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PROJE ÖZETİ 

 

 Bu proje kapsamında şartnamede verilen girdi, kısıt ve isterler doğrultusunda 

bir turbojet motor detay tasarımı yapılmıştır. 

 İlk olarak literatür araştırması yapılarak, tasarımı yapılmış olan turbojet 

motorların çalışmaları incelenmiştir. Literatür çalışmalarında, proje basamaklarının 

neler olduğu ve hangi sıralama ile ilerlendiği saptanmıştır. İncelenen çalışmalarda, 

şartnamede verilen girdilere ve isterlere yakın özellikteki motorlara odaklanılarak 

bileşenlerinin seçimleri, kullanılan denklemler ve kaynaklar incelenmiştir. Turbojet 

motorlar için eksenel ve radyal yük hesaplamaları, yağlama sistemleri ve tasarımları, 

rulman seçim ve ömür hesaplamaları için yapılan çalışmalar incelenmiştir.  

Detay motor tasarımının tarifinde motorun her bir bileşeni için araştırmalar 

yapılmıştır. İncelenen literatür çalışmaları, yapılan benchmark çalışmaları ve detay 

tasarımı yapılacak olan motorun isterleri ve girdileri düşünülerek bileşen seçimleri 

yapılıp detay motor tasarımının tarifi kısmında yapılan bileşen seçimleri ve motorun 

detay tasarımı tarif edilmiştir. 

Motor performans çevrimi hesaplamaları kısmında tasarım noktası ve tasarım 

dışı noktaları için çevrim hesaplamaları yapılmıştır. İtki kuvveti, özgül yakıt tüketimi, 

kompresör basınç oranı ve türbin giriş sıcaklığı göz önünde bulundurularak parametrik 

çalışmalar yapılarak şartnamede verilen isterleri ve kısıtları sağlayan koşullar optimize 

edilmiştir.  

Birincil akış geliştirme kısmında kompresör, yanma odası ve türbin için bir 

boyutlu tasarım yapılmıştır. Ardından iki boyutlu akış yolu hesaplamaları yapılarak 

parçaların ana uzunlukları tespit edilmiştir. 

İkincil akış yolları ve yağlama konseptinin detayları kısmında türbin soğutma 

yapılıp yapılmayacağına, purge sistemlerinin kullanılıp kullanılmayacağına karar 

verilmiş, eksenel kuvvetler hesaplanmış, CDP seal tasarımı yapılmış, açık yağlama 

sistemi seçilip yağlama sisteminin temel boyutları hesaplanmıştır.  
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Rulman seçimi, rulman yükü ve ömür hesabı kısmında radyal kuvvetler 

hesaplanmış, daha önceden hesaplanan eksenel kuvvetler ile beraber rulman seçimi 

yapılarak rulmanlar için ömür hesaplanmıştır. 

Termal hesaplamalar kısmında, ısı transferinin bir boyutlu olduğu varsayımı 

yapılarak eş değer devre metodu kullanılmıştır. Metal sıcaklıkları hesaplanarak seçilen 

parçanın bu sıcaklıklarda deformasyona uğramadığı kanıtlanmıştır. 

Rotordinamiği kısmında bu rapor kapsamında oluşturulan motor 

geometrisinden gelen boyutlandırmalar ile ANSYS 2019 R2 programında modal ve 

harmonik analizler gerçekleştirilerek motorun çalışma aralığında olabilecek kritik 

hızların tespiti gerçekleştirilmiştir. Motorun ömrünün çoğunluğu geçireceği çalışma 

hızına marjinler eklenerek bu aralıktan tespit edilen kritik hızlar geometrik 

iyileştirmeler ile çıkarılmıştır. 

Mekanik Tasarım ve yapısal analiz kısmında, termal tasarım, rotordinamiği, 

aerodinamik, yağlama gibi çeşitli disiplinlerden gelen girdiler ile motorun tasarımı, 

yapısal dayanım, ömür, üretilebilirlik, ağırlık, kompaktlık, montajlanabilirlik gibi 

çeşitli kısıtlar göz önüne alınarak motor tasarımı yapılmıştır. Sonlu elemanlar 

yazılımları kullanılarak parçaların yapısal analizleri yapılmıştır. 

Malzeme ve özel proses seçimi detayları kısmında parça sıcaklık ve basınçları, 

malzemelerin imalat yöntemleri, maliyetleri ve teminleri göz önünde bulundurularak 

malzeme seçimleri yapılmıştır. Türbin sabit ve döner kanatçıkları için malzeme 

seçiminde şartnamede seçilmesi tavsiye edilen malzemeler dikkate alınarak bir seçim 

yapılmıştır. Özel proses seçimi detayları komponentlerin imalat yöntemleri ve motor 

ömrü göz önünde bulundurularak yapılmıştır.  

İmalat metodu seçimi, üretilebilirlik ve montaj edilebilirlik değerlendirmesi 

kısmında malzeme seçimi bölümünde seçilmiş malzemeler için zaman ve maliyet de 

göz önünde bulundurularak imalat metotları seçilmiştir. Ardından tasarımı yapılan 

motor için üretilebilirlik ve montaj edilebilirlik değerlendirmesi yapılmıştır. 

Çalışmanın son kısımlarında ise yapılan çalışmanın sonucu, ileriki aşamalar ve 

risk analizine yer verilmiştir.  
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SUMMARY 

 

Within the scope of this project, a conceptual design of a turbojet engine was 

made in line with the inputs, constraints, and demands given in the specification. 

Firstly, literature research has been done and the studies of turbojet engines, 

whose conceptual design has been made, have been examined. In the literature studies, 

it was determined what the steps of the project were and in what order the progress 

was made. In the investigated studies, component selections, used equations, and 

resources were examined by focusing on the inputs given in the specification and 

motors with properties close to the requirements. 

In conceptual design development studies, researches have been made for each 

component of the engine. Component selections were made considering the literature 

studies examined, the benchmarks and the requirements and the inputs of the engine 

to be conceptually designed, and the component selections made in the description of 

the conceptual design and the conceptual design of the engine were described. 

In the motor performance cycle calculations section, cycle calculations were 

made for the on-design and off-design points. Parametric studies were carried out 

considering the thrust, specific fuel consumption, compressor pressure ratio, and 

turbine inlet temperature, and the conditions meeting the requirements and constraints 

given in the specification were optimized. 

A one-dimensional mean-line design has been made for the compressor, 

combustion chamber, and turbine in two-dimensional flow path aerodynamic analysis 

and calculation details. Then, two-dimensional flow path calculations were made and 

the main lengths of the components were determined. 

In the details of the secondary flow paths and lubrication concept, it has been 

decided whether turbine cooling will be done, whether purge systems will be used, 

axial forces have been calculated, CDP seal design has been made, open lubrication 

system has been selected and basic dimensions of the lubrication system have been 

calculated. 
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In the section of bearing selection, bearing load and life calculation, radial 

forces were calculated, together with the previously calculated axial forces, bearing 

selection was made and the life for the bearings was calculated. 

In the thermal analysis section, it was assumed that the heat transfer is one-

dimensional and the equivalent circuit method is used. By calculating the metal 

temperatures, it has been proved that the selected materials do not undergo 

deformation at these temperatures. 

In the Rotordynamics section, the dimensions coming from the engine 

geometry created within the scope of this report and modal and harmonic analyzes 

were carried out in the ANSYS 2019 R2 program to determine the critical speeds that 

may be in the operating range of the engine. By adding margins to the operating speed 

at which the engine will spend most of its life, the critical speeds determined from this 

range are extracted with geometric improvements. 

In the Mechanical Design and Structural Analysis section, the engine design 

was made by considering inputs from various disciplines such as thermal design, rotor 

dynamics, aerodynamics, lubrication, and various constraints such as engine design, 

structural strength, life, manufacturability, weight, compactness, and mountability. 

Structural analyzes of the parts were made using finite element software. 

In the material and special process selection details section, material selections 

were made by considering the temperature and pressures of the parts, the 

manufacturing methods of the materials, their costs and supplies. Material selection 

for turbine fixed and rotating blades was made by considering the materials 

recommended to be selected in the specification. Special process selection details have 

been made considering the manufacturing methods of the components and the engine 

life. 

Manufacturing methods were selected for the selected materials in the material 

selection section in the manufacturing method selection, manufacturability and 

assembleability evaluation section, taking into account time and cost. Then, the 

manufacturability and mountability evaluations were made for the designed engine. 

In the last part of the study, the result of the study, further stages and risk 

analysis are given 
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SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ 

 

LHV : Yakıt alt ısıl değeri  

φ : Eşdeğerlilik oranı 

Ω : Yükleme oranı  kg/(s atm1,8m3) 

flbo : Fakir sönme limiti korelasyonu 

qllo : Fakir ateşleme limiti 

SMD :Sauter ortalama çapı 

ηe  :Buharlaşma verimi 

ηθ  :Reaksiyon verimi 

Dref :Referans alan kesit uzunluğu 

Aref :Referans alanı 

Aft :Alev tüpü kesit alanı 

Dft  :Alev tüpü kesit uzunluğu 

Lpz :Birincil bölge uzunluğu 

Lsz :İkincil bölge uzunluğu 

Ldz :Seyreltme bölgesi uzunluğu 

Lft :Alev tüpü uzunluğu 

V :Hacim 

U :Hız 

Dh :Hidrolik çap 

ALR :Hava yakıt oranı 

Dp :Film çapı 

rd ∶ Giriş içindeki basınç oranı. 
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𝜂𝑑 ∶  Difüzör verimliliği 

𝜂𝑐 : Kompresör izentropik verimliliği. 

𝜋𝑐 ∶ Kompresör sıkıştırma oranı. 

∆𝑃𝑐𝑐 : Yanma odasındaki basınç kaybı 

𝜂𝑏: Yanma verimi 

𝑓 :Yakıt-hava oranı 

𝑃𝑜 :Toplam basınç 

𝑇𝑜 :Toplam sıcaklık 

𝜂𝑡 :Türbin izentropik verimliliği 

𝛾ℎ: Sıcak bölge özgül ısı oranı 

𝛾𝑐: Soğuk bölge özgül ısı oranı 

𝐶𝑝𝑐: Soğuk bölge özgül ısısı 

𝐶𝑝ℎ: Sıcak bölge özgül ısısı 

𝜂𝑡 :Türbin izentropik verimliliği 

𝜂𝑛 :Nozul verimi. 

𝑃𝑐  :Kritik basınç 

V: Hız 

T: İtki 

�̇�: Kütlesel debi 

�̇�𝑎: Hava debisi 

�̇�𝑓:yakıt debisi 

TSFC: Özgül yakıt tüketimi 

𝜂𝑡ℎ: Isıl verim 

Ma: Mach Sayısı 
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A: Alan 

ρ: Yoğunluk 

𝑊2𝑅,𝑠𝑡𝑑: Düzeltilmiş debi 

𝑀𝑛𝑢: Çevresel Mach sayısı 

N: Specifik hız 

𝑀1,𝑟𝑒𝑙:Bağıl Mach Sayısı 

𝐵𝑠: Bağıl akış açısı 

𝑐𝑥:Eksenel Hız 

𝑟ℎ: Hub yarıçapı 

𝑟𝑠: Shroud yarıçapı 

𝑎𝑜: Durma ses hızı 

𝑤: Bağıl hız 

U : İmpeller ucu hızı 

𝑓𝑠: Kayma faktörü 

fpi: Güç giriş faktörü 

z: Kanatçık sayısı 

𝑤𝑐: Kompresör özgül gücü 

𝑊𝑐: Kompresör gücü 

𝑊ş: Şaft gücü 

ⴄ
𝑚

: Mekanik verim 

𝐶𝑡: Teğetsel hız 

C: Mutlak hız 

α: Akış açısı 

Cr : Radyal hız 
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𝜂𝑖: İmpeller verimi 

𝑏2: Difüzör girişindeki eksenel genişlik 

𝑟2𝑑: Radyal difüzör çıkış yarıçapı 

𝐴2𝑑: Radyal difüzör çıkış alanı 

Cp,id : İdeal basınç artış katsayısı 

𝐶𝑝: Basınç katsayısı 

𝑞𝑥: Isı transferi 

K: iletim katsayısı 

𝑇𝑎𝑑: Adyabatik duvar sıcaklığı 

ℎ: Isı taşınım katsayısı 

𝑃𝑟:Prandl sayısı 

Re: Reynolds sayısı 

Ε: Yayılma oranı 

R: Eş değer devre direnci 

𝑈: Toplam ısı geçiş katsayısı 

ϒ: Kinematik viskosite 

μ: Dinamik viskosite 

Nu: Nusselt sayısı 

Tle : Leading edge sıcaklığı 

Tte : Trailing edge sıcaklığı 

𝜎𝑝: Hidrostatik gerilme 

𝜎𝑑: Deviatorik gerilme 

wyd: Kritik deviatorik enerji 

𝜎𝜃: Hoop gerilmesi 
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𝜏𝑚𝑎𝑥:Kayma gerilmesi 

𝜎𝑒ğ:Eğilme gerilmesi 

𝜎𝑒𝑘: Eksenel gerilme 

𝐵: Boşluk faktörü 

휀: Gerinim 

K: Rijitlik matrisi 

β2 :Çıkış kanat açısı 

𝜙 : Akış katsayısı 

𝜓 :Yük katsayısı 

R : Reaksiyon derecesi 

𝜂𝑡𝑡 : Total to total verim 

𝜂𝑡𝑠 : Total to static verim 

𝑟𝑡: Tip yarıçapı 

𝑟ℎ ∶Hub yarıçapı 

𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛: Meanline yarıçapı 

C : Mutlak hız 

𝐶𝑥 : Meridyonel hız 

W: Bağıl hız 

U : Çevresel hız 

𝑁 : Devir sayısı 

𝜆𝑁: Stator için entalpi kayıp katsayısı 

𝜆𝑅 : Rotor için entalpi kayıp katsayısı 

k carry over factor Hodkinson’a göre 

k2 carry over factor 
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k1 correction factor 

Q mass flow function 𝑘𝑔
√𝐾

(𝑠𝑏𝑎𝑟𝑚2)
 

m mass flow rate kg/s 

R gas constant (J/kgK) 

n fin sayısı 

h fin yüksekliği 

Ps downstream static pressure N/m2 

Pt upstream total pressure N/m2 

s seal clerance mm 

t pitch mm 

Cd discharge coefficient 

β gland factor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

ŞEKİLLER DİZİNİ 

 

Şekil 2.1. Tasarım prosedürü ....................................................................................... 4 

Şekil 2.2. Türkiye’de savunma ve havacılık ihracatı değişimi .................................... 6 

Şekil 2.3. Türkiye’de savunma ve havacılık ihracatı değişimi [80] ............................ 6 

Şekil 2.1.1. Motor CAD modeli ................................................................................... 7 

Şekil 2.1.1.1. Kompresör Kesit Görüntüsü .................................................................. 8 

Şekil 2.1.1.2. Kompresör tasarım prosedürü................................................................ 9 

Şekil 2.2.1. Performans Analizi ................................................................................. 12 

Şekil 2.2.2. ARP 755A’ya göre motor istasyon numaralandırması ........................... 13 

Şekil 2.2.1.1.1. Kompresör Verim Grafiği ................................................................ 16 

Şekil 2.2.1.1.2. Türbin Verim Grafiği ........................................................................ 17 

Şekil 2.2.1.2.1. Sıcaklık ve hava yakıt karışımına göre gama değerinin değişimi .... 20 

Şekil 2.2.1.2.2. Sıcaklık ve hava yakıt karışımına göre Cp değerinin değişimi ........ 21 

Şekil 2.2.1.3.1. İkincil Akış Çevrim Değerleri .......................................................... 23 

Şekil 2.2.1.3.2. Net İtki – Özgül Yakıt Tüketimi grafiği ........................................... 24 

Şekil 2.2.1.4.1. Sıcaklık Entropi Grafiği .................................................................... 32 

Şekil 2.2.1.4.2. Basınç Hacim Grafiği ....................................................................... 32 

Şekil 2.2.1.4.3. Entalpi Entropi Grafiği ..................................................................... 33 

Şekil 2.2.2.1. Analiz metodolojisi .............................................................................. 34 

Şekil 2.2.2.2. Türbin haritası ...................................................................................... 35 

Şekil 2.3.1.1. Kompresör için entalpi entropi grafiği ................................................ 37 

Şekil 2.3.1.2. Kompresör tasarımında girdi ve çıktı parametreleri ............................ 38 

Şekil 2.3.1.3. Kompresör tasarım prosedürü.............................................................. 39 

Şekil 2.3.1.1.1. Santrifüj kompresör geometrisi ve hız üçgenleri .............................. 40 

Şekil 2.3.1.1.2. Bağıl akış açısına göre kütlesel akış fonksiyonu .............................. 41 



xv 

 

Şekil 2.3.1.1.2. 8 L/W1 oranlı İki Boyutlu Difüzör için Tipik Difüzör Performans 

Eğrileri........................................................................................................................ 50 

Şekil 2.3.2.1. Motor maksimum sınırları [27] ........................................................... 52 

Şekil 2.3.2.1. Boyutsuz yanma odası uzunluk ve çap değerleri [21] ......................... 53 

Şekil 2.3.2.2. Temel boyutlandırma ........................................................................... 53 

Şekil 2.3.2.3. Yanma odası hava dağılımı [26] .......................................................... 56 

Şekil 2.3.2.4. Referans alan, Alev tüpü, Dış ve iç muhafaza gösterimi [26] ............. 58 

Şekil 2.3.3.1. Türbin Aerodinamik Tasarım Akış Şeması ......................................... 67 

Şekil 2.3.3.1.1. Reaksiyon derecelerine göre hız vektörleri ...................................... 68 

Şekil 2.3.3.1.2. Türbin Kademe Verimi İçin Smith Diyagramı ................................. 69 

Şekil 2.3.3.1.3. Bertini tarafından uyarlanan Smith’s Diyagramı .............................. 70 

Şekil 2.3.3.1.4. Bertini tarafından uyarlanan R=0,5 için Smith Diyagramı ............... 70 

Şekil 2.3.3.1.5. Türbin Kademesi için Smith’in 𝑓𝑠 faktörü, Optimum Yük Katsayısı 

Diyagramı ................................................................................................................... 72 

Şekil 2.3.3.2.1. Kanatçık Üzerinde Orta Çizginin Gösterimi .................................... 73 

Şekil 2.3.3.2.2. Türbin Kademesi Hız Diyagramı ..................................................... 74 

Şekil 2.3.3.2.3. Türbin İçin Hız Üçgenleri ................................................................. 78 

Şekil 2.3.3.2.4. Rotor Kanatçığı için Verilen Hız Vektörleri ve Açılar ..................... 79 

Şekil 2.3.3.2.3. Yük Katsayısı ve Akış Katsayısı ile Verim Konturları .................... 88 

Şekil 2.3.3.3.1. Hız Bileşenlerinin Gösterimi ............................................................ 90 

Şekil 2.3.3.4.2. Türbin Kademesi Hız Üçgenleri ....................................................... 91 

Şekil 2.3.3.5.3. tmax/c Oranı Grafiği ........................................................................... 97 

Şekil 2.4.1.1.1. Şematik Gösterim ........................................................................... 100 

Şekil 2.4.1.1.2. Kullanılan Yöntemler ve Hesaplanan Eksenel Kuvvetlerin Grafiği

 .................................................................................................................................. 106 

Şekil 2.4.1.2.1. Şematik Gösterim ........................................................................... 106 

Şekil 2.4.2.1. Şaft şematik şekli ve uzunlukları ....................................................... 111 



xvi 

 

Şekil 2.4.2.2. Guidance for balance quality grades for rotors in a constant (rigid) 

state[69] .................................................................................................................... 112 

Şekil 2.4.2.3. Şematik Gösterim .............................................................................. 114 

Şekil 2.4.3.1. Rulman parametreleri ........................................................................ 116 

Şekil 2.4.3.2. Rulman Konum Kesit Görüntüsü ...................................................... 116 

Şekil 2.4.4.1. Yağlama Sistemi Şematik Gösterimi ................................................. 117 

Şekil 2.4.4.1.1. JP-8 Yakıtının Özellikleri [71] ....................................................... 121 

Şekil 2.4.4.1.2. JP-8 Yakıtı Özellik Tablosu ........................................................... 121 

Şekil 2.4.5.1. Seal Şematik Gösterim ...................................................................... 125 

Şekil 2.4.5.2. Discharge Coefficient Grafiği ........................................................... 125 

Şekil 2.5.1.1. Rulman Kontak açı grafiği................................................................. 128 

Şekil 2.5.1.2. Rulman parametreleri ........................................................................ 129 

Şekil 2.5.1.3. Rulman Konumlarının görüntüsü ...................................................... 129 

Şekil 2.5.2.1. Dinamik Eşdeğer Yük Tablosu .......................................................... 131 

Şekil 2.5.2.2. Statik Eşdeğer Yük Tablosu .............................................................. 131 

Şekil 2.6.1.1. Astar Üzerinde Basitleştirilmiş Isı Transferi Modeli......................... 133 

Şekil 2.6.2.1. Türbin Rotor Kanatçığının Modeli .................................................... 139 

Şekil 2.6.2.2. Eş Değer Termal Devre ..................................................................... 139 

Şekil 2.7.1.1. Model ................................................................................................. 145 

Şekil 2.7.1.2 Şaft Ölçüleri ........................................................................................ 145 

Şekil 2.7.1.3. Geometri Ağacı .................................................................................. 146 

Şekil 2.7.1.4. Model Ağacı ...................................................................................... 147 

Şekil 2.7.1.5. Rulman Direngenlik Konumları ........................................................ 148 

Şekil 2.7.1.6. Mesh Görüntüsü ................................................................................ 148 

Şekil 2.7.1.7. Analiz Ayarları .................................................................................. 149 

Şekil 2.7.1.8. Rotational Velocity ............................................................................ 149 

Şekil 2.7.1.9. Displacement Ayarları ....................................................................... 149 



xvii 

 

Şekil 2.7.1.10. Fixed Rotation Ayarları ................................................................... 150 

Şekil 2.7.1.11. Mod 1 ............................................................................................... 150 

Şekil 2.7.1.12. Mod 2 ............................................................................................... 150 

Şekil 2.7.1.13. Mod 3 ............................................................................................... 151 

Şekil 2.7.1.14. Mod 4 ............................................................................................... 151 

Şekil 2.7.1.15. Mod 1 Whirl Orbit ........................................................................... 152 

Şekil 2.7.1.16. Mod 2 Whirl Orbit ........................................................................... 152 

Şekil 2.7.1.17. Mod 3 Whirl Orbit ........................................................................... 153 

Şekil 2.7.1.18. Mod 4 Whirl Orbit ........................................................................... 153 

Şekil 2.7.1.19. Campbell Diyagram ......................................................................... 154 

Şekil 2.7.1.20. Modlar ve Kritik .............................................................................. 154 

Şekil 2.7.1.21. Mod 4-10-16 .................................................................................... 155 

Şekil 2.7.1.22. Mod 6-12-18 .................................................................................... 156 

Şekil 2.7.1.23. Campbell Diyagram ......................................................................... 157 

Şekil 2.7.1.24. Revize Geometri .............................................................................. 158 

Şekil 2.7.1.25. Campbell Diyagram ......................................................................... 158 

Şekil 2.7.1.26. Model Ağacı .................................................................................... 160 

Şekil 2.7.1.27. Rotating Force Ayarları ................................................................... 160 

Şekil 2.7.1.29. Rulman 2 Frequency Response Grafiği X Ekseni ........................... 161 

Şekil 3.1.1. Ashby Malzeme Seçim Kartı ................................................................ 163 

Şekil 3.1.1.1. Titanyum alaşımlarının kimyasal kompozisyonu ve maksimum metal 

kullanım sıcaklıkları ................................................................................................. 165 

Şekil 3.1.1.2. Ti-6Al-4V Özellikleri ........................................................................ 166 

Şekil 3.1.2.1.1. Sürünme Diyagramı Şeması ........................................................... 167 

Şekil 3.1.2.1.2. Hastelloy x Süper Alaşımının Yüzde Ağırlık Cinsinden Nominal 

Bileşimi .................................................................................................................... 169 

Şekil 3.1.2.1.3. Hastelloy x süper alaşımının sertlik değerleri ve tane büyüklükleri

 .................................................................................................................................. 169 



xviii 

 

Şekil 3.1.2.1.4. Hastelloy x süper alaşımının sıcaklık, sürünme oranı ve zaman tablosu

 .................................................................................................................................. 170 

Şekil 3.1.2.1.5. Haynes 188 Süper Alaşımının yüzde ağırlık cinsinden nominal 

bileşimi ..................................................................................................................... 171 

Şekil 3.1.2.1.6. Haynes 188 süper alaşımının sertlik değerleri ve tane büyüklükleri

 .................................................................................................................................. 171 

Şekil 3.1.2.1.7. Haynes 188 süper alaşımının sıcaklık, sürünme oranı ve zaman tablosu

 .................................................................................................................................. 171 

Şekil 3.1.2.1.8. Haynes 230 Süper Alaşımının yüzde ağırlık cinsinden nominal 

bileşimi ..................................................................................................................... 172 

Şekil 3.1.2.1.9. Haynes 230 süper alaşımının sertlik değerleri ve tane büyüklükleri

 .................................................................................................................................. 172 

Şekil 3.1.2.1.10. Haynes 230 süper alaşımının sıcaklık, sürünme oranı ve zaman 

tablosu ...................................................................................................................... 173 

Şekil 3.1.3.1. Tavsiye Edilen Malzemeler ve Maksimum Metal Servis Sıcaklıkları

 .................................................................................................................................. 175 

Şekil 3.1.3.2. In738LC Kimyasal Kompozisyonu ................................................... 175 

Şekil 3.1.3.3. MarM247Lc’ nin Kimyasal Kompozisyonu ...................................... 176 

Şekil 3.1.3.4. MarM247/ MarM247LC Kimyasal Kompozisyonları ...................... 176 

Şekil 3.1.4.1. AISI 321 Paslanmaz Çeliğinin Kimyasal Kompozisyonu ................. 178 

Şekil 3.1.4.2. Yüksek Sıcaklıkta Tavlanmış AISI 321 Paslanmaz Çeliğinin Mekanik 

Özellikleri ................................................................................................................. 178 

Şekil 3.1.4.3. AISI 316 Paslanmaz Çeliğinin Kimyasal Kompozisyonu ................. 179 

Şekil 3.1.4.4. Yüksek Sıcaklıkta Tavlanmış AISI 316 Paslanmaz Çeliğinin Mekanik 

Özellikleri ................................................................................................................. 179 

Şekil 3.1.4.5. AISI 304 Paslanmaz Çeliğinin Kimyasal Kompozisyonu ................. 180 

Şekil 3.1.5.1. In718 kimyasal kompozisyonu .......................................................... 182 

Şekil 4.1.2.1. Elektron Işın Kaynağı Şeması ........................................................... 185 

Şekil 4.2.2.1. Motor CAD Model ............................................................................ 190 



xix 

 

Şekil 4.2.2.2. Rotor Montajı .................................................................................... 191 

Şekil 4.2.2.3. Motor Montaj Teknik Resmi .......................................................... 191 

Şekil 4.2.2.4. Şaft – şaft tüpü montajı ...................................................................... 192 

Şekil 4.2.2.5. NGV ve casing montajı ..................................................................... 192 

Şekil 4.2.2.6. Difüzör Montaj .................................................................................. 193 

Şekil 4.2.2.7. İmpeller ve türbin montajı ................................................................. 194 

Şekil 4.2.2.8. İmpeller Shroud montajı .................................................................... 195 

Şekil 4.2.2.9. Nozül ve hava alığı montajı ............................................................... 195 

Şekil 5.1. Lineer ve lineer olmayan problemlerde kuvvet yer değiştirme grafiği ... 198 

Şekil 5.2. Gaz türbini motoru parçalarında deformasyonlar [86] ............................ 200 

Şekil 5.1.1. Rotor tasarım prosedürü ....................................................................... 201 

Şekil 5.1.2. Motor CAD modeli ............................................................................... 202 

Şekil 5.1.3. Montaj resmi ......................................................................................... 203 

Şekil 5.1.1.1. Kompresör geometrisi ve performans değerleri ................................ 204 

Şekil 5.1.1.2. İmpeller sınır koşulları ....................................................................... 208 

Şekil 5.1.1.3. İmpeller emniyet katsayısı dağılımı................................................... 209 

Şekil 5.1.1.4. İmpeller gerilme dağılımı .................................................................. 210 

Şekil 5.1.1.5. İmpeller toplam deplasman dağılımı ................................................. 210 

Şekil 5.1.1.6. Zamana göre gerilme değişimi .......................................................... 211 

Şekil 5.1.1.7. Goodman diyagramı .......................................................................... 212 

Şekil 5.1.1.8. İmpeller rezonans modları ................................................................. 214 

Şekil 5.1.1.9. Kompresör parçaları .......................................................................... 214 

Şekil 5.1.2.1. Türbin parçaları CAD modeli ............................................................ 215 

Şekil 5.1.2.2. Diskte dönme dolayısıyla hoop stress oluşumu ................................. 216 

Şekil 5.1.2.3. Termal gradyan nedeniyle hoop stress oluşumu ................................ 217 

Şekil 5.1.2.4. Türbin geometrisi ve performans değerleri ....................................... 218 

Şekil 5.1.2.5. Diskteki güvenlik faktörü ve eşdeğer gerilme ................................... 223 



xx 

 

Şekil 5.1.2.6. Free-hoop radyusun hıza göre değişimi ............................................. 224 

Şekil 5.1.2.7. Türbin palerlerinde emniyet katsayısı ............................................... 225 

Tablo 5.1.2.2. Türbin rezonans modları .................................................................. 225 

Şekil 5.1.2.8. Türbin rezonans modları .................................................................... 226 

Şekil 5.1.2.9. Larsson Miller Parametresi [87] ........................................................ 226 

Şekil 5.1.3.1. Güvenlik katsayısnın çap ile değişimi ............................................... 229 

Şekil 5.1.3.2. Kütlenin çap ile değişimi ................................................................... 229 

Şekil 5.1.3.3. İç çapın dış çapa oranıyla emniyet katsayısı ve kütlenin değişimi .... 230 

Şekil 5.1.3.4. Guidance for balance quality grades for rotors in a constant (rigid) state

 .................................................................................................................................. 231 

Şekil 5.1.3.5. Serbest cisim diyagramı ..................................................................... 233 

Şekil 5.1.3.6. Şaft emniyet katsayısı dağılımı .......................................................... 234 

Şekil 5.1.3.7. Şaft eşdeğer gerilme dağılımı ............................................................ 234 

Şekil 5.1.3.8. Rotor montajı ..................................................................................... 235 

Şekil 5.2.1. Boyutsuzlaştırılmış yanma odası geometrisi ........................................ 236 

Şekil 5.2.2. Yanma odası CAD modeli .................................................................... 236 

Şekil 5.2.3. Serbest cisim diyagramı ........................................................................ 237 

Şekil 7.1. TS ISO 31000 standardına göre risk yönetim yaklaşımı [84] ................. 243 

Şekil 7.2. MIL-STD-882E’ye göre sistem emniyetinin sekiz elementi [85] ....... 244 

Şekil 7.2. Tehlikenin olma olasılığına değer atama ................................................. 245 

Şekil 7.3. Tehlikenin yapacağı etkiye değer atama.................................................. 245 

Şekil 7.4. Tehlikenin olma sıklığına değer atama .................................................... 245 

Şekil 7.5. Tehlikelerin risk puanlarına göre kategorileri ve yapılması gereken 

faaliyetlerin özellikleri [84]...................................................................................... 246 

Şekil 7.6. Risk analizi tablosu .................................................................................. 247 

Şekil 7.7. Risk azaltma planı ................................................................................... 248 

Şekil 7.8. Tehlikenin olma olasılığına değer atama ................................................. 249 

Şekil 7.9. Tehlikenin yapacağı etkiye değer atama.................................................. 249 



xxi 

 

Şekil 7.10. Tehlikenin olma sıklığına değer atama .................................................. 250 

Şekil 7.11. Risk değerlendirme matrisi [84] ............................................................ 250 

Şekil 7.12. ALARP konsepti .................................................................................... 251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxii 

 

TABLOLAR DİZİNİ 

 

Tablo 2.2.1. ARP 755A’ya göre motor istasyon isimleri .......................................... 13 

Tablo 2.2.1.1. Tasarım İsterleri ................................................................................. 14 

Tablo 2.2.1.3.1. Tasarım noktası çevrim analizi girdi değerleri................................ 22 

Tablo 2.2.1.3.2. Performans Çevrimi Çıktı Değerleri ............................................... 23 

