı:
2π⋅0,15⋅0, 0007 = 0, 0066 m2

Cr2 kontrol:

C r2 =

2, 6
= 149, 302
2, 6396 ×0, 0066

Akış yönü:

tan- 1 (C r2 /C w2 ) = tan- 1 (149, 302 /3123,14) = 2, 7369o
Bu noktada A2=Ar2 Cr2 /C2 dir. Dolayısıyla hız yönündeki akış alanı (difüzör
geçişi boğaz alanı):
0,0066.sin(2,7369) = 0,000315 m2
37 dağıtıcı kanatçık ve difüzör geçişlerinin derinliği 0,0007 m ile

0, 000315
= 0, 00122 m2
37 ×0, 0007
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4.1.2.1 Yanma Odası Tasarımı
Yanma odası, yakıtın kimyasal enerjisinin termal enerjiye dönüştürüldüğü modüldür. Arthur
Lefebvre’nin de dediği üzere “Yanma odası tasarımı bir bilim değil, sanattır.”. Yanma odası
tasarımı analitik yöntemlerden ziyade deneysel yöntemlere dayanmaktadır.
Yanma Odası Tasarım Gereksinimleri
Aerotermal Performans Parametreleri
•

Yanma Verimi

•

Basınç Düşümü

•

Çıkış Sıcaklık Profili

•

Metal Sıcaklıkları

•

Emisyonlar (Askeri uygulamalarda dikkate alınmaz.)

•

Yanma Kararlılığı

•

İrtifa Tekrar Ateşlenebilirlik

Mekanik Performans Parametreleri
•

Ömür

•

Yapısal Bütünlük

•

Boyut ve Ağırlık

•

Bakım Yapılabilirlik

•

Montaj Kolaylığı

*Yağmurlu havada çalışma testleri yapılırken hem kompresörün hem yanma odasının bunu
karşılayıp karşılamadığı test edilmektedir. %4 en zor durumlardan biridir.
*Transient (Süreksiz) Çalışma Limitleri: Motorlar sabit bir hızda çalışmamaktadır özellikle
askeri araçlar ani hızlanmakta ve yavaşlamaktadır. Ani hızlanmada hava debisi aynı kalsa da
yakıt miktarı arttığı için zengin bir karışım olmaktadır. (Rich-blow out limit) Ani yavaşlamada
ise çok fakir bir karışım olmaktadır.(Lean blow out)
* Swirlerların görevi hem enjektörden gelen yakıtı havayla karıştırmak hemde swirler etkisiyle
birincil bölgede bir vortex oluşturmaktır.
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4.1.2.1.1 Mimari Seçim
•

Yüzey/Hacim oranının küçük olması bu yüzden de ısı kaybının en az seviyede olduğu
bu doğrultuda soğutulacak alanın minimum olması sebebiyle “Halka Tipi” yanma
odası mimarisi tercih edilmiştir.

•

Akış tipi eksenel (through flow) olarak seçilmiştir. Difüzörden çıkan kompresör çıkış
gazları soldan giriş yaparak enjektörden gelen hava-yakıt karışımı ile yanıp sağ taraftan
çıkmaktadır.

•

Difüzörler iki grupta incelenmektedir. Kompresör difüzörler daha çok radyal
kompresörlerde arkaya gelenlerdir. Pre-difüzörler ise eksenel kompresörlerden
çıktıktan sonra yanma odasına girmeden önce akışı yavaşlatan statik basıncı yükselten
yapılardır.

•

Transient tepkilerinin iyi olması ve koklaşmaya çok açık olmaması gibi isterleri
sebebiyle yanma odası ön-filmli, hava parçalamalı atomizer tip yakıt besleme sistemi
ile tasarlanmıştır.

Şekil 0.33. Ön film oluşumlu hava parçalamalı yakıt atomizeri [1]

•

Yanma odası tasarımında en önemli performans kriterlerinin biri de yerde ve

havada tekrar ateşlemede sorunsuz ateşlemesidir. Pilot alev oluşturabilmesi, katı yakıtla
çalışabilmesi, irtifa şartlarından etkilenmemesi sebebiyle piroteknik ateşleme sistemi
seçilmiştir.
•
seçilmiştir.

Döndürücü seçiminde ise imalatı daha kolay olması sebebiyle radyal döndürücü
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Şekil 0.34. . Radyal Döndürücü [1]
•

Tasarlanan motor tek kullanımlık bir füze motorudur ve havada iki saat civarı

çalışması beklenmektedir. İmalat ve maliyet açısından da ekstra külfet olacağından soğutma
yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

4.1.2.1.2 Bir Boyutlu Tasarım
Tasarımda dikkate alınan çevrim girdileri.
•

Maksimum itki

•

Maksimum irtifa

Yanma odasının en çok zorlandığı koşul olması sebebiyle limitler belirlenir. Maksimum
irtifa, minimum hız, en soğuk yük koşulu en kritik kısımdır. Boyutlandırma bu koşul
dikkate alınarak yapılmıştır.
•

İrtifa ateşleme veya irtifada tekrar ateşleme koşulu

•

Yer seviyesi rölanti

Çevrim girdilerinden alınanlara göre yapılmıştır.

Yanma odası giriş hava debisi

W3= 2.376 kg/s

Alev tüpü giriş hava debisi

W31= 2.37 kg/s

(Difüzörden çıkan)**
Yakıt debisi

WF= 0.032073 kg/s

Giriş toplam basıncı

P03= 411.278 kPa

Giriş toplam sıcaklığı

T03= 448.664K

Yakıt alt ısıl değeri

LHV=42677,82 kj/kg (JP-8)
Tablo 24.Çevrim Girdileri
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**W31’in tamamı flame tube’a girmemektedir ve yanma için kullanılmamaktadır. Debinin bir
kısmı ikincil hava veya soğutma ihtiyaçlarına kullanılır. Kayıplar dahil edilerek bulunan
değer girilmiştir.
Geometrik Zarf
Geometrik ölçüleri belirlerken en önemli kriterlerden biri casing’in maksimum çapıdır. Motor
çapının mümkün olduğunca düşük tutulması istenmektedir.
Yataklar arası mesafe açıldıkça motor uzar, ağırlık artar ve rotordinamiği açısından sıkıntılar
yaşanmaktadır. Difüzörün hub ve tip ölçüleri.
Türbinin hub ve tip ölçüleri.
Alt Sistem İsterleri
Akış tipi
Mimari Gereksinimler

Yakıt Enjeksiyon Tipi
Ateşleme Tipi
Yanma Odası İmalat Tipi**
Tablo 25. Mimari gereksinimler
Yanma Verimi
Basınç Düşümü

Performans Gereksinimleri

OTDF/RTDF
Radyal Profil için Maks Span Konumu
Mks Duvar Sıcaklığı
LBO Limiti
Çalışma Yakıtları
Yağmur ve Dolu Alım Gereksinimi
Tablo 26. Performans Gereksinimleri

**Yanma odası imalat tipi imalat metodu seçimi kısmında detaylı açıklanmıştır.
Min/Maks Ateşleme/Çalışma İrtifası
Min/Maks Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Zarfı

Maks Tekrar Ateşleme- Windmill Ateşleme
İrtifası
Tablo 27. Çalışma Zarfı
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Maksimum Muhafaza Çapı
Geometrik Zarf

Maksimum Yanma Odası Boyu
Tablo 28. Geometrik Zarf
Minimum/Maksimum Yakıt Sıcaklığı
Maksimum SMD Değeri

Yakıt Enjektörü (Enjektör tasarımı istenmediği
için sadece literatür ve bilgi açısından
verilmiştir.)

DP

Koni Tipi/Açısı
Dairesel/Radyal Paternasyon Limitleri
Çalışma Yakıtları

Tablo 29. Yakıt Enjektörü
Ateşleme Sistemi

Ateşleme Tipi
Minimum Ateşleme Enerjisi
Tablo 30. Ateşleme Sistemi

4.1.2.1.3 Yanma Odası Genel Performans Kriterleri
Yanma Verimi: Yanma odası verimi tasarım noktasında %99.9’un üzerine çıkmaktadır.
Bunun yanında gaz analiz ve pirometri yöntemleri ile yanma verimi hesaplanabilir.3 Gaz
analiz sonuçları elde edilen karbon monoksit ve yanmamış hidrokarbon değerleri yanmada
oluşan verimsizliğin göstergesidir. ARP133 havacılık standardında tanımlanan, CO ve CxHy
emisyon indeks değerleri üzerinden yanma veriminin hesabı :

• h c = (1.00 - 10109.

EI co EI C xHy
).100
LHV 1000

Basınç Düşümü: Yanma odası basınç düşümü genel olarak kompresör çıkışı ve türbin girişi
arasındaki toplam basınç kaybını ifade etmektedir. %3-6 arasındadır. Düşük olması motor
performansı açısından avantaj iken yüksek olması penetrasyonu arttırması sebebiyle yanma
odası için avantajdır.
Yanma odası çıkış sıcaklık profili:
Bizden istenen OTDF değeri= 0.025’dir.
T03=Yanma odası giriş sıcaklığı
T04=Yanma odası çıkış sıcaklığı
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OTDF genel olarak 0.30’un altında olmalıdır. İstenen değer 0.25’tir.

OTDF =
OTDF =

T04max - T04
T04 - T03

887 - 800
= 0.25
800 - 448.66

RTDF değeri 0.12-0.16 aralığında olmalıdır.

RTDF =

T04, r max - T04
850 - 800
= 0.14
=
T04 - T03
800 - 448.66

Metal sıcaklığı: Lefebvre yanma odası duvarındaki temel ısı akış prosesini şu şekilde
tanımlamıştır.
Ön tasarım sürecinde metal sıcaklıkların öngörülebilmesi için bir boyutlu hesaplamalar
yapılmıştır. Yanma odasının akış ve ısı transferi hesapları yanma odasının segmentlere
bölünmesiyle yapılacaktır.

Şekil 0.35. Lefebvre yanma odasındaki temel ısı akış prosesi

Zengin ve fakir karışımın sönme limitleri: Transient geçişler için önem arz etmektedir.
Lefebvre , birçok havacılık motoru üzerinden toplanan veriler çerçevesinde fakir yakıt-hava
karışımı ( Lean-Blow Out) limiti konusunda aşağıdaki denklemi üretmiştir.
.

f LBO = c{ m3 /Vc P31.25 exp(T3 /100)} 0.16
fLBO =Sönme hava yakıt oranı alt limiti
C= Konveksiyon ısı akısı (W/m2
Vc=Mahfaza hacmi (m3)
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T3=Yanma odası girişi

Çalışma Yakıtları: Motor JP-8 askeri yakıtı ile çalışacaktır.
JP-8 yakıtının yanma denklemi aşağıdaki gibidir.

C 12 H 24 + 18O 2 = 12C O 2 + 12 H 2O
M ol ağırlıkları
C =12, H =1, O =16
100 gram yakıtın yanabilmesi için
100g+576g=528g+216g
B öylece 1 gram yakıt 5.76 gram oksijen ya da
æ100 ö
5.76 ç
÷ = 16
è 36 ø
Y akıt/hava oranı=1/16=0.0625

Motordaki yakıt-hava oranı ve yakıt debisi hesabı
f =

C phT04 - C pcT03
Q R - C phT04

Q R = 43124 kj/kg(JP-8 yakıt ısıl değeri)
C ph = 1.157 kj/kgK
C pc = 1.005 kj/kgK
T04 = 800K T03 = 448.66K
f =

(1.157x800) - (1.005x448.6)
43124 - (1.157x800)

f = 0.011249
Y akıt Kütle Debisi
.