Tablo 2.2.1.3.3. Kanatçık Malzemesi ve Maksimum Servis Sıcaklığı...................... 25 

Tablo 2.2.2.1. Tasarım Noktası Dışı Çevrim Değerleri ............................................ 34 

Tablo 2.3.1.1.1. Performans çevrimi girdi değerleri ................................................. 40 

Tablo 2.3.2.1. Performans Girdileri........................................................................... 52 

Tablo 2.3.2.2. Temel Boyutlandırma......................................................................... 54 

Tablo 2.3.2.3. Hesaplanan Parametreler .................................................................... 65 

Tablo 2.3.2.4. Boyutlandırmalar ............................................................................... 65 

Tablo 2.3.3.1. Reaksiyon Derecesi, Yük Katsayısı ve Akış Katsayısı Değerleri ...... 73 

Tablo 2.3.3.2.1. Stator ve Rotordaki Basınç, Hız ve Sıcaklık Değişimleri ............... 74 

Tablo 2.3.3.2.2. Başlangıç Girdi Değerleri ............................................................... 75 

Tablo 2.3.3.2.3. Meanline Tasarımı Açı Değerleri.................................................... 89 

Tablo 2.3.3.2.4. Meanline Tasarımı Kinematik Hesaplama Değerleri ...................... 89 

Tablo 2.3.3.2.5. Meanline Tasarımı Termodinamik Hesaplama Değerleri ............... 89 

Tablo 2.3.3.3.1. Free Vortex Hesaplamaları ............................................................. 92 

Tablo 2.3.3.3.2. Free Vortex Hesaplamaları ............................................................. 92 

Şekil 2.3.3.4.1 Temsili ............................................................................................... 92 

Şekil 2.3.3.5.1 Terminoloji ........................................................................................ 95 

Tablo 2.4.1.1.1. Türbin Rotoru Girdileri ................................................................. 101 

Tablo 2.4.1.1.2. Kullanılan Yöntemler ve Hesaplanan Eksenel Kuvvetler ............. 105 

Tablo 2.4.1.3.1. Hesaplamalarda Kullanılacak Olan Veriler .................................. 108 

Tablo 2.4.2.1. Kütleler ............................................................................................. 111 



xxiii 

 

Tablo 2.4.2.2. Uzunluklar ........................................................................................ 111 

Tablo 2.4.5.1. Tasarım Parametreleri ...................................................................... 125 

Tablo 2.6.1.1. Termal Hesaplama İçin Girdiler....................................................... 135 

Tablo 2.6.2.1 911,931 K için Hava Özellikleri ....................................................... 140 

Tablo 2.6.2.2. 993,2 K için Hava Özellikleri .......................................................... 141 

Şekil 2.6.2.3. Eş Değer Termal Devre ..................................................................... 142 

Tablo 2.7.1.1. Kütle Özellikleri ............................................................................... 146 

Tablo 5.1.1.1. Hesaplamalarda Kullanılacak Olan Veriler ..................................... 205 

Tablo 5.1.1.2. Meş metrikleri .................................................................................. 208 

Tablo 5.1.1.3. İmpeller rezonans modları................................................................ 213 

Tablo 5.1.2.1. Türbin Rotoru Girdileri .................................................................... 219 

Tablo 5.1.3.1. Hesaplanan gerilme değerleri ........................................................... 228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1.LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

 

Mini-turbojet motorlar genellikle küçük ölçekli insansız hava araçları, hedef 

uçaklar ve kısa menzilli füzelerde kullanılmaktadır. Mikro jet motorlar güvenilir ve 

maliyetleri düşük motorlardır. Bu motorların hedef ve gözetleme platformları gibi 

askeri uygulamalar için son derece elverişli olduğu göz önüne alınmalıdır. [1,2]  

Benini and Giacometti, yaptıkları çalışmada tek kademeli, 60 000 dev/dak’ da 

2.66 sıkıştırma oranına sahip santrifüj kompresör, doğru akışlı dairesel yanma odası 

ve tek kademeli eksenel türbin kullanılmıştır. Türbin giriş sıcaklığı 950 K olarak 

seçilmiş ve 200 N statik itkiye ulaşılmıştır. Tasarlanan motorun uzunluğu 469,31 mm 

ve çapı 228 mm’ dir.[3] 

 Oppong, çalışmasında BMT 120 KS motorunun kompresör ve türbin 

kademelerinin iyileştirilmesine çalışmıştır. Motor çevrim analizini el hesaplamaları ile 

hesaplamış ve Gasturb ve Flownex programları kullanarak tasarım ve tasarım dışı 

çalışma noktalarında analizlerini yapmıştır. Motorun kompresör ve türbin haritalarını 

oluşturmuştur. [4] 

İçke ve Tunçer, bir mini-turbojet motora, üç boyutlu optik tarayıcı kullanılarak 

tersine mühendislik çalışması ve motorun performans analizini yapmıştır. Bu 

çalışmada santrifüj kompresörün çalışma hızı, diğer kompresör türlerine göre daha 

yüksek ve giriş akışındaki bozuntulara karşı da daha duyarsız olması, aynı zamanda 

santrifüj kompresör çarkı geometrisinin, eksenel kompresör çarkına nazaran daha basit 

ve daha düşük üretim maliyetine sahip olması nedeniyle tercih edildiği sonucuna 

varılmıştır. [5] 

Braembussche, mini-turbojet motorların kendine has zorlukları olduğunu 

anlatmıştır. Bu motorlarda, standart gaz türbinleri ile boyut farkı nedeniyle Reynolds 

sayılarında ciddi farklılıklar oluşmaktadır. Düşük Reynolds sayısı nedeniyle mini-

turbojetlerde verim kaybı daha yüksektir. Mini-turbojet motorlarda standart turbojet 

motorlara göre yüzey/hacim oranlarının fazla olması nedeniyle daha yüksek ısı geçişi 

olmaktadır. Bu nedenle kompresör adyabatik olarak modellenememektir. Aynı 

zamanda, imalattan veya küçük ölçekli gaz türbinlerinin mekanik tasarımından 

kaynaklı geometrik ve mekanik kısıtlar büyük motorlara oranla daha fazladır. [6] 
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Fahlström ve Pihl-Ross, turbojet motor çevrim analizini yapmıştır. Tasarımı 

yapılan motorda radyal kompresör, halkasal yanma odası ve eksenel türbin 

kullanılmıştır. [7] 

Wessley, girdi olarak giriş sıcaklık ve basıncı, maksimum türbin giriş sıcaklığı, 

basınç oranı, gerekli olan itki ve verimlilik değerlerini belirtmiştir. Tasarımını yaptığı 

motorda radyal kompresör, difüzör, halkasal yanma odası ve eksenel türbin tercih 

etmiştir. Çalışma sonucunda isterlerini sağlayan, 46,61 kg ağırlığında, 530 mm 

uzunluğunda ve 250 mm çapında bir motor tasarlamıştır. [8] 

Eken vd. TEI’ de geliştirilen küçük boyutta TJ35 gaz türbinli motorunun ve 

TP38 turboprop motorlarının performans ve uçuş testlerinden bahsetmiştir. Çalışmada 

TP38 teknik özellikleri ve TJ35 tasarım ve performans parametreleri de verilmiştir. [9] 

Verstraete et al. motor boyutlarındaki küçülmenin yeni tasarım sorunları ortaya 

çıkardığını söylemiştir. Küçük boyuttaki motorlarda düşük hava akış hızları ve düşük 

Reynolds sayıları görülür. Motor bileşenleri düşük basınç oranlarına sahiptir. Motorun 

devir sayısı ise çok yüksektir.  Bunlar komponentlerin ve genel çevrimin verimliliğinin 

azalmasına yol açar. KJ66 mikro gaz türbinine ters mühendislik yapmış ve kanatçıklı 

difüzör kullanımı ve türbindeki akış ayrılmalarının önlenmesi ile motorun 

komponentlerinin verimliliğinin geliştirilebileceğini göstermiştir.  [10] 

Turan, deneysel küçük bir turbojet motoru test etmiştir. Motorun performans 

modellemesi elde edilmiştir. Deneysel turbojet motor havaalığı, santrafüj kompresör, 

ters akışlı yanma odası, eksenel akışlı türbin ve egzozdan oluşmaktadır. Motor farklı 

devirlerde test edilerek itki, özgül yakıt sarfiyatı, yakıt debisi ve egzoz gaz sıcaklığı 

değişimleri incelenmiştir. Motor devri arttıkça itki kuvvetinin arttığı, verimin artarak 

özgül yakıt sarfiyatının azaldığı, devir ile itki kuvveti arasında doğrusala yakın bir 

ilişki olduğu sonuçlarına varılıp füzelerde kullanılabilecek bir turbojet motor için 

deneysel çalışmalardan matematiksel eşitlikler elde edilmiştir. [11] 

Zahedi ve Movahhedy yüksek hızlar için rulmanların mekanik ve termal 

modellesini ve doğrulamasını yapmışladır. Termal modellemede rulmanlardaki ısı 

üretimini Palmgren yöntemi kullanılarak hesaplamış ve ısı transfer hesaplamaları 

yapmışlardır. [63] 
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Wang vd., yüksek hızlarda çalışan rulmanlar için ısı üretimlerini ve ısı transferi 

ni hesaplamışlardır. Çalışmada Palmgren yöntemine yer verilmiştir. Ardından 

matematiksel model doğrulanmıştır. [64] 

Jin vd., yaptıkları çalışmada farklı dönme hızlarına ve yüklere göre rulmanların 

ısı üretim oranını incelemişlerdir. Rulmanlardaki ısı üretiminin analitik 

hesaplanmasına çalışmada yer verilmiştir. Yapılan deneyler ile kurulan modeller 

karşılaştırılarak doğrulaması yapılmıştır. [65] 

Tiainen vd., radyal turbomakineler için eksenel yük hesaplamasını bir çok 

farklı analitik metod ile anlatmıştır, metodlarda labirent keçe kullanılması durumuna 

da yer verilmiştir. Nümerik metod ile anlatılan analitik metodlarların sonuçları 

karşılaştırılmıştır. [66] 
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2.DETAY TASARIM GELİŞTİRME VE 

FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI 

 

 Kavramsal tasarımı tamamlanan motorun detay tasarım aşamasında öncelikle 

dikkat edilen eksik kısımların tamamlanması olmuştur. Çalışma devam ettirilirken 

disiplinler arası trade off yapılmasına özen gösterilmiştir. Motorun çalışma esnasında 

güvenle çalışması ve ömrünü tamamlayabilmesi için tasarım ayrıntılı bir şekilde 

güncellenmiştir. Tasarımın ilerletilmesinde rapor başlıkları sırası ile takip edilmiştir. 

Turbojet motor tasarımı bir multidisiplin problemidir. Bu çalışmada uygulandığı üzere 

çok çeşitli disiplinler birlikte çalışarak ortaya nihai ürün konulmuştur. Şekil 2.1’de 

farklı disiplinlerin geri beslemeleri örneklenmiştir. 

 

 

Şekil 2.1. Tasarım prosedürü 

 

Kavramsal tasarım geliştirme raporunda çalışmaya literatür çalışması ile 

başlanılmıştır. Ardından komponentler için mimariler seçilmiştir. Bu raporda ise 
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planlanan tasarımın olgunlaşması ve doğrulanması süreci yönetilmiştir. Çalışmada ilk 

olarak motorun aerodinamik olarak olgunlaştırılması yapılmıştır. Performans çevrimi 

hesaplamaları, kavramsal tasarımda paylaşılan hesaplamalar uygun bulunarak aynı 

çevrim değerleriyle devam edilmiştir. Aynı şekilde malzeme seçimi ve imalat yöntemi 

seçimi konusunda planlama kavramsal raporunda paylaşıldığı şekilde devam 

ettirilmiştir. Buna ek olarak özel prosesler kullanılarak parçaların dayanımı ve etkinliği 

artırılmıştır. Detay tasarımda rotor dinamiği hesaplarında rastlanan  rezonans 

çakışmaları optimizayon çalışması ile elimine edilmiştir. Rulmanların konumları ve 

çeşitli yay katsayısı hedefleri geri bildirimleri rotor dinamiği hesaplamaları ile 

sağlanmıştır. Belirlenen rulman konumları ile  rulmanlara etki eden eksenel yükler ve  

balanssızlıktan oluşan radyal yükler hesaplanmıştır. Kavramsal tasarımda ikincil akış 

yolları ve yağlama konu başlığı altında bahsedilen yağlama sistemi mimarisi 

hesaplamalar ile detaylandırılmış, yağ debisi belirlenmiştir. İlk raporda eksik olan bazı 

termal hesaplamalar, Termal Hesaplamalar konu başlığı altında paylaşılmıştır. 

Belirlenen sınır koşulları, geometrik zarflar, performans, aerodinamik ve termal 

girdilerle birlikte motorun modellemesi ve tasarımı yapılmıştır. Her ne kadar 

kavramsal tasarım raporundaki motorun tasarımı olgunlaşmış, geometriler belirlenmiş 

olsa da motorun hala eksikleri olduğu aşikardır. Tasarım boyunca üç boyutlu HAD 

analizleri, termal analizler, açıklık hesaplamaları yapılmamıştır. Bu eksiklere rağmen 

çeşitli varsayımlarla tasarlanan parçalar bazı belirlenen deformasyonlara karşı kontrol 

edilmiştir. Tasarlanan parçaların üretilebilirliği ve montajlanabilirliği tasarım 

güncellenerek sürekli iyileştirilmiştir.  

 Projenin fizibilite çalışmasına pazar araştırması yapılarak başlanmıştır. 

Türkiye de savunma sanayiinin hızla gelişmesi, devletin savunma projelerine desteğini 

artırması ve Türkiye gaz türbinleri motorları hakkında çok az şirketin olması 

yurtiçinde bu projeyi yüksek karlı kılmaktadır. Şekil 2.2’de verilen ve Savunma 

Sanayii Başkanlığı tarafından paylaşılan istatistiklere göre Türkiyede savunma ve 

havacılık sektörü cirosu hızla artarak 2019 yılında 10,884 milyar dolara ulaşmıştır. 
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Şekil 2.2. Türkiye’de savunma ve havacılık ihracatı değişimi 

 

Öte yandan projenin dış pazarda da potansiyeli çok yüksektir. İnsansız 

sistemlerin, yapay zekanın, özellikle insansız hava araçlarında sürü taarruzu 

algoritmalarının geliştirme çalışmalarıyla tasarımı yapılan motorun yüksek 

performanslı kamikaze insansız hava araçlarında kullanılabilmesi, deniz, hava ve kara 

füze platformlarında kullanılabilmesi projeyi oldukça cazip kılmaktadır. Şekil 2.3’te 

2019 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından paylaşılan savunma ve havacılık 

ihracatı rakamları paylaşılmıştır. Sektörde ihracatın hızla arttığı gözlemlenmektedir. 

 

 

Şekil 2.3. Türkiye’de savunma ve havacılık ihracatı değişimi [80] 
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Her ne kadar tasarlanan motorun yurtiçinde pek rakip platformu olmasa da 

yurtdışında rekabetçiliğin artırılması için motor maliyetinin düşürülmesi 

gerekmektedir. Tasarlanan motorun, süreç içerisinde olgunlaşması ve çeşitli 

versiyonlarının zaman içinde geliştirilmesi maliyet ve performansı zamanla 

geliştirecektir. Öte yandan Türkiye de süper alaşım geliştirme projelerinin yürütülmesi 

bu gibi projeler için kritik önem taşımaktadır. Zira düşük iş gücü maliyetinin yanında 

düşük parça maliyetleri ile tasarlanan motorun sınıfının en uygun fiyatlı ve 

performanslı motoru olması işten bile değildir. 

 

2.1 Detay Motor Tasarımının Tarif edilmesi 

 

 

 

 

 

  

 

Şekil 2.1.1. Motor CAD modeli 

İmpeller 

Shroud 

İmpeller  

Difüzör Yanma 

Odası 
Nozzle 

Guide 

Vane 

Türbin 

Nozul 

Şaft 
Şaft Tüpü İnlet Casing 

2   3 

Seal 
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 Kavramsal tasarım raporunda kavramsal tasarımın geliştirilmesi konu başlığı 

altında bahsedildiği üzere motorda bir hava alığı, tek kademe santrifüj kompresör 

parçaları olan impeller, radyal ve eksenel difüzör, iki adet  yüksek hız rulmanı, bir adet 

şaft, tek kademe eksenel kompresör, düz halkasal yanma odası temel komponentler 

olarak belirlenmiş ve temsili bir motor üzerinde gösterilmiştir. Şekil 2.1.1’de detay 

tasarımı yapılan motorun CAD modelinin kesit görüntüsü paylaşılmıştır.  

 

2.1.1 Kompresör Detay Tasarımı 

 Kavramsal tasarımında bahsedildiği üzere performans çevriminde 

kompresörün basma oranı 5 olarak belirlenmiştir. Malzeme olarak Ti 6Al-4V 

seçilmiştir. Mimari olarak üretim kolaylığı ve karmaşık eğilme gerilmelerinin 

oluşmaması nedeniyle radyal kanatlardan oluşmaktadır. Detay tasarımda kompresör 

tasarımında değişikliğe gidilerek ağırlık gözetilerek IGV tasarımından vazgeçilmiştir. 

 

Şekil 2.1.1.1. Kompresör Kesit Görüntüsü 

Toplam Sıcaklık 288,15 K 

Toplam Basınç 100,312 kPa 

Toplam Sıcaklık 

483,98 K 

Toplam Basınç 

501,559 kPa 

Statik Basınç 193,01 kPa 
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 Şekil 2.1.1.1’de tasarımı yapılan kompresörün kesit görüntüsü, performans 

çevriminden alınan basınç ve sıcaklık değerleri verilmiştir. Birincil akış geliştirme 

konu başlığı altında kompresörün bir boyutlu aerodinamik analizleri yapılmıştır. 

Kompresör tasarım prosedürü Şekil 2.1.1.2’de paylaşılmıştır. 

 

Şekil 2.1.1.2. Kompresör tasarım prosedürü 

 

 Detay tasarım geliştirme aşamasında, rotordinamiği analizleri konu başlığı 

altında motor için titreşim girdileri alınmıştır. Yapısal ve mekanik tasarım konu başlığı 

altında parçaların ömrü ve yapısal kararlılığı incelenmiştir. 

 

2.1.2 Yanma Odası Tasarımı 

 Kavramsal tasarım geliştirme konu başlığı altında yanma odasının mimarisi 

seçilmiştir. Detay tasarım aşamasında bu mimari hesaplamalarına ek olarak boyutsuz 

uzunluk grafiğinden yararlanılarak yeni bir geometri oluşturulmuş ve bu yeni geometri 

kullanımda tercih edilmiştir. Yanma odasının çeşitli parametrelere göre mimari 
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seçimleri yapılmıştır. Bu mimari seçimler şu şekildedir; Yanma odasının düz halkasal 

yanma odası olması, motorun kısa ömürlü harcanabilir bir motor olması nedeniyle 

duvar soğutma tercih edilememesi, yakıt besleme sistemi olarak yakıtı küçük 

damlacıklar haline getiren hava parçalamalı atomizer kullanılması, ateşleme sistemi 

olarak yüksek güvenilirlik nedeniyle piroteknik ateşleme kullanılması şeklindedir. İlk 

raporda ateşleme sistemi olarak kıvılcım ateşleme tercih edildiğinden bahsedilmiştir. 

Detay tasarım raporunda ateşleme sistemi, yüksek irtifada daha güvenilir ateşleme 

nedeniyle piroteknik ateşlemeye geçilmiştir. El hesaplarının yanında literatürde 

bulunan yanma odası geometrisi diyagramları kullanılmıştır. Yanma odasına HAD 

yapılmadığı için yapısal olarak incelenememiştir.  

 

2.1.3 Türbin Tasarımı 

 Türbin aerodinamik analizi ve hesaplamaları bölümünde uygun akış katsayısı, 

yük katsayısı ve reaksiyon derecesi seçimleri yapılmıştır. Meanline tasarımı 

yapılmıştır. Ardından free vortex metodu kullanılarak türbin kanatçıkları için kökten 

uca hız üçgenleri oluşturulmuştur. Zweifel katsayısı kullanılarak stator ve rotor için 

kanatçık sayılarının hesabı yapılmıştır. Kacker ve Okapuu’ nun çalışması yardımıyla 

türbin için kayıplar hesaplanmıştır.  

 

2.1.4 Yağlama Sistemi Tasarımı 

 Yağlama sistemi tasarımına başlamadan önce sistemdeki eksenel ve radyal 

yükler hesaplanmıştır. Bu yüklerin yağlama sistemi tasarımında etkileri majördür. 

Gelen kuvvetlere uygun rulman seçimi yapılarak hesaplamalara Palmgren yöntemi ile 

devam edilmiştir. Bu yöntem ile rulmanların ne kadar ısınacağı hesaplanmıştır. 

Ardından yağlama sisteminin yolu belirlenmştir. Literatürden bulunan bilgiler ve 

hesaplanan debi ile yağlama sistemi boruları ve nozul boyutlandırılıp hızlar ve 

reynolds hesaplanmıştır. Eksenel kuvvet hesaplanırken kuvvetleri dengelemek ve 

yüksek basınç ve düşük basınç bölgelerini ayırmak  için CDP seal kullanılmıştır. 

Tasarımı Zimmermann yöntemi ile yapılmıştır. 

2.1.5 Rotor Dinamik Analizleri 
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 Rotor dinamik analizde motorun güvenli bir çalışma aralığında çalışması için 

şaft geometrisinde değişiklikler yapılarak Campbell diyagramları ve modlar 

incelenmiştir. Şaft geometrisi ve  rulman konumlarının revizyonun yapılmasına  karar 

verilmiştir ve kritik hız aralığı motor çalışma devrinin 72217 rpm olduğu da göz 

önünde bulundurularak %20 marjin alınarak 57000 rpm ve üstünde kritik hız  

olmayacak şekilde ayarlanmıştır. 

 

2.1.6 Mekanik Tasarım  

 Parçaların geometrileri, mekanik tasarımda belirlenmiştir. Tasarımda birçok 

kıstas bulunmaktadır. Bunlardan ilki yapısal gerekliliklerken, üretilebilirlik, 

montajlanabilirlik, kompaktlık, hafiflik gibi birbiriyle çelişen isterler arasında 

optimizasyonlar yapılarak mekanik tasarım yapılmıştır.  

 

2.1.7 Malzeme ve Özel Proses Seçimleri 

 Komponentlerin maruz kalacağı sıcaklıklar, basınçlar, malzemelerin temin 

edilebilirliği ve maliyetleri, üretim yöntemleri, motor ömür isterinin iki saat olması 

göz önünde bulundurularak uygun malzemeler ve özel prosesler tercih edilmiştir. 

Kompresör ve difüzör için Ti-6Al-4V, yanma odası için Haynes 188, türbin için 

In738LC, şaft için AISI 321, kompresör casing Ti-6Al-4V, yanma odası ve türbin 

casing, motor nozulu için In718 tercih edilmiştir. Kaynak ve shot peening kullanılan 

özel proseslerdir. 
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2.2 Motor Performans Çevrimi Hesaplamaları 

 

Performans hesaplamaları, motorun verilen isterleri sağlaması için sahip 

olması gereken genel mimariyi belirler. Gaz türbin motorları tasarımında ilk aşamadır. 

Performans analizi Şekil 2.2.1’de gösterildiği gibi farklı koşullarda ve yaklaşımlarda 

yapılmalıdır. Bu rapor dahilinde durgun hal ve tasarım noktası için bir performans 

analizi yapılacaktır. Motor tasarımı ve performans çevrimi, tasarım noktası koşulları 

için yapılacak olup tasarım noktası dışı koşulları için bu tasarımın kontrolü 

yapılacaktır. Ardından zamana bağlı durumda motorun hızlanma ve yavaşlamada 

motorun tasarım kontrolü yapılacaktır. Analizler birbirlerini geri besleyecek ve bir 

optimizasyon süreci yönetilecektir.  

 

 

Şekil 2.2.1. Performans Analizi 

  

 Çevrim istasyonu numaralandırmasında ARP 755A standardı kullanılmıştır. 

ARP 755A gaz türbini motor istasyonu numaralandırması ve adlandırması için 

uluslararası olarak tanınan ana standarttır. ARP 755A’ya göre istasyon numaraları 

Şekil 2.2.2’de verilmiştir. 
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Şekil 2.2.2. ARP 755A’ya göre motor istasyon numaralandırması 

 

 Bu numaralara karşılık gelen istasyon isimleri Tablo 2.2.1’de verilmiştir. [25] 

Tablo 2.2.1. ARP 755A’ya göre motor istasyon isimleri 

İstasyon Numarası İstasyon İsmi 

AMB Ortam koşulları 

0 Serbest akışta Ram koşulları 

1 Motor girişi / Hava Alığı 

2 İlk kompresör girişi 

3 Son kademe kompresör çıkışı 

31 Yanma odası girişi / Kompresör çıkış 

difüzörü çıkışı 

4 Yanma odası çıkışı 

41 Statör çıkış sıcaklığı 

5 Son kademe türbin çıkışı 

6 Karıştırıcının ön yüzü, art yakıcı vb. 

7 İtici nozul girişi 
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8 İtici nozul boğazı 

9 Egzoz difüzörü çıkışı 

 

 

2.2.1.Tasarım Noktası Çevrim Analiz Detayları 

 Gaz türbin motorlarında termodinamik ilişkiler Brayton (Joule) çevrimi 

üzerinden incelenmektedir. Tablo 2.2.1.1’de verilen tasarım isterlerine uygun bir 

motorun çevrim değerleri belirlenerek tasarıma başlanacaktır. 

Tablo 2.2.1.1. Tasarım İsterleri 

TASARIM 
İSTERLERİ 

Parametre Değer 

Ağırlık (gr) 6000 

 

Ömür (h) 2 
 

 

Çap (mm) 220 
 

 

Boy (mm) 580 
 

 

Özgül Yakıt Tüketimi 
(g/(kN/s)) 

38 
 

 

İtki (lb) 150 
 

 
 

2.2.1.1 Hesaplamalarda Kullanılan Formüller 

 Aşağıda kullanılan formüller Prof. Dr. Selim Çetinkaya’nın Gaz Türbinleri 

kitabından alınmıştır.[16] 

a. Giriş Ağzı (Intake): 

rd ∶ Giriş içindeki basınç oranı. 

𝜂𝑑 ∶  Giriş (difüzör) verimliliği 

𝑃01 =  𝑃𝑎 (1 +  
𝛾𝑐 − 1

2
 𝑀𝑎2)

𝛾𝑐
𝛾𝑐−1

                                        (2.2.1.1) 
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𝑃02 =  𝑃𝑎 (1 +  𝜂𝑑

𝛾𝑐 − 1

2
 𝑀𝑎2)

𝛾𝑐
𝛾𝑐−1

− %𝑃𝑐 × 𝑃𝑎                             (2.2.1.2) 

 

𝑇02 =  𝑇𝑎 (1 +  
𝛾𝑐 − 1

2
 𝑀𝑎2)                                            (2.2.1.3) 

 

b. Kompresör: 

𝜂𝑐 : Kompresör izentropik verimliliği. 

𝜋𝑐 ∶ Kompresör sıkıştırma oranı. 

 

𝑃03 =  𝑃02 𝑥 𝜋𝑐                                                             (2.2.1.4) 

 

𝑇03 =  𝑇02 (1 +  
𝜋𝑐

𝛾𝑐−1
𝛾𝑐 − 1

𝜂𝑐
)                                              (2.2.1.5) 

 

Kompresör için 0.88 politropik verim hedefi, Cordier Diyagramı esas alınarak 

konulmuştur. Bu değer Şekil 3.2.1.1.1’e göre 0.851 izentropik verime karşılık 

gelmektedir gelmektedir.[25] 
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Şekil 2.2.1.1.1. Kompresör Verim Grafiği 

 

c.  Yanma Odası: 

∆𝑃𝑐𝑐 : Yanma odasındaki basınç kaybı 

𝜂𝑏 = Yanma verimi 

𝑓 = Yakıt-hava oranı 

𝑇04 = Türbin giriş sıcaklığı 

 

𝑃04 =  𝑃03(1 − %Δ𝑃𝑐𝑐)                                                      (2.2.1.6) 

 

𝑓 =  
𝐶𝑝ℎ 𝑥 𝑇04 −  𝐶𝑝𝑐 𝑥 𝑇03

𝜂𝑏 𝑥 𝑄𝑅 −  𝐶𝑝ℎ 𝑥 𝑇04
                                                 (2.2.1.7) 
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d.  Türbin: 

𝜂𝑡 = Türbin izentropik verimliliği 

 

𝑃05 = 𝑃04 ×  [1 −  
1

𝜂𝑡
 (1 − 

𝑇05

𝑇04
)]

𝛾ℎ
𝛾ℎ−1

                                       (2.2.1.8) 

 

𝑇05 =  𝑇04 −  
𝐶𝑝𝑐(𝑇03 − 𝑇02)

𝐶𝑝ℎ(1 + 𝑓)
                                             (2.2.1.9) 

 

Türbin için 0.88 politropik verim hedefi, Cordier diyagramı esas alınarak 

konulmuştur. Bu değer Şekil Şekil 2.2.1.1.2’ye göre 0.891 izentropik verime karşılık 

gelmektedir.[25] 

 

 

Şekil 2.2.1.1.2. Türbin Verim Grafiği 
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e. Nozul: 

𝜂𝑛 = Nozul verimi. 

𝑃𝑐 = Kritik basınç. 

 

𝑃𝑜5

𝑃𝑐
=  

1

[1 −  
1

𝜂𝑛
 (

𝛾ℎ − 1
𝛾ℎ + 1)]

𝛾ℎ
𝛾ℎ−1

                                              (2.2.10) 

 

𝑃𝑐 > 𝑃𝑎 ise yani akış boğulmuşsa 𝑃𝑐 = 𝑃8’dir. 

 

𝑇05 =  𝑇8 (
𝛾ℎ + 1

2
)                                                     (2.2.11) 

 

Egzoz hızı; 

 

𝑉8 =  √𝛾ℎ 𝑅 𝑇8                                                          (2.2.1.12) 

 

Nozül çıkışında oluşan yoğunluk; 

 

𝜌8 =
𝑃8

𝑅 × 𝑇8
                                                            (2.2.1.13) 

 

İtki; 

 

𝑇 =  𝐴8 {
𝜌8𝑉8

1 + 𝑓
[(1 + 𝑓)𝑉8 − 𝑉𝑢ç𝑢ş] + 1000(𝑃8 − 𝑃𝑎)}                    (2.2.1.14) 
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Hava Debisi; 

 

𝑚𝑎̇ =  
�̇�

1 + 𝑓
                                                         (2.2.1.15) 

 

Yakıt Debisi; 

 

�̇�𝑓 = 𝑓 𝑥 𝑚𝑎                                                       (2.2.1.16) 

 

Özgül yakıt tüketimi; 

𝑇𝑆𝐹𝐶 =  
𝑓 𝑚𝑎̇

𝑇
                                                         (2.2.1.17) 

Isıl verim : 

 

 𝜂𝑡ℎ =
𝑇 𝑋 𝑉𝑢ç𝑢ş+ 0,5 𝑥 �̇�𝑎 𝑥 (1+𝑓)𝑥 (𝑉8−𝑉𝑢ç𝑢ş)

2
 

�̇�𝑓 𝑥 𝑄𝑅
                                (2.2.1.18) 

 

2.2.1.2 Kuru Havanın Yanma Ürünleri ile Özellikleri 

Özgül ısı oranı ve özgül ısı sıcaklığın bir fonksiyonudur. Şekil Şekil 

3.2.1.2.1’de özgül ısı oranının, Şekil Şekil 3.2.1.2.2’de ise özgül ısının sıcaklığa göre 

değişimi verilmiştir. Bu değerler bulunurken ortalama sıcaklıklar kullanılarak yapılan 

hata minimize edilmiştir. Ortalama sıcaklıklar bulunurken ilk olarak ϒ ve Cp değerleri 

belirlenmiş, ardından bulunan değerlerle ϒ ve Cp değerleri güncellenmiştir. Sıcaklıklar 

arası fark istenen aralığa gelinceye kadar Microsoft Excell programı kullanılarak 

değerler iterasyon yapılmıştır. 
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Şekil 2.2.1.2.1. Sıcaklık ve hava yakıt karışımına göre gama değerinin değişimi 
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Şekil 2.2.1.2.2. Sıcaklık ve hava yakıt karışımına göre Cp değerinin değişimi 
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2.2.1.3 Parametrik Çalışma 

 Çevrim hesaplarına yukarıda verilen formüller kullanılarak el hesabı ile 

başlanmıştır. Microsoft Excell yazılımı kullanılarak parametrik çalışmalar yapılıp 

verilen değişkenlerin performansa etkisi gözlemlenmiştir. Ardından Gasturb yazılımı 

ile el hesabı kontrolü yapılmış, ayrıca çevrimin çeşitli grafikleri bu yazılımdan 

alınmıştır. Jet Motor Tasarım Yarışması Eğitimi’nde önerildiği üzere el hesabı ile 

programa tanıtılacak bazı değerler hakkında da fikir sahibi olunmuştur. Sonuçlar 

karşılaştırıldığında yazılımla el hesabı arasında gözle görünür bir fark yoktur. 

Programa tanıtılan girdi değerleri Tablo 2.2.1.3.1’de verilmiştir. Düzeltilmiş hava 

debisi girdisi 2.2.1.4 Çevrim Hesaplamaları konu başlığı altında yapılan el hesabından 

elde edilmiştir. Bu konu başlığı altında değişkenlerin hangi amaçla seçildiği 

parametrik çalışma ile anlatılacaktır. 

 

Tablo 2.2.1.3.1. Tasarım noktası çevrim analizi girdi değerleri 

Girişteki Düzeltilmiş Hava Debisi 1,28 kg/s 

Hava Alığı Basınç Oranı 0,99 

Basınç Oranı 5 

Türbin Giriş Sıcaklığı (T4) 1100 K 

Yanma Odası Verimi %97 

Yakıt Isıl Değeri (JP8 için) 43124 kJ/kg 

Mekanik Verim %98 

Yanma Odası Basınç Oranı %94 

 

Çıktı değerleri Tablo 2.2.1.3.2’de verilmiştir. Raporun devamında bu değerler 

kullanılacaktır. İstasyon numaraları ve ikincil akış değerleri Şekil 2.2.1.3.1’de 

verilmiştir. 

 

 



23 

 

Tablo 2.2.1.3.2. Performans Çevrimi Çıktı Değerleri 

Özellik Birim 2.İstasyon 3.İstasyon 4.İstasyon 5.İstasyon 6.İstasyon 8.İstasyon 

Kütlesel 

Debi 
kg/s 1,2672 1,2672 1,27198 1,27198 1,27198 1,27198 

Durma 

Sıcaklığı 
K 288,15 483,979 1000 823,863 823,863 823,863 

Statik 

Sıcaklık 
K 272,247 478,146 993,444 801,998 818,292 701,273 

Durma 

Basıncı 
kPa 100,312 501,559 471,465 195,928 193,969 193,969 

Statik 

Basınç 
kPa 82,2571 480,39 459,155 176,19 188,842 103,89 

Hız m/s 178,633 109,136 123,024 222,566 112,343 522,389 

Alan *e-3 m2 6,7395 3,3174 6,4188 7,4674 14,083 4,718 

Mach 

Sayısı 
  0,54 0,25 0,2 0,4 0,2 1 

Yoğunluk Kg/m3 1,05258 3,50006 1,61013 0,76534 0,80396 0,5161 

 

 

Şekil 2.2.1.3.1. İkincil Akış Çevrim Değerleri 
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 Parametrik değerlerimiz olan türbin giriş sıcaklığı (T4) 1000 K ve kompresör 

basınç oranı (πc) 5 alınmıştır. Bu değerler Gasturb yazılımda parametrik olarak 

belirlenirse oluşacak Net İtki – Özgül Yakıt Tüketimi grafiği Şekil 2.2.1.3.2’deki gibi 

olacaktır. 

 

 

Şekil 2.2.1.3.2. Net İtki – Özgül Yakıt Tüketimi grafiği 

 

 Tasarımda, kütlesel debinin düşük olması ve dolayısıyla motorun küçük olması 

için özgül yakıt tüketiminin düşük olması istenmektedir. Buna ek olarak motor 

boyutları düşük iken itkinin yüksek olması istenmektedir. Bu birbiriyle çelişen isterler 

girdi değerleri arasında optimizasyon yapılmasını gerekmektedir. Motorun kısa 

ömürlü olması nedeniyle NGV soğutma düşünülmediği ve dolayısıyla türbin giriş 

sıcaklığı (T4)’ün olabildiğince düşük seçilmesi hedeflendiği söylenebilir.  
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Şekil 2.2.1.3.2’deki grafikten görüldüğü üzere 1000 K altında kalan sıcaklık 

değerinde itki değeri şartnamede verilen kısıta çok yaklaştığı gözlemlenmektedir. 

Minimum itki 680 N olarak belirlenmesi nedeniyle 1000 K sıcaklığın altında kalan 

sıcaklıklarda istenen itki değerinin alınamadığı saptanmıştır. Kompresör sıkıştırma 

oranının yüksek seçilmesi, kompresör tasarımında tasarımcıya zorluk yaşatacaktır 

fakat motorun yakıt tüketiminin düşük menzilinin yüksek olması için basınç oranının 

yüksek seçilmesi gerekmektedir. Grafikte görüldüğü üzere bu rakam 5’ten 6’ya gittiği 

durumda özgül yakıt tüketimi azalmaktadır fakat bu azalma nispeten düşüktür. Basınç 

oranı 5’ten 4’e gittiğinde ise özgül yakıt tüketimi nispeten yüksek miktarda 

artmaktadır. Ek olarak türbin basınç oranı azami 2,7 olarak sınırlandırılmıştır. 

Tasarımda bu isterler, kısıtlar göz önünde bulundurularak 1000 K T4 sıcaklığı ve 5 

kompresör basınç oranında motorun tasarlanmasına karar verilmiştir. 

T4 sıcaklığının artması türbin malzemesini, imalat yöntemi seçimini, malzeme 

üzerine kaplama yapılması gibi konularda da sorunlar oluşturmaktadır. Türbin 

kanatçık malzemesi için şartnamede seçilmesi tavsiye edilen malzemeler ve 

maksimum metal servis sıcaklıkları Tablo 2.2.1.3.3’te verilmiştir.  

 

Tablo 2.2.1.3.3. Kanatçık Malzemesi ve Maksimum Servis Sıcaklığı 

Malzeme Komponent Maksimum Metal Servis Sıcaklığı 

(K) 

Inconel 625 Kanatçıklar 1033 K 

Inconel 718 Kanatçıklar 893 K 

Inconel 738LC Kanatçıklar 1223 K 

Inconel 738 Kanatçıklar 1223 K 

Inconel 939 Kanatçıklar 1123 K 

MarM247LC Kanatçıklar 1311 K 
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Şartnamede ise OTDF değeri 0,25 olarak verilmiştir. 

 

                                           𝑂𝑇𝐷𝐹 =  
𝑇𝑝𝑒𝑎𝑘−𝑇4

𝑇4−𝑇3
= 0,25                                   (2.2.1.3.1) 

 

Şartnamede verilen maksimum türbin  giriş sıcaklık değeri ise 1250 K’ dir. T4 

değerinin 1250 K seçilmesi durumunda, şartnamede verilen 0,25 OTDF değeri 

düşüldüğünde türbin kanatçığında görülecek olan sıcaklık daha fazla olacaktır. Yüksek 

sıcaklıklar türbin kanatçıkları malzemelerinin çok daha pahalı ve imalat yöntemlerinin 

zor ve pahalı olmasına sebep olmaktadır. Aynı zamanda istenilen minimum itki 

değerinden çok fazla bir itki kuvveti elde edilmekte ve özgül yakıt tüketimi miktarı da 

artmaktadır. 

 

2.2.1.4. Çevrim Hesaplamaları 

Yarışma şartnamesinde verildiği üzere atmosfer koşulları 101.325 kPa basınç 

ve 288,15 K sıcaklıktır ve durağan koşullardır. Bu koşullar altında giriş ağzında 

oluşacak durma basıncı (2.2.1.1) nolu denklemle hesaplanır. 

 

𝑃01 =  101,325 (1 +  
1,40024 − 1

2
 𝑥 0)

1,40024
1,40024−1

= 101,325 𝑘𝑃𝑎 

 

Kompresör girişinde oluşan durma basıncı ve sıcaklığı (2.2.1.2) ve (2.2.1.3) 

nolu denklemlerle hesaplanır. Giriş ağzında %1 basınç kaybı oluştuğu varsayılmıştır. 

 

𝑃02 =  101,325 (1 +  𝜂𝑑

1,40024 − 1

2
 02)

1,40024
1,40024−1

− 0,01 × 101,325

= 100,312 𝑘𝑃𝑎 

𝑇02 =  288,15 (1 +  
1,40024 − 1

2
 02) = 288,15 𝐾 
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Kompresör çıkışında oluşan durma basıncı (2.2.1.4), durma sıcaklığı (2.2.1.5) 

nolu formüllerle hesaplanır. Kompresör izantropik verimliliği Şekil 3.2.1.1’de 0,88 

politropik verime karşılık gelen 0,851 değeri olarak alınmış, özgül ısı oranı (ϒ) Şekil 

3.2.1.2.1’den 1,3958 olarak bulunmuştur. Özgül ısı değerleri grafikten okunurken 

ortlama sıcaklık değerleri Excell yazılımı üzerinden iterasyonla bulunmuş ve bulunan 

ortalama sıcaklık kullanılmıştır. Kompresör basınç oranı 5 olarak seçilmiştir. Neden 

bu değerin seçildiğine parametrik çalışma konu başlığı altında değinilecektir. 

 

𝑃03 =  101,312 𝑥5  = 501,559 kPa 

 

𝑇03 =  288,15 (1 +  
5

1,3958−1
1,3958 − 1

0,851
) = 483,98 𝐾 

 

Yanma odası çıkışı durma basıncı (2.2.1.6) nolu formülle hava yakıt oranı 

(2.2.1.7) nolu formülle hesaplanır. Literatür taramaları ve muadil motor 

karşılaştırmaları sonucu, yanma odasındaki basınç kaybı, %6, yanma verimi %97 

olarak kabul edilmiştir. Türbin giriş sıcaklığı (To4) 1000 K olarak seçilmiştir. Neden 

bu değerin seçildiğine parametrik çalışma başlığı altında değinilecektir. Cpc değeri 

hava yakıt karışımı olmayan Cp değerini, Cph hava yakıt karışı ile birlikte oluşan Cp 

değerini temsil etmektedir ve bu değerler Şekil 2.2.1.2.2’den alınmıştır. Sıcaklık 

olarak ortalama sıcaklık kullanılmış olup, ortalama sıcaklık Excel yazılımı ile 

iterasyon yapılarak elde edilmiştir. Hazırlanan excelin görüntüsü Ek A’da 

verilmiştir.[25]  

𝐶𝑝𝑐 = 1,026;  𝐶𝑝ℎ = 1,1645 

 

𝑃04 =  501,559 ∗ (1 − 0,06) = 471,465 kPa 
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𝑓 =  
1,1645 𝑥 1000 −  1,026 𝑥 483,98

0,97 𝑥 43124 −  1,1645 𝑥 1100
= 0,01642 

 

İşlemleri kontrol ve parametrik çalışma grafikleri amaçlı Gasturb yazılımında 

çalışma yapılmıştır. Gasturb yazılımında bulunan hava yakıt oranı 0,013914’tür. Elle 

yapılan işlemde ikincil akış gözardı edildiği için hava-yakıt oranı 0,013914 olarak 

kullanılacaktır. 

Türbin çıkışında oluşan durma basıncı (2.2.1.8) nolu formülle, durma sıcaklığı 

(2.2.1.9) nolu formülle hesaplanır. Özgül ısı değerleri ve özgül ısı oranı değerleri daha 

önce bahsedildiği gibi 2.2.1.2 başlığı altında verilen grafiklerden ortalama sıcaklık 

kullanılarak alınmıştır. Türbinin izentropik verimliliği Şekil 2.2.1.1.2’den 0,88 

politropik verim için 0,891 olarak bulunmuştur. 

 

ϒℎ = 1,335;   𝐶𝑝ℎ = 1,1246;  𝐶𝑝𝑐 = 1,026;  

 

𝑇05 =  1000 −  
1,026(483,98 − 288,15)

1,1246(1 + 0,013914)
= 823,79 𝐾 

 

𝑃05 =  471,465 [1 −  
1

0,891
 (1 −  

823,79

1000
)]

1,335
1,335−1

= 195,922 𝑘𝑃𝑎 

 

Nozulde ilk olarak kritik basınç (Pc) hesaplanarak, nozulde akışın boğulup 

boğulmadığı kontrol edilmelidir. Nozül verimi literatür taraması sonucu ve muadil 

motor karşılaştırmaları sonucu %96 olarak kabul edilmiştir. ϒ ve Cp değerleri 2.2.1.2 

nolu başlık altındaki grafiklerden ortalama sıcaklık kullanılarak bulunmuştur. Nozül 

çıkış durma basıncı ve statik sıcaklığı (2.2.1.10) ve (2.2.1.11) nolu formüller 

kullanılarak hesaplanır. 

 

ϒℎ = 1,339;   𝐶𝑝ℎ = 1,12506 
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195,922

𝑃𝑐
=  

1

[1 −  
1

0,96 (
1,339 − 1
1,339 + 1)]

1,339
1,339−1

 

 

𝑃𝑐 = 102,644 𝑘𝑃𝑎 

 

𝑃𝑐 > 𝑃𝑎 olduğu için akış boğulmuştur. Bu durumda 𝑃𝑐 = 𝑃8 olur. 

 

𝑃8 = 115,224 𝑘𝑃𝑎 

 

823,79 =  𝑇8 (
1,339 + 1

2
) 

 

𝑇8 = 704,396 K 

 

Durma basıncı ise oluşan %1’lik basınç kaybı kadar azalacaktır. 

 

𝑃𝑜8 = 𝑃𝑜5 − 0,01 × 𝑃𝑜5 = 193,96 𝑘𝑃𝑎 

 

Egzoz hızı (2.2.1.12) nolu formül kullanılarak bulunur. Kullanılan sıcaklığın 

(2.2.1.12) nolu formülle hesaplanan statik basınç olduğuna dikkat edilmelidir. 

 

𝑉8 =  √1,339 𝑥  287,05 𝑥 704,396 ×= 520,328 m/s 
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Nozül çıkışında havanın yoğunluğu (2.2.1.13) nolu formül kullanılarak elde 

edilir. 

𝜌8 =
102,644

0,28705 × 704,396
= 0,5076 𝑘𝑔/𝑚3 

 

Statik koşullar için sağlanması gerekilen minimum itki kuvveti 150 libre’dir. 

Bu değer 667,23 N’a tekabül etmektedir. İtki kuvvetinin hesaplanabilmesi için hava 

debisi (𝑚𝑎̇ ) ve nozul çıkış alanının (𝐴8) bilinmesi gerekmektedir. Bu noktada itki 

kuvveti girdi olarak alınıp diğer parametrelerin hesaplanması yapılmıştır. (2.2.1.14) 

nolu formülden A8 hesaplanır. 

𝑇 =  𝐴6 {
𝜌6𝑉6

1 + 𝑓
[(1 + 𝑓)𝑉6 − 𝑉𝑢ç𝑢ş] + 1000(𝑃6 − 𝑃𝑎)} 

 

700 =  𝐴8 {
0,5076  𝑥 520,328

1 +  0,013914
[(1 +  0,013914) × 520,328 − 0]

+ 1000 × (102,644 − 101,325)} 

 

𝐴8=0,004865 𝑚2 

 

Hesaplanan değerler kullanılarak kütlesel debi hesaplanır. 

 

�̇� =  𝜌8𝑉8𝐴8 = 0,50764 × 520,328 × 0,004865 = 1,285 𝑘𝑔/𝑠 

 

Hava debisi (2.2.1.15) nolu denklem kullanılarak, yakıt debisi (2.2.1.16) nolu 

denklem kullanılarak hesaplanır. 

𝑚𝑎̇ =
1,285

1 + 0,013914
= 1,2674 𝑘𝑔/𝑠 
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�̇�𝑓 = 0,013914 𝑥 1,2674 = 0,0176 𝑘𝑔/𝑠 

 

Özgül yakıt tüketimi (2.2.1.17) nolu denklem kullanılarak hesaplanır. 

 

𝑇𝑆𝐹𝐶 =  
0,013914 ×  1,2674

680
× 106 = 25,933 𝑔/𝑘𝑁𝑠 

 

Özgül yakıt yakıt tüketimi şartnamede verilen azami özgül yakıt tüketimi 

değerini sağlamaktadır. Sistemin ısıl verimi (2.2.1.18) nolu denklem kullanılarak 

hesaplanabilir. 

 

𝜂𝑡ℎ =
680 ×  0 +  0,5 𝑥1,1395 𝑥 (1 + 0,013914)𝑥 (520328 − 0)2 

0,0176 𝑥 43124 × 1000
= 0,1943

= %19,43 

 

Çevrimde oluşan T-s diyagramı Şekil 2.2.1.4.1’de P-v diyagramı Şekil 

2.2.1.4.2’de h-s diyagramı Şekil 2.2.1.4.3’te verilmiştir. 
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Şekil 2.2.1.4.1. Sıcaklık Entropi Grafiği 

 

 

Şekil 2.2.1.4.2. Basınç Hacim Grafiği 



33 

 

 

  

Şekil 2.2.1.4.3. Entalpi Entropi Grafiği 

 

2.2.2 Tasarım Noktası Dışı Çevrim Analizi Detayları 

 Yarışma şartnamesinde tasarım dışı noktası 5000 m irtifa, 0,8 M uçuş hızı 

olarak verilmiştir. Tasarım noktası çevrim analizinde motorun geometrisi 

belirlenmiştir. Tasarım noktası dışında ise şartnamede belirlenen koşullarda motorun 

isterleri sağlayıp sağlamadığı kontrol edilecektir. Tasarım noktası dışı çevrim 

analizinde tasarım noktası analize benzer şekilde el hesabı yapılmıştır. Ardından 

gasturb yazılımı kullanılarak yapılan hesap kontrol edilmiştir. El hesabında tasarım 

noktasında yapılan hesaptan farklı olarak bulunan nozül alanı girdi değeri olarak 

alınmıştır. 

 Tasarım noktası dışı analizinde izlenen metodoloji Şekil 2.2.2.1 ‘de verilmiştir. 
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Şekil 2.2.2.1. Analiz metodolojisi 

 

 Tasarım noktası dışı çevrim analizi istasyon değerleri Tablo 2.2.2.1’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 2.2.2.1. Tasarım Noktası Dışı Çevrim Değerleri 

Özellik Birim 2.İstasyon 3.İstasyon 4.İstasyon 5.İstasyon 6.İstasyon 8.İstasyon 

Kütlesel 

Debi 
kg/s 1,02644 1,02644 1,03066 1,03066 1,03066 1,03066 

Durma 

Sıcaklığı 
K 288,432 485,599 1008,77 831,888 831,888 831,888 

Statik 

Sıcaklık 
K 272,645 479,794 1002,29 809,791 826,259 708,376 

Durma 

Basıncı 
kPa 81,5324 408,527 384,205 159,441 157,845 157,845 

Statik 

Basınç 
kPa 66,9706 391,425 374,195 143,358 153,669 84,5702 

Hız m/s 177,981 108,867 123,458 223,795 112,955 524,841 

Alan *e-3 m2 6,739 3,3174 6,4188 7,4674 14,083 4,7216 

Mach 

Sayısı 
  0,5376 0,2490 0,1998 0,4004 0,2002 1 

Yoğunluk Kg/m3 0,8557 2,847 1,3006 0,6167 0,6479  

 

İtki değeri (2.2.1.14), özgül yakıt tüketimi (2.2.1.17) nolu denklem kullanılarak 

hesaplanabilmektedir. Burada hava yakıt oranı Gasturb yazılımı ile 0,014254 olarak 

hesaplanmıştır. Atmosfer sıcaklığı 255,65 K, atmosfer basıncı 54,05 olarak ISA 

(international standard atmosphere) tablosundan alınmıştır. 
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𝑇 =  0,047216 {
0,4159 × 524,841

1 + 0,014254
[(1 + 0,014254) × 524,841 − 0]

+ 1000(708,376 − 54,05)} = 430 𝑁 

 

𝑇𝑆𝐹𝐶 =  
0,014254 ×  1,2644

430
× 106 = 33,8468 𝑔/𝑘𝑁𝑠 

 

 Elde edilen itki değeri şartnamede verilen 90 lb (400,34 N) itki değerini, özgül 

yakıt tüketimi değeri verilen 44 g/kNs özgül yakıt tüketimi değerini sağlamaktadır.  

 

Şekil 2.2.2.2’ de türbin haritası verilmiştir. 

 

Şekil 2.2.2.2. Türbin haritası 

 

Kompresör haritası çizilirken düzeltilmiş debi (W2RDtd) kullanılmıştır. Kütlesel 

debinin düzeltilmesi, bu değerin ortam şartlarından bağımsızlığını sağlar. 

 

Düzeltilmiş debi aşağıda verilen formülle bulunur. 
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𝑊2𝑅,𝑠𝑡𝑑 =
𝑊 × √𝛳

𝛿
=

𝑊 × √
𝑇2

288,15 𝐾
𝑃2

101,325 𝑘𝑃𝑎

 

 

 Kompresör haritasında kullanılan Mach sayısı çevresel Mach sayısıdır ve 

sıcaklığın bir fonksiyonudur. Çevresel Mach sayısı aşağıdaki formülle hesaplanır. 

 

𝑀𝑛𝑢 =
𝑁

√𝛳
=

𝑁

√
𝑇2

288,15 𝐾

 

 

 Türbin haritasında ise düzeltilmiş debi ve çevresel Mach sayısının çarpımı 

kullanılarak bulunan değerler başka şartlar için düzeltilmiş olur. 

 

2.3 Birincil Akış Geliştirme 

Detay tasarımın tarifi konu başlığı altında bahsedildiği üzere tasarımda, 

subsonik hava alığı, santrifüj kompresör, halkasal yanma odası ve eksenel türbin ve 

yakınsak bir nozül tercih edilmiştir. Bu konu başlığı altında ana komponentlerin 

aerodinamik hesaplamalarına ve analizlerine değinilecektir. 

 

2.3.1 Santrifüj Kompresör  

 Kompresörün temel görevi türbinden aldığı işi kullanarak havayı 

basınçlandırmak ve çevrimi Şekil 2.3.1.1’de verilen entalpi entropi grafiğinde 1 nolu 

istasyonu 2 nolu istasyona enerjilendirmektir. Özgül hız değeri 1’den büyük olan 

motorlarda eksenel kompresör, küçük olan motorlarda santrifüj kompresör tercih 

edilmektedir. Komresör tasarımı sonucunda bu değer 0,6838 olarak hesaplanmıştır. 
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Şekil 2.3.1.1. Kompresör için entalpi entropi grafiği 

 

 Bir motor tasarlanırken dikkate alınması gereken ilk girdiler müşteri 

isterlerinden gelmektedir. Bunlar itki, menzil, özgül yakıt tüketimi, ağırlık, azami çap, 

azami uzunluk, bakım aralığı gibi isterler olabilmektedir. Ardından performans 

çevrimi yapılarak motorun tanımlaması yapılır. Daha sonra performanstan gelen 

girdiler komponentlere aktarılır. Ardından Jet Motor Tasarım yarışmasında 

bahsedildiği üzere black box yaklaşımı yapılmaktadır. Bu metodoloji Şekil 2.3.1.2’de 

verilmiştir. 
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Şekil 2.3.1.2. Kompresör tasarımında girdi ve çıktı parametreleri 

 

 

 Kompresörlerde tasarım bir boyutlu tasarım ile başlamaktadır. Daha sonra iki 

boyutlu akış hesaplamaları ve analizleri yapılmaktadır. Son olarak üç boyutlu detay 

tasarım aerodinamik ve mekanik tasarım iterasyonlarıyla yapılır. Bu tasarım prosedürü 

Şekil 2.3.1.3’te verilmiştir. 
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Şekil 2.3.1.3. Kompresör tasarım prosedürü 

 

 

2.3.1.1 Bir Boyutlu Tasarım 

 Kompresörün bir boyutlu tasarımı yapılırken (1) nolu istasyon kompresör 

girişi, (2) nolu istasyon impeller çıkışı, (3)nolu istasyon difüzör çıkışı olarak alınmıştır. 

Tabloda (2) nolu istasyon kompresör tasarımdaki (1) nolu istasyona, (3) nolu istasyon 

(3) nolu istasyona karşılık gelmektedir. Performans çevriminden gelen girdiler Tablo 

2.3.1.1.1’de verilmiştir.[15] 

 Bir santrifüj kompresörün geometrisi ve impeller giriş ve çıkışında oluşan hız 

üçgenleri Şekil 2.3.1.1.1’de verilmiştir. 
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Tablo 2.3.1.1.1. Performans çevrimi girdi değerleri 

Özellik Birim 1.İstasyon 3.İstasyon 

Kütlesel Debi kg/s 1,2672 1,2672 

Durma Sıcaklığı K 288,15 483,979 

Statik Sıcaklık K 272,247 478,146 

Durma Basıncı kPa 100,312 501,559 

Statik Basınç kPa 82,2571 480,39 

Hız m/s 178,633 109,136 

Alan *e-3 m2 6,7395 3,3174 

Mach Sayısı   0,54 0,25 

Yoğunluk Kg/m3 1,05258 3,50006 

 

 

 

Şekil 2.3.1.1.1. Santrifüj kompresör geometrisi ve hız üçgenleri 

 

İmpeller giriş gözü kompresörlerde önemli ve kritik bir bölgedir ve tasarım 

aşamasında dikkatli bir değerlendirme gerektirir. Giriş akışının bağıl hızı çok büyükse, 

kavitasyon meydana getirerek kanat erozyonuna ve hatta performansın düşmesine 

neden olabilir. Optimum giriş hızını bulabilmek için bağıl Mach fonksiyonu kullanılır. 
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𝑓(𝑀1,𝑟𝑒𝑙, 𝐵51) =
�̇�𝛺2

𝛱𝑘𝜌01𝑎01
3 =

𝑀1,𝑟𝑒𝑙
3 cos3 𝛽𝑠1(tan 𝛽𝑠1 + tan 𝛼𝑠1)2

(1 +
𝛾 − 1

2 𝑀1,𝑟𝑒𝑙
2 cos2 𝛽𝑠

1
cos2 𝛼51

⁄ )

1
𝑌−1

+
3
2

 

  

Bağıl kütlesel akış fonksiyonuna, tasarım parametrelerinin değişimi Şekil 

2.3.1.1.2’te verilmiştir. 𝑀1,𝑟𝑒𝑙=0,7 için 𝛽𝑠1 = 57,94, k=0,8037, 𝑟ℎ1/𝑟𝑠1 = 0,443 

olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 2.3.1.1.2. Bağıl akış açısına göre kütlesel akış fonksiyonu 

 

𝐴1 =
�̇�

𝜌1×𝑐𝑥
= 𝜋 × 𝑟𝑠1

2 × 𝑘….……………………(2.3.1.1.1) 

 

İmpeller gözündeki akış alanı (2.3.1.1.1) nolu denklemle bulunabilir. Eksenel 

akış hızının sabit olduğu kabul edilmiştir. Formülde rs1 shroud yarıçapı rh1 hub 

yarıçapıdır. 

 

𝑘 = 1 − (𝑟ℎ1/𝑟𝑠1)2………..…………..…………(2.3.1.1.2) 

 

Bağıl Mach sayısı 0,9 için hub yarıçapı ve shroud yarıçapı oranı 

0,3 < 𝑟ℎ1/𝑟𝑠1 < 0,6 arasında seçilebilir. Bu oran 0,4 seçilmiştir bu durumda oluşan k 

(2.3.1.1.2) nolu denklemle hesaplanır. 

 

𝑘 = 1 − (0,443)2 = 0,8037 
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Özgül iş türbin tarafından sağlanan 254,6967 kW gücün 1,2672 kg/s kütlesel 

debiye bölünmesiyle 200991,7 m2/s2 olarak bulunur.  

Kompresörde Sürtünme ve rüzgarlanma kayıpları dikkate alındığında 

uygulanan gerçek tork ve iş, teorik olandan daha yüksektir. Bu yüzden güç giriş 

faktörü (fpi) kullanılır. 1,035-1,04 aralığında seçilmesi önerilmektedir. Güç giriş 

faktörü 1,04 olarak seçilmiştir.  

 

𝑓𝑠 = 1 −
0,63×𝜋

20
……………………………(2.3.1.1.3) 

 

Kayma faktörü 𝑓𝑠 ise teğetsel hızın uç hızından farklılık derecesidir. 

İmpellerdaki kanatçık sayısına bağımlıdır. Kanatçık sayısı (z) arttıkça kayma faktörü 

azalır ve teğetsel hız, uç hızına yaklaşır. Günümüzde 0,9 dolaylarındaki bir kayma 

faktörü için gerekli kanatçık sayısı 19 ila 21 arasındadır. Kanatçık sayısı 20 olarak 

seçilmiştir. Bu durumda oluşan kayma faktörü (2.3.1.1.3) nolu denklem kullanılarak 

hesaplanır. 

 

𝑓𝑠 = 1 −
0,63 × 𝜋

20
= 0,901 

 

𝑈2 = √
∆𝑊

𝜎
…………………………..(2.3.1.1.4) 

 

(2.3.1.1.4) nolu denklem kullanılarak U2 impeller ucu çıkış hızı hesaplanır. 

Özgül ısı oranı (ϒ) performans çevriminde ortalama sıcaklık kullanılarak Şekil 

2.2.1.2.1’den, özgül ısı ise Şekil 2.2.1.2.2’den alınmıştır. 

 

𝑈2 = √
200991,7 m2/s2 

0,901
= 472,299 𝑚/𝑠 
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𝑟2 =
𝑈2

𝜔
…………………………….…….(2.3.1.1.5) 

 

 İmpeller ucu yarıçapı ise (2.3.1.1.5) nolu denklem kullanılarak bulunur. 

 

𝑟2 =
472,299

7562,55
× 1000 = 62,452 𝑚𝑚 

 

Giriş tasarımına başlamak için birkaç alternatif yöntem kullanılabilir. 

Genellikle 0,35 ila 0,65 aralığında belirli bir rs1/r2 oranı seçilir ve 0,4 ila 0,5 aralığında 

cx1/Us1 girişte eksenel hız/kanat ucu hızı oranı seçilir, ardından süreklilik 

denkleminden göbek-uç yarıçap oranını hesaplanır. 

 

rs1/r2=0,65;  rs1=40,594 mm 

rh1/rs1=0,443;  rh1=17,98 mm 

 

𝑎𝑜1 = √𝛾𝑅𝑇𝑜1…………………….……………(2.3.1.1.6) 

 

𝜌𝑜1 =
𝑃01

𝑅×𝑇𝑜1
…………………………..………(2.3.1.1.7) 

 

𝑀𝑎1 = 𝑀𝑟𝑒𝑙 × cos 𝛽1𝑠…………….……………..(2.3.1.1.8) 

 

Girişteki durma ses hızı (2.3.1.1.6) nolu denklemle, durma yoğunluğu 

(2.3.1.1.7) nolu denklemle hesaplanır. Giriştrki Ma sayısı (2.3.1.1.8) formülüyle 

hesaplanır. 
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𝑎𝑜1 = √1,40089 × 287 × 288,15 = 340,43 𝑚/𝑠 

 

𝜌𝑜1 =
101325

287 × 288,15
= 1,2248 𝑘𝑔/𝑚3 

 

𝑀𝑎1 = 0,7 × cos 57,94 = 0,3715 

 

2.3.1.1.9 nolu denklemle girişteki hava yoğunluğu bulunabilir. 

 

𝜌1 = 𝜌𝑜1/(1 + 1/5 × 𝑀𝑎1
2)2,5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.3.1.1.9) 

 

𝜌1 = 1,2248 𝑘𝑔/𝑚3/(1 + 1/5 × 0,37152)2,5 = 1,1329 𝑘𝑔/𝑚3 

 

Girişteki eksenel hız (2.3.1.1.10) nolu denklemle hesaplanır.  

 

𝑐𝑥1 =
�̇�

𝜋×𝑘×𝜌1×𝑟𝑠1
2 …..………..……………(2.3.1.1.10) 

 

𝑐𝑥1 =
1,2672

𝜋 × 0,804 × 1,1329 × 0,04062
= 268,81 𝑚/𝑠 

 

𝑤1 =
𝑐𝑥

𝑐𝑜𝑠𝛽1
……………………….……(2.3.1.1.11) 
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Girişteki hağıl hız (2.3.1.1.6) nolu denklem, mutlak hızın eksenel hıza eşit 

olduğu kabul edilmiştir.. Devir sayısı 72217 olarak türbin tarafından belirlenmiştir. Bu 

devir 7562,547 rad/s açısal hıza karşılık gelmektedir.  