.

m f = fx ma = 0.011249x2.376 = 0.0267276 kg/s

İçeride sıcak bölgede dönen bilya, yağı kendisiyle çevirmeye başlar ve dönmesi itibariyle
ısınmaktadır. Bu sebeple ek bir ısı transferi oluşacağından mevcut yakıt debisine %20 tolerans
verilerek bir kabul gerçekleştirilir.
.

m f = 0.03207312kg /s
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Temel Ölçülendirme-Referans Hız (Uref)
Performans ekibinden alınan veriler ile yanma odası ölçülendirmesi yapılacaktır. [4]
Mass flow=2.376 kg/s
P3 = 411.278 kPa=4.0590 atm

T3 = 448.664K
T4 = 800K
WF = 0.01870 kg/s
LHV =43124 kj/kg (Kerosen/JP-8)
FAR = 0.00795
.

m3 = 2.376kg /s
r 3 = 3.09575 kg /m3
Yanma Odası Hacmi
Tasarım yönergelerine göre yükleme referans hız ve yükleme denklemleri kullanılarak yanma
odası uzunluğu elde edilmiştir.
.

U ref

m3
=
r 3 Aref

Aref = 0.0430 m2
U ref = 15 m /s
Aft
= 0.67
Aref
Aft = 0.02881 m2
W=

2.376
0.0229091(411.278) 10(
1.8

0.00145(448.664- 400))

W= 7.081 kg /satm1.8m3

Intensity = WF * 0.999* LHV /(P3 * VFT )
Intensity = (0.01870)* 0.99* 43124 /(4.0590* 0.0229091)
Intensity = 8.5850 MW /atm m3
Birincil bölge hava akışı & can bölgesi
Tasarım yönergelerinin alt ucu olan birincil bölge çıkışı Mach sayısı 0.02 alınmıştır.
Dolayısıyla aşağıdaki grafikten de Q değeri 1.3609 okunmuş, birincil bölge çıkış sıcaklığı
800K olarak alınmıştır.
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WF 0.01870
=
FAR 0.00795
Q = Wprimary * T40.5 ( Acan * P3 )

Wprimary =

1.3609 = 2.35x8000.5 ( Acan * 411.278)

Acan = 0.1187 m2
Yanma Odası Yarıçapı
Yanma odası yarıçapı alandan türetilmiştir.

Acan = PI * Rcan2
0.1187 = PI * Rcan2

Rcan = 0.194 m
Tasarım yönergelerine göre dış halkalar için Mach sayısı 0.1 alınmıştır ve tablodan 0.1 Mach
sayısına karşılık gelen Q değeri çekilmiştir.

6.9414 = m3 * T30.5 /( Aouter * P3 )
6.9414 = 2.376* (448.664)0.5 /( Aouter * 411.278)

Aouter = 0.017 m2
2
Aouter = PI * (Router 2 - Rcan
)

0.017 = PI * (Router 2 - 0.1942 )

Router = 0.207 m
Yanma Odası Uzunluğu
Yanma odası uzunluğu hacim ve alandan türetilmiştir.

L=

VFT
Acan

L=

0.0229091
= 0.193 m
0.1187

Yanma Odası Kalma Süresi

V = M * g * R * T4
V = 0.02 1.333* 287.05* 800
V = 11.06 m /s
T = L /V
T=

0.193
= 17.45 ms
11.06
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Bu değer yararlanılan kaynakta verilen minimum 3ms değerinden önemli ölçüde daha
büyüktür fakat ölçülendirmede yalnızca birincil bölge Mach sayısı kullanılmıştır. Kabul
edilebilir olmakla birlikte, yanma odası alanı, uzunluğunu ve hacmini azaltmak için bir miktar
kapsam olduğunu göstermektedir.

Bölgesel Boyutlandırma
Alevin tutuştuğu bölge olarak adlandırdığımız primary zone’u ölçeklendirirken minimum
ölçümüz flame tube’un ölçüsünün yarısıdır.
PZ= Primary zone (birinci bölge)
Ft= Flame tube
LPZ=Dft/2
LPZ=0.233/2=0.1165m
Dft=0.233m

4.1.2.1.4 Döndürücü Tasarım Parametreleri
Alev kararlılığının belirlenmesinde en kritik noktalardan biri de birincil bölge tasarımıdır.
Birincil bölgedeki akışı şekillendiren temel öğe döndürücü tasarımıdır. Tasarım yaparken bazı
kabuller yapılarak ilerlenecektir. Öncelikle döngü sayısı ve döndürücüdeki yakıt hava oranları
belirlenmektedir.
Radyal içeri akışlı döndürücüler artık hem geleneksel hem de düşük emisyonlu yanma
odalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Radyal döndürücülerde akış için dikdörtgen veya dairesel kesitli kanallar kullanılır. Akış
özellikleri, eksenel swirlerlarınkilerle aynı ölçüde çalışmamaktadır fakat yapılan deneyler iki
farklı girdap tipi tarafından oluşturulan akış alanlarının genel olarak aynı olduğunu ortaya
koymuştur.
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Şekil 0.36. Eksenel ve radyal döndürücüler

Mohammad ve Jeng gaz türbini uygulamaları için 1.0 değerini önermektedir.[5] Döngü sayısı
1.0’ın üzerine çıktığında resirkülasyon kuvvetlenmekte ve bu sebeple yanmış sıcak gazların
döndürücü içine girmesine neden olmaktadır. Bu durum yakıt enjektöründe koklaşma ve
kararlılık açısından risklere sahiptir. Çok düşük olması ise yanma verimi, ateşleme performansı
gibi konularda sıkıntılar oluşturabilmektedir.
Bir diğer döndürücü tasarım parametresi olan döndürücü hava yakıt oranını birincil döndürücü
hava yakıt oranı ve döndürücü hava yakıt oranı olarak ayırmak gerekmektedir. Günümüzde gaz
türbinlerinde en yaygın olarak kullanılan ön hava parçalamalı atomizerlerde etkin bir yakıt
atomizasyonunun sağlanması için birincil döndürücüde 2.0-3.0 arası bir hava yakıt oranı
gerekmektedir.[1] Bu değerin düşük kalması durumunda yakıt atomizasyonu kötüleşmekte,
yüksek olması halinde ise fakir sönme limitine dikkat edilmesi gerekmektedir.
Fakir sönme limiti ani yavaşlama durumlarında çok önemlidir çünkü yanma odasına giden yakıt
aniden çok yüksek miktarda azalırken şaft hızının yavaş bir şekilde azalmasıyla gelen hava
debisi halen yüksek değerlerde seyretmektedir. Fakir sönme limitine bağlı olarak atomizasyon
hava yakıt oranının belirlenmesinde temel kriter atomizasyon havası yani birincil havanın
belirlenen fakir sönme limitinde stokiyometrik değeri sağlıyor olmasıdır.[6]
JP-8 sitokiyometrik hava yakıt oranı=15.0
Tasarım noktası yakıt hava oranı = 16.0
Fakir sönme limiti = x
Global hava yakıt oranının x/16.0
Bu durumda fakir sönme limiti koşullarının sağlanabilmesi için atomizasyon hava yakıt oranı
15.0/(x/16.0) olarak seçilmektedir.
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Başlangıç noktası olarak döndürücü çıkışı (birincil ve ikincil döndürücülerin toplamı)
eşdeğerlilik oranının 2.0 alınması yeterli görülmüştür.
Döndürücü tasarımında döndürücü çıkış çapının alev tüpü yüksekliğine oranı kullanılmıştır.
Çoğu uygulamada bu değer alev tüpü yüksekliğinin 1/8’i şeklindedir.[7]
Döndürücü çıkış çapı = 0.233/8=0.0291m
Döndürücü kanal sayılarının belirlenmesinde ise genelde eksenel döndürücü mimarileri için
değerler verilmiş olsa da bunlar radyal döndürücüler için de kullanılmaktadır.
Birincil ve ikincil döndürücü kanal sayıları için; 8-10 seçilmiştir. [5],[7]
Döndürücü seçiminde yakıt atomizasyon değeri SMD terimiyle ifade edilmekte ve buharlaşma
hızında oldukça etkili olduğundan önemli bir unsurdur. Tasarım safhasında enjektöre ait veri
olmadığı durumlarda bu denklem üzerinden öngörülerde bulunulabilir.
Yarışma için enjektör tasarımı yapılmayacaktır fakat enjektör seçiminde tasarım noktası
yanında başlatma koşullarında yakıt atomizasyonu da dikkate alınmalıdır. Bu sebeple SMD
değerinin debi ve viskoziteyle olan ilişkisinin incelenmesi tasarımda önemli rol oynamaktadır.

æ . 0.205 0.3 ö
m1 v1 ÷
SMD = 39.40 ç
ç DP10.358 ÷
ç
÷
è
ø
Bölgesel Boyutlandırma ve Eşdeğerlilik Oranları
Yanma odası alev tüpü birincil bölge, ikincil bölge ve üçüncü/seyreltme bölgesi olarak üç ana
kısma ayrılabilir. Yanma odasının performans isterlerini karşılayabilmesi için bu bölgelerin
boyutları ve oranlandırılması çok iyi bir şekilde yapılmalıdır.
Birincil bölgenin boyutlandırılması ve eşdeğerlilik oranına bağlı olarak hava gereksiniminin
belirlenmesi; kararlılık, verim, ateşleme, emisyonlar gibi faktörler açısından önemlidir.[1]
İkincil bölge, birincil bölgede henüz tamamlanmamış reaksiyonların tamamlanabilmesi için
oluşturulmuş bölgedir. Ana akışa beslenen ilave hava sayesinde reaksiyonların üçüncü bölüme
geçmeden tamamlanması istenmektedir. Tasarım tecrübelerine bağlı olarak bu bölgenin hiç
kullanılmaması durumu olabilmekle birlikte Melconian ve Modak tarafından verilen 0.5’lik
L/Dft oranı kullanılmıştır.[1],[8]
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Birincil bölge

L
= 0.5
D ft
L = 0.5x0.233
L = 0.1165m
İkincil bölge eş değerlilik oranı için ise yine Melconian ve Modak tarafından önerilen 0.8
değer kullanılmıştır.

İkincil bölge

L
= 0.8
D ft
L = 0.8x0.233
L = 0.1864m
Alev tüpünün son kısmı olan seyreltme bölgesi için uzunluk ise 1.0-1.5 L/Dft değeri
önerilmektedir. 1.20 kullanılmıştır.
Seyreltme bölge

L
= 1.20
D ft
L = 1.20x0.233
L = 0.28m
Döndürücü Adeti ve Hava Giriş Parametreleri
Flame tube yüksekliğinin çapında daireler çizilir. Teorik olarak en ideal durum, kubbe
yüksekliği (Dft) çaplarında kubbe üzerine sığabilecek maksimum çember adetinden oluşan
değerdir.

D ft = 0.233
Rç = 0.233
rç = 0.1165
p rç 2 = p .(0.1165)2 = 0.042m
Bu dairelerin aerodinamik gereksinimler sebebiyle birbirlerinin üzerlerine binmemesi
gerekmektedir. Aerodinamik olarak ne kadar fazla olursa iyiyken mekanik açısından daha fazla
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enjektör gerektirmesi ve daha ağır bir yapı olması sebebiyle o kadar kötüdür. Enjektör sayısı
da döndürücü adedi ile aynıdır.
Yanma odası gömleklerinde yer alan her bir gömlek deliği sırasında döndürücünün katları
şeklinde delik adeti bulunmaktadır. Delik adetinin belirlenmesinde temel prensip maksimum
jet penetrasyonun belirli bir aralıkta olması esasına dayanmaktadır. Mattingly referans alınarak
birincil bölge için ideal penetrasyon değerini alev tüpünün yüksekliğinin 1/4’ü şeklinde
alınmıştır.
Temel görüş dış ve iç gömleklerde yer alan delik sayıları eşit olmakla birlikte birbirlerini
karşılayacak şekilde veya çakışmayacak şekilde açısal olarak konumlandırılmasıdır.[9]
Seyreltme bölgesinde hedeflenen jet penetrasyon miktarı ise alev tüpü gömlek yükseliğinin
1/3’ü olarak alınmıştır.[9] Bu kabul üzerinden seyreltme bölgesi delik çapları belirlenmektedir.
İkincil bölge ve seyreltme bölgesi çaplarının belirlenmesinde yine bir kabul olarak birincil
bölge delik sayılarının aynısı veya katlarının kullanıldığı görülmektedir. Bu noktada belirtilen
penetrasyon miktarına en yakın delik adeti seçilerek tasarıma uygulanmaktadır.
Döndürücü Delikleri
Döndürücü tasarımında birincil ve ikincil döndürücü olarak iki kısımda delik ölçeklendirmesi
yapılmaktadır. İlk etapta, kanal adetleri mevcut kabuller üzerinden belirlenmektedir. Kanal
sayısı ve debi katsayıları çerçevesinde birincil ve ikincil döndürücüden geçecek hava debisine
göre boyutlandırma yapılmaktadır.
Gömlek Hava Giriş Debileri
Bölgesel boyutlandırmada hesaplanan hava debisini sağlayacak efektif delik alanı debi
katsayısına bağlı olarak hesaplandıktan sonra hedeflenen jet penetrasyonunu yaklaşık olarak
sağlayan delik adeti seçilmektedir.[1]
Lefebvre seyreltme bölgesi tasarımında Cranfield ve NASA yöntemleri şeklinde iki farklı
yaklaşım sunmuştur. Cranfield tasarım yöntemine göre maksimum jet penetrasyon derinliğine
göre şekillenmektedir. İdeal seyreltme bölgesi tasarımında Ymax değeri için halka tipi yanma
odalarında 0,40DL değeri referans alınmıştır.
4.1.2.1.5 Bir Boyutlu Tasarim Korelasyonlari [2]
Aşağıdaki denklemlerdeki A ve B katsayıları mimariye göre değişmektedir.
SMD damlacık çapıyla alakalıdır. Hava-yakıt oranı, yakıtın özellikleri gibi bir çok
parametreye bağlı olarak SMD öngörüsü yapılmaktadır.
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Döndürücü SMD Korelasyonu
0.6
0.1
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Yanma verimi korelasyonlarında yüklemeden ve buharlaşmadan gelen iki tane unsur vardır.

Y anma V erimi Korelasyonu
.

hq = 1- exp éê- 0.022P31.3Vc exp(Tc /400) / fc ma ù
ú
ë
û
D0 SMD’den elde edilir.
.

2
h e = 1- exp[- 36PV
3 c l eff /Tc D0 fc ma ]

Fakir sönme limiti korelasyonunda özellikle transient geçişler için bir ister önem taşımaktadır.
Yakıtın atomizasyon parametreleriyle ve primary zone’un hacmiyle ilişkilidir. A deneysel bir
katsayıdır.
Fakir Sönme Limiti Korelasyonu

f LBO

é
ù
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Fakir Ateşleme Limiti Korelasyonu
qLLO
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4.1.2.2 Egzos
Egzos kısmı türbinin arkasındaki basıncı belirleyen sabit parçadır. Egzosun hangi açıyla ne
kadar daraldığı türbinin giriş ve çıkış basınç oranlarını belirlemektedir.
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Şekil 0.37. Egzos iç görüntü [23]

Yukarıdaki Şekil 3.156’da akışkanların motorun dışında karıştığı model kullanılacaktır.
Performanstan alınan egzos alanı dizayn noktası için A8 =0,0107 m2’dir. Fakat Ansys CFX
analizlerinden

de

görüldüğü

üzere

belirlenen

A8

alanı

direk

olarak

çıkışa

yansımamaktadır.Aşağıdaki şekilden de görüldüğü üzere egzos çıkış alanında A8,eff
oluşmaktadır. A8,eff / A8 oranı ise bize CD’yi vermektedir. CD değerini hesaplarken dışarıda
akışın olmadığı kabulü yapılmıştır.

Şekil 0.38. Nozul alanının gösterilmesi

162

Şekil 0.39 Nozul boyut gösterimi

Performans verilerine göre P1/P0 oranı 1,53’tür. 7 numaralı yerin çap değeri 160 mm ve
performansta verilen alana göre de egzos çap değeri 104,43 mm çıkmıştır.
CD oranını ve egzos eğim açısını bulmak için NACA TN 1757,Kurzke& Halliweall’den
yararlanılmıştır. Grafiklerde ve tablolarda kullanılan istasyon numaraları Şekil ‘deki gibidir.
CFX analizinde motorun nozul geometrisi kullanılmış olup giriş basıncı olarak 152,11
kPa ve çıkış basıncı olarak 101,325 kPa tanımlanmıştır.

Şekil 0.40. Nozul cfx analizi hız streamlineları
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Şekil 0.41. Nozul cidarlarında basınç-

Şekil 0.42. İstasyon gösterimleri
Performanstan elde edilen değerler doğrultusunda motorumuza en yakın tablodan ve
grafiklerden değerler eşleştirilmiştir.
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Şekil 0.43. Nozul ayar ve boyutlandırma
Elde edilen çap değerlerinin oranı 0,67 ise egzos eğim açımız referans aldığımız yukarıdaki
tabloya göre 48,7 ° bulunmuştur.
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Şekil 0.44. Egzos basınç oranları akış katsayıları grafiği

Egzos açısı, basınç oranlarına göre CD değerimiz yaklaşık 0,778 bulunmuştur.
A8,eff / A8 = 0,778 ise A8,eff = 0,0083246 m2 bulunmuştur.
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4.2 Üç Boyutlu Yapısal Analiz Detayları

4.2.1 Döner Parça Mukavemet, Düşük Çevrim ve Yüksek Çevrim Yorulma Ömürü
Hesaplama Detayları
4.2.1.1 Kompresör
70000 rpm için deformasyon ve gerilme analiz sonuçları

Şekil 0.45. Mesh kalitesi
Yüksek ve düşük çevrim analizler için mesh geometrisi aynı tutulmuş sadece
rpm değiştirilmiştir.
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Şekil 0.46. İşlem ağacı

Şekil 0.47. mesh görüntüsü
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Şekil 0.48. rpm deformasyon sonucu

Şekil 0.49. rpm von mises stress sonucu

Şekil 0.50. Stres analizi
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Şekil 0.51. stres analizi arka görünüm
Analizler sonucunda maksimum deformasyonun kanatçık uçlarında olduğu,
maksimum gerilmelerin ise kanatçık diplerinde ve şaftın monte edildiği bölgenin dışında
gerçekleştiği gözlemlenmiştir.

18000 rpm için deformasyon ve gerilme analiz sonuçları

Şekil 0.52. Analizde uygulanan yük ve kuvvetlerin gösterilmesi
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Şekil 0.53. Analiz sonucu deformasyon miktarının dağılımı

Şekil 0.54. Kompresörde deformasyonun gösterilmesi

Şekil 0.55. Kompresörde meydana gelen gerilme miktarları
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Şekil 0.56. Kompresörde meydana gelen gerilme miktarı-2

Ansys 2020 R2’de 70000 rpm ve 18000 rpm için ayrı ayrı analiz yapılmıştır. Ansys Static
Structural uygulaması kullanılmıştır. Analizlerde atılan meshlerin kalite ve geometrileri eşit
tutularak iki farklı devir miktarı için daha gerçekçi ve doğru bir karşılaştırma yapmak
hedeflenmiştir.
İki farklı devire göre gerilme ve deformasyon sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Rpm

Deformasyon (m)

Von Mises Stress (Pa)

min

max

min

max

18000

0

1,38x10-4

3724,6

4,8xe107

70000

0

1,28x10-3

52585

4,466x108

Tablo 31. farklı devire göre gerilme ve deformasyon sonuçları
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4.2.1.2 Şaft
70000 RPM için analiz sonuçları

Şekil 0.57. mesh kalitesi

Şekil 0.58. mesh body sizing kalitesi
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Şekil 0.59. İşlem ağacı

Şekil 0.60. 70000 rpm uygulanması

Şekil 0.61. rulman yüklerinin uygulanması ve sayısal değerleri
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Şekil 0.62. kompresör ve rotorun ağırlıklarının tanımlanması

Şekil 0.63. mesh görüntüsü ve rpm in gösterilmesi

Şekil 0.64. Deformasyon sonucu
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Şekil 0.65.deformasyon

Şekil 0.66.stres

Şekil 0.67. Stress sonuçları
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Şekil 0.68.Stress sonuçları
Şaft üzerine dyrobes programından hesaplanan rulman yükleri ve malzeme yoğunlukları göz
önünde bulundurularak kompresör ve rotorun kütlelerinin uygulayacağı kuvvet hesaplanarak
Ansys‘e girilmiştir.
Bu bağlamda şaftta oluşan maksimum deformasyonun türbin bölgesinden sonraki kısımlarda
oluştuğu gözlemlenmiştir. Maksimum deformasyon miktarı 0,00001 metre olarak hesaplanmış
ve bir sorunla karşılaşılmayacağı görülmüştür.
Şaft geometrisinde gerilmelerin rulman tanımlamasının yapıldığı yerlerde yoğunlaştığı, rulman
bölgelerinden uzaklaştıkça kuvvetin yayılarak gerilmenin minimum değerlere ulaştığı
gözlemlenmektedir.

Şaft 18000 RPM için analiz sonuçları
Mesh kalitesi ve yoğunluğu olarak analizlerin yüksek doğrulukta kıyaslanabilmesi için 18000
rpm analizinde 70000 rpm analizindeki mesh kalitesi olduğu gibi kullanılmıştır. Rulman
yüklerinin 70000 rpm de ki yüklerle eşit olduğu kabul edilmiştir. Kompresör ve rotor
geometrileri değişmediği için kütleleri 70000 rpm de ki analizle eşit olarak alınmıştır.