 

𝑤1 =
268,81

𝑐𝑜𝑠57,94
= 506,417 𝑚/𝑠 

 

𝐶1 =
𝑐𝑥

𝑐𝑜𝑠𝛼1
= 268,81 𝑚/𝑠 

 

𝑟ℎ1 = 𝑟𝑠1 × 4 = 47,208 × 4 = 18,88 𝑚𝑚 

 

 İmpeller çıkışındaki radyal hız bileşeni impeller girişindeki eksenel hıza eşit 

kabul edilmiştir. Bu durumda Cr2=268,81 m/s’dir. (2.3.1.1.12) nolu eşitlik 

kullanılarak teğetsel hız bileşeni de bulunabilir. 

 

𝐶𝑡2 =  𝑓𝑠 × 𝑈2………………….………(2.3.1.1.12) 

 

𝐶𝑡2 = 0,901 × 472,299 = 425,56 𝑚/𝑠 

 

İmpeller çıkışındaki mutlak hız (2.3.1.1.13) nolu eşitlik kullanılarak 

hesaplanır. İmpeller çıkışındaki akış açısı ise (2.3.1.1.14) denklemiyle hesaplanır. 

 

𝐶2 = √𝐶𝑡2
2 + 𝐶𝑟2

2……………...………..(2.3.1.1.13) 

 

𝐶2 = √425,562 + 268,812 = 503,349 𝑚/𝑠 
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𝛼2 = tan−1( 𝐶𝑡2/𝐶𝑟2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.3.1.1.14) 

 

𝛼2 = tan−1( 425,56 /268,81) = 57,721𝑜 

 

𝑇𝑜2

𝑇𝑜1
=

∆𝑊

𝐶𝑝 × 𝑇𝑜1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.3.1.1.15) 

 

Denklem (2.3.1.1.15) kullanılarak To2/To1 1,68 bulunur. To1’in 288,15 K 

olduğu bilinmektedir. Bu durumda To2 484,048 K olarak bulunur. Po2/Po1 5,4754 

olarak bulunmuştur. Bu durumda Po2 549,25 kPa olarak hesaplanır. 

 

𝑇2 = 𝑇𝑜2 −
𝐶2

2

2 × 𝐶𝑝
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.3.1.1.16) 

 

𝑃2

𝑃𝑜2
= (

𝑇2

𝑇𝑜2
)

ϒ/(ϒ−1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.3.1.1.17) 

 

𝜌2 =
𝑃2

𝑅×𝑇2
……………………..……(2.3.1.1.18) 

 

𝑏2 =
�̇�

2×𝜋×𝐶𝑟2×𝑟2
……………………....(2.3.1.1.19) 

 

(2.3.1.1.16) numaralı denklem kullanılarak T2 360,58 K olarak hesaplanır. 

(2.3.1.1.17) numaralı denklem ile P2 194,4313 kPa olarak hesaplanır. Bu rakamlar 

kullanılarak impeller çıkışındaki hava yoğunluğu (2.3.1.1.18) numaralı denklem 
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kullanılarak hesaplanır. Ardından (2.3.1.1.19) numaralı denklemle impeller 

çıkışındaki boğaz genişliği hesaplanır. 

 

𝑏2 =
�̇�

2 × 𝜋 × 𝐶𝑟2 × 𝑟2
=

1,2617

2 × 𝜋 × 268,81 × 0,62452
= 6,395 𝑚𝑚 

 

İmpeller çıkışı r2 yarıçapı ve r2d yarıçapındaki difüzör kanatçıklarının 

başlangıcı arasındaki bölge kanatçıksız akış bölgesi olarak bilinir ve bu boşluk içinde 

akış, kanatçıksız bir difüzör içindeymiş gibi işlenir. Cumptsy tarafından yapılan 

çalışmada minimum r2d/r2 oranı 1.1 olarak belirlenmiştir. Bu oran hızı düşürmek 

amacıyla artırıladabilir.  

Kanatçıksız akış bölgesinin eksenel genişliğinin sabit kaldığı varsayılmıştır 

Kanatçıksız akış bölgesine giren oldukça düzensiz akışa rağmen, genellikle 

sürtünmesiz bir akışın var olduğu ön tasarımda varsayılır. Basitlik açısından akışın 

sürtünmesiz olduğu, eksenel momentumun kanatçıksız bölümde korunduğu varsayılır. 

Bu durumda difüzör çıkışı yarıçap 104,107 mm olacaktır. Akış alanı ise 0,010523 

olacaktır. 

 

𝑟2𝑑

𝑟2
= 1.1; 𝑟2𝑑 = 1.1 × 62,45 𝑚𝑚 = 68,7 𝑚𝑚 

 

Kanatsız difüzör alanına girişteki akış, yüksek ses altı Mach sayısı 

aralığındadır ve difüzör boyunca Mach sayısında önemli bir değişiklik olması 

beklenebilir. Bu nedenle, aşağıdaki analizde, yoğunluğun (ve Mach sayısının) ne kadar 

değiştiğini denemek ve keşfetmek için ilerleyen bir dizi yaklaşım kullanılmıştır.  

İlk yaklaşımda, r2d yarıçapındaki radyal hız, sıkıştırılamaz logspiral yaklaşımı 

kullanılarak elde edilir. Ardından sırasıyla teğetsel hız, mutlak hız değerleri 

belirlenerek sonuçların birbirine yaklaşması beklenir. 
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𝑐𝑡2𝑑 =
𝑐𝑡2

𝑟2𝑑

𝑟2

=
425,56

1.1
= 386,873 𝑚/𝑠 

𝑐𝑟2𝑑 =
𝑐𝑟2

𝑟2𝑑

𝑟2

=
268,81

1.1
= 244,373 𝑚/𝑠 

𝐶2𝑑 = √𝐶𝑡2𝑑
2 + 𝐶𝑟2𝑑

2 = √386,8732 + 244,373 2 = 457,59
𝑚

𝑠
 

 

İkinci iterasyon, r2d yarıçapında statik sıcaklık, statik basınç, statik yoğunluk 

değerleri belirlenip, ardından hız değerleri tekrar hesaplanır. 

𝑇2𝑑 = 𝑇𝑜2 −
𝑐2𝑑

2

2 × 𝐶𝑝
= 382,007𝐾 

𝑃2𝑑 = 𝑃𝑜2 − (
𝑇𝑜2

𝑇2𝑑
)

𝛾
𝛾−1

= 242,99 𝑘𝑃𝑎 

𝜌2𝑑 =
𝑃2𝑑

𝑅 × 𝑇2𝑑
= 2,17347 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑐𝑟2𝑑 =
�̇�

𝜌2𝑑 × 𝐴2𝑑
= 211,207

𝑚

𝑠
 

𝐶2𝑑 = √𝐶𝑡2𝑑
2 + 𝐶𝑟2𝑑

2 = 440,771
𝑚

𝑠
 

 

Üçüncü iterasyon sonuçları aşağıdaki gibidir. 

𝑇2𝑑 = 𝑇𝑜2 −
𝑐2𝑑

2

2 × 𝐶𝑝
= 389,369 𝐾 

𝑃2𝑑 = 𝑃𝑜2 − (
𝑇𝑜2

𝑇2𝑑
)

𝛾
𝛾−1

= 254,93 𝑘𝑃𝑎 

𝜌2𝑑 =
𝑃2𝑑

𝑅 × 𝑇2𝑑
= 2,2806 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑐𝑟2𝑑 =
�̇�

𝜌2𝑑 × 𝐴2𝑑
= 201,265

𝑚

𝑠
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𝐶2𝑑 = √𝐶𝑡2𝑑
2 + 𝐶𝑟2𝑑

2 = 436,094
𝑚

𝑠
 

 

Dördüncü iterasyon sonuçları aşağıdaki gibidir. 

𝑇2𝑑 = 𝑇𝑜2 −
𝑐2𝑑

2

2 × 𝐶𝑝
= 391,369 𝐾 

𝑃2𝑑 = 𝑃𝑜2 − (
𝑇𝑜2

𝑇2𝑑
)

𝛾
𝛾−1

= 259,57 𝑘𝑃𝑎 

𝜌2𝑑 =
𝑃2𝑑

𝑅 × 𝑇2𝑑
= 2,3106 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑐𝑟2𝑑 =
�̇�

𝜌2𝑑 × 𝐴2𝑑
= 198,678

𝑚

𝑠
 

𝐶2𝑑 = √𝐶𝑡2𝑑
2 + 𝐶𝑟2𝑑

2 = 434,906
𝑚

𝑠
 

 

Dördüncü iterasyonla birlikte sonuçların yakınsadığı gözlemlenmektedir. Bu 

durumda Difüzörün kanatçıksız (vaneless) bölümünde oluşan hız değerleri aşağıdaki 

gibidir 

𝑐𝑡2𝑑 = 386,873 𝑚/𝑠 

𝑐𝑟2𝑑 = 198,678 𝑚/𝑠 

𝐶2𝑑 = 434,906 𝑚/𝑠 

 

Mach Sayısı ve akış açısı sırasıyla aşağıdaki gibidir. 

 

𝑀𝑎2𝑑 =
𝐶2𝑑

√𝛾 × 𝑅 × 𝑇2𝑑

=
248,002

√1,3958 × 287,05 × 458,173
= 1,098 
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𝛼2𝑑 = tan−1 (
𝑐𝑡2𝑑

𝑐𝑟2𝑑
) =  tan−1 (

245,468

35,36
) =  62,82𝑜 

 

 Hesaplamalar sonucunda kanatçıksız difüzörün yanma odasının stabilitesi için 

yeterli yavaşlamayı sağlayamadığı gözlemlenmektedir. Bu durumda çeşitli 

yaklaşımlarla kanatçıklı difüzörün değerleri elde edilecektir. 

 

 

Şekil 2.3.1.1.2. 8 L/W1 oranlı İki Boyutlu Difüzör için Tipik Difüzör Performans 

Eğrileri 

 

 Şekil 2.3.1.1.2’de 8 L/W1 oranlı İki Boyutlu Difüzör için Tipik Difüzör 

Performans Eğrileri verilmiştir. Maksimum difüzör veriminde oluşan ideal basınç artış 

katsayısı Cp,id 0,81 olmaktadır. Basınç artış katsayısı (2.3.1.1.30), ideal basınç artış 

oranı (2.3.1.1.31) nolu denklemle tanımlanabilir. 
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𝐶𝑝 =
𝑃3−𝑃2𝑑

𝑞2𝑑 
;  𝑞2𝑑 = 1/2 × 𝜌 × 𝐶2𝑑

2………………….…………(2.3.1.1.30) 

 

𝐶𝑝,𝑖𝑑 = 1 − (𝐶3 − 𝐶2𝑑)2…………………………………….(2.3.1.1.31) 

 (2.3.1.1.31) nolu denklem kullanılarak difüzör çıkışındaki hız hesaplanır. Bu 

durumda oluşan Ma sayısı 0,247 olmaktadır. Bu değer belirlenen kısıtı sağladığı için 

difüzörü yarıçapı hızın düşürülmesi için yeterlidir. 

 

𝐶3 = 𝐶2𝑑 × √1 − 𝐶𝑝,𝑖𝑑 = 434,906 × √1 − 0,8 = 194,496 𝑚/𝑠 

 

2.3.2 Yanma Odası  

 Yarışma kapsamında verilen geometrik kısıtlar motor maksimum çapının 220 

mm ve maksimum uzunluğunun 580 mm olduğu bilinmektedir. Temel boyutlandırma 

yapılırken 4 farklı metod kullanılıp birbiri ile karşılaştırılmıştır. İzlenen 3 farklı yolda 

hesaplar referans hız, annulus hız, annulus mach sayısı, yükleme parametresi ve yanma 

verimi açısından karşılaştırılmıştır. İlk metotta diğer üç metottan farklı olarak boyutsuz 

yanma odası grafiği baz alınarak bir hesaplama yapılmıştır ve dış muhafaza çapı 205 

mm ve iç muhafaza çapı 41 mm seçilmiştir. Diğer 2 metotta kompresör ve difüzör 

geometrisinden gelen kısıtlar da düşünüldüğünde muhafaza dış çapı 205 mm ve iç 

muhafaza çapı 41 mm seçilmiştir. Seçilen değerler ile Aref ve Dref değerleri 

hesaplanmıştır. Performans girdileri tablo 2.3.2.1’de verilmiştir. 
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Tablo 2.3.2.1. Performans Girdileri 

 

 

 

Şekil 2.3.2.1. Motor maksimum sınırları [27] 

 

 

 

Yanma Verimi η

Basınç Düşümü       

∆P3-4/∆P3

OTDF 

Yanma odası gririş 

sıcaklığı (K)

Yanma odası giriş 

basıncı (kPa)

Yanma odası çıkış 

sıcaklığı (K)

Yanma odası çıkış 

basıncı (kPa)

Hava yakıt oranı

Yakıt debisi mf (kg/s)

Hava debisi ma  (kg/s)

yoğunluk kg/m3

γ

Yanma Odası Performans Parametreleri

97%

6%

0,25

483,979

501,559

1,3958

3,50006

1000

471,465

0,01642

0,0176

1,2672
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1.Method Yanma odası Boyutsuz Geometri Grafiği [21] 

 Bu hesaplamada şekil 2.3.2.1’de verilen grafik yardımı ile yanma odası 

boyutlandırılmıştır. Şekil 2.3.2.2’de görüldüğü üzere boyutlandırmalar 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan boyutlandırmalar Tablo 2.3.2.1’de değerleriyle 

verilmiştir. Bulunan değerler daha sonra uygunluk açısından kontrol edilmiştir. 

 

 

Şekil 2.3.2.1. Boyutsuz yanma odası uzunluk ve çap değerleri [21] 

 

Şekil 2.3.2.2. Temel boyutlandırma  
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 Yapılan boyutlandırmada iç muhafaza ve iç gömlek arası mesafe 15 mm, Dış 

muhafaza ve dış gömlek arası mesafe 5,75 mm kabul edilmiştir. 

 

Tablo 2.3.2.2. Temel Boyutlandırma 

 

 

𝐷𝑟𝑒𝑓 =
𝐷𝚤ş 𝑚𝑢ℎ𝑎𝑓𝑎𝑧𝑎 −  𝑖ç 𝑚𝑢ℎ𝑎𝑓𝑎

2
 

 

𝐴𝑟𝑒𝑓 =
𝜋 × [(𝐷𝚤ş 𝑚𝑢ℎ𝑎𝑓𝑎𝑧𝑎)2 − (𝑖ç 𝑚𝑢ℎ𝑎𝑓𝑎𝑧𝑎)2]

4
 

 

𝐷𝑟𝑒𝑓 =
0,205 𝑚 −  0,041 𝑚

2
= 0,082 𝑚𝑚 

 

𝐴𝑟𝑒𝑓 =
𝜋 × [(0,205𝑚)2 − (0,041𝑚)2]

4
= 0,0316861 𝑚2 

 

𝐷𝑓𝑡 =
𝐷𝚤ş 𝑔ö𝑚𝑙𝑒𝑘 −  𝑖ç 𝑔ö𝑚𝑙𝑒𝑘

2
 

 

𝐴𝑓𝑡 =
𝜋 × [(0,1935 𝑚)2 − (0,071 𝑚)2]

4
= 0,025447882 𝑚2 

 

 

Dış Muhafaza (mm) 205

İç Muhafaza (mm) 41

Dref (mm) 82

Dflame tube (mm) 61,5

Lflame tube (mm) 148,068
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𝑉𝑓𝑡 = 𝐴𝑓𝑡 × 𝐿𝑓𝑡 = 0,025447882 𝑚2 × 0,148068 = 0,003768016 𝑚3 

 

 

Ω =
𝑚3

𝑉𝐹𝑇 × 𝑃3
1,8 × 10(0,00145×(𝑇3−400)

 

 

 

Ω =
1,2672 kg/s

0,003768016 𝑚3 × 4,950002 atm1,8 × 10(0,00145×(483,979 K−400)
 

 

 

Ω = 14,27819 kg/(s × 𝑎𝑡𝑚1,8 × 𝑚3) 

 

𝜂𝑐 = −5,46974 × 10−11Ω5 + 3,97923 × 10−8Ω4 − 8,72718 × 10−6Ω3

+ 3,00007 × 10−4Ω2 − 4,568246 × 10−3Ω + 99,7 

 

𝜂𝑐 = 99,67215 

 

𝑈𝑟𝑒𝑓 =  
ṁ3

𝜌3𝐴𝑟𝑒𝑓
 

 

𝑈𝑟𝑒𝑓 =  
1,2672 kg/s

3,50006 kg/m3 × 0,0316861 𝑚2
= 11,426 𝑚/𝑠 

 

𝑀𝑟𝑒𝑓 =
𝑈𝑟𝑒𝑓

(𝛾𝑅𝑇3)0,5
 

 

𝑀𝑟𝑒𝑓 =
11,426 𝑚/𝑠

(1,3958 × 287 × 483,979 K)0,5
= 0,02595 

 

 𝑈𝑎𝑛 =
ṁ𝑎𝑛

𝜌3𝐴𝑎𝑛
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Yanma odası hava dağılımının %20’lik kısmının birinci bölgeden girdiği 

kabulü ile pasaja giden hava miktarı hesaplanır. 

 

Şekil 2.3.2.3. Yanma odası hava dağılımı [26] 

 

ṁan = 1,01376 kg/s 

 

𝐴𝑎𝑛 = 𝐴𝑓𝑡 = 0,025447882 𝑚2  

 

Uan =
1,01376 kg/s

3,50006 kg/m3 × 0,025447882 𝑚2
= 11,3817232 𝑚/𝑠 

 

𝑀𝑎𝑛 =
𝑈𝑎𝑛

(𝛾𝑅𝑇3)0,5
 

 

𝑀𝑎𝑛 =
11,3817232 𝑚/𝑠

(1,3958 × 287 × 483,979 K)0,5
= 0,0258489 
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2.Yöntem “Jn Murty”  

 

𝐷𝑟𝑒𝑓 =
𝐷𝚤ş 𝑚𝑢ℎ𝑎𝑓𝑎𝑧𝑎 −  𝑖ç 𝑚𝑢ℎ𝑎𝑓𝑎

2
 

 

𝐴𝑟𝑒𝑓 =
𝜋 × [(𝐷𝚤ş 𝑚𝑢ℎ𝑎𝑓𝑎𝑧𝑎)2 − (𝑖ç 𝑚𝑢ℎ𝑎𝑓𝑎𝑧𝑎)2]

4
 

 

𝐴𝑓𝑡

𝐴𝑟𝑒𝑓
= 0,7 

 

𝐷𝑟𝑒𝑓 = 0,082 𝑚 

 

𝐴𝑟𝑒𝑓 = 0,0316861 𝑚2 

 

𝐴𝑓𝑡 = 0,02218 𝑚2 

 

𝐷𝑓𝑡 = 0,0574 𝑚 

 

 Bulunan flame tube (alev tüpü ) 𝐷𝑓𝑡 değeri ile yanma odasının birincil, ikincil 

ve seyreltme bölgelerinin uzunlukları hesaplanacaktır. Yapılan literatür araştırması ile 

L/D oranları karşılaştırılarak ilk boyutlandırmalar incelenmiştir. 

 

Tipik L/D oranları [3] 

❖ 0,5-1 Birincil bölge 

❖ 0-1,5 İkincil bölge 

❖ 1-1,5 Setreltme bölgesi 
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Şekil 2.3.2.4. Referans alan, Alev tüpü, Dış ve iç muhafaza gösterimi [26] 

 

𝐿𝑝𝑧 = 𝐷𝑓𝑡 × 1 

 

𝐿𝑝𝑧 = 0,0574 𝑚 

 

𝐿𝑠𝑧 = 𝐷𝑓𝑡 × 1,5 

 

𝐿𝑠𝑧 = 0,0861 𝑚 

 

𝐿𝑑𝑧 = 𝐷𝑓𝑡 × 1,5 

 

𝐿𝑑𝑧 = 0,0861 𝑚 

 

𝐿𝑓𝑡 = 0,2296 𝑚 
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Yükleme parametresi 

𝑉𝑓𝑡 = 𝐴𝑓𝑡 × 𝐿𝑓𝑡 = 0,02218 𝑚2 × 0,2296 𝑚 = 0,00509253 𝑚3 

 

Ω =
𝑚3

𝑉𝐹𝑇 × 𝑃3
1,8 × 10(0,00145×(𝑇3−400)

 

 

Ω =
1,2672 kg/s

0,00509253 𝑚3 × 4,950002 atm1,8 × 10(0,00145×(483,979 K−400)

= 10,56446 

 

𝜂𝑐 = −5,46974 × 10−11Ω5 + 3,97923 × 10−8Ω4 − 8,72718 × 10−6Ω3

+ 3,00007 × 10−4Ω2 − 4,568246 × 10−3Ω + 99,7 

 

𝜂𝑐 = 99,67542 

Uref Hızı 

 𝑈𝑟𝑒𝑓 =
ṁ3

𝜌3𝐴𝑟𝑒𝑓
 

 

𝑈𝑟𝑒𝑓 =
1,2672 kg/s

3,50006 kg/𝑚3 × 0,0316861 𝑚2
= 11,426 𝑚/𝑠 

 Mref 

𝑀𝑟𝑒𝑓 =
𝑈𝑟𝑒𝑓

(𝛾𝑅𝑇3)0,5
 

 

𝑀𝑟𝑒𝑓 =
11,426 𝑚/𝑠

(1,3958 × 287 × 483,979 K)0,5
= 0,02595 

 

Ortalama eksenel mach sayısı birincil bölge 0,02-0,05 değer aralığında 

çıkmıştır. 



60 

 

 

U annulus (pasaj) 

Uan =
ṁan

ρ3Aan
 

 

 Yanma odası hava dağılımının %20’lik kısmının birinci bölgeden girdiği 

kabulü ile pasaja giden hava miktarı hesaplanır. 

 

ṁan = 1,01376 kg/s 

 

 Yanma odası boyutlandırma kısmında hesaplanan 𝐴𝑎𝑛 = 𝐴𝑓𝑡 = 0,02218 m2 

 

Uan =
1,01376 kg/s

3,50006 kg/𝑚3 × 0,02218 m2
 

 

Uan = 13,0586 𝑚/𝑠 

 

Yanma odası pasaj hızının 35-60 m/s arası çıkması beklenir. [22] 

 

Man 

𝑀𝑎𝑛 =
𝑈𝑎𝑛

(𝛾𝑅𝑇3)0,5
 

 

𝑀𝑎𝑛 =
13,0586 𝑚/𝑠

(1,3958 × 287 × 483,979 K)0,5
= 0,02966 
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 Bulunan annulus mach sayısı sağlaması gereken koşul olan 0,1’ e eşit ya da 

altında şartını sağlamaktadır. 

 

Bölgesel uzunluklar 2. Hesaplama 

Eğer ki bölgesel uzunlukların Teknofest 1. Faz eğitiminde anlatıldığı üzere 

boyutlandırılması yapılırsa : 

 

𝐷𝑟𝑒𝑓 =
𝐷𝚤ş 𝑚𝑢ℎ𝑎𝑓𝑎𝑧𝑎 −  𝑖ç 𝑚𝑢ℎ𝑎𝑓𝑎

2
 

 

𝐴𝑟𝑒𝑓 =
𝜋 × [(𝐷𝚤ş 𝑚𝑢ℎ𝑎𝑓𝑎𝑧𝑎)2 − (𝑖ç 𝑚𝑢ℎ𝑎𝑓𝑎𝑧𝑎)2]

4
 

 

𝐴𝑓𝑡

𝐴𝑟𝑒𝑓
= 0,7 

 

𝐷𝑟𝑒𝑓 = 0,082 𝑚 

 

𝐴𝑟𝑒𝑓 = 0,0316861 𝑚2 

 

𝐴𝑓𝑡 = 0,02218 𝑚2 

 

𝐷𝑓𝑡 = 0,0574 𝑚 

 

𝐿𝑓𝑡

𝐷𝑓𝑡
≅ 2 
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𝐿𝑓𝑡 = 0,1722 𝑚 

 

𝐿𝑝𝑧 =
𝐷𝑓𝑡

2
 

 

𝐿𝑝𝑧 = 0,0287 m 

 

𝐿𝑠𝑧 =
𝐷𝑓𝑡

2
 

 

𝐿𝑠𝑧 = 0,0287 m 

 

𝐿𝑑𝑍 = 𝐿𝑓𝑡 − 𝐿𝑝𝑧 − 𝐿𝑠𝑧 

 

𝐿𝑑𝑍 = 0,1148 m 

 

Yükleme parametresi 

𝑉𝑓𝑡 = 𝐴𝑓𝑡 × 𝐿𝑓𝑡 = 0,02218 m2 × 0,1722 m = 0,003819 m3 

 

Ω =
𝑚3

𝑉𝐹𝑇 × 𝑃3
1,8 × 10(0,00145×(𝑇3−400)

 

 

 

Ω =
1,2672 kg/s

0,003819 𝑚3 × 4,950002 atm1,8 × 10(0,00145×(483,979 K−400)

= 14,08594 kg/(s × 𝑎𝑡𝑚1,8 × 𝑚3) 
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𝜂𝑐 = −5,46974 × 10−11Ω5 + 3,97923 × 10−8Ω4 − 8,72718 × 10−6Ω3

+ 3,00007 × 10−4Ω2 − 4,568246 × 10−3Ω + 99,7 

 

𝜂𝑐 = 99,67232 

 

Uref Hızı 

𝑈𝑟𝑒𝑓 =
ṁ3

𝜌3𝐴𝑟𝑒𝑓
 

 

𝑈𝑟𝑒𝑓 =
1,2672 kg/s

3,50006 kg/𝑚3 × 0,0316861 𝑚2
= 11,426 𝑚/𝑠 

 

 Uref referans kesit alanı ve motor çevrim parametreleri ile değişen bir değer 

olduğu için bir önceki boyutlandırma hesabıyla aynı kalmıştır. Referans hız 5m/s ile 

31m/s  değerler aralığında kalmaktadır.  

Aynı durum Mref içinde de geçerlidir. 

𝑀𝑟𝑒𝑓 =
𝑈𝑟𝑒𝑓

(𝛾𝑅𝑇3)0,5
 

 

𝑀𝑟𝑒𝑓 =
11,426 𝑚/𝑠

(1,3958 × 287 × 483,979 K)0,5
= 0,02595 

 

Ortalama eksenel mach sayısı birincil bölge 0,02-0,05 değer aralığında 

çıkmıştır. 
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U annulus (pasaj) ve Man 

Uan =
ṁan

ρ3Aan
 

 

 Yanma odası hava dağılımının %20’lik kısmının birinci bölgeden girdiği 

kabulü ile pasaja giden hava miktarı hesaplanır. 

 

ṁan = 1,01376 kg/s 

 

 Yanma odası boyutlandırma kısmında hesaplanan 𝐴𝑎𝑛 = 𝐴𝑓𝑡 = 0,02218 m2 

 

Uan =
1,01376 kg/s

3,50006 kg/𝑚3 × 0,02218 m2
 

 

Uan = 13,0586 𝑚/𝑠 

 

Yanma odası pasaj hızının 35-60 m/s arası çıkması beklenir. [22] 

 

Man 

𝑀𝑎𝑛 =
𝑈𝑎𝑛

(𝛾𝑅𝑇3)0,5
 

𝑀𝑎𝑛 =
13,0586 𝑚/𝑠

(1,3958 × 287 × 483,979 K)0,5
= 0,02966 
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Kullanılan 3 farklı yöntem karşılaştırma kolaylığı açısından tablolanmıştır. 

Tablo 2.3.2.3 ve Tablo 2.3.2.4 yöntemlerde hesaplanan ve kullanılan parametreleri 

göstermektedir. İlk yöntem boyutsuz parametre okuyarak temel ölçülendirmeyi esas 

almıştır. 2. yöntemde literatür taramasından yararlanılarak bulunan değerler ile 

boyutlandırma yapılmıştır. 3. ve son yöntemde Teknofest Eğitimi kapsamında 

anlatılanlar baz alınarak boyutlandırma yapılmıştır. Yapılan çalışmada nihai 

boyutlandırma olarak 1. yöntem boyutsuz parametre grafiğinden okunan değerler 

yardımıyla temel boyutlandırma gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür. 7 adet swirler 

kullanımı uygun görülmüştür. 

Tablo 2.3.2.3. Hesaplanan Parametreler 

 

Tablo 2.3.2.4. Boyutlandırmalar 

 

Referans Hız Uref     

(m/s)
11,426 11,426 11,426

Uannulus              

(m/s)
11,381723 13,0586 13,0586

M annulus 0,0258489 0,02966 0,02966

Yükleme Parametresi 

(kg/(s*atm
1,8

*m
3) 14,27819 10,56446 14,08594

Verim η 99,67215 99,67542 99,67232

Hesaplanan 

parametreler /Tip

1. 

Boyutsuz 

Parametre

2. Jn 

Murty

3.Teknofest 

Eğitim

Dflame tube 

(mm)
61,5 0,0574 0,0574

Lflame tube 

(mm)
148,068 229,6 172,2

Dref (mm) 82 82 82

Dış 

Muhafaza  

(mm)

205 205 205

İç Muhafaza  

(mm)
41 41 41

 

Parametreler 

/Tip

1. 

Boyutsuz 

Parametr

2. Jn 

Murty

3.Teknofest 

Eğitim
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2.3.3 Türbin Aerodinamik Analizi ve Hesaplamaları 

Eğitimde anlatıldığı üzere türbin genel tasarımına bakıldığı zaman aerodinamik 

tasarımın yanı sıra yüksek sıcaklıklara maruz kaldığı için ısı transferi ve soğutma 

hesapları, türbin üzerindeki büyük yükler dolayısıyla gerilme hesabı, mekanik 

analizleri, titreşim hesaplamaları, gerekli olan ömür isterini sağladığını göstermek için 

ömür hesaplamaları yapılmalıdır. Yapılan tasarımın ağırlık ve boyut kısıtlarını 

sağlaması, diğer modüller ile geometrik olarak uyumlu olması, imal edilebilirlik 

açısından uygun olması, gürültü ve maliyet açısından makul olabilmesi gerekmektedir. 

Türbin tasarımı iteratif bir süreçtir. Örneğin aerodinamikte yapılan bir tasarımın, 

soğutma tasarımından gelen geri bildirimler ile ya da mekanik tasarımdan gelen geri 

bildirimler ile güncellenmesi gerekmektedir.  

Eğitimde anlatıldığı üzere genel bir türbin aerodinamik tasarımının akış şeması 

Şekil 2.3.3.1’ de verilmiştir. Şemaya bakıldığı zaman şema girdiler ile başlamaktadır. 

Bu girdiler performans çevriminden, mekanik tasarımdan veya ikincil akış yolları 

hesaplamalarından gelebilir. Girdilere örnek olarak türbin giriş, çıkış sıcaklık ve 

basınçları, hava ve yakıt debileri, türbin basınç oranı, devir sayısı verilebilir. Daha 

sonra ‘‘meanline dizaynı’’ yapılır, orta düzlem üzerinde hız üçgenleri hesaplanır. 

Kanatçık üzerindeki yarıçaplar değiştiği için hub, tip ve meanline üzerinde çevresel 

hızlar eşit değildir. Bu sebeple diğer düzlemlerde de giriş-çıkış hız üçgenleri 

hesaplanmalıdır. Bu aşamaya da ‘‘throughflow dizayn’’ denir. Daha sonrasında 

‘‘blade to blade’’ tasarımı yapılır. Pale geometrisi oluşturma araçları, yöntemleri ile 

geometri oluşturulur. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile akış kontrol edilir.  Tip, 

meanline ve hub düzlemlerinde oluşturulan geometriler birbirlerine bağlanır ve 3 

boyutlu bir kanatçık oluşturulur. Bu işleme ‘‘stacking’’ denir ve 3 boyutlu analiz 

yapılır. Daha sonra soğutma tasarımından, mekanik tasarımdan gelen geri bildirimleri 

ile gerekli iterasyonlar yapılır. En son aşamada ise türbin test edilir.  
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Şekil 2.3.3.1. Türbin Aerodinamik Tasarım Akış Şeması 

 

2.3.3.1. Akış Katsayısı, Yük Katsayısı ve Reaksiyon Derecesi Seçimi 

Akış Katsayısı (𝜙), eksenel türbinlerde kullanılan boyutsuz bir parametredir. 