Şekil 0.69. Şaft için 18000 rpm in uygulanması
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Şekil 0.70. deformasyon

Şekil 0.71. deformasyon

Şekil 0.72.stres
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70000 rpm de oluşan maksimum Von Miss Stress değeri 7,7x107 Pascal iken 18000
rpm de oluşan maksimum Von Miss Stress değeri 3,87x107 Pascal olmuştur. Dönme hızı ve
devrinin parça üzerinde oluşan gerilmeler üzerinde ciddi bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir.
Bununla birlikte deformasyon miktarları arasında da büyük fark görülmektedir. 70000
rpm de 0,00001 metre olan maksimum deformasyon miktarı 18000 rpm de 0,00000984
metreye düştüğü görülmektedir. Bu gözlemlerden çıkarılacak sonuç şaftın sıkıntısız bir
şekilde çalışacağı ve görevini yerine getireceğidir.

Rpm

Deformasyon (m)

Von Mises Stress (Pa)

min

max

min

max

18000

0

9,84x10-6

14788

3,87x107

70000

0

1,02x10-5

2,23x105

7,7x107

Tablo 32. Faklı rpm değerlerinde Von Misses sonuçları
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4.2.1.3 Rotor
70000 rpm için analiz sonuçları

Şekil 0.73.Rotor static structural için mesh kalitesi

Şekil 0.74 .70000 rpm in uygulaması
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Şekil 0.75.Mesh görüntüsü

Şekil 0.76. İşlem ağacı

Şekil 0.77.Rulmanın temas ettiği yüzeyin tanımlanması

181

Şekil 0.78.Yüklerin uygulanması

Şekil 0.79. Deformasyon
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Şekil 0.80. Deformasyon

Şekil 0.81. Stres
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Şekil 0.82. Stres

Şekil 0.83. Stres
18000 rpm için analiz sonuçları
Mesh kalitesi ve yoğunluğu olarak analizlerin yüksek doğrulukta kıyaslanabilmesi için 18000
rpm analizinde 70000 rpm analizindeki mesh kalitesi olduğu gibi kullanılmıştır. Rulman
yüklerinin 70000 rpm de ki yüklerle eşit olduğu kabul edilmiştir. Kompresör ve rotor
geometrileri değişmediği için kütleleri 70000 rpm de ki analizle eşit olarak alınmıştır.

184

Şekil 0.84. Rotor için 18000 rpm in uygulanması

Şekil 0.85.Yüklerin uygulanışının gösterilmesi
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Şekil 0.86. Deformasyon ön

Şekil 0.87. Deformasyon arka
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Şekil 0.88. Deformasyon üst

Şekil 0.89. Stres
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Şekil 0.90. Stres

Şaftta yapılmış olan 18000 ve 70000 rpm için static structural analizlerie göre
maksimum deformasyon 70000 rpm de 0,0063 metre civarında hesaplanmıştır. Deformasyon
miktarının fazla ve yoğun olduğu bölgeler gerçekte de olduğu gibi kanatçık geometrilerinde ve
uçlarındadır. Bunun sebebi dönmekte olan bir parçada meydana gelen gerilmenin parçanın
dışına doğru artmasından kaynaklanmaktadır. 18000 rpm de ise kanatçık uçlarında
deformasyon maksimum 0,000048 metre olarak hesaplanmaktadır. Bu bağlamda parçanın
dönüş devrinin malzeme üzerindeki deformasyon miktarına etkisi görülmektedir.

Rpm

Deformasyon (m)

Von Mises Stress (Pa)

min

max

min

max

18000

0

4,86x10-5

3,34x105

9,59x107

70000

0

6,38x10-3

2,23x105

7,7x107

Tablo 33. Rotor için değişen rpm değerlerine göre deformasyon ve gerilme değerleri tablosu

4.2.2 Sabit Parça Mukavemet, Düşük Çevrim ve Yüksek Çevrim Yorulma Ömürü
Hesaplama Detayları
Sabit parçalar için hesaplama yaparken yalnızca 70000 rpm değeri baz alınmıştır. GasTurb
programında aynı değerler ile 70000 ve 18000 rpm arasında ihmal edilebilecek bir fark olduğu
gözlemlenmiştir. Hali hazırda sabit parçalar dönme hareketi yapmadığı için parçaya ekstradan
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yük bindirmemektedirler. Bu sebeplerden dolayı 70000 rpm ve 18000 rpm arasındaki farkın
analizde ciddi bir fark yaratmayacağı görülmüştür. Bu sebeple yalnızca sabit parçalar için
analizler 70000 rpm değerleri baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Aşağıda 18000 rpm ve 70000
rpm için deniz seviyesindeki GasTurb değerleri verilmiştir.

Şekil 0.91. 18000 rpm ve deniz seviyesindeki değerler için GasTurb tablosu .

Şekil 0.92. 18000 rpm ve deniz seviyesindeki değerler için GasTurb tablosu
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4.2.2.1 Difüzör

Şekil 0.93.Difüzör analizi için mesh kalitesi

Şekil 0.94. Difüzör için mesh body sizing özellikleri
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Şekil 0.95. Difüzör analizi için Ansys işlem ağacı

Şekil 0.96. Difüzör geometrisine basıncın uygulandığı yüzeyler
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Şekil 0.97. Difüzör deformasyon sonuçları

Şekil 0.98. Difüzör deformasyon sonuçları
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Şekil 0.99. Difüzör deformasyon sonuçları

Şekil 0.100. Difüzörde meydana gelen gerilme sonuçları
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Şekil 0.101. Difüzörde meydana gelen gerilme sonuçları

Rpm

Deformasyon (m)

Von Mises Stress (Pa)

min

max

min

max

18000

-

-

-

-

70000

0

6,38x10-3

96180

3,5x108

Tablo 34 Difüzör için değişen rpm değerlerine göre deformasyon ve gerilme değerleri
tablosu.
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4.2.2.2 Stator

Şekil 0.102. Stator analizi için atılmış olan mesh kalitesi

Şekil 0.103. Mesh body sizing özellikleri
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Şekil 0.104. Stator statik analizinde Ansys işlem ağacı

Şekil 0.105. Statorun mesh atılmış görüntüsü
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Şekil 0.106. GasTurb’den alınan verilerin parça üzerinde uygulanışının gösterilmesi

Şekil 0.107. Parçaya termal yükün uygulanması
Burada termal yük tüm parçaya uygulanmıştır. Parçanın yanma odası çıkışında
bulunmasından dolayı devamlı olarak termal yüke maruz kalacağı öngörülmüş ve parçanın
gerilme ve deformasyon hesaplarında bu devamlı maruz kalınan termal yükün etkisinin
görülmesi hedeflenmiştir.
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Şekil 0.108. Dyrobes’den alınan rulman yükünün statora uygulanması

Şekil 0.109. Deformasyon
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Şekil 0.110. Deformasyon

Şekil 0.111 Stres sonuçları
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Rpm

Deformasyon (m)

Von Mises Stress (Pa)

min

max

min

max

18000

-

-

-

-

70000

0

6,38x10-3

96180

3,5x108

Tablo 35. Farklı rpm değerlerinde deformasyon ve von misses sonuçları
4.2.3 Gerilme Analizlerine Göre Ömür Hesabı
Makine parçalarının bazıları, düzenli olarak artan yüklemelere maruz kalarak hasara
uğrarlar. Ancak, pek çok makine parçası veya yapı elemanına, büyüklüğü ve yönü düzenli veya
düzensiz sürekli olarak değişen kuvvetler ile eğme ve burma momentleri etki eder. Değişken
zorlamalardan dolayı kırılma, söz konusu malzemenin akma sınırının çok altındaki
gerilmelerde oluşabilir. Bu tür kırılmalara yorulma kırılması denir.
Yorulma, tekrarlı değişken yüklemelerin sebep olduğu veya korozyonlu yorulma adı
verilen çevrenin saldırgan etkisinden kaynaklanan bir toplam hasar olayıdır. Normal elastik
gerilme dalgalanmalarına maruz kalan parçalardaki yorulma hasarı, yerel gerilmelerin
malzemenin akma gerilmesini geçtiği bölgelerde meydana gelir. Belirli bir değişken yük
sayısından sonra, plastik olarak hasara uğrayan bölgede bir çatlağın veya çatlakların
çekirdeklenmesi ve büyüyerek ilerlemesi meydana gelir. Bu durum çoğunlukla bileşenlerin
kırılmasına sebep olur. Gerilme yığılması ne kadar fazla ise, yorulma çatlağının başlama
zamanı da o kadar kısa sürede olur.
Dönen parçalarda ömürü belirleyen hız ve sıcaklıktır, sabit parçalarda ise sıcaklıktır.
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Kompresör

Şekil4..0.112. Kompresör ömür
T6 ısıl işlemi ile dayanımı arttırılmış 7075 Al malzeme ile yapılan analizlerde parçanın ömrü
yeterli seviyede gelmiştir.
Yanma Odası
Yanma odasındaki havanı basıncı 828 Mpa bulunmuştur. Ancak havanın basıncı
parçanın üzerindeki gerilmeyi tam olarak ifade etmez. Yanma odasındaki statik yükler
parçanın dayanımını olumsuz boyutlarda etkilememektedir. Kullanılan Incoloy 800
süperalaşımı yanma odasında meydana gelen ısıya karşı dayanıklı dayanıklıdır. Çalışma
esnasında kısa vadede sürünme gözlemlenmeyecektir.
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Şekil 4.2. Yanma odası basınç dağılımları
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Şekil 4.3. Yanma odası basınç dağılımı
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Stator

Şekil 4.4. Stator ömür hesabı

Şekil 4.5. Stator ömür grafiği
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Rotor

Şekil 4.6. Rotor Von Misses dağılımları

Şekil 4.7. Rotor total deformasyon
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Şaft

Şekil 4.8. Şaft total deformasyon

Şekil 4.9 Şaft total deformasyon
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Şekil 4.10. Şaft eşdeğer stress analizi

Şekil4.11.. Şaft eşdeğer stress analizi

Rotor, stator ve şaft için Inconel 718 süper alaşımı kullanılmıştır. Yapılan analizlerde
ve el hesaplarında malzemenin dayanımı oldukça yeterli bulunmuştur.
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Şekil 4.12. Inconel 718 Larson Miller Parametresi

Rotor için max gerilme 878 Mpa bulunmuştur. Bu değer için yaklaşık Larson Miller
Parametresi 23’tür;
LMP=10-3 x T(logt+25) [T: oC, t:h(saat)]
23=10-3x650(logt+25)
35=logt+25
10=logt
t=1010 saat dayanım
Stator için max gerilme 1113 Mpa olarak bulunmuştur. Bu değer için yaklaşık Larson Miller
Parametresi 21’dir;
LMP=10-3 x T(logt+25) [T: oC, t:h(saat)]
21=10-3x650(logt+25)
31=logt+25
6=logt
t=106 saat dayanım

208

5. MALZEME VE ÖZEL PROSES SEÇİMİ DETAYLARI
5.1 Kirilma Hipotezleri
Mukavemetin temel prensibi, cisme etki eden yükler verilmiş olduğuna göre cismin bu yükleri
kırılmadan veya tehlikeli duruma gelmeden taşıyabilmesi için yeterli boyutlarını elde
etmektedir. Bu nedenle, cismin hangi durumlarda kırılacağı veya tehlikeli duruma geleceği
bilinmek istenir. Bunun için cisim üzerinde çeşitli deneyler yapmak gerekmektedir. Fakat
cisimlerde ancak, basit çekme veya basit basınç gibi tek eksenli gerilme hallerine ait deneyler
kolaylıkla yapılarak kırılma yükleri bulunabilir. Buna karşılık cisim iki veya üç eksenli gerilme
haline maruz ise, deney tekniği zorlaştığı gibi, kırılma yükleri çok sayıda deney yapılarak
istatistiki olarak tespit edilebilir. Bu da oldukça külfetli ve pratik olmayan bir yoldur. Bu
zorluklardan kaçınmak bakımından, iki ve üç eksenli gerilme hallerinde kırılma durumu için
birçok araştırıcılar tarafından bazı hipotezler ortaya atılmıştır. Bu hipotezlere Kırılma
Hipotezler adı verilir. Bunların doğruluğu, yapılan deneylerle kontrol edilmiş ve uygun olanları
benimsenmiştir.
Ancak bütün malzeme türleri ve zorlama tiplerini kapsayan tek bir kırılma hipotezi vermek
mümkün değildir. Bir kırılma hipotezi belirli tür malzemelerde ve zorlama tiplerinde iyi netice
vermesine karşılık, başka tür malzemeler için yanlış sonuç verebilir. Bu sebeple, malzeme
türüne ve zorlama tipine uygun olan kırılma hipotezini seçmek gerekir.
Kırılma hipotezlerine geçmeden önce, malzeme türleri hakkında kısa bir hatırlatma yapmakta
yarar vardır. Kuvvet altındaki şekil değiştirme davranışına göre cisimler, sünek ve sünek
olmayan (gevrek) cisimler diye sınıflandırılabilir.
5.1.1 Sünek ve Gevrek Malzemeler


Sünek bir malzeme kırılmadan önce önemli ölçüde deforme olur.