Türbin kademesinin akış kapasitesini ifade eder. [15] 

 

𝜙 =  
𝐶𝑥

𝑈
 

 

Yük katsayısı (𝜓), bir türbin kademesindeki durma entalpi değişiminin kanat 

hızının karesine oranıdır. Yük katsayısının hesaplanılmasında kullanılan bazı 

formüller aşağıda verilmiştir. [15] 
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𝜓 =  
∆ℎ0

2

𝑈2
=  

𝑊𝑡ü𝑟𝑏𝑖𝑛

𝑈2
 

 

𝜓 =  
𝐶𝑥(𝑡𝑎𝑛𝛼2 − 𝑡𝑎𝑛𝛼3)

𝑈
 

 

𝜓 =  𝜙(𝑡𝑎𝑛𝛼2 − 𝑡𝑎𝑛𝛼3) 

 

Reaksiyon derecesi (R), rotorda meydana gelen sıcaklık ya da entalpi 

değişiminin tüm kademedeki sıcaklık ya da basınç değişimine oranıdır. Reaksiyon 

derecesi türbin kayıpları ve verimliliği için önemlidir. Reaksiyon derecesi negatif, sıfır 

ve ya pozitif olabilir. Reaksiyon derecesinin sıfır ise rotorda enerji dönüşümü yoktur 

ve impuls türbinlerinin tanımına uymaktadır. Negatif reaksiyon derecesi türbin 

tasarımında ters akış meydana geldiğinden verimliliğe olumsuz etki etmekte ve bu 

nedenle genelde gaz türbinlerinde tercih edilmemektedir. %100 reaksiyon derecesinde 

ise yüksek faydalanma faktörü elde etmek için yüksek kanat hızlarına çıkılması 

gerektiğinden uygulanması pratik değildir. Reaksiyon derecesi 0, 0,5 ve 1 için hız 

vektörleri Şekil 2.3.3.1.1 de verilmiştir. [15] 

 

 

Şekil 2.3.3.1.1. Reaksiyon derecelerine göre hız vektörleri  

 

Reaksiyon derecisinin hesaplanılmasında kullanılan formül aşağıda verilmiştir. 

[15] 
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R =  
ℎ2 − ℎ3

ℎ1 − ℎ3
 

 

Akış ve yük katsayılarının seçiminde sıklıkla Smith diyagramları (Şekil 

2.3.3.1.2.) veya varyasyonları kullanılmaktadır fakat bu diyagramda Mach sayısı, 

trailing edge kalınlığı, şok kayıpları gibi parametrelerin etkileri gösterilmemektedir. 

Smith diyagramının diğer tasarım parametrelerini de içeren önemli varyasyonları 

yapılmıştır. Bertini tarafından yapılan varyasyonların bazı örnekleri Şekil 2.3.3.1.3 ve 

Şekil 2.3.3.1.4’ de verilmiştir. Bu diyagramlarda akış ve yük katsayıları Şekil 

2.3.3.1.3’ de gaz türbinin uygulama alanına göre, Şekil 2.3.3.1.4’ de ise reaksiyon 

derecesi 0,5 için stator ve rotor deflection açıları için verilmiştir. [15] 

 

 

Şekil 2.3.3.1.2. Türbin Kademe Verimi İçin Smith Diyagramı 
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Şekil 2.3.3.1.3. Bertini tarafından uyarlanan Smith’s Diyagramı 

 

 

Şekil 2.3.3.1.4. Bertini tarafından uyarlanan R=0,5 için Smith Diyagramı 

 

Şekil 2.3.3.1.2’deki maksimum total to total verim aralığı ve Şekil 

2.3.3.1.3’teki gaz türbinin kullanılabileceği uygulamalar göz önünde bulundurularak 

başlangıçta akış katsayısı 0,5 kabul edilmiştir. 

𝜙 = 0,5 
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Reaksiyon derecesi sıklıkla 0,3 ve 0,6 aralığında seçilmektedir, 0,5 değerine 

yakın reaksiyon derecelerinde ise optimum verimlilik değerine ulaşılır. Bu 

değerlendirme Bertini tarafından da doğrulanmıştır. Havakechian’ a göre aksiyal 

türbinlerde 0,5 reaksiyon derecesi oldukça fazla tercih edilmektedir. R= 0,5 ise enerji 

dönüşümü rotor ve stator kanatçıklarında eşit şekilde olmaktadır ve hız üçgeni 

simetriktir. Bu durum tasarımı kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda aerodinamik 

kayıplar daha azdır. [15] Reaksiyon derecesi hız üçgeninin simetrik olması, tasarımın 

kolaylaşması ve aerodinamik kayıpların daha az olması sebeplerinden dolayı 0,5 

seçilmiştir. 

 

R = 0,5 

 

Reaksiyon derecesi 0,5 için Smith 𝑓𝑠 faktörünü tanımlamıştır. 𝑓𝑠 faktörü, şaftın 

ürettiği işin, rotor ve statordaki toplam ortalama kinetik enerjiye oranı olarak 

tanımlanmaktadır. [15] 

 

𝑓𝑠 =  
∆ℎ0/𝑈2

(𝑐1
2/𝑢2) + (𝑐2

2/𝑢2)
 

 

R=0,5 için 𝛼1 = 𝑡𝑎𝑛𝛽2 =  𝜓 − 1/2ϕ ve  𝛼2 = 𝑡𝑎𝑛𝛽3 =  𝜓 + 1/2ϕ eşittir.  

 

𝑓𝑠 =  
2𝜓

4𝜙2 + 𝜓2 + 1
 

 

𝑓𝑠 faktörü, akış katsayısı, yük katsayısı ve optimum yük katsayısı ilişkisini gösteren 

diyagram Şekil 2.3.3.1.5’ de verilmiştir.   
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Şekil 2.3.3.1.5. Türbin Kademesi için Smith’in 𝑓𝑠 faktörü, Optimum Yük Katsayısı 

Diyagramı 

 

Optimum yük katsayısının formülü aşağıda verilmiştir. [15] 

 

𝜓𝑜𝑝𝑡 =  √4𝜙2 + 1 

 

Akış katsayısı daha önceden 0,5 kabul edildiği için optimum yük katsayısı 

1,4142136 hesaplanmıştır.  

 

𝜓𝑜𝑝𝑡 =  √4𝑥 0,52 + 1 

 

𝜓 = 1,4142136 

 

Sonuç olarak elde edilen değerler Tablo 2.3.3.1’ de verilmiştir. 
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Tablo 2.3.3.1. Reaksiyon Derecesi, Yük Katsayısı ve Akış Katsayısı Değerleri 

 

 

2.3.3.2. Meanline Dizaynı 

Aerodinamik tasarımda ilk olarak yapılan hesaplamalar meanline üzerinde 

(Şekil 2.3.3.2.1) yani kanatçıkların orta çizgisine göre yapılır. [28] 

 

Şekil 2.3.3.2.1. Kanatçık Üzerinde Orta Çizginin Gösterimi 

 

Tek bir kademe için stator ve rotor kanatçıklarına giriş çıkış hızları ve açıları 

Şekil 2.3.3.2.2’ de verilmiştir.  Akışkan 𝛼1 açısı ve 𝐶1 mutlak hızı ile stator kanatçığına 

girmektedir. Daha sonra 𝛼2  açısı, 𝐶2 mutlak hızı ve 𝑊2 bağıl hızı ile hızlanmış bir 

şekilde stator kanatçığından çıkıp rotor kanatçığına girmektedir. Rotor kanatçığını ise 

𝛼3  açısı, C3 mutlak hızı ve 𝑊3 bağıl hızı ile ile terk etmektedir. Aksiyal yöndeki hızlar 

𝐶1𝑥 = 𝐶2𝑥 = 𝐶3𝑥 birbirine eşittir. [15] 

 

Reaksiyon

Derecesi
0,5

Yük 

Katsayısı
0,5

Akış

Katsayısı
1,4142136
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Şekil 2.3.3.2.2. Türbin Kademesi Hız Diyagramı 

 

Türbin statorunda total basınç ve statik basınç düşer, hız artar, total sıcaklık 

değişmez, statik sıcaklık düşer. Türbin rotorunda total basınç ve statik basınç düşer, 

hız düşer, bağıl hız artar, total sıcaklık ve statik sıcaklık düşer. Bunlar Tablo 2.3.3.2.1’ 

de özetlenmiştir. 

 

Tablo 2.3.3.2.1. Stator ve Rotordaki Basınç, Hız ve Sıcaklık Değişimleri 

 

 

Performans çevrim analizinde elde ettiğimiz verilere göre türbine giriş sıcaklığı 

1000 K, giriş basıncı 471,465 kPa ve türbin çıkış sıcaklığı 823,863 K ve çıkış basıncı 

195,928 kPa’ dır. Türbin girişi kütle debisi 1,272 kg/s’ dir. Türbinin üretmesi gereken 

Stator Rotor

Total

Basınç
↓ ↓↓

Statik 

Basınç
↓ ↓

Mutlak

Hız
↑ ↓

Bağıl

Hız
N/A ↑

Total

Sıcaklık
→ ↓↓

Statik

Sıcaklık
↓ ↓
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güç 257 kW’ dır. Türbin kademesi 1’ dir. 1 alt indisi stator girişi koşullarını, 2 alt indisi 

stator çıkışı/rotor girişi koşullarını ve 3 alt indisi rotor çıkış koşullarını ifade 

etmektedir. Buna göre başlangıçtaki girdiler Tablo 2.3.3.2.2’ de verilmiştir. 

 

Tablo 2.3.3.2.2. Başlangıç Girdi Değerleri 

 

 

Yaptığımız kabuller ve girdiler ile meanline analizine başlanır. Meridyonel hız 

hiçbir zaman değişmez. Açıların hesaplanması eğitimde verilen formüller ile aşağıdaki 

gibi yapılır.  

 

tan 𝛽3 =  − 
𝜓 + 2𝑅

2𝜙
=  − 

1,4142136 + (2 𝑥 0,5)

(2 𝑥 0,5)
=  −2,4142136 

𝛽3 =  −67,5 ° 

 

tan 𝛽2 =   
𝜓 − 2𝑅

2𝜙
=   

1,4142136 − (2 𝑥 0,5)

(2 𝑥 0,5)
=  0,4142136 

𝛽2 =  22,5 ° 

İsim Sembol Birim Değer

Kademe

Sayısı
nstage - 1

Kütlesel

Debi
ṁ kg/s 1,272

Türbin

Giriş

Sıcaklığı

T01 K 1000

Türbin

Giriş

Basıncı

P01 kPa 471,465

Türbin

Çıkış

Sıcaklığı

T03 K 823,863

Türbin

Çıkış

Basıncı

P03 kPa 195,928
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tan 𝛼3 = tan 𝛽3 +  
1

𝜙
=  −2,4142136 +  

1

0,5
=  −0,4142136 

𝛼3 = − 22,5 ° 

 

tan 𝛼2 = tan 𝛽2 +  
1

𝜙
=  0,4142136 +  

1

0,5
=  2,4142136 

𝛼2 = 67,5 ° 

 

Hesaplamalarda kullanılan denklemler ile Excel’ de tablolar oluşturulmuştur. 

Böylelikle başlangıçta yaptığımız kabuller değiştirilerek en uygun başlangıç kabulleri 

bulunmaya çalışılmıştır.  𝑀𝑎1 değeri de bizim başlangıç kabullerimizden biridir. Çıkış 

Mach sayısı 𝑀𝑎3, devir sayısı N, geometrik kısıtlar ve türbinin üretmesi gereken güç 

göz önünde bulundurularak stator girişindeki Mach sayısı, 𝑀𝑎1 0,333913 kabul 

edilmiştir. Statora giriş sıcaklığı ise performans çevriminden 1000 K olarak 

verilmiştir.  

Statora girişteki 𝑇1, 𝑃1, 𝜌1, ℎ1, ℎ01 değerleri ve 𝐶1 mutlak hızı hesaplanmıştır. 

[15] 

 

                                                        𝑇01 =  𝑇1 +  
𝐶1

2

2𝐶𝑝
                                            (2.3.3.2.1) 

 

                                                      𝐶1 = 𝑀𝑎1√𝛾 𝑅 𝑇1                                        (2.3.3.2.2) 

 

                                                     𝑇01 =  𝑇1 +  
𝑀𝑎1

2𝛾𝑅𝑇1

2𝐶𝑝
                                  (2.3.3.2.3) 

1000 =  𝑇1 +  
0,3339132 𝑥 1,333 𝑥 287 𝑥 𝑇1

2 𝑥 1148
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𝑇1 = 981,7605 𝐾 

 

                                                             𝐶1 = 𝑀𝑎1√𝛾𝑅𝑇1                                          (2.3.3.2.4) 

 

𝐶1 = 0,333913√1,333 𝑥 287 𝑥 981,7605 = 204,641 𝑚/𝑠 

 

                                                           𝑃01 =  𝑃1 (
𝑇01

𝑇1
)

𝛾 𝛾−1⁄

                            (2.3.3.2.5) 

 

471,465 =  𝑃1 (
1000

981,7605
)

1,333 1,333−1⁄

 

 

𝑃1 = 437,9733 𝑘𝑃𝑎 

 

                                                         𝜌1 =  
𝑃1

𝑅 𝑇1
                                                     (2.3.3.2.6) 

 

𝜌1 =  
437,9733

0,287 𝑥  981,7605
= 1,5543907 𝑘𝑔/𝑚3 

  

                                                                    ℎ1 = 𝑇1𝐶𝑝                                               (2.3.3.2.7) 

 

ℎ1 = 981,7605 𝑥 1,148 = 1127,061 𝑘𝑗/𝑘𝑔 

 

                                                         ℎ01 = ℎ1 + 0,5𝐶1
2                                           (2.3.3.2.8) 

 



78 

 

ℎ01 = 1127,061 + 0,5 𝑥 204,641042 = 22066,04 𝑘𝑗/𝑘𝑔 

 

 𝐶1 hesaplandıktan sonra hız üçgeninden trigonometrik hesap ile meridyonel hız 𝐶𝑥 

hesaplanabilir. Şekil 2.2.3.3.2.3’ e bakıldığı zaman 𝛼1 ve 𝐶1 bilinirken meridyonel hızı 

hesaplamak mümkündür. [15] 

 

 

Şekil 2.3.3.2.3. Türbin İçin Hız Üçgenleri 

 

                                         𝑐𝑜𝑠𝛼1 =  
𝐶𝑥

𝐶1
                                       (2.3.3.2.9) 

 

𝑐𝑜𝑠22,5 =  
𝐶𝑥

204,641
 

 

𝐶𝑥 = 189,0637 𝑚/𝑠 

 

Meridyonel hız hesaplandıktan sonra ise girişteki alan, kütlenin korunumu ile 

hesaplanır. 
𝑟ℎ

𝑟𝑡
⁄  oranı 0,7578 kabul edilmiştir. [15] 
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                                                       �̇� =  𝜌1𝐴𝐶𝑥 (
𝑘𝑔

𝑠
)                                     (2.3.3.2.10) 

 

1,272 = 1,5543907 𝑥 𝐴 𝑥 189,0637 

 

𝐴 = 0,0043283 𝑚2 

 

                                                    𝐴 = 2𝜋𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑟𝑡 − 𝑟ℎ)                             (2.3.3.2.11) 

 

                                                             𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛 =  
𝑟ℎ+𝑟𝑡

2
                                     (2.3.3.2.12) 

 

Sonuç olarak 𝑟ℎ𝑢𝑏 = 0,04311 𝑚, 𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛 =  0,05 𝑚 ve 𝑟𝑡𝑖𝑝 = 0,05689 𝑚 

olarak hesaplanmıştır. 

Meridyonel hızın değişmediği kabulü ile 𝐶2  𝑣𝑒 𝐶3 mutlak hızları hız 

üçgenlerinden hesaplanır. Reaksiyon derecesi 0,5 olan türbinin rotor kademesi için 

verilen hız üçgeninde (Şekil 2.3.3.2.4) C2, C3, W2 ve W3 hızları görülmektedir. 

Görüldüğü üzere 𝐶2 = 𝑊3 ve 𝐶3 = 𝑊2 ’dir. [28] 

 

Şekil 2.3.3.2.4. Rotor Kanatçığı için Verilen Hız Vektörleri ve Açılar 
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𝛼2 = 67,5 ° iken 𝐶2 mutlak hızı 494,0472 m/s hesaplanır. 𝛼3 =  −22,5 ° iken 

𝐶3 mutlak hızı 204,641 m/s hesaplanır. 𝑊2 bağıl hızı 204,641 m/s, 𝑊3 bağıl hızı 

494,0472 m/s hesaplanır. 

 𝑇2 sıcaklığı da hesaplandıktan sonra 𝑇02,𝑏𝑎ğ𝚤𝑙, 𝑀𝑎2, 𝑀𝑎2,𝑏𝑎ğ𝚤𝑙, 𝜌2 

hesaplanabilir. [15] 

 

𝑇01 = 𝑇02 

 

                                                   𝑇02 =  𝑇2 +  
𝐶2

2

2𝐶𝑝
                                           (2.3.3.2.13) 

 

1000 =  𝑇2 +  
494,04722

2 𝑥 1148
 

 

𝑇2 = 893,6922 𝐾 

 

                                                   𝑇02,𝑏𝑎ğ𝚤𝑙 =  𝑇2 +  
𝑊2

2

2𝐶𝑝
                                   (2.3.3.2.14) 

 

𝑇02,𝑏𝑎ğ𝚤𝑙 =  893,6922 +  
204,6412

2 𝑥 1148
= 911,9318 𝐾 

 

                                                         𝑀𝑎2 =  
𝑐2

√𝛾 𝑅 𝑇2
                                         (2.3.3.2.15) 

 

𝑀𝑎2 =  
494,0472

√1,333 𝑥 287 𝑥 893,6922
=  0,844925 
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                                                         𝑀𝑎2,𝑏𝑎ğ𝚤𝑙 =  
𝑊2

√𝛾 𝑅 𝑇2
                               (2.3.3.2.16) 

 

𝑀𝑎2,𝑏𝑎ğ𝚤𝑙 =  
204,641

√1,333 𝑥 287 𝑥 893,6922
=  0,34998 

 

𝜌2 =  
𝑃2

𝑅 𝑇2
=  

295,2774

0,287 𝑥 893,6922
= 1,15122253 𝑘𝑔/𝑚3 

 

Eğitimde denildiği üzere basınç kayıp katsayısı türbin statorunda 0,05, türbin 

rotorunda ise 0,15-0,2 civarlarında olmaktadır. Başlangıç için stator basınç katsayısı 

0,05 kabul edilerek tasarımın devamı yapılacaktır. Daha sonra Kacker ve Okapuu’ nun 

çalışmasındaki denklemler yardımı ile stator basınç katsayısı hesaplanacak ve kabulün 

gerçek değere yakınlığı değerlendirilecektir. [68] 

Aşağıdaki denklemden 𝑃2 değeri 𝑃02 değerinin bir fonksiyonu olarak yazılır.  

 

𝑃02 =  𝑃2 (
𝑇02

𝑇2
)

𝛾/(𝛾−1)

 

 

Ardından aşağıdaki denklemde yerine yazılarak 𝑃02 değeri bulunur. 

 

𝑌𝑁 =  
𝑃01 − 𝑃02

𝑝02 − 𝑃2
= 0,05 

 

𝑃02 = 463,0467 𝑘𝑃𝑎 

 

𝑃2 = 295,2774 𝑘𝑃𝑎 
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Denklem 2.3.3.2.14 ile 𝑇02,𝑏𝑎ğ𝚤𝑙 911,9318 K hesaplanmıştır. Aşağıdaki 

denklem ile 𝑃02,𝑏𝑎ğ𝚤𝑙 hesaplanır. 

 

𝑃02,𝑏𝑎ğ𝚤𝑙 =  𝑃2 (
𝑇02,𝑏𝑎ğ𝚤𝑙

𝑇2
)

𝛾
𝛾−1⁄

= 320,1503 𝑘𝑃𝑎 

 

Rotor için basınç kayıp katsayısı 0,2254 hesaplanır.  

 

𝑌𝑅 =  
𝑃02,𝑏𝑎ğ𝚤𝑙 − 𝑃03,𝑏𝑎ğ𝚤𝑙

𝑃03,𝑏𝑎ğ𝚤𝑙 − 𝑃3
=  

320,1503 − 294,2099

294,2099 − 179,1331
=  0,2254 

 

 

Türbin stator çıkışındaki 𝑟ℎ 𝑣𝑒 𝑟𝑡 yarıçapları bulunmalıdır. [15] 

 

                                                  �̇� =  𝜌2𝐴2𝐶𝑥 (
𝑘𝑔

𝑠
)                                        (2.3.3.2.25) 

 

1,272 = 1,151222 𝑥 𝐴2 𝑥 189,0637 

 

𝐴 = 0,005844115 𝑚2 

 

𝑟ℎ

𝑟𝑡
= 0,687 

 

                                                    𝐴2 = 2𝜋𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑟𝑡 − 𝑟ℎ)                            (2.3.3.2.26) 
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                                                           𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛 =  
𝑟ℎ+𝑟𝑡

2
                                    (2.3.3.2.27) 

 

Sonuç olarak 𝑟ℎ𝑢𝑏 = 0,040777 𝑚, 𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛 =  0,05 𝑚 ve 𝑟𝑡𝑖𝑝 = 0,059355 𝑚 

olarak hesaplanmıştır. 

Rotordan çıkıştaki 𝑇3, 𝑇03,𝑏𝑎ğ𝚤𝑙, 𝑃3, 𝑃03,𝑏𝑎ğ𝚤𝑙,  𝜌3,  ℎ3,  ℎ03 değerleri, 𝑀𝑎3  ve 

𝑀𝑎3,𝑏𝑎ğ𝚤𝑙 değerleri hesaplanmıştır. [15] 

 

                                                           𝑇03 =  𝑇3 +  
𝐶3

2

2𝐶𝑝
                                    (2.3.3.2.17) 

 

823,863 =  𝑇3 + 
204,6412 

2 𝑥 1148
 

 

𝑇3 = 805,6235 𝐾 

 

                                              𝑇03,𝑏𝑎ğ𝚤𝑙 =  𝑇3 +  
𝑊3

2

2𝐶𝑝
                                         (2.3.3.2.18) 

 

𝑇03,𝑏𝑎ğ𝚤𝑙 =  805,6235 +  
494,04712

2 𝑥 1148
= 911,93 𝐾  

 

𝑃03,𝑏𝑎ğ𝚤𝑙 =  𝑃3 (
𝑇03,𝑏𝑎ğ𝚤𝑙

𝑇3
)

𝛾 𝛾−1⁄

= 294,2099 𝑘𝑃𝑎 

 

                                                  𝑃03 =  𝑃3 (
𝑇03

𝑇3
)

𝛾 𝛾−1⁄

                                       (2.3.3.2.19) 
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195,928 =  𝑃3 (
823,863

805,623
)

1,333 1,333−1⁄

 

 

𝑃3 = 179,1331 𝑘𝑃𝑎 

 

                                                    𝑀𝑎3 =  
𝐶3

√𝛾 𝑅 𝑇3
                                           (2.3.3.2.20) 

 

𝑀𝑎3 =  
204,641

√1,333 𝑥 287 𝑥 805,6235
= 0,368613 

 

                                                      𝑀𝑎3,𝑏𝑎ğ𝚤𝑙 =  
𝑊3

√𝛾 𝑅 𝑇3
                                  (2.3.3.2.21) 

 

𝑀𝑎3,𝑏𝑎ğ𝚤𝑙 =  
494,0472

√1,333 𝑥 287 𝑥 805,6235
= 0,88991 

 

                                                            𝜌3 =  
𝑃3

𝑅 𝑇3
                                              (2.3.3.2.22) 

 

𝜌3 =  
179,13

0,287 𝑥  805,6235
= 0,7747503 𝑘𝑔/𝑚3 

 

                                                      ℎ3 = 𝑇3 𝐶𝑝                                               (2.3.3.2.23) 

 

ℎ3 = 805,623 𝑥 1,148 = 924,8557 𝑘𝑗/𝑘𝑔 

 

                                                    ℎ03 = ℎ3 + 0,5𝐶3
2                                     (2.3.3.2.24) 
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ℎ03 = 924,8557 + 0,5 𝑥 204,6412 = 21863,83 𝑘𝑗/𝑘𝑔 

 

Türbin çıkış alanı hesaplanarak 𝑟ℎ 𝑣𝑒 𝑟𝑡 yarıçapları bulunmalıdır. İlerideki 

motor nozul tasarımı kısmında lazım olacak verilerdir. [15] 

 

                                                  �̇� =  𝜌3𝐴3𝐶𝑥 (
𝑘𝑔

𝑠
)                                        (2.3.3.2.25) 

 

1,272 = 0,7747503 𝑥 𝐴3 𝑥 189,0637 

 

𝐴 = 0,008684 𝑚2 

 

𝑟ℎ

𝑟𝑡
= 0,567 

 

                                                    𝐴3 = 2𝜋𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑟𝑡 − 𝑟ℎ)                            (2.3.3.2.26) 

 

                                                           𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛 =  
𝑟ℎ+𝑟𝑡

2
                                    (2.3.3.2.27) 

 

Sonuç olarak 𝑟ℎ𝑢𝑏 = 0,03619 𝑚, 𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛 =  0,05 𝑚 ve 𝑟𝑡𝑖𝑝 = 0,063827 𝑚 

olarak hesaplanmıştır. 

Euler türbin denklemine göre türbinin üretebileceği spesifik güç; [15] 

 

                                  ∆𝑊𝑡 =  ℎ01 − ℎ03 =  
�̇�𝑡

�̇�
= (𝑈3𝐶𝜃3) − (𝑈2𝐶𝜃2)          (2.3.3.2.28) 
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∆𝑊𝑡 = ℎ01 − ℎ03 = 22066,04 − 21863,83 = 202,205 𝑘𝑗/𝑘𝑔 

 

Türbinin üreteceği güç; [15] 

 

(ℎ01 − ℎ03)�̇� = 202,205
𝑘𝑗

𝑘𝑔
 𝑥 1,272

𝑘𝑔

𝑠
= 257, 2 𝑘𝑊 

 

Türbin kademe sayısı, türbinin yaptığı iş ve çevresel hız bağıntısını içeren 

formül aşağıdaki gibidir. [15] 

 

                                                            𝑛𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 ≥  
∆𝑊𝑡

𝜓 𝑈2                                   (2.3.3.2.29) 

Türbin kadememiz 1’ dir.  

 

𝜓 𝑥 𝑈2 ≥  ∆𝑊𝑡 

 

(1,4142136 𝑥 𝑈2) 
𝑚2

𝑠2
≥  202205 

𝑚2

𝑠2
 

 

𝑈 = 378,127 
𝑚

𝑠
 

 

Hesaplanan U değeri ile türbinin üreteceği iş hesaplanarak daha önceden 

bulunan sonuç ile karşılaştırılarak U değeri doğrulanabilir. 

 

((𝑈3𝐶𝜃3) − (𝑈2𝐶𝜃2))�̇� = 378,127 
𝑚

𝑠
 𝑥 534,7528

𝑚

𝑠
𝑥1,272

𝑘𝑔

𝑠
= 257,2 𝑘𝑊  
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Daha önceden yapılan işlemde de türbinin ürettiği güç 257,2 kW hesaplanmıştı. 

Meanline yarıçapı 𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛, 0,05 m olarak hesaplanmıştı. [15] 

 

                                                      𝑈 =  Ω 𝑥 𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛 (
𝑚

𝑠
)                                (2.3.3.2.30) 

 

378,127 =  Ω 𝑥 0,05 

 

                                                     Ω =  
2𝜋𝑁

60
= 7562,54 (

𝑟𝑎𝑑

𝑠
)                         (2.3.3.2.31) 

 

Devir sayısı 72217 dev/dk hesaplanır. 

 

𝑁 = 72217 𝑑𝑒𝑣/𝑑𝑘 

 

Eğitimde anlatıldığı üzere 𝐴𝑁2 değerinin 0,3-6x 107 aralığında olup olmadığı 

kontrol edilmelidir. Değer istenilen aralıktadır. 

 

𝐴𝑁2 = 0,0043283 𝑥 722172 = 22573361,73 

 

Total to static verimi bulmak için aşağıdaki denklem kullanılır.[15] 

 

                                     ∆𝑊 =  𝜂𝑡𝑠𝐶𝑝𝑇01 [1 − (
𝑃3

𝑃01
⁄ )

𝑘−1 𝑘⁄

] (
𝑗

𝑘𝑔
)                 (2.3.3.2.35) 

 

𝜂𝑡𝑠 = 0,82 
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Total to total verim aşağıdaki denklemden hesaplabilir.[15] 

 

                                                                
1

𝜂𝑡𝑡
=  

1

𝜂𝑡𝑠
−  

𝐶3
2

2Δ𝑊
                              (2.3.3.2.36) 

 

                                                               𝜂𝑡𝑡 = 0,896 

 

Şekil 2.3.3.2.3’ e bakıldığı zaman bulunan total to total veriminin makul olduğu 

görülmektedir.[15] 

 

 

Şekil 2.3.3.2.3. Yük Katsayısı ve Akış Katsayısı ile Verim Konturları 

 

Meanline tasarımında hesaplanan açı hesaplamaları Tablo 2.3.3.2.3’ de, 

kinematik hesaplamalar Tablo 2.3.3.2.4.’ de ve termodinamik hesaplamalar Tablo 

2.3.3.2.5’ de verilmiştir. 
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Tablo 2.3.3.2.3. Meanline Tasarımı Açı Değerleri 

 

 

Tablo 2.3.3.2.4. Meanline Tasarımı Kinematik Hesaplama Değerleri 

 

 

Tablo 2.3.3.2.5. Meanline Tasarımı Termodinamik Hesaplama Değerleri 

 

 

2.3.3.3 Free Vortex Metodu 

 

Eğitimde anlatıldığı üzere kanatçık üzerinde hub, meanline ve tip kısımlarında 

çevresel hız, U farklıdır. Bu sebeple meanline tasarımında çözdüğümüz hız üçgenleri 

de yarıçap ile değişmektedir. Diğer yarıçaplardaki hız üçgenlerinin hesaplanması ile 

ancak 3 boyutlu bir kanat geometrisi elde edilebilir. Hız üçgenlerinin hesaplanmaları 

Parametre Değeri (º)

α1 -22,5

α2 67,5

α3 -22,5

ꞵ2 22,5

ꞵ3 -67,5

AÇILAR

İstasyon

Numarası

Meridyonel

Hız 

Cx

m/s

Ct

m/s

Mutlak

Hız

C

m/s

Mach

Sayıları

Ma

Çevresel

Hız

U

m/s

Wt

m/s

Bağıl

Hız

W

m/s

Bağıl

Mach

Sayısı

Mabağıl

1 189,0637 -78,3127 204,641 0,333913 - - - -

2 189,0637 456,4401 494,0472 0,844925 378,127 78,3125 204,641 0,34998

3 189,0637 -78,3127 204,641 0,368613 378,127 -456,44 494,0472 0,88991

KİNEMATİK

İstasyon

Numarası

P0

kPa

T0

K

P0,bağıl

kPa

T0,bağıl

K

Ps

kPa

Ts

K

Ts,ideal

K

ρ

kg/m
3

1 471,465 1000 471,465 1000 437,9733 981,7605 981,7605 1,554391

2 463,0467 1000 320,1503 911,931 295,2774 893,6922 890,0778 1,151225

3 195,928 823,863 294,2099 911,931 179,1331 805,6235 797,1189 0,77475

TERMODİNAMİK
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el hesabı ile veya bazı kodlar yardımı ile bilgisayarda da yapılabilir. Tasarımın bu 

aşaması el hesabı ile yapılacaktır.  

Hız üçgenlerinin el ile hesaplanmasında Radyal Eşitlik Yöntemi kullanılır. Hız 

bileşenleri Şekil 2.3.3.3.1’ de gösterilmiştir. [29] Akış viskoz değildir, sınır tabaka 

yoktur, sıcaklık değişimi görülebilir kabulleri yapılır. İzentropik olmayan radyal eşitlik 

denklemi aşağıdaki gibidir. 

 

 

Şekil 2.3.3.3.1. Hız Bileşenlerinin Gösterimi 

 

                                 
𝑑ℎ0

𝑑𝑟
= 𝑇

𝑑𝑠

𝑑𝑟
+  𝑉𝑚

𝑑𝑉𝑚

𝑑𝑟
+  𝑉𝜃

𝑑𝑉𝜃

𝑑𝑟
+

𝑉𝜃
2

𝑟
                                (2.3.3.3.1) 

 

Türbin statoru için kökten uca açıların değişmediği kabulü yapılır. Bu yüzden 

stator için bir tasarım yapılmayacaktır. Rotor için Free Vortex metodu ile kökten uca 

açı ve hız değerleri aşağıda verilmiştir.  