Süneklik, kopma noktasındaki % uzama ile ölçülür.



Kopmadan önce %5 veya daha fazla uzayabilen malzemeler sünek olarak kabul edilir.



Sünek malzemelerde göz önüne alınan limit mukavemet değeri, akma noktasındaki
gerilme değeridir.



Gevrek malzemelerde göz önüne alınan limit mukavemet değeri, kopma gerilmesidir.



Gevrek bir malzeme, kırılmadan önce çok az miktarda plastik şekil değiştirir. Akma
gerilmesi ile kopma gerilmesi hemen hemen aynıdır.



Basma

zorlanmasındaki

kopma

mukavemetinden çok daha büyüktür.

mukavemeti,

çekme

zorlanmasındaki

kopma
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5.1.1.1 Gerilme Kriterleri
Maksimum Normal Gerilme Hipotezi (Rankine, Lamé)
Birçok gevrek malzemeye uygulanabilen kriter, hasarı asal gerilmelere göre öngörmektedir.
Karışık yükleme durumunda malzeme üzerindeki maksimum asal gerilme değeri tek eksenli
çekme dayanımına (σc) veya tek eksenli basma dayanımına (-σc) ulaştığında hasar
oluşmaktadır. Sadece en büyük asal gerilme değeri göz önüne alınıp, diğer gerilmelerin etkisi
pek düşünülmemektedir. Genellikle gevrek malzemeler için kullanılmaktadır.

- σc < [σ1, σ2] < σt

Şekil 0.1. Maksimum Normal Gerilme Hipotezi

Maksimum Kayma Gerilmesi Hipotezi (Tresca, Guest, Coulomb)
Sünek malzemelere uygulanabilen bu kriter, hasarı kayma gerilmesine göre öngörmektedir.
Karışık yükleme durumunda malzemedeki maksimum kayma gerilmesi, tek eksenli çekme
testinde ölçülen kayma mukavemetinden yüksek olduğunda hasar oluşmaktadır.

Tmax = (σ

max - σ min)
2

= TYP =

σYP
2
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Bu akma kriteri, deney sonuçları ile sünek malzemeler için iyi bir uyum sağlamaktadır.
Uygulamadaki basitliği sebebiyle sıkça kullanılmaktadır. Bu kriterdeki esas sorun, ara asal
gerilmenin (σ2) olası etkisini göz ardı etmesidir. Bununla birlikte, diğer bir kriter olan
maksimum şekil değiştirme enerjisi kriteri, Tresca kriterine göre akma noktasını daha iyi
öngörmektedir. Bu iki kriter arasında genellikle %15’ten fazla farklılık olmamaktadır.

5.1.1.2 Gerinim Kriterleri
Maksimum Asal Gerinim Hipotezi (Saint-Venant)
Hasarın maksimum asal gerinim tarafından sınırlandırıldığı hasar kriteridir. Maksimum asal
gerinim, tek eksenli testlerle bulunan akma dayanımının gerinim değeri karşılığına eriştiğinde,
ilgili noktada hasar meydana gelmektedir. Sadece elastik bölgede uygulanabilmektedir. Gevrek
malzemeler için uygundur.

|σ1|≥ |σ2| → ƞ1 =

1

|σ2|≥ |σ1| → ƞ2 =

1

E

E

= (σ1 – ƞσ2)
= (σ2 – ƞσ1)

Buna göre;
Eƞ1 = σ1 - ƞσ2 = σ0
Eƞ2 = σ2 – ƞσ1 = σ0
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Toplam Gerinim Enerjisi Hipotezi (Beltrami-Haigh)
Birçok malzeme türü için geçerli olan bu kriter, birim hacim başına düşen gerinim enerjisi tek
eksenli çekme testlerinden elde edilen limiti aştığında, o noktada hasar veya plastik şekil
değişimi olacağını öngörmektedir. Sünek malzemelerle oldukça iyi sonuçlar vermektedir.
U=(

1
2E

) [σ12 + σ22 + σ32 - 2ƞ(σ1 σ2 + σ2 σ3 + σ3 σ1)]

Maksimum Şekil Değiştirme Enerjisi Hipotezi (Huber-Hencky-von Mises)

Bu kriter şekil değiştirme enerjisini sınırlayıcı bir konsepte dayanmaktadır. Şekil değiştirme
enerjisi, hacim değişikliği ve şekil değişikliği ile ilişkili enerjilere ayrılabilir. Şekil değişimi
için gerekli toplam enerjiden, hacim değişimi için gerekli enerji çıkarılırsa, açısal deformasyon
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için gerekli enerji elde edilir. Bu kriter, karmaşık bir yükleme durumunda malzemedeki şekil
değiştirme enerjisi, çekme testinden akma anında elde edilen enerjiye ulaştığında hasarın ortaya
çıkacağını varsaymaktadır. Sünek malzemeler için en iyi sonuç veren kriterdir. Tresca kriteri
ile birlikte günümüzde sıkça kullanılmaktadır.
σ U = 1/2 [(σ11 – σ22)2 + (σ22 – σ33)2 + (σ33 – σ11)2 + 6(σ122 + σ232 + σ312)]

Tresca hasar kriteri tüm malzemeler için en konservatif kriterdir. Sünek malzemeler için en
uygun hasar kriteri von Mises ve gevrek malzemeler için de en uygun hasar kriteri ise
Rankine’dir. Aşağıdaki resimde kriterlerin karşılaştırılması görülmektedir:

5.2 Malzeme Seçimi Detayları
Malzeme seçiminde dikkat edilmesi gerekenler mukavemet, maliyet, tedarik edilebilirlik,
imalata uygunluk, korozyon direnci ve kararlılık gibi faktörlerdir. Seçilen malzemelerin hafif
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olması daha az enerji harcanması demektir. Çalışma halindeki bir malzemenin kararlılığı
doğrudan doğruya sıcaklığa, sıcaklıktaki değişimlere bağlıdır. Sıcaklık sadece mukavemeti
doğrudan etkileyip sürünmeye neden olmaz, aynı zamanda malzemenin mikro yapısında da
değişikliklere sebep olmaktadır. Malzemenin nitelikleri göz önüne alınmadan, eğer malzeme
kolay elde edilebilir değilse bir tasarım yapmak mantıksızdır. Malzeme seçiminde genellikle
dikkat edilen bir nokta da malzemenin çalışma sırasında uygulanan gerilmelere dayanıp
dayanmayacağıdır. Bununla beraber süneklik problemi de mukavemete bağlıdır; yeterli
süneklik genellikle mukavemetten fedakarlık edilerek sağlanır. Tasarım da doğrudan doğruya
süneklik ve mukavemetle ilişkilidir. Çalışma sırasında meydana gelen yorulmaların büyük
çoğunluğu tasarım kaynaklıdır. Tasarım yaparken kullanılan malzemenin maliyeti de
önemlidir.
Bize verilen uçuş saati parametresi doğrultusunda (min 2 saat) motorun füze motoru
olmasına karar verilmiştir. Füze motorları kısa süre çalışıp süre sonunda kullanılamaz hale
geldiği için malzemelerde uzun süreli dayanımlar beklenmemektedir.

5.2.1 Kompresör ve Difüzör
Kompresörde 7075 T6 dövme Al alaşımı kullanılmıştır. Kompresör malzeme seçiminde
dikkat edilmesi gereken en önemli hususların başında tokluk, sertlik, yorulma, akma dayanımı,
korozyon direnci gelir.
Titanyum ve alüminyum alaşımları havacılıkta çok sık kullanılan malzemelerdir. Yüksek
spesifik dayanımlarından dolayı alüminyum alaşımları havacılık ve uzay sanayiinde oldukça
sık kullanılırlar. Ayrıca, bu alaşımın bir başka önemli özelliği, mekanik özelliklerinin önceden
tahmin edilebilmesidir. Ancak oda sıcaklığında şekil alabilme kabiliyetleri düşüktür; bunu
iyileştirmek adına şekillendirme öncesi ısıl işlem uygulanır ya da şekillendirme esnasında ısı
uygulanır. 7075 malzemeler için sıklıkla uygulanan yaşlandırma ısıl işlemi, bu alaşıma yaygın
olarak uygulanan ısıl işlem yöntemidir. Bu ısıl işlem süreci sırasıyla; çözeltiye alma, su verme
ve yaşlanma olmak üzere üç basamakta gerçekleşmektedir.
Alüminyumda %4-8 Zn ve %1-3 Mg kombinasyonları, dövülmüş ısıl işlem uygulanabilen
alüminyum alaşımlarının 7xxx serilerini üretmek için kullanılır. Çinko ve magnezyumun her
ikisi de alüminyumda yüksek katı eriyebilirliğe sahiptir. %1-2 Cu ilavesi, yüksek dayanım uçak
alüminyum alaşımları üretmek için Al-Zn-Mg alaşımlarının dayanım özelliğini artırır.

214

7075 Al-Zn-Mg-Cu Alaşımı Kimyasal Kompozisyon
7075

% Zn

% Mg

% Cu

% Cr

5,6

2,5

1,6

0,3

7075 alüminyum alaşımının çözündürme işlemi uygulandığında ve yapay olarak
yaşlandırıldığında (7075- T6) oda sıcaklığında 572 Mpa çekme dayanımı, 503 Mpa akma
dayanımı, 150 Bhn sertlik (+500 kg yük, 10 mm küre), 158 Mpa yorulma sınırı (R.R. Moore
tip yorulma test cihazı kullanarak 500 milyon devir) ve 2 inç’de %2 uzama değerlerine sahiptir.
Bu yüksek dayanımlar bu alaşımlarda çift yaşlandırma uygulması ile geliştirilebilen yüksek
yoğunluktaki GP bölgelerine ve ƞ’ çökeltilerine atfedilmektedir.

Tablo 5.2.1 Tavlama parametrelerine göre 7075-T6 sac malzeme çekme testi sonuçları

Şekil 5.2.1 Tavlama parametrelerine göre 7075-T6 sac malzeme çekme testi sonuçları
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Yapılan termodinamik çevrimler sonucunda kompresör çıkış sıcaklığı 479 K (206 Co) olarak
bulunmuştur. Buna göre 7075 T6 alaşımının yorulma, çekme ve sürünme testleri yapılmıştır.

Şekil 5.2.2 204 Co ’de 7075 T6 Numunesinin Gerilim-Gerinim Grafiği

Şekil 5.2.3 Haddelenmiş T6 ısıl işlem yapılmış numune yorulma dayanımı(R:-1, 205Co)

Metalik malzemelerin yorulma dayanımı genellikle 107 çevrim sayısına göre alınır. Bu
değer test sonucu 115 Mpa bulunmuştur.
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Şekil 5.2.4 7075 T6 Isıl İşlemi Uygulanmış Malzemenin Gerilim-Gerinim Grafiği (Kalınlık:
4.8 mm, Uzunluk: 2440 mm, Genişlik: 1220 mm Sıcaklık: 23 oC)

Belirgin akma göstermeyen malzemelerin akma dayanımı 0,02 gerilimden paralel çekerek
bulunabilir. Grafiğe göre 7075 T6 alaşımının oda sıcaklığında akma dayanımı 473 Mpa’dır.

5.2.2 Yanma Odası
Yanma odasında Incoloy 800 alaşımı kullanılmıştır.
Sürünme, birim zaman içinde meydana gelen deformasyondur. Sürünme genellikle dıştan
uygulanan bir yükün sonucu olacağı gibi, malzemenin kendi ağırlığı sonucu da meydana
gelebilir. Bütün malzemeler yük altında bütün sıcaklıklarda süner, fakat sürünme proseslerini
tarif eden üç önemli parametrelerinin (gerilme, sıcaklık ve zaman) karşılaştırılması sonucu
sürünme davranışlarında çok geniş bir bölge gözlemlenmektedir. Sürünme davranışı, ardışık üç
kademeden oluşan geleneksel sürünme eğrisi tarafından şekillendirilir. Birincil(geçici),
ikincil(kalıcı) ve üçüncül sürünme. Bir mühendislik parçası servis ömrünün çoğunluğunu
sürünmenin kalıcı kademesinde geçirmelidir, fakat sonunda üçüncü kademede hızla kırılmaya
giden süreç kaçınılmazdır.
Yanma odası sabit bir yüke maruz kalmadığı için statik yük sıfır alınmıştır. Brayton
çevriminde türbin çıkış sıcaklığı 890 K (616 oC) olarak bulunmuştur. 890 K’de Incoloy 800
süper alaşımının mekanik davranışları aşağıda verilmiştir. Sürünme dayanımına da bakıldığı
zaman 890 K’de yeterli dayanıma sahiptir.
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Tablo 5.2.2 İncoloy 800 Sürünme Dayanımı
Süre (h)

T (oC)

Sürünme Kopma Dayanımı
(MPa)

100h

1000h

427

427,47

538

220,63

649

82,74

760

34,47

427

337,84

538

158,58

649

55,16

760

20,68

Şekil 5.2.5 İncoloy 800 Sıcaklığa Göre Çekme Dayanımı, Akma Dayanımı, Uzama Değişimi

Şekil 5.2.6 Oda Koşullarında 1,2 mm Kalınlıklı Levha Numunenin Çekme Grafiği
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Şekil 5.2.7 540 oC’de Incoloy 800’ün Yorulma Dayanımı

5.2.3 Şaft ve Türbin
Ön tasarım yapılırken türbin disk ve kanatçıklarında farklı malzemeler kullanılmıştı.
Ancak yapılan analizler sonucunda kanatçıklarda kullanılan inconel 939 alaşımının
dayanımının yeterli olmadığı görülmüştür. Verilen eğitimler doğrultusunda motorun harcanan
bir füze motoru olmasına karar verilmiştir. Bu yüzden de motorda uzun süreli bir kullanım söz
konusu olmadığı için kanatçıklarda herhangi bir deforme ve çatlama görülme riski hesaplara
göre de bulunmadığı için kanatçık yenilenmesine ihtiyaç duyulmayacaktır. İmalat yapılırken
türbin tek parça halinde üretilecektir. Şaft ve türbinin tamamında İnconel 718 alaşımı
kullanılmıştır. Böylece malzeme tedariki sırasında da maliyetten tasarruf edilmiştir.
Ticari olarak temin edilen Inconel 718 alaşımı % ağırlıkça kimyasal kompozisyonu;

Şaft malzemesi olarak günümüzde seramik (SiC) takviyeli kompozit malzemeler de
kullanılmaktadır. Kompozit malzemelerin üretimi oldukça maliyetli olsa da uzun ömür
gerektiren parçalarda imalat sonrası bakımlarda oldukça tasarruf sağlamaktadır. İmal edilecek
olan motor harcanan bir motor olduğu için kompozit kullanımına yönelinmemiştir.
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Şaft maruz kaldığı gerilmeler sebebi ile malzemesi yüksek dayanıma sahip olmalıdır. Jet
motorunda şaft yanma odasındaki sıcaklık nedeni ile yüksek ısı dayanımına da sahip olmalıdır.
Farklı ısıl işlemler uygulanarak malzemelerin mukavemetleri arttırılabilir.
Türbin diskleri genellikle süper alaşımlardan üretilen güç aktarım bileşenleridir. Yüksek
ısıya ve gerilmelere maruz kalmaktadır. Disk malzemesi seçilirken akma dayanımı, yorulma
dayanımı, sürünme dayanımı gibi parametrelere dikkat edilmesi gerekmektedir.
Türbindeki sabit ve döner kanatçıklar döner yüklere ve yüksek sıcaklıklara maruz
kalmaktadır. Kanatçıklarda en önemli parametrelerden birisi sürünme dayanımı ve yüksek
sıcaklık akma dayanımıdır. Türbin kanatçıklarında genellikle süper alaşımlar kullanılsa da
gama titanyum alaşımları da 600 oC’nin üzerinde mükemmel mekanik özelliklere ve korozyon
direncine sahiptir. Ancak yeterli veri bulunamadığı için tasarlanan motorda kullanılması tercih
edilmemiştir. Alternatif malzeme olarak değerlendirmeye alınabilir.

Tablo 5.2.3 Isıl İşlem Koşullarına Bağlı Olarak Inconel 718 Mekanik Özellikleri

Tablo 5.2.4 İnconel 718 Sürünme Dayanımı
Süre (h)
100h
1000h

T (oC)

Sürünme Kopma Dayanımı (MPa)

649

723,95

760

303,37

649

592,95

760

172,37
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Brayton çevrimleri sonucunda yanma odası çıkış sıcaklığı 890 K (616oC) olarak bulunmuştur.
İnconel 718 süper alaşımı 649 oC’de 800 MPa’ya kadar dayanım sağlamaktadır.

Şekil 5.2.8 Sıcaklık Değişimine Göre İnconel 718’in Gerilim-Gerinim Grafiği
Inconel 718 solüsyona alınmış ve yaşlandırılmış olarak temin edilen numunelerde, yüksek
sıcaklık işlem koşullarına bağlı mikroyapısal değişimleri ve çökelti faz oluşumlarını incelemek
amacıyla 500°C-1000°C aralığında farklı sıcaklıklarda yapılan XRD analizleri aşağıda
verilmiştir.
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Şekil 5.2.9 Numunelerin 500°C-1000°C Sıcaklık Aralığında Farklı Sıcaklıklarda 1 Saat Bekletme
Sonrası Yüksek Sıcaklık XRD Paternleri.

Yüksek sıcaklık XRD analizleri, düşük şiddette faz oluşumlarını daha net saptayabilmek
için Dehmas ve diğer çalışmalarında belirttiği 2θ= 39°-50° açı aralığında yapılmıştır. Her bir
sıcaklık değerinde 1 saat bekletilip tarama sonrası yüksek sıcaklık XRD paternleri
incelendiğinde, farklı düzlemlerden matris ve delta (δ) fazına ait pikler elde edilmiştir.
Yaşlandırılmış numunede δ fazı piklerinin solüsyona alınmış numuneye göre çok daha belirgin
olduğu görülmektedir. 500°C ve 600°C sıcaklıklarında tarama sonrası elde edilen yüksek
sıcaklık XRD paternleri incelendiğinde belirgin bir fark olmadığı tespit edilmiştir.
Yaşlandırılmış alaşımın 700°C, 800°C ve 900°C sıcaklıklarda 1 saat bekletilip tarama sonrası
XRD paternlerinde, daha düşük sıcaklıklarda (020) düzleminden elde edilen delta fazı pikinin
sıcaklık artışıyla belirginliğini yitirmeye başladığı görülmektedir. Solüsyona alınmış
numunenin 900°C’de elde edilen yüksek sıcaklık XRD paterninde, çizelgede okla gösterildiği
üzere, 2θ= 42,4° açıda (020) düzleminden delta fazına ait düşük şiddete pik oluşumu
belirlenmiş, yaşlandırılmış numunede ise söz konusu pik kaybolmuştur.
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1000°C’de yapılan analiz sonrası yüksek sıcaklık XRD paterni incelendiğinde, delta
fazının bu sıcaklık değerinde yapıda baskın olduğu, farklı düzlemlerden elde edilen söz konusu
faza ait belirgin pikler sayesinde tespit edilmiştir.
Solüsyona alınmış numunelerin yüksek sıcaklık XRD paternlerinde özellikle 800°C ve
üzerindeki sıcaklıklarda δ fazı pikinin artarak belirginleştiği gözlenmiştir. Yüksek sıcaklık
XRD analizlerinde mikroyapıda ' ve '' çökelmesine ait belirgin bir pik elde edilememiştir. Bu
durumun söz konusu fazların hacim oranının düşük olması ile ilgili olabileceği
düşünülmektedir.

Şekil 5.2.10 Sıcaklık Artışına Göre Tane Büyümesi

Şekil 5.2.10 İnconel 718 Yorulma Grafiği (650 oC)

5.2.4 Dış Kaplama
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Motorun dış kısmında Ti6Al4V alaşımı kullanılmıştır.Tokluk da malzeme seçiminde önemli
parametrelerdendir. Tokluk malzemenin kopana dek absorbe ettiği toplam enerjiyi ifade eder
ve Gerilim-Gerinim eğrisinin altında kalan alana eşittir. Ti-6Al-4V’un tokluk değeri 50-60 Mpa
m’dir ve düşük sıcaklıklarda yüksek tokluk değerine sahiptirler. Oda sıcaklığında 375 HV
sertlik değerine sahiptir. Ti-6Al-4V 200 oC’de 600 MPa’ya kadar akma göstermemektedir.

Şekil 5.2.11 Sıcaklıklara Göre Ti-6Al-4V Gerilim Gerinim Grafiği

Şekil 5.2.12Ti6Al4V Yorulma Grafiği (Numune Kalınlığı: 6mm, Sıcaklık 350 oC)
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Şekil 5.2.13Ti6Al4V Gerilim - Gerinim Grafiği

Gerilim gerinim grafikleri malzemelerin şekillendirebilirlikleri hakkında yol gösterici
grafiklerdir. Ti6Al4V grafikten de görüldüğü gibi düşük sıcaklıklarda şekillendirilmesi zor bir
alaşımdır.