Daha öncesinde meanline için yarıçap 0,05 metre ve 𝐶𝜃 -78,3127 m/s 

hesaplanmıştı. O halde free vortex metodu ile hesaplamalar yapılır. Hız üçgenleri Şekil 

2.3.3.3.2’ deki gibi baz alınmıştır. 𝛼1, 𝛼3 𝑣𝑒 𝛽3 açıları negatif, 𝛼2 𝑣𝑒 𝛽2 açıları ise 

pozitiftir. 
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Şekil 2.3.3.4.2. Türbin Kademesi Hız Üçgenleri 

 

𝐶𝜃𝑟 = 𝑆𝑎𝑏𝑖𝑡 

 

−78,3127𝑥0,05 =  −3,915635 

Hub için; 

𝐶𝜃 =
−3,9156

0,03619
= −108,1966 𝑚/𝑠 

Tip için; 

𝐶𝜃 =
−3,9156

0,063827
= −61,3470 𝑚/𝑠 

 

Yapılan hesaplamalar Tablo 2.3.3.3.1 ve Tablo 2.3.3.3.2’ de verilmiştir. 

 

Hub 0,040777 308,32502 456,44 148,11498 67,5 38,07

Meanline 0,05 378,1273 456,44 78,3127 67,5 22,5

Tip 0,059355 448,8749 456,44 7,56 67,5 2,5

r

(m)

Cθ

(m/s)

U

(ms)

Wθ

(m/s)

α

(º)

ꞵ

(º)

Cθ2 = 456,44 m/s Cx2 = 189,0637 m/s
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Tablo 2.3.3.3.1. Free Vortex Hesaplamaları 

 

 

Tablo 2.3.3.3.2. Free Vortex Hesaplamaları 

 

2.3.3.4. Kanatçık Sayılarının Hesabı 

Zweifel katsayısı aşağıdaki denklem ile hesaplanır. Zweifel katsayısının 

optimum değeri olarak 0,8 önerilir. Bazı kaynaklarda ise stator için 0,8-1,15, rotor için 

0,8-1,25 aralığında olabileceği verilmiştir. [15] 

  

                                         𝑍 = 2(
𝑠

𝑏
)[𝑐𝑜𝑠2𝛼2(𝑡𝑎𝑛𝛼1 + 𝑡𝑎𝑛𝛼2]                     (2.3.3.4.1) 

 

Şekil 2.3.3.4.1’ de temsili bir resim verilmiştir. [15] 

 

Şekil 2.3.3.4.1 Temsili 

Stator için Zweifel katsayısının 0,8 seçilmesi durumunda s/b oranı 1,365 

hesaplanır. H/b oranı için genellikle 1-2 arasında seçilir bazı durumlarda daha yüksek 

de seçilebilir. [15] Stator için H=0,01378 m hesaplanmıştı. H/b oranının 1 seçilmesi 

durumunda s değeri aşağıda hesaplanmıştır. 

Hub 0,03619 273,6886 -108,197 -381,885 -29,7819 -63,135

Meanline 0,05 378,1273 -78,3127 -456,44 -22,5 -67,5

Tip 0,063827 482,6945 -61,347 -544,042 -17,977 -70,8371

Cθ3 = 78,31267 m/s Cx3 = 189,0637 m/s

r

(m)

U

(ms)

Cθ

(m/s)

Wθ

(m/s)

α

(º)

ꞵ

(º)



93 

 

 

𝐻

𝑏
= 1 𝑖ç𝑖𝑛 𝑏 = 0,01378 𝑚 

 

𝑠

𝑏
= 1,365 

 

𝑠 = 0,018819 𝑚 

 

Statordaki kanatçık sayısı;  

 

                                                       𝑁𝑠 =  
2𝜋𝑟𝑚

𝑠
                                               (2.3.3.4.2) 

 

𝑁𝑠 =  
2𝜋0,05

0,018819
= 16,69 ≅ 17 

 

Stator kanatçık sayısı Zweifel katsayısı = 0,8 olduğu kabulüyle H/b oranının 1 

olduğu durumda 17 bulunmuştur. 

Stagger açısı,𝛾 aşağıdaki denklem ile hesaplanabilir. [15] 

 

𝑡𝑎𝑛𝛾 =  
1

2
(𝑡𝑎𝑛𝛽2 − 𝑡𝑎𝑛𝛽1) 

 

𝛾 = −11,70º 

 

C değeri aşağıdaki gibi hesaplanır. [15] 
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𝐶 =  
𝑏

𝑐𝑜𝑠𝛾
=

0,01378

𝑐𝑜𝑠 − 11,7
= 0,014072 𝑚 

 

Rotor için H=0,027637 m hesaplanır. H/b oranının 1 seçilmesi durumunda b 

değeri aşağıda hesaplanmıştır. 

 

𝐻

𝑏
= 1 𝑖ç𝑖𝑛 𝑏 = 0,027637 𝑚 

 

Zweifel katsayısı 0,8 için s/b oranı 0,2343 hesaplanır.  

 

𝑠 = 0,0064753 𝑚 

 

Rotor için kanatçık sayısı; 

                                                          𝑁𝑅 =  
2𝜋𝑟𝑚

𝑠
                                               (2.3.3.4.3) 

 

𝑁𝑅 =  
2𝜋0,05

0,0064753
= 48,51 ≅ 49 

 

Rotor kanatçık sayısı Zweifel katsayısı = 0,8 olduğu kabulüyle H/b oranının 1 

olduğu durumda 73 bulunmuştur.  

 

C değeri değeri aşağıdaki gibi hesaplanır. [15] 

 

𝐶 =  
𝑏

𝑐𝑜𝑠𝛾
=

0,018578

cos (−54,74)
=  0,03218 𝑚 
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2.3.3.5. Türbindeki Kayıplar 

Türbin kayıplarının hesaplanması için Kacker ve Okapuu’ nun çalışması 

kullanılacaktır. [68] Denklemde Y toplam basınç kaybı, Yp profil kaybı, Ys ikincil 

kayıp, Ytl tip leakage kaybı ve XTe e firar kenarı kaybıdır. [30] 1 alt indisi giriş 

koşullarını, 2 alt indisi çıkış koşullarını temsil etmektedir (Şekil 2.3.3.5.1). 

 

                                                𝑌 = (𝑌𝑃 + 𝑌𝑆 + 𝑌𝑇𝐸𝑇)𝜒𝑇𝑒                                

(2.3.3.5.1) 

 

Şekil 2.3.3.5.1 Terminoloji 

 

Statorun basınç kayıp katsayının hesaplanması için gerekli olan bilgiler aşağıda 

verilmiştir. 

𝛼1 =  −22,5 ° 

𝛼2 =  67,5 ° 

𝛽1 =  0 ° 

𝛽2 =  22,5 ° 
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• Profil Kayıp Katsayısının Hesaplanması 

 

Profil kayıp katsayısı aşağıdaki denklem ve grafikler yardımı ile hesaplanır. 

 

𝑌𝑃(𝑖=0) =  {𝑌𝑃 (𝛽1=0)
+ (

𝛽1

𝛼2
)

2

[𝑌𝑃 (𝛽1=−𝛼2)
− 𝑌𝑃 (𝛽1=0)

]} (
𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑐⁄

0,2
)

−𝛽1
𝛼2

⁄

 

(2.3.3.5.2) 

 

 

Şekil 2.3.3.5.2. 𝛽1𝑘=0 𝑣𝑒 𝛽1𝑘=−𝛼2
 için 𝑌𝑃 Değeri 

 

S değeri daha önce 0,018819 ve C değeri de 0,02387 hesaplanmıştır. S/C değeri 

ise 0,7884’ dür. Grafiklerden yaklaşık olark YP değeri 𝛽1𝑘 = 0 için 0,034 okunur. 

tmax/c değeri Şekil 2.3.3.5.3’ den 0,16 olarak okunur. 

𝑌𝑃(𝑖=0) =  {0,034 +  0} (
0,16

0,2
)

0

= 0,034 
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Şekil 2.3.3.5.3. tmax/c Oranı Grafiği 

• İkincil Kayıp Katsayısının Hesaplanması 

İkincil kayıp katsayısı aşağıdaki denklem yardımı ile hesaplanır. [68] 

 

𝑌𝑆 = 0,0334 𝑓(𝐴𝑅) (
𝑐𝑜𝑠𝛼2

𝑐𝑜𝑠𝛽1
) (

𝐶𝐿

𝑠/𝑐
)

2 𝑐𝑜𝑠2𝛼2

𝑐𝑜𝑠3𝛼𝑚
 

 

𝐶𝐿

𝑆/𝐶
= 2(𝑡𝑎𝑛𝛼1 + 𝑡𝑎𝑛𝛼2)𝑐𝑜𝑠𝛼𝑚 = 2(𝑡𝑎𝑛 ((−22,5) + 𝑡𝑎𝑛67,5)) cos(−54,735)

= 2,3094 

 

𝛼𝑚 = 𝑡𝑎𝑛−1 [
1

2
(𝑡𝑎𝑛𝛼1 − 𝑡𝑎𝑛𝛼2)] = 𝑡𝑎𝑛−1 [

1

2
(tan (−22,5) − 𝑡𝑎𝑛67,5)] = -54,735º 

 

Daha önceden kanat uzunluğu (h) ve c değeri hesaplanmıştı. 

 

ℎ

𝑐
=  

0,01378

0,02387
= 0,5773 ≤ 2 𝑖ç𝑖𝑛; 

 

𝑓(𝐴𝑅) =  
1 − 0,25√2 − (

ℎ
𝑐)

ℎ/𝑐
=

1 − 0,25√2 − (0,5773)

0,5773
= 1,215684317 
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𝑌𝑆 = 0,0334 𝑥 1,215684317 𝑥 (
𝑐𝑜𝑠67,5

𝑐𝑜𝑠0
) 2,30942

𝑐𝑜𝑠267,5

𝑐𝑜𝑠3(−54,735)
= 0,029 

 

• Firar Kenarı Kayıp Katsayısının Hesaplanması 

Firar kenarı kayıp katsayısı aşağıdaki denklem ile hesaplanır. Ma2 daha önce 

0,8449 hesaplanmıştır. ∆𝜙𝑇𝐸𝑇
2  katsayısı 𝑌𝑃’ nin hesaplandığı  yöntem ile 0,034 

hesaplanır. 

 

𝑌𝑇𝐸𝑇 =  

[1 −
𝛾 − 1

2 𝑀𝑎2
2 (

1
1 − ∆𝜙𝑇𝐸𝑇

2 − 1)]
−𝛾/(𝛾−1)

− 1

1 − (1 +
𝛾 − 1

2 𝑀𝑎2
2)

−𝛾/(𝛾−1)
= 0,029 

 

 

𝑌 = (𝑌𝑃 + 𝑌𝑆 + 𝑌𝑇𝐸𝑇) = 0,034 + 0,00122 + 0,029 = 0,06422 

 

Toplam kayıp katsayısı 0,06422 olarak hesaplanır. Tasarım yapılırken toplam 

kayıp katsayısı 0,05 kabulü ile çözüm yapılmıştır. Toplam kayıp katsayısının 

düzeltilmesi iteratif bir süreç gerektirmektedir. Zaman yetersizliği sebebi ile toplam 

kayıp katsayısı için iterasyon çalışması yapılamayacaktır. 
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2.4 İkincil Akış Yolları ve Yağlama Konseptinin Detayları 

Detay tasarımı yapılacak motorda seçilen malzeme çalışma sıcaklığına 

dayanabileceği için türbin soğutma yapılmayacaktır ve ‘‘local ingress’’ önlenmesi için 

disk yüzeylerine aşağıdan yukarıya ikincil akış havası yollanmayacaktır.  Motorun 

çalışma süresi, ağırlık ve geometrik kısıtlar düşünüldüğünde açık sistem yağlama 

yapılmasına karar verilmiştir. Sızdırmazlık elemanı olarak geniş sıcaklık, basınç 

çalışma aralıklarının olması ve maliyetlerinin düşük olması sebebiyle labirent keçe 

seçilmiştir.  Performans açısından avantajları göz önünde bulundurularak düz labirent 

keçe seçimi yapılmıştır.  

Bu başlık altında eksenel yük hesaplamaları, radyal yük hesaplamaları, seal 

tasarımı, yağlama sistemi tasarımı yapılmıştır. 

 

2.4.1. Eksenel Yük Hesaplamaları 

 Eksenel yük hesaplamaları kısmında türbin rotor diski ve kanatçığı, kompresör 

eksenel yük hesaplamaları yapılmıştır. 

 

2.4.1.1. Türbin Rotoru Eksenel Yük Hesabı 

Türbin rotorunun eksenel yük hesabı eğitimde anlatılan 4 yöntem ile de 

yapılacak hesaplanan sonuçlar birbirleri ile kıyaslanıp alınan kabullerin makul olup 

olmadığına karar verilip en detaylı ve dolayısı ile en doğru sonucu veren çözüm 

yöntemi ve cevabı türbin rotorunun eksenel kuvveti olarak kabul edilecektir. 
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Şekil 2.4.1.1.1. Şematik Gösterim 

1. Yöntem 

Türbin rotoru eksenel yük hesabında aşağıdaki denklemler yardımı ile Ps2 

basınçları bulunacaktır. 𝛽 oranı eğitimde anlatıldığı üzere 0,4-0,5 aralığında bir değer 

seçilecektir. Türbin rotoru için hesaplamalarda kullanılacak bilgilerin özeti 

Tablo2.4.1.1.1’ de verilmiştir. Herhangi bir CFD analiz yapılmadığı için Ps2 

noktalarındaki basınçlar performans çevriminden gelen Ps basınçları kabul alınarak 

hesaplama yapılmıştır. Devir sayısı 72217 dev/dk’ dır.  

 

k5 = ρω2 = ρβ2Ω2 

 

P2s = P1s + 
𝑘5

2
(r2

2 − r1
2) 

 

r2 

r2 
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𝐹 =  𝜋 𝑃2(𝑟2
2 − 𝑟1

2) −
𝜋 𝜌 𝛽2Ω2𝑟2

2

2
(𝑟2

2 − 𝑟1
2) +

𝜋 𝜌 𝛽2Ω2

4
(𝑟2

4 − 𝑟1
4) 

 

Tablo 2.4.1.1.1. Türbin Rotoru Girdileri 

 

 

F2a kuvveti için hesaplamalar; 

 

(𝑟2
2 − 𝑟1

2) = (0,0407772 − 02) = 1,66276 𝑥 10−3 

 

ρ = 1,1512253 kg/m3 

 

Ω =  
2 π n

60
=  

2 x π x 72217

60
= 7562, 546 rad/s 

 

k5 = 1,1512253 x 0,42 x 7562,5462 = 10534559,17 

 

𝑃2𝑠 − 𝑃1𝑠 =
10534559,17

2
 𝑥 1,66276 𝑥 10−3 = 8758,22 𝑃𝑎 

 

P1s = 286518,77 Pa 

 

Yer Kuvvet Yön
r2 

(mm)

r1  

(mm)

P2s  

(Pa)

P1s  

(Pa)

T0

(K)

n 

(dev/dk)
ꞵ

Fwd F2a 1 40,777 0 295277 286518,8 1000 72217 0,4

Faft F2b -1 36,19 0 179133 173257,2 823 72217 0,45
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𝐹2𝑎 =  𝜋 𝑥 295277 𝑥 (0,040772 − 02)

−
𝜋 𝑥 1,15122 𝑥 0,42 x 7562,5462 𝑥 02

2
(0,040772 − 02)

+
𝜋 𝑥 1,15122 𝑥 0,42 𝑥 7562,5462

4
(0,040774 − 04) = 1522,003 𝑁 

 

F2b kuvveti için hesaplamalar; 

 

(𝑟2
2 − 𝑟1

2) = (0,036192 − 02) = 1,31 𝑥 10−3 

 

ρ = 0,7747503 kg/m3 

 

Ω =  
2 π n

60
=  

2 x π x 72217

60
= 7562, 546 rad/s 

 

k5 = 0,7747503 x 0,452 x 7562,5462 = 8972694,95  

 

𝑃2𝑠 − 𝑃1𝑠 =
8972694,95

2
 𝑥 1,31 𝑥 10−3 = 5875,84 𝑃𝑎 

 

P1s = 173257,15 Pa 

𝐹2𝑏 =  𝜋 𝑥 179133 𝑥 (0,036192 − 02)

−
𝜋 𝑥 0,7747503 𝑥 0,452 x 7562,5462 𝑥 02

2
(0,036192

− 02)

+
𝜋 𝑥 0,7747503 𝑥 0,452 𝑥 7562,5462

4
(0,036194 − 04)

= 725,227 𝑁 

 

F2a kuvvetinin yönü pozitif iken F2b kuvvetinin yönü negatiftir. Bu sebeple; 

 

Σ𝐹 = 1522,003 − 725,227 = 796,776 𝑁 
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Bulunan değer ile eğitimde anlatılan diğer 3 yöntem kullanılarak hesaplanan 

eksenel yük kıyaslanacak ve yapılan 𝛽 kabulünün doğruluğunun bir sağlaması 

yapılacaktır. 

 

2. YÖNTEM 

Kuvvet aşağıdaki denklem ile hesaplanır. 

 

𝐹 =  𝑃𝑠2𝜋(𝑟2
2 − 𝑟1

2) 

 

𝐹2𝑎 = 295277 𝑥 𝜋 𝑥 (0,0407772 − 02) = 1542,446 𝑁 

 

𝐹2𝑏 = 179133 𝑥 𝜋 𝑥 (0,036192 − 02) = 737,059 𝑁 

 

Kuvvetlerin yönlerinden dolayı; 

 

Σ𝐹 = 1542,446 − 737,059 = 805,387 𝑁 

3. YÖNTEM 

Kuvvet aşağıdaki denklem ile hesaplanır. 

 

Δ�̅� =  𝜋(𝑟2
2 − 𝑟1

2)(
𝑃𝑠1 + 𝑃𝑠2

2
) 

 

Δ�̅�2𝑎 =  𝜋(0,0407772 − 02) (
286518,8 + 295277

2
) = 1519,5709 𝑁 
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Δ�̅�2𝑏 =  𝜋(0,036192 − 02) (
179133 + 173257,2

2
) = 724,97 𝑁 

 

Kuvvetlerin yönlerinden dolayı; 

Σ𝐹 = 1519,5709 − 724,97 = 794,599 𝑁 

 

4. YÖNTEM 

Kuvvet aşağıdaki denklem ile hesaplanır. 

 

Δ�̅� =  
2𝜋𝐴

3
(𝑟2

3 − 𝑟1
3) +  𝜋𝐵(𝑟2

2 − 𝑟1
2) 

 

𝐴 =  
𝑃𝑠2 − 𝑃𝑠1

𝑟2 − 𝑟1
                      𝐵 =  𝑃𝑠1 − 𝐴𝑟1 

F2a için; 

 

𝐴 =  
295277 − 286518,8

0,040777 − 0
= 214783,9             𝐵 =  286518,8 − 214783,9 𝑥 0

= 286518,8 

 

Δ𝐹2𝑎
̅̅ ̅̅ =  

2 𝑥 𝜋 𝑥 214783,9

3
(0,0407773 − 03) +  𝜋 𝑥 286518,8 𝑥 (0,0407772 − 02)

= 1527,196 𝑁 

F2b için; 

 

𝐴 =  
179133 − 173257,2

0,03619 − 0
= 162360,9             𝐵 =  173257,2 − 162360,9 𝑥 0

= 173257,2 
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Δ𝐹2𝑏
̅̅ ̅̅ =  

2 𝑥 𝜋 𝑥 162360,9

3
(0,036193 − 03) +  𝜋 𝑥 173257,2 𝑥 (0,036192 − 02)

= 729,001 𝑁 

 

Kuvvet yönlerinden dolayı; 

∆𝐹 = 1527,196 − 729,001 = 798,195 𝑁 

 

Türbin rotorunun eksenel kuvvet hesabında kullanılan yöntemlere göre 

hesaplanan eksenel kuvvetler Tablo 2.4.1.1.2’ de grafiği Şekil 2.4.1.1.2’ de verilmiştir. 

Görüleceği üzere farklı yöntemler ile hesaplanan sonuçlar eğitimde anlatıldığı gibi bir 

ilişki içerisindedir. Bu durumda başta kabulünü yaptığımız 𝛽 değeri makul olduğunun 

bir kanıtıdır. Eğitimde anlatıldığı üzere kullanılan 1. yöntem çok daha detaylı olduğu 

için türbin rotoru eksenel kuvveti olarak 796,772 N alınmıştır. 

 

Tablo 2.4.1.1.2. Kullanılan Yöntemler ve Hesaplanan Eksenel Kuvvetler 

 

 

 

Yöntem

Numarası
1 2 3 4

Kuvvet

(N)
796,772 805,387 794,599 798,195
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Şekil 2.4.1.1.2. Kullanılan Yöntemler ve Hesaplanan Eksenel Kuvvetlerin Grafiği 

 

2.4.1.2. Türbin Rotoru Aero Yükü Hesabı 

 

Şekil 2.4.1.2.1. Şematik Gösterim 

 

Aero yükü aşağıdaki denklemde verildiği gibi hesaplanır.  

 

𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 = 𝐹𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 + 𝐹𝑝𝑙𝑎𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚 + 𝐹𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚 

 

𝐹𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 eğitimde anlatıldığı üzere aşağıdaki gibi hesaplanır. Ps1 ve Ps2 ortalama 

basınçları türbin aerodinamik tasarımından sırasıyla 463,046 kPa ve 195,928 kPa 

gelmektedir. 𝑅1𝑖 40,77 mm, 𝑅2𝑖  𝑣𝑒 𝑅2𝑜 49 mm, 𝑅1𝑜 36,19 mm’ dir.  

 

𝐴𝑖 = 𝜋(𝑅2𝑖
2 − 𝑅1𝑖

2 ) =  𝜋 (0,0492 − 0,040772) = 0,002321 𝑚2 
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𝐴𝑜 = 𝜋(𝑅2𝑜
2 − 𝑅1𝑜

2 ) =  𝜋 (0,0492 − 0,036192) = 0,003428 𝑚2 

 

𝐹𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 = (𝑃𝑠1𝐴𝑖(1)) + (𝑃𝑠2𝐴𝑜(−1)) 

 

𝐹𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 = (463046 𝑥 0,002321 𝑥 1) + (195928 𝑥 0,003428 𝑥 (−1))

= 403,0305 𝑁 

 

𝐹𝑝𝑙𝑎𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚 eğitimde anlatıldığı üzere aşağıdaki gibi hesaplanır. Hesaplamalar 

‘‘hub platformu’’ için yapılmıştır. Herhangi bir CFD analiz yapılmadığı için hub 

platformundaki basınçlar için türbin aerodinamik tasarımından gelen Ps1 ve Ps2 statik 

basınçları kabul alınarak hesaplamalar yapılmıştır. Ps1 basıncı 295,277 kPa, Ps2 

basıncı 179,133 kPa’ dır. R1i 40,77 mm ve R2i 36,19 mm’ dir. 

 

𝐴ℎ =  𝜋(𝑅1𝑖
2 − 𝑅10

2 ) =  𝜋(0,0407772 − 0,036192) = 0,001109132 𝑚2  

 

𝐹𝑝𝑙𝑎𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚 =  
(𝑃𝑠1 + 𝑃𝑠2)

2
 𝐴ℎ(−1) 

 

𝐹𝑝𝑙𝑎𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚 =  
(295277 + 179133)

2
 𝑥 0,001109132 𝑥 (−1) =  −263,0916175 𝑁 

 

𝐹𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚 eğitimde anlatıldığı üzere aşağıdaki gibi hesaplanır. Kütlesel debi, 

W performans çevriminden 1,272 kg/s’ dir. Yoğunluk ve hız aşağıdaki denklemler ile 

hesaplanır. 

 

𝜌 =  
𝑃

𝑅𝑇
                   𝑉 =  

𝑊

𝜌𝐴
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𝐹𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚 = (𝑊 𝑉𝑖 (1)) + (𝑊 𝑉𝑜 (−1)) 

 

𝐹𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚 = (1,272 𝑥 476,1428 𝑥 (1)) + (1,272 𝑥 478,8924 𝑥 (−1))

=  −3,624 𝑁 

 

Böylelikle 𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 hesaplanabilir. 

 

𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 = 𝐹𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 + 𝐹𝑝𝑙𝑎𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚 + 𝐹𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚 = 403,0305 − 263,0916 − 3,624

= 136,3142 𝑁 

 

2.4.1.3. Kompresör Eksenel Yük Hesabı 

Hesaplamalarda kullanılacak olan, performans çevriminden ve radyal 

kompresör tasarımından gelen veriler Tablo 2.4.1.3.1’ de verilmiştir. Tabloda P1 ve T1 

impeller girişindeki basınç ve sıcaklığı, P2 ve T2 impeller çıkışındaki basınç ve 

sıcaklığı, r1,h impeller girişi hub yarıçapını, r1,s impeller girişi shroud yarıçapını, r2 

impeller çıkış yarıçapını, rL CDP seal dış yarıçapını, r0 şaft yarıçapını, �̇� kütlesel 

debiyi, n devir hızını temsil etmektedir.  

 

Tablo 2.4.1.3.1. Hesaplamalarda Kullanılacak Olan Veriler 

 

 

Net eksenel yük aşağıdaki formül ile ifade edilmektedir. [67] 

 

𝐹 =  𝐹𝑒𝑦𝑒+𝑛𝑜𝑠𝑒 + 𝐹𝑠ℎ𝑟𝑜𝑢𝑑 + 𝐹𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒 − 𝐹𝑏𝑎𝑐𝑘𝑑𝑖𝑠𝑘 

İmpeller

Giriş

P1

İmpeller

Giriş

T1

İmpeller

Çıkış

P2

İmpeller

Çıkış

T2
Pamb

Giriş

Hub

Yarıçapı

r1h

Giriş 

Shroud

Yarıçapı

r1s

İmpeller

Çıkış

Yarıçapı

r2

 Seal

Dış

Yarıçapı

rL

Şaft

Yarıçapı

r0

Kütlesel

Debi

ṁ
n

Pa K Pa K Pa m m m m m kg/s dev/dk

82134,5 252,6039 193013 359,8307 101325 0,017941 0,040499 0,062306 0,04 0,006 1,2672 72217
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𝐹𝑒𝑦𝑒+𝑛𝑜𝑠𝑒 =  𝑃1

𝜋

4
(𝑑1,𝑠

2 ) = 82134,5 𝑥 
𝜋

4
 𝑥 (0,0809982) = 423,22 𝑁 

 

𝐹𝑠ℎ𝑟𝑜𝑢𝑑 =  [
1

2

�̅�

2
(1 − 𝑓2)(2𝜋𝑛)2(𝑟2

2 + 𝑟1,𝑠
2 ) + 𝑃1 −

𝜌1

2
(1 − 𝑓2)𝑈1

2] 𝜋(𝑟2
2 − 𝑟1,𝑠

2 ) 

 

Denklemdeki �̅� ortalama gaz yoğunluğunu, f ‘‘fraction’’ ı temsil etmektedir, 0,5 ile 1 

arasında değerler almaktadır. Tiainen vd. yaptığı çalışmada olduğu gibi bu 

hesaplamada da 0,5 değerinde sabit kabul edilmiştir. Kompresör aerodinamik 

tasarımından 𝜌1 𝑣𝑒 𝜌2 sırası ile 1,132932 ve 1,868664 kg/m3’ dür. Denklemdeki n, 

Hertz cinsinden devir hızıdır ve performans çevriminden gelmektedir.  [67]  

 

�̅� =  
1,132932 + 1,868664

2
= 1,500798 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

 

𝑈1 =  𝜋𝑛𝑑1,𝑠
2 =  𝜋 𝑥 1203,617 𝑥 0,0809982 = 306,27555 𝑚/𝑠 

 

𝐹𝑠ℎ𝑟𝑜𝑢𝑑 =  [
1

2

1,500798

2
(1 − 0,52)(2 𝑥 𝜋 𝑥 1203,617)2(0,0623062 + 0,0404992)

+ 82257 −
1,132932

2
(1 − 0,52)306,275552] 𝜋(0,0623062

− 0,0404992) = 923,7304 𝑁 

 

𝐹𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒 =  
�̇�2

𝜌1
𝜋
4 (𝑑1,𝑠

2 − 𝑑1,ℎ
2 )

=  
1,26722

1,132932 𝑥 
𝜋
4  𝑥 (0,0809982 − 0,0358822)

= 342,2361 𝑁 
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𝐹𝑏𝑎𝑐𝑘𝑑𝑖𝑠𝑘 aşağıdaki formül ile hesaplanır. P yerine yazılarak integral çözülür. [67] 

 

𝐹𝑏𝑎𝑐𝑘𝑑𝑖𝑠𝑘 =  𝑃𝑎𝑚𝑏𝜋𝑟0
2 + (

𝑃𝑎𝑚𝑏 + 𝑃𝑟𝐿

2
) 𝜋(𝑅𝑙

2 − 𝑟0
2) + ∫ 𝑃2𝜋𝑟𝑑𝑟

𝑟2

𝑟𝐿

 

 

𝑃 =  𝑃2 [
𝛾 − 1

2𝛾𝑃2
𝜌1𝑓2𝜔2(𝑟2 − 𝑟2

2) + 1]
𝛾/(𝛾−1)

 

 

𝐹𝑏𝑎𝑐𝑘𝑑𝑖𝑠𝑘 =  𝑃𝑎𝑚𝑏𝜋𝑟0
2 + (

𝑃𝑎𝑚𝑏 + 𝑃𝑟𝐿

2
) 𝜋(𝑅𝑙

2 − 𝑟0
2)

+ ∫ 𝑃2 [
𝛾 − 1

2𝛾𝑃2
𝜌1𝑓2𝜔2(𝑟2 − 𝑟2

2) + 1]
𝛾/(𝛾−1)

2𝜋𝑟𝑑𝑟
𝑟2

𝑟𝐿

= 2118,084 𝑁 

 

Kompresör eksenel yükü -428,9 N olarak hesaplanır. 

 

𝐹 = 423,22 + 923,304 + 342,2361 − 2118,084 = −428,9 𝑁  

 

Motor eksenel yük hesabı için türbin rotorundaki ve radyal kompresördeki gerekli 

hesaplamalar yapılmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda net eksenel kuvvet 504,19 N 

hesaplanmıştır. 

  

Net Eksenel Kuvvet = 796,772+136,3142-428,9 = 504,19 N 
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2.4.2 Radyal Yük Hesapları 

ISO 1940 standartı esas alınarak radyal yük izin verilen ‘‘unbalance’’ 

üzerinden hesaplanmıştır. İzin verilen unbalance grade derecesi G6,3 olarak seçilmiştir 

(Şekil 2.4.2.2). Motor şaftı 7 ayrı parçaya bölünerek kütleleri çıkarılmıştır (Şekil 

2.4.2.1) . M1-M3-M4-M5-M6-M7-M9 şaft kütlelerini temsil etmektedir. M2 

kompresör kütlesi ve M8 türbin kütlesidir. Tablo 2.4.2.1’ de gram cinsinden kütleler 

ve Tablo 2.4.2.2’ de milimetre cinsinden şaft parçalarının uzunlukları verilmiştir.[69] 

 

 

Şekil 2.4.2.1. Şaft şematik şekli ve uzunlukları 

 

Tablo 2.4.2.1. Kütleler 

 

 

 

Tablo 2.4.2.2. Uzunluklar 

 

 

 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

gram 35,825 520,11 12,49 38,4974 582,56 38,4974 11,175 731,97 11,175

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

mm 27,25 54,5 64 86 179,75 273,5 294,5 303 311,5
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Şekil 2.4.2.2. Guidance for balance quality grades for rotors in a constant (rigid) 

state[69] 

 

 Şekil 2.4.2.2’deki balans kalite grade derecesi seçildikten sonra hesaplanan izin 

verilen balansa göre rulman yataklarına gelen radyal yükler hesaplanacaktır. 

Hesaplanan izin verilen unbalance daha sonra yataklara dağıtılacaktır. Bu sebeple şaft, 

kompresör ve türbin ağırlarının ağırlık merkezi hesaplanmalıdır. Y düzlemindeki 
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ağırlık merkezinin 0 noktası olduğu bilinmektedir. Bu nedenle ağırlıkların sadece X 

düzlemindeki ağırlık merkezi koordinatı hesaplanmalıdır. Kompresör ağırlığı 520,11 

gram, türbin ağırlığı 731,97 gram ve şaft ağırlığı 730,22 gramdır. Toplam ağırlık 

1982,3 gramdır. 

                                                        

�̅� =
∑ 𝑚 × 𝑥𝑛

𝑖

∑ 𝑚𝑛
𝑖

                                                     (2.4.2.1) 

 

x̅ =

∑ 35,825×27,25+520,11×54,5+12,49×64+38,4974×86+582,56×179,75+38,4974×273,5+11,175×294,5+731,97×303+11,175×311,59
i

∑ 1982,39
i

   

 

 

�̅� = 190,302 𝑚𝑚  (𝐾ü𝑡𝑙𝑒𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘 𝑚𝑒𝑟𝑘𝑒𝑧𝑖) 

 

• Permissible residual unbalance (ISO 1940): 

 

𝑈𝑝𝑒𝑟 = 1000 ∗
(𝑒𝑝𝑒𝑟Ω) ∗ 𝑚

Ω
 

 

𝑈𝑝𝑒𝑟 = 1000 ∗
(6,3) ∗ 1982,3 

7562,5465
= 1,6513602 𝑔. 𝑚𝑚

= 1,6513602 ∗ 10^(−6) 𝑘𝑔. 𝑚 

 

Unbalance miktarı merkezden yarıçapa doğru arttığı için bulunan birim 

yarıçaptaki unbalance miktarı rulman dm uzunluğu ile çarpılmalıdır. 

 

𝑈𝑝𝑒𝑟 = 1,6888403 × 28,5 = 47,063767 
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Şekil 2.4.2.3. Şematik Gösterim 

 

 Şaftın ağırlık merkezi 190,302 mm kompresör, şaft ve şaft ağırlığı Şekil 

2.4.2.3’teki yapıya benzetilerek hesaplanan unbalance rulman yataklarına 

dağıtılmıştır. 

 

                                                           𝑈𝑝𝑒𝑟𝐴 =
𝑈𝑝𝑒𝑟 × 𝐿𝐵

𝐿
                                          (2.4.2.2) 

                                     

                                                            𝑈𝑝𝑒𝑟𝐵 =
𝑈𝑝𝑒𝑟 × 𝐿𝐴

𝐿
                                           (2.4.2.3) 

 

 Burada LB uzunluğu 76,69804792 mm, LA uzunluğu 97,80195208 mm ve L 

uzunluğu 174,5 mm olarak hesaplanmıştır. 

 

𝑈𝑝𝑒𝑟𝐴 =
47,063767 𝑔. 𝑚𝑚 × 76,69804792  𝑚𝑚

174,5   𝑚𝑚
= 20,68595454 𝑔. 𝑚𝑚 
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𝑈𝑝𝑒𝑟𝐵 =
47,063767 𝑔. 𝑚𝑚 × 97,80195208  𝑚𝑚

174,5   𝑚𝑚
= 26,3778125 𝑔. 𝑚𝑚 

 

• Specification of balance tolerans based on bearings force limits (ISO 

1940): 

                                                                

𝑈𝑝𝑒𝑟 =
𝐹

Ω2
                                              (2.4.2.4) 

 

20,68595454  ∗ 10^(−6) =
𝐹𝐴

(7562,5465)2
 

 

𝐹𝐴𝑟 = 1183,07 𝑁 

 

26,3778125 ∗ 10^(−6) =
𝐹𝐵

(7562,5465)2
 

 

𝐹𝐵𝑟 = 1508,6 𝑁 

 

2.4.3 Rulman Seçimi 

Eğitimde denildiği üzere ve yapılan benchmarklar ile rulman tipinin tekli eğik 

bilyalı rulman olması gerektiğine karar verilmiştir. Her iki rulman içinde  7203B kodlu 

rulman tercih edilmiştir. Teknofest ikinci faz eğitiminde de anlatıldığı üzere TJ120 ve 

TR40 motorlarında eğik bilyalı rulman tercih edildiği görülmüştür. Rulman seçimi bu 

tercihler de göz önünde bulundurularak yapılmıştır. 

Ön tarafta kullanılacak olan rulmanın hem radyal hem eksenel yüklere maruz 

kalması sebebi ile kontak açısının 40º olmasına karar verilmiştir. Rulman seçimi için 

NSK markasından yapılmıştır. [70] Mekanik tasarımda şaft çapı 17 milimetre olarak 
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belirlenmiştir. Gelen yüklere ve şaft çapına uygun olan 40º kontak açılı tekli eğik 

bilyalı rulman katalogdan seçilmiştir. Rulman kodu 7203B’dir (Şekil 2.4.3.1).  

Kullanılacak olan iki rulmanın konstrüktif açıdan doğru montajlanabilmesi için 

bir rulman sabit bir rulman hareketli olarak takılacaktır. Sabit olan rulman kompresör 

tarafındaki olarak belirlenip eksenel ve radyal yük soğuk bölgedeki rulmana 

taşıtılmıştır. Rulmanların motor üzerindeki yerleşim yerleri Şekil 2.4.3.2’ de 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 2.4.3.1. Rulman parametreleri 

 

 

Şekil 2.4.3.2. Rulman Konum Kesit Görüntüsü 
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2.4.4 Yağlama Sistemi Hesaplamaları 

Bu kısımda seçilen rulmanlara göre yağlama sistemi tasarımı yapılmıştır. 

Tasarımı yapılan motorda yakıt ile açık sistem yağlama yapılacaktır. Rulmanların ne 

kadar ısınacağı Palmgren Metodu kullanılarak hesaplanmış ardından literatürden elde 

edilen bilgiler ile yağlama borularının ve nozulunun geometrik büyüklükleri 

hesaplanmıştır.  

Şekil 2.4.4.1’ de rulmanların konumları ve yağlama sisteminin geçeceği yol 

kırmızı çizgiler ile ifade edilmiştir. Sıcak bölgedeki rulmanı yağlamak artan sıcaklık 

ile  zorlaşmaktadır. Bu sebeple yağlama borusu mümkün olan en soğuk bölgeden 

geçirilmeye çalışılmıştır. Soğuk bölgedeki yağlama borusunun ise ana akış yoluna ve 

kompresör verimine olan etkisi mümkün olduğunca az olacak şekilde bir tercih 

yapılmıştır. Açık sistem yağlama tercih edildiği için yağlama için kullanılan yakıtın 

daha sonra motor içerisindeki hava ile olan oranları çok önemlidir aksi halde uygun 

hava-yakıt oranları ile istenmeyen durumlar söz konusu olabilir. Yağlama sisteminde 

akışkan içerisinde bulunan istenmeyen partiküllerin nozulu tıkamaması ve yağlama 

sisteminin güvenle çalışmaya devam edebilmesi için sistemde filtreler ve son şans 

filtresi kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

 

Şekil 2.4.4.1. Yağlama Sistemi Şematik Gösterimi 
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2.4.4.1 Palmgren Metodu 

 Motorun çalışma hızı 72217 rpm olarak performans çevriminde belirlenmiştir. 

Rulman seçiminden, rulman dm değerinin 28,5 mm olduğu belirlenmiştir. Jp8 için 

kinematik viskozite değeri 1,15 cst olarak literatür araştırmasından bulunmuştur.[71] 

 

• Mv (load-independent component of the frictional moment) 

Hesaplaması (Nmm) 

 

𝑣0 × 𝑛 = 1,15 𝑐𝑠𝑡 𝑥72217 𝑟𝑝𝑚 

 

𝑣0 × 𝑛 = 83049,55 

 

dm=28,5 mm 

 

 Yapılan literatür araştırmasından fo değerinin oil-mist için 1,7 alındığı 

görülmüştür. 

 

𝑀𝑣 = 10−7𝑥𝑓0𝑥(𝑣0 × 𝑛)
2

3𝑥dm3   𝑣0 × 𝑛 ≥ 2000, 

 

𝑀𝑣 = 160 × 10−7𝑥𝑓0𝑥dm3   𝑣0 × 𝑛 < 2000, 

 

𝑀𝑣 = 10−7𝑥1,7𝑥(83049,55)
2
3𝑥28,53 = 7,491 𝑁𝑚𝑚 
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• M1 (load-dependent component of the frictional moment) 

Hesaplanması (Nmm) 

 

 Fs rulman statik eşdeğer yüküdür.  2.5 Rulman Seçimi, Rulman Yükü ve Ömür 

Hesabı  başlığı altında ayrıntılı bir şekilde hesabına yer verilmiştir. 

 

𝐹𝑆 = 723,521 𝑁 

 

 Kontak açısı  20° ve 40° aralığı için z=0,001 ve y=0,33 verilmiştir.[63] Cs 

değeri “2.4.3 Rulman Seçimi” başlığı altında olan Şekil 2.4.3.1’deki tablodan Cs=5500 

N olarak okunmuştur. 

𝑓1 = 𝑧 × (
𝐹𝑠

𝐶𝑠
)

𝑦

 

 

𝑓1 = 0,001𝑥 (
723,521  

5500
)

0,33

= 5,12034 × 10−4 

 

𝐹𝛽 = 𝑚𝑎𝑥((0,9𝑥𝐹𝑎𝑥(𝑐𝑜𝑡𝜃) − 0,1𝑥𝐹𝑟), 𝐹𝑟) 

 

𝐹𝛽 = 0,9𝑥507,64𝑥(𝑐𝑜𝑡40) − 0,1𝑥1183,07 = 426,1766𝑁 

 

Bulunan 𝐹𝛽 değeri 426,1766 N olarak hesaplanmıştır. Radyal kuvvetten daha 

düşük çıkması sebebiyle denklem baz alınarak Fr=𝐹𝛽 olarak seçilmiştir. 

 

𝐹𝛽 = 1183,07 𝑁 
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𝑀𝑙 = 𝑓1 × 𝐹𝛽 × 𝑑𝑚   (Nmm) 

 

𝑀𝑙 = 5,12034 × 10−4𝑥1183,07 𝑥28,5 = 17,265 𝑁𝑚𝑚 

 

• M (total frictional moment of the bearings) Hesaplaması (Nmm) 

 

𝑀 = 𝑀𝑙 + 𝑀𝑣 

 

M=24,756 Nmm 

 

• Rulmanın Isınacağı Miktarın Hesabı (W) 

 

𝑄 = 1,0747 × 10−4 × 𝑛 × 𝑀 = 1,0747 × 10−4 × 72217 × 24,756 = 192,135 𝑊 

  

 Rulmanların ısınmasında 4 farklı mekanizma göz önünde bulundurulur. 

Tasarlanan motor için açık sistem yağlama tercih edilmiştir. Teknofest 2. Faz 

eğitiminde de anlatıldığı üzere açık sistem yağlamalarda rulmanların ısınması 

geometri, hız ve eksenel yükün bir fonksiyonu olarak değerlendirilir. Geriye kalan 3 

mekanizma açık sistem yağlama için minör etkenlerdir. Eğitimde tavsiye edildiği 

üzere ilk mekanizma için rulmanların ısınması hesaplanmış ve geri kalan minör 

etkenler için ampirik hesaplar ve belirsizliklerden dolayı %20 pay eklenmiştir. 

Eklenen pay ile 230,562 W değeri elde edilmiştir. 

 

𝑄 = 230,562 𝑊 

 

 Açık sistem yağlamada motor harcanabilir olduğu için yakıtla yağlama 

yapılması uygun görülmüştür. Yakıt özellikleri Şekil 2.4.4.1.1’de verilmiştir. Yağlama 
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için kullanılan yakıtın Flash Point sıcaklığı 38 derecedir. Anlık yük altında yakıt 

sıcaklığının flash pointinin ∓1-2 derece değişimi olabileceği ön görülerek 

40℃referans olarak alınarak yakıt özellikleri 40 ℃ değerleri alınmıştır.[72] 

 

 

Şekil 2.4.4.1.1. JP-8 Yakıtının Özellikleri [71] 

 

 

Şekil 2.4.4.1.2. JP-8 Yakıtı Özellik Tablosu 

 

JP-8 yakıtının özgül ısısı Şekil 2.4.4.1.2’deki tablodan interpolasyonla 40 

derece için 56,6701 cal/(mol.K) olarak bulunmuştur. Jp8 için literatür araştırmasından 

1 molün 151,9 gram olduğu bulunmuştur. Bu değer J/(kgK) birimine dönüştürülerek 

enerji denkleminde yerine konulmuştur. 

 

  Sıcaklık      

̊C

Yoğunluk 

kg/m3

Dinamik 

viskozite 

Pa.s

Kinematik 

viskozite 

cst

15 867 1,79*10-3 2,06

40 758 0,88*10-3 1,15
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56,6701
𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙 × 𝐾
×

1𝑚𝑜𝑙

151,9 𝑔𝑟𝑎𝑚
×

1 𝑔𝑟𝑎𝑚

10−3 𝑘𝑔 
×

4,184 𝐽

1 𝑐𝑎𝑙
= 1560,946 𝐽/(𝑘𝑔𝐾) 

𝑄 = �̇�𝑐𝑝∆𝑇 = 230,562 𝑊 = 𝑚 ×̇ 1560,946 (
𝑗

𝑘𝑔𝐾
) × 30𝐾 

 

�̇� =  0,00492 𝑘𝑔/𝑠 

 

Soğutma için gereken yağ debisi 0,00492 kg/s olarak bulunmuştur. 

Performans çevriminde gerekli olan 150 lb itkiyi üretmek için hesaplanan yakıt debisi 

0,0176 kg/s’dir. 

 

Yapılan literatür araştırması sonucunda yağlama sistemi içerisindeki boru içi 

akışın maksimum 3,048 m/s olması ve nozul jetinin minimum çapının jet tıkanmalarını 

en aza indirmek için 0,635 mm olması gerektiği bulunmuştur. [73] 

 

Bulunan maksimum boru içi akış hızı ile yağlama borularının çapı aşağıdaki 

yöntemle hesaplanır.  

 

�̇� = 𝜌 × 𝐴 × 𝑉 

 

𝐴 =
0,00492  𝑘𝑔/𝑠

758𝑘𝑔/𝑚3 × 3,048 𝑚/𝑠
= 2,129 × 10−6 𝑚2 

 

𝑟 = 8,232 × 10−4 𝑚 

 

𝑅𝑒 =
𝜌𝐷𝑉

𝜇
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𝑅𝑒 =
758𝑘𝑔/𝑚3 × 16,464 × 10−4 × 3,048 𝑚/𝑠

0,0008 𝑁𝑠/𝑚2
 

 

𝑅𝑒 = 4754,770  

 

 Literatürden bulunan minimum nozul jet çapı 0,635 mm ile akışkanın jet 

çıkışındaki hızı aşağıdaki yöntemle hesaplanır. 

 

�̇� = 𝜌 × 𝐴 × 𝑉 

 

𝑉 =
0,00492 𝑘𝑔/𝑠

758 𝑘𝑔/𝑚3 × 3,1669 × 10−7𝑚2
= 20,496 𝑚/𝑠 

 

Çıkan Reynolds sayısına göre akış türbülanslıdır. Boru içi akış hızı 2 m/s’ye 

düşürülerek boru içi akıştaki kayıpların azaltılması hedeflenmiştir. 

 

𝐴 =
0,00492 𝑘𝑔/𝑠

758𝑘𝑔/𝑚3 × 2 𝑚/𝑠
= 3,245 × 10−6 𝑚2 

 

𝑟 = 1,0163 × 10−3 𝑚 

 

𝑅𝑒 =
758𝑘𝑔/𝑚3 × 2,0326 × 10−3 × 2 𝑚/𝑠

0,0008 𝑁𝑠/𝑚2
 

 

𝑅𝑒 = 3851,777 
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Böylelikle akış türbülanslı bölgeden geçiş bölgesine geçmiştir ve boru içi 

kayıplar azalmıştır. 

 

2.4.5 CDP Seal Tasarımı 

Seal kullanımının amacı gaz türbinli motorlarda yüksek basınçlar ile düşük 

basınçları ayırarak sızdırmazlık sağlamaktır. Yüksek basınç bölgesinden düşük basınç 

bölgesine doğru enerjiyi dağıtarak ve finler arasındaki cavitelerde harcayarak akış 

enerjisini düşürürler. Böylelikle düşen akış enerjisiyle düşük kaçaklar elde edilir.  

Motorda karşılaşılan en yüksek basınç noktası kompresör çıkışı yanma odası 

girişi bölgesindedir. Kompresörden gelen havanın tamamının yanma odasına 

aktarılması istense de hem mekanik olarak hem ikincil hava fonksiyonları 

düşünüldüğünde bu mümkün değildir. Kompresör çıkışı - yanma odası girişinde elde 

edilen bu hava motorda kullanılması gereken verimli bir havadır bu sebeple 

sızdırmazlık amaçlı ‘‘seal’’ kullanımı gerekir. Kompresör çıkış bölgesi ve türbin giriş 

bölgesi CDP seal yardımı ile ayrılır. Böylelikle basınç farkının bulunduğu bu iki bölge 

arasında bir sızdırmazlık sağlanır ve kompresör çıkışındaki havanın yanma odasına 

girmeden kaçması engellenir.  

Seal tasarımı başlığı altında tasarlanan motor için kullanımı uygun görülerek 

tasarımı için gerekli işlemler yapılmıştır ve kaçak hava debisi hesaplanıp motor hava 

debisiyle karşılaştırılmıştır. Şekil 2.4.5.1’de örnek bir seal geometrisi gösterilmiştir. 

Seal tasarımında kullanılacak olan parametreler Tablo 2.4.5.1’de verilmiştir. Eksenel 

kuvvet hesabında eksenel kuvvetlerin dengelenmesi ve net eksenel kuvvetin yüksek 

çıkmaması için yapılan optimizasyon sonucunda seal dış yarı çapının 0,04 metre 

olması gerektiğine karar verilmiştir. Clearance değeri ise dış yarıçap, oluşacak 

genleşmeler ve imalat göz önünde bulundurularak 0,1 mm seçilmiştir. Fin sayısı için 

4’ten fazla olması tavsiye edilmemektedir. Bu sebeple n 3 kabul edilmiştir. Seal 

pitch/clearance oranı 8’den büyük seçilmiştir. 
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Şekil 2.4.5.1. Seal Şematik Gösterim 

 

   

Tablo 2.4.5.1. Tasarım Parametreleri 

 

 

 

Şekil 2.4.5.2. Discharge Coefficient Grafiği 

 

Ps(n) Down 

stream 

Türbin               

(Pa) 

Pt(o)              

Up stream 

Kompresör 

(Pa)

Tt(o)     

(K)

 Gaz 

sabiti R 

(J/kgK)

Cd
clearance c 

(mm)

Fin sayısı     

n

pitch t    

(mm)
rfin (mm) b (mm) h (mm)

437973,3 501559 483,979 287,05 0,6 0,1 3 3 39,9 0,25 3
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Tabloda gösterilen ‘‘Cd, discharge coefficient’’ Şekil X.2 grafiğinden kabul 

yapılarak 0,6 olarak alınmıştır. Yatay sütün K değeri Cd değerlerini temsil etmektedir. 

Yapılan hesaplamalarda Zimmermann Korelasyonu kullanılmıştır. İşlemlere ‘‘β, 

gland factor’’ hesaplanılarak başlanmıştır. Daha sonra ‘‘k, carry over factor’’ ve ‘‘k1, 

correction factor’’ hesaplanarak Zimmermann korelasyonu kullanılacaktır.[77] 

 

• Hodkinson’a göre carry over factor, k [77] 

                                                                                                                                                                                                       

                                         𝑘 =
√

1

1 −
𝑛 − 1

𝑛 ×

𝑠
𝑡

𝑠
𝑡 + 0,02

                                           (2.4.5.1) 

 

                             𝑘 =

√

1

1 −
3 − 1

3 ×

0,1
3

0,1
3 + 0,02

 = 1,3093073 

 

• Correction factor, k1 

                                      𝑘1 = √
𝑛

𝑛−1
                                                            (2.4.5.2)  

 

                                 𝑘1 = √
3

3−1
= 1,224745                                                             

 

• Carry over factor, k2 

                                                   𝑘2 = 𝑘1 × 𝑘                                            (2.4.5.3) 
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                                     𝑘2 = 1,224745 ×  1,3093073 = 1,603567        

 

• Mass Flow Function, Qid 

 

                                                    𝑄𝑖𝑑 = √

1 − (
𝑃𝑠

𝑃𝑡
)

2

𝑅 (𝑛 − 𝑙𝑛 (
𝑃𝑠

𝑃𝑡
))

=
𝑚𝑖𝑑√𝑇𝑡

𝐴 × 𝑃𝑡
                   (2.4.5.4) 

 

𝑚𝑖𝑑 = √

1 − (
𝑃𝑠

𝑃𝑡
)

2

𝑅 (𝑛 − 𝑙𝑛 (
𝑃𝑠

𝑃𝑡
))

×
𝐴 × 𝑃𝑡

√𝑇𝑡

 

 

𝑚𝑖𝑑 = √
1 − (

437973
501559

)
2

𝑅 (3 − 𝑙𝑛 (
437973
501559

))

×
2,50699𝐸 − 05 × 501559

√483,98

= 0,008932582 𝑘𝑔/𝑠 

 

𝑚𝑖𝑑 = 8,932582 𝑔/𝑠 

 

Motor ana akış yolundaki hava debisi 1280 g/s olarak hesaplanmıştır. Seal 

kaçak hava debisi ana akış yolundaki havanın %0,7 değerine denk gelmektedir. Kayıp 

oranının yapılan hesaplar ile oldukça küçük olduğu görülmüştür. 
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2.5 Rulman Seçimi, Rulman Yükü ve Ömür Hesabı 

2.5.1. Rulman Seçimi 

Eğitimde denildiği üzere ve yapılan benchmarklar ile rulman tipinin tekli eğik 

bilyalı rulman olması gerektiğine karar verilmiştir. Her iki rulman içinde  7203B kodlu 

rulman tercih edilmiştir. Teknofest ikinci faz eğitiminde de anlatıldığı üzere TJ120 ve 

TR40 motorlarında eğik bilyalı rulman tercih edildiği görülmüştür. Rulman seçimi bu 

tercihler de göz önünde bulundurularak yapılmıştır. 

Kontak açısı seçiminde Şekil 2.5.1.1’ deki grafik kullanılmıştır. Ön tarafta 

kullanılacak olan rulmanın hem radyal hem eksenel yüklere maruz kalması sebebi ile 

kontak açısının 40º olmasına karar verilmiştir.  

 

 

Şekil 2.5.1.1. Rulman Kontak açı grafiği 

 

 Rulman seçimi için NSK markasından yapılmıştır.[70] Mekanik tasarımda şaft 

çapı 17 milimetre olarak belirlenmiştir. Gelen yüklere ve şaft çapına uygun olan 40º 

kontak açılı tekli eğik bilyalı rulman katalogdan seçilmiştir. Rulman kodu 7203B’dir 

(Şekil 2.5.1.2).  
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Kullanılacak olan iki rulmanın konstrüktif açıdan doğru montajlanabilmesi için bir 

rulman sabit bir rulman hareketli olarak takılacaktır. Sabit olan rulman kompresör 

tarafındaki olarak belirlenip eksenel ve radyal yük soğuk bölgedeki rulmana 

taşıtılmıştır. Rulmanların motor üzerindeki yerleşim yerleri Şekil 2.5.1.3’ de 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 2.5.1.2. Rulman parametreleri 

 

 

Şekil 2.5.1.3. Rulman Konumlarının görüntüsü 
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2.5.2. Rulman Yükü Hesabı 

Rulmanlar üzerine etkiyen eksenel ve radyal yük 2.4 İkincil Akış  Yolları ve 

Yağlama Konseptinin Detayları kısmında hesaplanmıştır. Eksenel yük 504,19 N ve 

kompresör tarafındaki rulmana gelen radyal yük 1183,07 N olarak hesaplanmıştır. . 

Bu değerler doğrultusunda rulman eşdeğer statik ve dinamik yükü hesaplanmıştır. 

Hesaplanan rulman eşdeğer statik yükü yağlama sistemi tasarımında Palmgren 

metodunda kullanılmıştır. Rulman eşdeğer dinamik yükü ise rulman ömür hesabında 

kullanılmıştır. 

 

• Dinamik Eşdeğer Yük Hesabı 

 

 Burada X radyal yük faktörü, Y eksenel yük faktörüdür. Şekil 2.5.2.1’de 

verilen tabloya göre bu değerler okunmalıdır. Kontak açısı 40o olan rulmanın e değeri 

1,14 olarak verilmiştir. Fa/Fr oranı ile bu e değeri karşılaştırılarak gerekli X ve Y 

değerleri tablodan okunmuştur. 

 

𝐹𝑎

𝐹𝑟
=

507,6395 𝑁

1183,07    𝑁
= 0,4290 < 𝑒 = 1,14 

 

 Yapılan hesapta Fa/Fr oranının tabloda verilen e değerinden büyük çıkması 

üzerine X ve Y değerleri sırasıyla 1 ve 0 olarak belirlenmiştir. 

 

𝑃𝑟 = 𝑋𝐹𝑟 + 𝑌𝐹𝑎 

 

𝑃𝑟 = 1 × 1183,07 + 0 × 507,6395 = 1183,07  𝑁 
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Şekil 2.5.2.1. Dinamik Eşdeğer Yük Tablosu 

 

• Statik Eşdeğer Yük Hesabı 

 

 40o kontak açılı  rulman için X ve Y değerleri sırayla Şekil 2.5.2.2’den 0,5 ve 

0,26 olarak okunur. 

𝑃𝑜 = 𝑋𝐹𝑟 + 𝑌𝐹𝑎 

 

𝑃𝑜 = 0,5 × 1183,07 + 0,26 × 507,6395 = 723,521 𝑁 

 

 

Şekil 2.5.2.2. Statik Eşdeğer Yük Tablosu 
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2.5.3 Rulman Ömür Hesabı 

Ömür kontrolü yapılırken hem radyal hem eksenel yükü taşıyan rulmanın 

hesaplanıp istenilen saat isteriyle uyuşup uyuşmadığının kontrol edilmesi yeterli 

görülmüştür. Cr değeri Şekil 2.5.1.2’den 5500 N olarak okunur. Pr değeri ise daha 

önceden 1183,07  N olarak hesaplanmıştır. n değeri ise 72217 rpm olarak çalışmanın 

önceki kısımlarında hesaplanmıştır.  

 

𝐿10ℎ =
106

60 × 𝑛
(

𝐶𝑟

𝑃𝑟
)

3

 

 

𝐿10ℎ =
106

60 × 72217 𝑟𝑝𝑚
(

9950 𝑁

1183,07   𝑁
)

3

= 137,293 𝑠𝑎𝑎𝑡 

 

 Yapılan hesaplarda görüldüğü gibi seçilen rulmanın ömrü 137,293 saattir. 

Verilen 2 saatlik çalışma isterini fazlasıyla karşılamaktadır. Hem radyal hem eksenel 

yükü taşıyan rulman için yapılan bu hesaplama istenilen ömürü sağlamaktadır. Sadece 

radyal yük taşıyan öteki rulmanın da istenilen ömürü sağlayacağı kesindir.  
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2.6 Termal Hesaplamalar 

2.6.1. Yanma Odası Termal Hesaplamaları 

Yanma odası içerisindeki yanma olayları ile sıcaklıkları yaklaşık 2000 K veya 

daha yüksek olan gazlar yanma odası astarlarını ısıtır. Astar sıcaklıklarının 

hesaplanması astar için seçilen malzemenin uygunluğu ve ömrünün belirlenmesi için 

gereklidir. Yanma odası astarları taşınım ve radyasyon ile ısı transferi ile ısınır, dış 

kanaldan geçen soğuk hava ile de taşınım ve radyasyon ile ısı transferi ile soğutulur. 

Lefebvre tarafından belirtilen ifadeler ile 1 boyutlu olarak astar sıcaklıkları 

hesaplanabilir (Şekil 2.6.1.1). [18] 

 

 

Şekil 2.6.1.1. Astar Üzerinde Basitleştirilmiş Isı Transferi Modeli 

 

Şekil 2.6.1.1’ de görülen C1 sıcak gazdan astara gelen taşınım ile ısı transferini,  

R1 sıcak gazdan gelen radyasyon ile ısı transferini temsil etmektedir. C2 astardan dış 

kanaldaki soğuk havaya taşınım ile ısı transferini, R2 astardan dış kanaldaki soğuk 

havaya radyasyon ile ısı transferini temsil etmektedir. K1-2 astar iç ve dış duvarları 

arasındaki iletim ile olan ısı transferini K ise astar yüzeyine paralel ısı transferini ifade 

etmektedir. K değeri diğerlerine nazaran çok küçük bir değer olduğundan ihmal 

edilebilir. 
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                                      𝑅1 = 0,5 𝜎 (1 + 휀𝑤) 휀𝑔 𝑇𝑔
1,5 (𝑇𝑔

2,5 − 𝑇𝑤1
2,5)                      (2.6.1.1) 

 

                                                                 𝑅2 = 0,6 𝜎 (𝑇𝑤2
4 − 𝑇3

4)                               (2.6.1.2) 

 

                                             𝐶1,𝑝𝑧 = 0,017 
𝑘𝑔

𝐷𝐿
0,2  (

𝑚𝑝𝑧̇

𝐴𝐿 𝜇𝑔
)

0,8

(𝑇𝑔 − 𝑇𝑤1)             (2.6.1.3) 

 

                                 𝐶2 = 0,020 
𝑘𝑎

𝐷𝑎𝑛
0,2  (

𝑚𝑎𝑛̇

𝐴𝑎𝑛 𝜇𝑎
)

0,8

(𝑇𝑤2 −  𝑇3)                             (2.6.1.4) 

 

                                                  𝑘1−2 =  
𝑘𝑤

𝑡𝑤

(𝑇𝑤1 − 𝑇𝑤2)                                            (2.6.1.5) 

 

                                         𝑅1 + 𝐶1 = 𝑅2 + 𝐶2 = 𝑘1−2                                                (2.6.1.6) 

 

Hesaplama stratejisi şu sıralama ile yapılır; 

 

• Hesaplama yapılacak bölgedeki ortalama yakıt hava oranı kabulü ile başlanır. 

Eğer maksimum Tw sıcaklığı hesaplanmak isteniyorsa ilgili bölgedeki 

sitokiyometrik yakıt hava oranı gereklidir.  

• R1 Denklem 2.6.1.1 yardımı ile Tw1’ in fonksiyonu olarak çözülür. 

• R2 Denklem 2.6.1.2 yardımı ile Tw2’ nin fonksiyonu olarak çözülür. 

• C1 Denklem 2.6.1.3 yardımı ile Tw1’ in fonksiyonu olarak çözülür. 

• C2 Denklem 2.6.1.4 yardımı ile Tw2’ nin foknsiyonu olarak çözülür. 

• Denklem 2.6.1.6 çözülür ve 𝑇𝑤1 ve 𝑇𝑤2 bulunur. 
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Termal hesaplarda daima toplam sıcaklık kullanılır. Hesaplamalara 

başlamadan önce performans çevriminden ve yanma odası tasarımından gelen veriler 

Tablo 2.6.1.1’ de verilmiştir.  

 

Tablo 2.6.1.1. Termal Hesaplama İçin Girdiler 

 

 

Birinci bölgedeki gaz sıcaklığı aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

                                                      𝑇𝑔 = 𝑇3 + ∆𝑇𝑐𝑜𝑚𝑏                                                  (2.6.1.7) 

 

∆𝑇𝑐𝑜𝑚𝑏 için herhangi bir analiz yapılmadığından 1455 K kabul edilmiştir. Bu 

değer üzerinden ise bir düzeltme yapmak gerekir. Onun için de 55 K kabulü 

yapılmıştır. [18] 

 

𝑇𝑔 = 483,979 + 1455 − 55 = 1883,979 𝐾    

 

Işın boyu (beam length) aşağıdaki denklem ile hesaplanır. 

 

                                                          𝑙𝑏 = 0,6𝐷𝐿                                                           (2.6.1.8) 

 

𝑙𝑏 = 0,6 𝑥 0,1925 = 0,1155 𝑚 

 

Toplam

Sıcaklık

Toplam 

Basınç

Dış case

Çapı

Astar Dış

Çapı 

Astar

Kalınlığı

Astar İç

Çapı

Kütlesel

Debi

Kütlesel 

Debi

Sembol T03 P03 - - - - man mpz

Birim K kPa m m m m kg/s kg/s

Değer 483,98 501,559 0,205 0,1935 0,0005 0,1925 1,01376 0,25344
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                              휀𝑔 = 1 − exp[−290𝑃𝐿(𝑞𝑙𝑏)0,5𝑇𝑔
−1,5]                                    (2.6.1.9) 

 

휀𝑔 = 1 − exp[−290 𝑥 501,559 𝑥 1,7 𝑥 (0,01642 𝑥 0,1155)0,5 𝑥 1883,979−1,5]

= 0,12338  

 

L = 1,7 kerosen yakıt için kabulü yapılmıştır. [18] 

 

Radyasyon yolu ile yanmış gazdan yanma odası astarına olan ısı akısı Denklem 

2.6.1.1 ile çözülür. 