6. RULMAN SEÇİMİ, RULMAN YÜKÜ VE ÖMÜR HESABI
Rotordinamiğinde rulman seçimi çok önemli bir rol oynamaktadır. Rulmanlara gelen
yüklere göre katalogtan uygun rulmanlar seçilmelidir. Seçilen rulmanların ise dayanabileceği
maksimum sınır yükler bulunmaktadır. Hiçbir rulman firması ise katalog değerinin üstündeki
hiçbir yükü garanti etmemektedir
1 ve 2 numaralı rulmanlar için çap değerleri şaft üzerindeki kademelendirmeye göre alınır.
1.Rulman için iç çapı 16 mm 2. Rulman için ise iç çapı 17 mm olan ve grafiklerde gösterilen
değerleri karşılayacak rulmanlar SKF katoloğundan seçilmiştir.
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Programda bulduğumuz 499.67 N değeri tablodaki 15.2 kN luk değer için oldukça güvenlidir.

226

Aynı şekilde 2. Rulman için de 26.9 Kn’luk değer 524.74 N’luk değeri karşılayabilir.

Sabit bilyalı rulman kulanılmasının nedeni çok yönlü olması, düşük sürtünme değerlerine
sahip olması, yüksek dönme hızlarında düşük gürültü ve düşük titreşime sahip olması
gösterilebilir. Özellikle tasarlanan motorda yüksek dönme hızı ve düşük titreşim miktarı
bizim
için göze çarpan bir özelliktir. Daha az bakım gerektiriyor olması da maliyet açısından
faydalıdır.
6.1 Ömür Hesabi
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. Aşağıdaki formülden rulmanın klerans ve yük bakımından ne kadar süre çalışabileceği
hesaplanabilmektedir.
p

æC ö
L10 = ç ÷
èP ø
L10 = %90 güvenilirlikte temel derecelendirme ömrü

C = temel dinamik yükleme derecesi,kN
P = eşdeğer dinamik yatak yükü
p = ömür denkleminin üssü
= bilyalı rulmanlar için 3
= makaralı rulmanlar için 10/3

Rulman tipi seçildikten sonra Rulmanın statik ve dinamik yük taşıma kapasitesine bakılır.
Ömür hesabı yapılması için rulmanın taşıyabileceği radyal ve eksenel yük tek bir eşdeğer
yüke indirgenmelidir. Bu eşdeğer yük;

P = Fr + Y * Fa

Y=

[7]

Fr

[7]

Fa

Formülüne göre yapılır.
1.Rulman için programda hesapladığımız değere göre 499.67 N radyal yük altında
çalışacaktır. Bu yüzden P değeri
P = 0.499 kN
Olarak alınabilir.
Tablodan seçilen rulmanın radyal için yük değeri 15.2 kN dur. Üstel için bilaylı rulmanlarda
kullanılan 3 değeri alınacaktır.
L = (15.2kN/0.499kN)3
L = 28263.7 devir olarak bulunur.
70000 dev/d için;
Lh =

L * 106
60 * n

= 6729.45 saat olarak hesaplanır.
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2.Rulman için programda hesapladığımız değer için 524.74 N radyal yük altında çalışacaktır.
Bu yüzden P değeri
P = 0.524 kN
Olarak alınabilir.
Tablodan seçilen rulmanın radyal için yük değeri 15.2 kN dur. Üstel için bilaylı rulmanlarda
kullanılan 3 değeri alınacaktır.
L = (26.9 kN/ 0.524 kN)3
L = 135289.1534 devir olarak bulunur.
70000 dev/d için;
Lh =

L * 106
60 * n

= 32211.7 saat olarak hesaplanır.

7. İMALAT METODU SEÇİMİ, ÜRETİLEBİLİRLİK VE MONTAJ EDİLEBİLİRLİK
DEĞERLENDİRMESİ
7.1 İmalat Metodu Seçimi

7.1.1 Kanatçıklar ve Disk
Yüksek sıcaklıkta çalışan bir türbin kanadı malzemesinin uzun süreli servis koşullarında
sürünme özelliklerini etkileyen faktörler kimyasal kompozisyon, tane boyutu, tane sınırı sayısı
ve yüksek sıcaklıklarda faz kararlılığıdır. Özellikle tane boyutunun küçük olması yani tane
sınırının fazla olması, alaşımın tane sınırı kaymasına neden olup sürünme hızını artırmaktadır.
Yönlendirilerek katılaştırılmış döküm alaşımlarında dendritler soğuma hızına ve katılaşma
davranışına bağlı olarak belirli doğrultuda yönlendirilerek kolonsal taneler oluşturulmuştur.
Daha sonra geliştirilen tek kristal katılaştırma yönteminde ise tane sınırı hareketini ortadan
kaldırmak için tek kristalli yapıya sahip alaşımların geliştirilmesi ön plana çıkmıştır.
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İmalat maliyetini azaltmak ve füze motoru olduğu için kanatçık yenilenmesine ihtiyaç
duyulmadığı için kanatçıklar ve diskler tek parça halinde tek kristalli döküm yöntemi ile
üretilmesi planlanmıştır.
Tek kristalli döküm ile üretilen parçaların sürünme dayanımı çok kristalli yapıya göre
oldukça iyidir. Dökümün ardından talaş alma işlemi soğuk kesme ve zımparalama ile
yapılacaktır.

Şekil 3.10.1.1
7.1.2 Kompresör ve Difüzör
Dövme Al alaşımından imal edilecek olan kompresör ve difüzörün talaş kaldırma
işleminin CNC frezeleme ile yapılması planlanmaktadır.
Dövme iki kalıp arasında basınç uygulama esasına dayanan şekillendirme işlemidir.
Parçaya şekil vermek için darbe veya giderek artan tedrici basınç uygulanır. Dövme çeşitli
şekillerde gerçekleştirilir. Operasyonları sınıflandırmanın bir yolu çalışma sıcaklıklarıdır. Çoğu
dövme operasyonları sıcak veya yarı sıcak yapılır. İşlemle talep edilen önemli deformasyon ve
iş parçasının sünekliğini arttırmaya ve dayanımı azaltmaya ihtiyaç nedeniyle uygulanır.
En basit açık kalıp dövme daha çok basınç testi tarzında iki düz kalıp arasında silindirik
iş parçasının basınç altında tutulmasını içerir. Bu dövme operasyonu yığma olarak bilinir.
Yığmada iş parçasının yüksekliği azalırken çapı artar.
Frezeleme bir iş parçasının birden fazla kesme kenarına sahip dönen silindirik bir
takımın üstüne doğru ilerletildiği bir talaşlı imalat operasyonudur. Kesme takımının dönme
ekseni ilerlemenin doğrultusuna diktir. Bu kesici takım ile ilerleme doğrultusu arasındaki
oryantasyon frezelemeyi delik delmeden ayıran özelliklerden birisidir. Delik delmede, kesme
takımı dönme eksenine paralel doğrultuda ilerletilir. Frezelemede, kesme takımı freze çakısı
olarak adlandırılır ve kesme kenarları diş olarak adlandırılır.
Frezeleme ile oluşturulan geometrik şekil düz bir yüzeydir. Çakının izlediği yol veya
çakının şekline bağlı olarak diğer iş parçası geometrileri oluşturulabilir. Frezeleme çok farklı
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şekilleri oluşturabilme ve yüksek üretim hızlarına ulaşabilme özelliklerinden dolayı en geniş
ve yoğun kullanıma sahip talaşlı imalat operasyonlarından birisidir.
Frezeleme kesintili bir kesme operasyonudur. Freze çakısının her dönüşünde dişer iş
parçasına girer ve çıkar. Kesintili kesme işlemi, dişlerin her dönüşte bir çarpma kuvveti ve ısıl
şok çevrimine uğratır. Takım malzemesi ve geometrisi bu koşullara dayanacak tarzda
tasarlanmalıdır.
7.1.3 Yanma Odası
Sac malzemeden imal edilmesi planlanan yanma odası ilk aşamada haddeleme ile
üretilecektir. Yanma odasının delikleri 5, 7, 8, 10 ve 15mm boyundadır ve bu delikler matkap
ile açılacaktır. Delikler açılırken oluşan çapaklar soğuk kesme işleminin ardından zımpara
işlemi ile alınacaktır. Yanma odasının birleştirilmesi katı hal kaynak tipi olan ultrasonik kaynak
ile yapılacaktır.
Haddeleme iki zıt merdane tarafından meydana getirilen basınç kuvvetleri ile işin
kalınlığının azaltıldığı şekillendirme işlemidir. Çoğu haddeleme işlemleri çok sermaye
gerektirmektedir. Yüksek yatırım maliyeti, saç ve plakalar gibi standart ürünlerin büyük
miktarda üretimi için kullanılacak hadde tezgahları için istenir. Haddeleme işleminin çoğu,
büyük miktarda deformasyon gerektirmesinden dolayı sıcak sıcak işlemle yapılır. Sıcak
haddelenmiş metaller genellikle artık gerilmeler taşımazlar ve izotrop özelliğe sahiptir. Sıcak
haddelemenin sakıncalı yönü, ürün dar toleranslarda tutulmaz ve iş yüzeyi karakteristik bir
oksit tufale sahiptir.
Katı hal kaynağı birleştirme işleminin yalnızca basınç veya basınç ve ısının birlikte
uygulanması ile yapıldığı kaynak işlemleridir. Eğer ısı kullanılıyorsa sıcaklık kaynağı kaynağı
yapılan metallerin erime noktalarının altındadır. Katı hal kaynağında ilave tel kullanılmaz.
Ultrasonik kaynak yönteminde iki parça üst üste konularak orta seviyelerde bir basınç
uygulanır ve temas yüzeylerine paralel bir titreşim hareketi oluşturmak için yüksek frekanslı
ses dalgaları kullanılır. Normal basınç kuvveti ve titreşim kuvvetlerinin birlikte etkisi ile kesme
kuvvetleri açığa çıkar. Açığa çıkan kesme kuvvetleri parça yüzeylerindeki oksit filmleri kırarak
uzaklaştırır ve yüzeyler arasında atomik bağ oluşur. Ultrasonik kaynak kullanılmasının temel
sebebi parçada diğer kaynak yöntemlerine göre daha az mikroyapı değişimi gözlemlenmesi ve
haddeleme sırasında oluşan oksit tufallerini kırmasıdır.

7.1.4 Rulman
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Rulmanda kullanılan ve yüksek aşınma direnci gösteren 100Cr6 sadece aşınmaya değil
bunula birlikte dövülebilmesi ve şekillendirilebilmesi kolay olduğu için de kullanılmaktadır.
Çok yüksek yüklemelere maruz kalan rulmanların iç bileziği, dış bileziği ve bilyesi dövülerek
üretilecektir. Dövme yöntemi rulman çeliğindeki tanelerin yükleme yönüne dik olmasını ve bu
sayede olası yüklemelerde daha mukavemetli olmasını sağlar. Dövme hattından çıkan iç ve dış
bilezikler küreselleştirme, ovalama, talaşlı imalat gibi süreçlerden geçer.
7.1.5 Şaft
Şaftın dayanımı yüksek olması istenildiğinden dolayı döküm tercih edilmemiştir.
Dövme prosesi döküme göre daha üstün dayanım sağlamaktadır. Şaftın genel şekli dövme ile
oluşturulduktan sonra içi ekstrüzyon ile boşaltılacaktır. Çapakların temizlenmesi için torna ya
da frezeleme kullanılabilir.
Ekstrüzyon istenilen bir kesit şeklini üretmek için bir kalıp açıklığından iş malzemesinin
zorlandığı basma işlemidir. Ekstrüzyon deformasyon esnasında maruz kalınacak şekil değişim
miktarına ve iş parçasına bağlı olarak sıcak ya da soğuk yapılabilir.
7.1.6 Dış Kaplama
Dış kaplamada alfa + beta titanyum alaşımının kullanılması yüksek sıcaklık
mukavemetleri dışında daha ince duvar imal edilebilmesi içindir.

Ti6Al4V düşük sıcaklıklarda şekillendirilmesi zor bir alaşımdır. Bu yüzden imal edilirken
soğuk işlemler yerine sıcak işlemler (sıcak hadde gibi) tercih edilecektir.

Motorun tasarımı yapılırken imal edilebilirlik ve maliyet de ihmal edilmemesi gereken
bir konudur. Seçilen malzemeler ve imalat yöntemleri Türkiye’de kullanılan malzeme ve
imalat yöntemleridir. Üretim yapılırken küçük detaylarla da maliyet düşürülmeye
çalışılmıştır. Örneğin şaft ve türbinde aynı malzeme kullanılarak satın alma esnasında kg
başına fiyat düşüşüne gidilmiştir. Türbinin tek parça halinde üretilmesi de bir diğer örnektir.

7.2 Üretebilirlik ve Maliyet Analizi
Kullanılan imalat yöntemlerinin bazıları maliyetli yöntemlerdir. Satın almadaki
düşüşle bu dengelenmeye çalışılmıştır.
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Malzemelerin birim fiyatları;
-

Alloy 718 çubuk en az 50 kg olursa 70 Euro/kg

-

Alloy 800 çubuk en az 50 kg olursa 50 Euro/kg

-

Ti6Al4V çubuk en az 50 kg olursa 60 Euro/kg

-

7075 plaka en az 100 kg olursa 4 Dolar/kg
Malzemelerin fiyatları yüksek olduğu için imalat esnasında olabildiğince az malzeme

israfına gidilmiştir. Yalnızca kompresörde talaşlı işlem bulunmaktadır. En düşük fiyatlı
malzeme de burada kullanılmıştır.

7.3 Montaj Edilebilirlik
Bilgisayar ortamında tasarlanan JeTürk motoru üretilmesi halinde montaj edilebilirlik
konusunda problem çıkarmayacak şekilde tasarlanmıştır. Tasarımda bulunan kompresör, şaft,
rotor ve rulmanlar hareketli parçalar, difüzör, yanma odası, stator, dış motor kasası sabit
parçalar olarak tasarlanmıştır.

7.3.1 Hareketli Parçalar için Montaj
7.3.1.1 Kompresör
Kompresör hareketli bir parça olup dönüş hızı şaft ile eşit olmaktadır. Bu bağlamda
kompresörün montajı şaftın ön kısmına sıkı geçme olacak şekilde tasarlanmıştır. Montaj
sırasında yavaş bir press yöntemi ile montajı yapılabilir.
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kompresör ve şaft bağlantısı
7.3.1.2 Şaft
Şaftın yüksek devirlerde titreşimsiz bir şekilde dönmesi gerekmektedir. Motorun orta
ekseninden boydan boya uzanan şaft difüzör ve stator göbeğinden rulmanlar yardımıyla
sabitlenmiştir. Şaft yanma odasının içinden bir yere temas etmeden direkt olarak geçmektedir.
Yanma odası bölgesinde şaftı sıcaklıktan korumak için şaft muhafazası bulunmaktadır. Ancak
bir temas bulunmamaktadır.

şaftı sabitleyen rulmanların gösterilmesi
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7.3.1.3 Rotor
Türbin bölümü rotor ve stator olarak iki ayrı parçadan oluşmaktadır. Bunlardan rotor
arkada bulunan hareketli parçadır. Rotorun dönüş hızı kompresör ve şaftla eşit olduğundan
dolayı rotor şaftla sıkı geçme olacak şekilde montaj edilmesi öngörülmüştür. Bu şekilde
kompresör, şaft ve rotor üçlüsü tek bir eksen üzerinde aynı hızlarda dönüş sağlamaktadırlar.

stator cıvatası

stator cıvatası 2
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7.3.2 Sabit Parçalar
7.3.2.1 Dİfüzör
Difüzör iki kanatçığın ortasından çıkan üçgen bir profil ile motorun dış kasasına
bağlamak öngörülmüştür. Bu üçgen profiller üzerinde diş yuvaları bulunmakta ve motorun
dışından cıvatalar yardımıyla difüzör sabitlenmektedir. Bağlantı elemanlarının üçgen profil
seçilmesinin sebebi difüzörden geçen akışın bozulmasını veya kontrol dışı türbülansa girmesini
engellemektir.

difüzör sabitleme elamanı
Üçgen profil kanatçıklarla aynı yönde olacak ve havayı kolayca yarabilecek şekilde
tasarlanmıştır. 8 adet olması öngörülmüştür.
Yanma Odası
Yanma odası motorun en soğuk ve en sıcak bölgeleri arasında bulunan ve yanmanın
gerçekleştiği bölge olduğu için termal zorlanma en yüksek seviyede olacaktır. Sabit bir parça
olduğu için sabitlenmesi konusunda hazır sabit olarak bulunan difüzör geometrisinden yardım
alınmaktadır. Yanma odasının ön bölgesinde iç kısımdan difüzör geometrisine cıvatalar
yardımıyla tutturularak geometrinin sabitlenmesi düşünülmüştür.
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yanma odası geometrisi
7.3.2.2 Stator
Türbin bölümünde rotorun önünde bulunan statorun sabitlenmesi için difüzör de
uygulandığı gibi yanma odasına disk yüzeyinden cıvatalarla tutturulmuştur. Merkez göbeğine
rulman sıkı geçme olacak şekilde montajlanmıştır. Şaft rulmanın içinde dönerken stator sabit
kalmaktadır.
7.3.2.3 Rulman
Rulmanlar iç ve dış yüzeylerindeki parçaları birbirinden bağımsız hareket ettirebilme
özelliğinden dolayı kullanılmıştır. İç ve dış yüzeyde sıkı geçme olarak montajlanması
düşünülmüştür.

8. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLERİKİ ÇALIŞMALAR İÇİN
ÖNERİLER

Performans ve aerodinamik tasarım motor daha füzeye takılı değilken ve sıcak ve soğuk
hava etkisi yokken yapılmıştır. Fakat motor füzeye takılıp 5000 metre irtifada 0,8 Mach hızla
uçacağından ISA ve manevra etkileride etkileyeceği için termal analizlerde parçaların üzerine
etki edecek en yüksek sıcaklıklara göre malzemenin doğruluğunun kontrolü yapılmıştır.
Gas türbinlerin içinde hava hiçbir zaman sadece eksenel yönde ilerlemez, eksenel yönde
ilerlerken hemde dönerken ilerler. Analizler ve hesaplamalar yapılırken bunlara dikkat
edilmiştir.
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Yüksek sıcaklı akışlarda toplam sıcaklık ve statik sıcaklık arasında farklar vardır.
Performans bölümündeki GASTRUB programından elde eilen tablolara baktığımızda toplam
sıcaklıklar statik sıcaklıklardan fazla olduğu için termal analizler de toplam sıcaklıklar
kullanılmıştır.
Motorumuzda kaplamaya ve soğutmaya ihtiyaç duyulmadığı gösterilmiştir.
Füze motoru belirli bir hedefe varıp patlayacağı için türbin kanatçıkları ve diskin ayrı
ayrı üretilmesindense yekpare üretilmesi karar verilmiştir. Türbin kanatçıkları diske göre daha
fazla hasar gördüğü için diskin malzemeside kanatçıklarda kullanılan malzeme kullanılmıştır.
Kavramsal tasarımda türbin ve disk malzemesinin 5000 metre irtifada OTDF değerinden
elde edilen Tpeak=1009,13 K sıcaklığı karşılamadığı analiz sonuçlarında görülmüştür. Bu
yüzden aynı yoğunluğa sahip (yoğunluğun düşük olması hem motor ağırlığı hemde rotor
dinamiği açısından önemlidir) daha dayanıklı malzeme kullanılmıştır.
Raporda belirlenen zamanda maksimum verimlilikle çalışılmıştır. Bu proje için ileriki
çalışmalarda daha detaylı ilerlenebilir. Bunlardan bazıları;
•

Performans kısmında kod progrumı kullanılarak sabit irtifada tırmanış alçalma
durumları için özgül yakıt tüketimi ve itki değerleri daha detaylı hesaplanabilir.

•

Performans kısmı değerlendirmeleri açık yağlama yapıldığından yakıt tüketimi
düşünülerek daha detaylı yapılabilir.

•

Yapılan analizler durağan belli bir zamana göre yapılmıştır. İleriki çalışmalarda bütün
analizler transient olacak şekilde yapılabilir.

•

Motor için ilk ateşleme testleri yapılıp motorunçalışıp çalışmadığı hesaplanabilir.

•

Rotor dinamiği analizlerinde daha fazla ağırlık tanımlaması yapılıp daha hassas
sonuçlar elde edilebirlir.

•

Mekanik analiz kısımlarında ihmal edilen diğer etkili kuvvetler ve yükler de hesaba
katılabilir.

9. RİSK ANALİZİ
FMEA : (Faliure Modes and Effects Analysis) Diğer risk analizi yöntemlerine göre daha
basit bir analiz gerektirir ve yaklaşık tehlike oranlarına dayanır.
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FMEA üç aşamada yapılır;
-

Nitel

-

Nicel

-

Düzeltici

FMEA Türleri;
-

Sistem FMEA: Ana hedef operasyonel faktörler ile ekonomik faktörler arasında denge
oluşturmaktadır. Sistemde oluşabilecek potansiyel hatalar ile ilgilenir ve analizini
yapar.

-

Tasarım FMEA: Üretime başlamadan önce tasarımda hata şekillerinden dolayı
üretimde oluşabilecek potansiyel hata türlerine yoğunlaşır. Tasarım bütünlüğünü
korumak amacındadır.

-

Proses FMEA: İmalat ve montaj süreçlerini analiz etmede kullanılır. Proses ve montaj
yetersizliklerinden kaynaklanan hata türlerine odaklanır.

-

Servis FMEA: Servisin müşteriyle ulaşmadan analiz etmede kullanılır.

RÖG: Risk Öncelik Göstergesi
RÖG: Şiddet x Ortaya Çıkma x Keşfedilebilirlik
-

RÖG<30 ise önlem almaya gerek yoktur.

-

30<RÖG<100 ise önlem alınmasında fayda var.

-

RÖG>100 ise mutlaka önlem alınmalı.

Tablo Risk Analizi Tablosu
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