 

    𝑅1 = 0,5 𝑥 5,67 𝑥 10−8 𝑥 (1,7) 𝑥 0,12338 𝑥 1883,9791,5𝑥(1883,9792,5 − 𝑇𝑤1
2,5) 

 

𝑅1 = 74913,07 − 0,000486𝑇𝑤1
2,5 𝑊/𝑚2 

 

Konveksiyon yolu ile yanmış gazdan yanma odası astarına olan ısı akısı 

Denklem 2.6.1.3 ile hesaplanır.  

𝑇𝑔 = 1883,979 𝐾 için yanmış gaz özellikleri; [74] 

 

𝑘𝑔 = 0,1017615
𝑊

𝑚𝑘
                           𝜇𝑔 = 5,977𝑥10−5

𝑘𝑔

𝑚𝑠
  

 

𝐴𝑙 =  
𝜋 0,19252

4
= 0,0291039 𝑚2 

 

𝐶1,𝑝𝑧 = 0,017 
0,1017615

0,19250,2
 (

0,25344

 0,0291039 𝑥 5,977 𝑥 10−5
)

0,8

(1883,979 −  𝑇𝑤1) 
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𝐶1,𝑝𝑧 = 61227,14 − 32,5𝑇𝑤1 𝑊/𝑚2 

 

Radyasyon yolu ile yanma odası astarından casinge olan ısı akısı denklem 

2.6.1.2 ile hesaplanır. 

 

𝑅2 = 0,6 𝑥 5,67 𝑥 10−8 (𝑇𝑤2
4 −  483,9794) 

 

𝑅2 = 3,402 𝑥 10−8𝑥 𝑇𝑤2
4 − 1866,5532 𝑊/𝑚2 

 

Konveksiyon yolu ile yanma odası astarından havaya olan ısı akısı Denklem 

2.6.1.4 ile hesaplanır. 

𝑇3 = 483,979 𝐾 için hava özellikleri;[53] 

𝑘𝑎 = 0,03961064
𝑊

𝑚𝑘
                           𝜇𝑎 = 2,6388𝑥10−5

𝑘𝑔

𝑚𝑠
  

 

𝐷𝑎𝑛 = 0,205 − 0,1935 = 0,0115 𝑚 

 

𝐴𝑎𝑛 =  
𝜋 (0,2052 − 0,19352)

4
= 0,003599 𝑚2 

 

𝐶2 = 0,020 
0,03961064

0,01150,2
 (

1,01376

0,003599 𝑥 2,6388 𝑥 10−5
)

0,8

(𝑇𝑤2 −  483,979) 

 

𝐶2 = 811,6089𝑇𝑤2 − 392801,7 𝑊/𝑚2 
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İletim yolu ile yanma odası astarında olan ısı akısı denklem 2.6.1.5 ile 

hesaplanır. Yanma odası malzemesi Haynes 188’dir. Isı iletim katsayısı 19,01162 

W/mK’ dir. [39] 

𝑘1−2 =  
19,01162

0,0005
(𝑇𝑤1 − 𝑇𝑤2) = 38023,24(𝑇𝑤1 − 𝑇𝑤2) 

 

Son aşamada ise denklem 2.6.1.6 çözülür ve 𝑇𝑤1 𝑣𝑒 𝑇𝑤2 sıcaklıkları bulunur. 

 

                           74913,07 − 0,000486𝑇𝑤1
2,5 + 61227,14 − 32,5𝑇𝑤1

= 3,402 𝑥 10−8𝑥 𝑇𝑤2
4 − 1866,5532 + 811,6089𝑇𝑤2 − 392801,7

= 38023,24(𝑇𝑤1 − 𝑇𝑤2)  

 

𝑇𝑤1 yanma odası astar duvarının (flame side) yanma olayının gerçekleştiği 

taraftaki duvar sıcaklığını, 𝑇𝑤2astar duvarının (coolant side) görece daha soğuk 

taraftaki duvar sıcaklığını temsil etmektedir. Yanma odası astar duvarı kalınlığı 0,0005 

metredir.  

 

𝑇𝑤1 = 620,178 𝐾 

 

𝑇𝑤2 = 617,2501 𝐾 

 

Hesaplanan yanma odası astar sıcaklıkları göstermektedir ki yanma odası 

malzemesi olarak seçilen Haynes 188 sıcaklıklar için uygundur. 
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2.6.2 Türbin Rotor Kanatçığı Termal Hesaplamaları 

Rotor hareketli bir parça olduğu için relativ sıcaklıkları görecektir. Türbin 

aerodinamik tasarımında türbin rotorunun girişindeki relativ sıcaklık 911,931 K, 

relativ hız 456,4401 m/s ve türbin rotor çıkışındaki relativ sıcaklık 911,931 K, relativ 

hız 78,3127 m/s olarak hesaplanmıştır. Türbin aerodinamik hesaplamalarında türbin 

rotor girişi toplam sıcaklığı (adyabatik kabulü ile) 1000 K ve türbin rotor çıkışı toplam 

sıcaklığı 823,863 K hesaplanmıştır. 1 alt indisi rotor kanatçığına giriş koşullarını, 2 alt 

indisi rotor kanatçığı çıkış koşullarını temsil etmektedir. 

Türbin rotor kanadının ısı transferi modellemesini yapabilmek için kanatçık 

dikdörtgenler prizması şeklinde modellenmiştir (Şekil 2.6.2.1) Problemin eş değer 

termal devresi Şekil 2.6.2.2’ de verilmiştir. Hesaplarda kullanılacak olan alan 

1,19568× 10−5𝑚2’dir. 

 

 

Şekil 2.6.2.1. Türbin Rotor Kanatçığının Modeli 

 

 

Şekil 2.6.2.2. Eş Değer Termal Devre 
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                                              𝑇𝑎𝑤 =  𝑇∞ +
𝑟 𝑥 𝑉𝑟𝑒𝑙

2

2 𝑥 𝐶𝑝
                                                    (2.6.2.1) 

 

                                                  𝑅𝑒 =  
𝜌 𝑉 𝑙

𝜇
                                                                 (2.6.2.2) 

 

                                       𝑁𝑢 = 0,0296(𝑅𝑒0,8) (𝑃𝑟
1
3) =  

ℎ 𝑙

𝑘
                                  (2.6.2.3) 

  

911,931 K için hava özellikleri Tablo 2.6.2.1’ de verilmiştir.[53] 

 

Tablo 2.6.2.1 911,931 K için Hava Özellikleri 

 

 

Yukarıda verilen denklemler kullanılarak türbin rotor girişi için aşağıdaki 

değerler hesaplanır. Türbin aerodinamik tasarımından buradaki hız, V değeri 494,0472 

m/s olarak hesaplanmıştır. 

 

𝑇𝑎𝑤,1 = 993,2 𝐾 

 

𝑅𝑒1 = 87376,1651 

 

𝑁𝑢1 = 238,56  

 

ρ Cp μ k Pr

kg/m3 j/kgK Ns/m2 W/mK -

0,38198 1123,386 4,0125E-05 0,062549 0,72372
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ℎ1 = 803,1889 𝑊/𝑚2𝐾 

 

993,2 K için hava özellikleri Tablo 2.6.2.2’ de verilmiştir. Bu değerler ile yeniden 

hesaplama yapılacaktır. 

 

Tablo 2.6.2.2. 993,2 K için Hava Özellikleri 

 

 

Yeni hesaplanan değerler aşağıdaki gibidir; 

 

𝑇𝑎𝑤,1 = 994,04 𝐾 

 

𝑅𝑒1 = 75913,19 

 

𝑁𝑢1 = 213,37  

 

ℎ1 = 763,4 𝑊/𝑚2𝐾 

 

Türbin rotoru çıkış koşulları için aşağıdaki değerler hesaplanır. Türbin 

aerodinamik tasarımından buradaki hız, V değeri 204,6401 m/s olarak hesaplanmıştır. 

Re hesaplamasında kullanılan hava sıcaklığı (911,931 K) ile 𝑇𝑎𝑤,2 yakın değerler 

hesaplandığı için yeniden bir hesaplama yapılmayacaktır. 

 

𝑇𝑎𝑤,2 = 914,38 𝐾 

ρ Cp μ k Pr

kg/m3 j/kgK Ns/m
2 W/mK -

0,34997 1140,037 4,23138E-05 0,66468 0,72571
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𝑅𝑒2 = 36192,4 

 

𝑁𝑢2 = 117,86 

 

ℎ2 = 396,8232 𝑊/𝑚2𝐾 

 

 

Şekil 2.6.2.3. Eş Değer Termal Devre 

 

Çözülen problemin eş değer termal devresi Şekil 2.6.2.3’ de verilmiştir. 

Aşağıda verilen eşitlik ile 𝑇𝑤,1 𝑣𝑒 𝑇𝑤,2 sıcaklıkları hesaplanır. Türbin malzemesi 

In738lc için k 26’dır. 

 

𝑇𝑎𝑤,1 − 𝑇𝑎𝑤,2

1
ℎ1𝐴

+
𝑙

𝑘 𝐴
+

1
ℎ2𝐴

=  
𝑇𝑎𝑤,1 − 𝑇𝑤,1

1
ℎ1𝐴

=  
𝑇𝑤,2 − 𝑇𝑎𝑤,2

1
ℎ2𝐴

 

 

𝑇𝑎𝑤,1−𝑇𝑎𝑤,2
1

ℎ1𝐴
+

𝑙

𝑘 𝐴
+

1

ℎ2𝐴

=
994,042−914,38

10,955+5,976+21,076
= 2,095 =  

994,042−𝑇𝑤,1

10,955
=

𝑇𝑤,2−914,38

21,076
  

 

               𝑇𝑤,1 = 971,08 𝐾               𝑇𝑤,2 = 958,53 𝐾             𝑇𝑜𝑟𝑡 = 964,81 𝐾 

 

Türbin rotor kanatçığı için hesaplanan sıcaklıklar göstermektedir ki türbin rotor 

malzemesi olarak seçilen In738LC bu sıcaklıklar için uygundur. 
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2.6.2.1. Türbin Stator ve Rotoru için Windage Etkisi 

Aşağıda temsili resmi verilen (Şekil 2.6.2.1.1) türbin stator ve rotoru için 

𝑇𝑡,𝑖𝑛 𝑣𝑒 𝑇𝑡,𝑜𝑢𝑡 sıcaklıkları arasındaki fark hesaplanacaktır. [75] 

 

 

Şekil Şekil 2.6.2.1.1. Türbin Stator ve Rotoru Temsili Resmi 

 

         𝑇𝑡,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑡,𝑖𝑛 =  
(𝑟𝑜𝑢𝑡

2 − 𝑟𝑖𝑛
2 )Ω2

2 𝐶𝑝
+

Γ𝑠 Ω

�̇� 𝐶𝑝
                                           (Şekil 2.6.2.1.1) 

 

                              Γ𝑠 =  �̇� 𝑟𝑖𝑛
2  𝑆𝑓,𝑖𝑛 Ω                                                             (Şekil 2.6.2.1.2) 

 

“Swirl factor” 𝑆𝑓,𝑖𝑛, 1 kabul edilmiştir. [75] Türbin aerodinamik tasarımından 

𝑟𝑜𝑢𝑡 değeri 0,04311 metre ve mekanik tasarımdan 𝑟𝑖𝑛 değeri 0,006 metre 

hesaplanmıştır. Türbin aerodinamik tasarımında rpm 72217 olarak hesaplanmıştır. Bu 

durumda Ω = 7562,54 𝑟𝑎𝑑/𝑠 olarak hesaplanır. 

 

𝑇𝑡,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑡,𝑖𝑛 = =
(0,043112 − 0,0062)7562,542

2 𝑥 1148
+

0,0062 𝑥 1 𝑥 7562,542

1148

=  47,19 𝐾  
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2.7 Rotor Dinamik Analizi 

Rotor dinamiğini temel anlamda diğer dinamik hesaplardan ayıran jiroskopik 

etkilerin devreye girmesidir. Rotor dinamiği etkileri çok yüksek hızlarda dönen şaftlar 

ve bu şaftların üzerinde bulunan görece dar kesit ve şafta göre çok daha yüksek çaptaki 

diski olan (İmpeller, türbin gibi.) yapılarda görülür. Aynı zamanda bu etki düşük dönüş 

hızlarının olduğu ancak çok yumuşak yatak ve rulman direngenliğinin olduğu 

sistemlerde de karşımıza çıkabilmektedir. Daha güçlü ve verimli makineler 

üretebilmek için bu konu üzerinde çalışmalar yapılması gereklidir. Çok güçlü 

makinelerin çalışmasında çok yüksek hızlar gerekir. Yüksek hızlar, geniş diskler 

(yüksek dönme ataleti) rotor dinamiği etkilerini beraberinde getirir. Rotor dinamiğinin  

hızdan ve rulmanlardan ve rulman konumlarından çok yüksek oranda etkilendiği 

rahatlıkla söylenebilir. Rulmanların direngenlik yumuşaklığı, disk genişliği ve hız ; bu 

üç durumun bir araya geldiği durumlarda rotor dinamik etkilerinden şüphelinilebilir. 

Temel anlamda bu alanda çalışan mühendisler yapılacak olan makineyi en güvenli 

çalışma aralığına çekmek için gerekli adımları izler. Güvenlik faktörünün çok önemli 

olduğu, insan hayatının tehlikeye girebileceği durumlar ve standartların çok yüksek 

olduğu endüstrilerde bu alan için titizlikle çalışmalar yürütülür. Yaşanabilecek olan 

kazalarda güvenliğin ardından gelen bu pahalı sistemlerin bakım ve tamir maliyeti de 

önemli bir etkendir. Rotor dinamiği çalışmaları makine hizmete girmeden önce 

güvenli çalışma aralıklarını yakalamak ve olası arıza modlarını ortaya çıkarmak için 

yapılır. Çalışmaların üretim aşamasından ve test aşamasından önce incelenip ve 

gerekli iyileştirmelerin önerilerin tasarım tarafına mutlaka iletilmesi gerekir.  

Rotor dinamiği çalışmaları sırasında kritik hızlar incelenir, rotor whirl ve 

sistem kararlılığı tespit edilir, unbalance durumlarına bakılır ve sistemin çalışır 

durumuna kadar gelen süreçteki durumu veya çalışırken gelebilecek olan ani 

durumların etkileri incelenir. 

Rotor dinamiği özelinde jiroskopik etkilerin de gelmesiyle, rotor dönerken 

yanal kuvvetler ve momentler oluşur. Hiçbir sistem tam olarak balans anlamında 

sıfırlanamaz. Kalan bu artık balans (kaçıklık), şaftın döndüğü hız ile aynı frekansta 

merkezkaç kuvveti ile bu unbalance tahriğini sisteme yüklemiş olur. Blade sayısından 

kaynaklı basınç yüklerinin etkisiyle de dönüş hızının blade sayısı kadar tahriği 

sistemde görülebilir. Bir diğer durum da jiroskopik momentlerin etkisiyle dönüş 

hızıyla birlikte doğal frekansların değişmesidir. Aynı şekilde rulman direngenlikleri 
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ve sönümlemeleri de jiroskopik etkiler ile değişen rotor hızlarıyla birlikte 

değişmektedir. 

 

2.7.1 Modal ve Harmonik Analizler 

Modal Analiz 

 Rotor dinamik analizinin kurgulanması ANSYS 2019 R2 programı ile modal 

ve harmonik analizler kullanılarak yapılmıştır. Oluşturulan şaft geometrisi üzerinden 

başlanılan analiz ile Campbell diyagramı ve whirl orbit görüntüleri incelenmiştir. 

İncelenen Campbell diyagramları özelinde rulman konumları değiştirilerek bir çalışma 

yürütülmüştür. Karar verilen nihai geometride izin verilen unbalance miktarı 

hesaplanarak harmonik analiz ile rulmanların max deflection değerleri Frequence 

responce grafiği yardımı ile okunmuştur. Şekil 2.7.1’de motor için oluşturulan 

başlangıçtaki şaft geometrisi verilmiştir. Analiz sürecine bu geometri üzerinden 

başlanılmıştır. Analiz kurgusunda her analiz aynı analiz ağacına sahip olmakla birlikte 

oynanan parametreler sadece rulman stiffness ve konum değerleridir.  Şaft uzunluğu 

değerleri Şekil 2.7.1.2’de verilmiştir. Tablo 2.7.1.1’de analizde kullanılacak olan 

Kompresör ve Türbin için ağırlık ve mass moment inertia değerleri verilmiştir. 

 

Şekil 2.7.1.1. Model 

 

 

Şekil 2.7.1.2 Şaft Ölçüleri 
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Tablo 2.7.1.1. Kütle Özellikleri 

 

 

 Şekil 2.7.1.1’de de görüldüğü üzere şaft geometrisi çizgi model olarak 

kurgulanmıştır. Şaft başlangıçta 9 adet line olarak çizilerek “Add Frozen” komutu ile 

bütünü oluşturulmuştur. Oluşturulan line bodylere “Cross Section” atanarak geometri 

kurgulanmıştır. Bu kurgunun seçilmesinde şaftın oluşan ara yüzlerine ilgili rulman ve 

point mass atamalarının daha kolay yapılması ve analizlerin hızlı çözülmesinin 

sağlanmasıdır. Oluşturulan model ANSYS Design Modeler üzerinden kurgulanmıştır. 

Şekil 2.7.1.3’te Design Modeler model ağacı gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2.7.1.3. Geometri Ağacı 

Ağırlık 

(kg)

Ixx 

(kg/mm
2
)

Iyy 

(kg/mm
2
)

Izz 

(kg/mm2)

Kompresör 0,52011 494,8 629,4 494,8

Türbin 0,73197 474,5 924,6 474,5
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Şekil 2.7.1.4. Model Ağacı 

 

 Modal analizi oluşturulan modelin Proje ağacı Şekil 2.7.1.4’te verilmiştir. 

Oluşturulan analiz için verilecek olan sınır şartlarında çakışmaların yaşanmaması için 

türbin, kompresör kütle ve rulman konumları remote pointler oluşturularak girilmiştir. 

Geometride oluşturulan name selectionlar yardımı ile  kompresör, türbin ve iki adet 

rulman konumu remote pointlere atanmıştır. Burada dikkat edilen remote pointler 

oluşturulurken rulmanların rigid yani iç bileziklerinde herhangi bir deformasyona izin 

verilmemesi ve kütleler için ise deformable yapıda bırakılmasıdır. Tablo 2.7.1.1’de 

verilen küle ve mass moment of inertia değerleri türbin ve kompresör point mass 

olarak girildiğinden ek olarak girilmiştir. Şaft yapısı cross section atandığından ve 

malzeme ataması da yapıldığında (stainless steel) böyle bir ek değerlerin girilmesine 

gerek yoktur. Connections kısmından çekilen rulmanlar remote pointler ile yerleri 

belirlenerek 100000 N/mm stifness ve 50 Ns/mm damping girilerek ayarlanmıştır. 
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Burada girilen değerler Şekil 2.7.1.5’ de de görüldüğü gibi dönme eksenine dik 

düzlemlerdeki değerlerdir.  

 

 

 

Şekil 2.7.1.5. Rulman Direngenlik Konumları 

 

Yapılan mesh çalışmasında “Edge Sizing” metodu kullanılıp tip olarak 

“Number of division” seçilerek rulman ve kütle bölgelerindeki mesh sıklıkları 

arttırılmıştır. Şekil 2.7.1.6’da atılan mesh gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.7.1.6. Mesh Görüntüsü 

 

Analsys settings sekmesinden analiz için gerekli olan ayarlar girilmiştir. 6 

modda incelenen analiz 3 farklı hız değeri verilerek 18 modda incelenecektir. Analizde 

sönüm etkisi açılarak çözücü olarak “Full damped” seçilmiştir. “Corriolis effect” rotor 

dinamik etkilerinin gözlemlenebilmesi için aktifleştirilmiştir. Analiz ayarları Şekil 

2.7.1.7’de gösterilmiştir. Analiz ayarlarından sırasıyla analize “Rotational velocity”, 

“Displacment” ve “Fixed rotation” sınır koşulları girilmiştir. Girilen sınır koşulları 

geometride oluşturulan tüm edgelere yani “All bodies” olarak girilmiştir. Şekil 2.7.1.8, 
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Şekil 2.7.1.9 ve Şekil 2.7.1.10’da bu ayarlar sırası ile gösterilmiştir. Girilen hız 

değerleri campbell diyagramının taranması ve motor hız limitinin bellirli bir seviye 

üstüne kadar görülmesi amacıyla 1000 rpm ve 80000 rpm arasında girilmiştir. 

Displacement rotor dönüş ekseni yönünde yani sadece y ekseninde kapatılarak eksenel 

modlar engellenmiştir. Fixed rotation rotor dönüş ekseni yönünde yani sadece y 

ekseninde kapatılarak torsional modlar engellenmiştir. Bu sayede görülmesi beklenen 

bending modlar gözlemlenecektir. 

 

Şekil 2.7.1.7. Analiz Ayarları 

 

  

Şekil 2.7.1.8. Rotational Velocity 

 

 

Şekil 2.7.1.9. Displacement Ayarları 
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Şekil 2.7.1.10. Fixed Rotation Ayarları 

 

Oluşan ilk 4 mod sırasıyla Şekil 2.7.1.11, Şekil  2.7.1.12, Şekil  2.7.1.13 ve 

Şekil  2.7.1.14’te verilmiştir. 

 

Şekil 2.7.1.11. Mod 1 

 

Şekil 2.7.1.12. Mod 2 
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Şekil 2.7.1.13. Mod 3 

 

Şekil 2.7.1.14. Mod 4 

 

Oluşan ilk 4 mod whirl orbit görüntüleri sırasıyla Şekil 2.7.1.15, Şekil  

2.7.1.16, Şekil  2.7.1.17 ve Şekil  2.7.1.18’de verilmiştir. 
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Şekil 2.7.1.15. Mod 1 Whirl Orbit 

 

Şekil 2.7.1.16. Mod 2 Whirl Orbit 
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Şekil 2.7.1.17. Mod 3 Whirl Orbit 

 

Şekil 2.7.1.18. Mod 4 Whirl Orbit 
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2.7.1.18’de Campbell diyagramı verilmiştir. Rulman konumları sırasıyla  80,5 

mm ve 279 mm’dir. Diyagramda görüldüğü üzere 3, 4, 5, ve 6. modlarda kritik hızlar 

görülmüştür. Şekil 2.7.1.19’da kritik hızlar ve frekans değerleri verilmiştir. Diyagram 

ve kritik hızlar incelendiğinde motorun çalışma ömrünün büyük bir çoğunluğunu 

geçireceği speed olarak belirlenen 72217 rpm için yüzde 20 marjin konularak bu 

aralığa giren ve yakın olan  kritik hızlar dikkate alınmış ve modları ayrı olarak 

incelenmiştir. Marjin değeri de göz önünde bulundurularak 57000 rpm sınır olarak 

kabul edilmiş ve 57 bin rpm’den yukarıdaki kritik hızların giderilmesi zorunluluğu 

görülmüştür.  

 

Şekil 2.7.1.19. Campbell Diyagram 

 

Şekil 2.7.1.20. Modlar ve Kritik  

 Şekil 2.7.1.20’de de görüldüğü gibi 4. Ve 6. Modların incelenmesi Şekil 

2.7.1.21 ve Şekil 2.7.1.22’ de verilmiştir. 
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Şekil 2.7.1.21. Mod 4-10-16 
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Şekil 2.7.1.22. Mod 6-12-18 

 

 4’üncü ve 6’ncı modların  3 farklı hızdaki tekrar eden modları incelendiğinde 

4’üncü modda kompresör tarafında deformasyon ve özellikle de 6’ncı modda şaft orta 

kısımdaki deformasyon gözlemlenmiştir. Bu sebeple rulman konumlarında öncelikle 

kompresör kısmına bir yaklaştırma denenmiştir ve daha sonra ise rulman konumlarının 

birbirine yaklaştırılması öngörülmüştür. Ancak geometrik kısıtlarda göz önünde 

bulundurularak şaftın orta kısmına doğru rulman konumlarının yakınlaştırılmasının 

daha uygun olduğuna karar verilmiştir. Analizler sınır koşulları mesh ayarları gibi 

genel tüm ayarları aynı tutularak sadece rulman konumlarında oynama 

gerçekleştirilerek tekrarlanmış ve çıkan campbell diyagramları incelenmiştir. 
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 Şekil 2.7.1.23 rulmanların yeni konumları sırasıyla 81,5mm ve 278mm olan 

analizde elde edilen Campbell diyagramıdır. Sonuçlarda herhangi bir değişim 

gözlenememiştir. Rulmanların şaftın orta kısmında birbirine daha da yaklaştırılması 

ile geometride değişikler yapılmasının daha yararlı olacağına karar verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 2.7.1.23. Campbell Diyagram 

 

 Geometride yapılan değişikler Şekil 2.7.1.24’te verilmiştir. Yeni rulman 

konumları 92,5 mm ve 267 mm olarak belirlenmiştir. Şekil 2.7.1.25’te oluşturulan yeni 

geometrinin Campbell diyagramı ve kritik hızlarına yer verilmiştir. 57000 rpm sınır 

olarak belirlenen değerin altına kritik hızların düştüğü görülmüştür. Motorun çalışma 

ömrünün çoğunu geçireceği hız olan 72217 rpm için belirlenen %20 marjin ile 57000 

rpm ve üstü hızlarda motorun çalışmasının güvenli olduğu görülmüştür. 
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Şekil 2.7.1.24. Revize Geometri 

 

 

 

Şekil 2.7.1.25. Campbell Diyagram 

Harmonik Analiz  

 Yapılacak olan harmonik analizde sınır koşulları aynı tutularak rotational force 

verilerek rulmanlar üzerine gelen unbalance üzerinden frequence responce grafikleri 

yardımıyla deflection değerleri kontrol edilmiştir. “2.4.2 Radyal Yük Hesaplamaları” 

başlığı altında ayrıntılı bir şekilde hesapları verilen unbalance hesabı üzerinden 

unbalance yarıçapı hesaplanmıştır. ISO 1940 standartı baz alınarak Grade 6,3 

seçilmiştir. 
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• Permissible residual unbalance (ISO 1940): 

 

𝑈𝑝𝑒𝑟 = 1000 ∗
(𝑒𝑝𝑒𝑟Ω) ∗ 𝑚

Ω
 

 

𝑈𝑝𝑒𝑟 = 1000 ∗
(6,3) ∗ 1982,3 

7562,5465
= 1,6513602 𝑔. 𝑚𝑚

= 1,6513602 ∗ 10^(−6) 𝑘𝑔. 𝑚 

 

Unbalance miktarı merkezden yarıçapa doğru arttığı için bulunan birim 

yarıçaptaki unbalance miktarı rulman dm uzunluğu ile çarpılmalıdır. 

 

𝑈𝑝𝑒𝑟 = 1,6888403 × 28,5 = 47,063767 

 

 Hesaplanan Uper toplam kütleye bölünerek unbalance çapı çekilecektir. 

47,063767 𝑔. 𝑚𝑚

1982,3 g
= 0,023724 𝑚𝑚  

 

 Hesaplanan unbalance çap değeri harmonik analizde “Rotating Force” komutu 

üzerinden rotor mass ve rotating radius 0,011871 mm olarak girilmiştir. Proje ağacı ve 

“Rotating Force” sırasıyla Şekil 2.7.1.26 ve Şekil 2.7.1.27’de verilmiştir. 
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Şekil 2.7.1.26. Model Ağacı 

 

Şekil 2.7.1.27. Rotating Force Ayarları 
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Frequency response grafikleri sırasıyla Şekil 2.7.1.28 ve Şekil 2.7.1.29 da 

verilmiştir. K11 ve K22 rulman direngenlikleri aynı girildiği için rulmanların x veya 

y eksenine göre grafiklerinden birinin incelenmesi yeterlidir. Grafikler incelendiğinde 

ilk rulmanda 0,012602 mm ve  ikinci rulmanda 0,012973 mm oldukça küçük 

deflection değerleri görülmektedir.  

 

 

Şekil 2.7.1.28. Rulman 1 Frequency Response Grafiği X Ekseni 

 

Şekil 2.7.1.29. Rulman 2 Frequency Response Grafiği X Ekseni 
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3 MALZEME VE ÖZEL PROSES SEÇİMİ 

DETAYLARI 

 

3.1 Malzeme Seçimi Detayları 

 Motor parçalarında sadece çalıştıkları sıcaklık ve basınç aralıklarına göre 

malzeme seçimi yapmak yeterli değildir. Malzeme seçimi yapılırken birçok farklı 

parametreye göre en iyi malzemeyi seçmek gereklidir. Bu parametreler, parçanın 

geometrik şekli, parçadan beklenen mukavemet değeri, gerekli olan korozyon ve 

oksidasyon dayanımı, imalat yöntemi, kaynaklanabilirlik özelliği, malzemenin 

maliyeti ve temini gibi sıralanabilir. 

Malzeme seçimi için Prof. Michael Farries Ashby bir malzeme seçim yöntemi 

geliştirmiştir. Bu yönteme göre ilk önce tasarım şartları belirlenir. Tasarım şartlarında 

malzeme seçimi yapılacak olan parçanın fonksiyonu, kısıtlamalarının neler olduğu, 

karşılaması gereken amacı ve serbest değişkenleri belirlenir. Parçanın ne iş yapacağı, 

geometrik sınırlamaları, çalışacağı maksimum sıcaklık, parçadan istenilen amaç örnek 

olarak minimum ağırlık beklentisi gibi konular belirlenir. Ardından parçaya uygun 

olmayan malzemeler elimine edilir. Parçaya uygun olan malzemeler için bir veya daha 

fazla optimizasyon kriteri belirlenir ve malzemeler bu kriterlere göre sıralanır. En son 

aşamada ise seçilen malzemeler için ilave bilgi desteği kısmı bulunmaktadır. Malzeme 

seçiminde malzeme özellik kartları kullanılabilir. Böylelikle maksimum kullanım 

sıcaklığı, gerilim, termal iletim gibi birçok farklı parametreye göre malzemeleri 

kıyaslayıp seçebileceğimiz malzeme yelpazesini daraltmamız mümkündür. Malzeme 

seçim kartına bir örnek Şekil 3.1.1’ de verilmiştir. [31] 
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Şekil 3.1.1. Ashby Malzeme Seçim Kartı 

  

Motorun bölgelerindeki değişen sıcaklık ve basınçlara göre malzeme seçimi 

yapmak önemlidir. Her bir motor bölgesi için istenilen özellikleri sağlayan malzeme 

seçiminin yanı sıra malzemenin temini, imalat yönteminin kolaylığı ve maliyeti de 

makul olmalıdır. Proje kapsamında detay tasarımı yapılan motorun isterlerinde 

ömrünün en az 2 saat olması gerektiği belirtilmiştir. Bu ister de göz önüne alındığında 

performans çevriminde hesaplanılan sıcaklıklar ve basınçlar göz önüne alınarak en 

uygun maliyetli, imalat yöntemi kolay ve temini mümkün olan malzemeler seçilmiştir.  

 

3.1.1. Kompresör ve Difüzör için Malzeme Seçimi 

Uçak motorlarında kısmen soğuk bölgede kalan kompresör ve difüzörde 

genellikle titanyum alaşımları tercih edilmektedir. [32] Titanyum alaşımları, alfa, alfa-

beta ve beta olmak üzere üç ana grupta toplanır. Titanyum 882.5 ºC’ de hegzagonal 



164 

 

alfa fazındayken, bu sıcaklığın üzerinde hacim merkezli kübik yapıdaki beta fazına 

döner. Eğitimde denildiği üzere titanyum alfa fazından beta fazına dönerken 

kaynaklanabilirlik ve sürünme özellikleri kötüleşirken, ısıl işlem tepkisi ve kısa vadeli 

çekme mukavemeti artar. [33] 

Havacılıkta genellikle alfa-beta alaşımları kullanılır. Alfa-beta alaşımları iki 

form arasında özellikler taşır. Şekil verilebilirlikleri iyidir ve yüksek sıcaklıklarda 

kullanılabilirler, korozyon direnci ve yüksek sıcaklık dayanımları iyidir. Yoğunlukları 

düşüktür bu da motor ağırlığının azaltılmasına yardım ederek özgül yakıt tüketimini 

azalmasına katkı sağlamaktadır. Spesifik mukavemetleri yüksektir. [33] 

Eğitimde titanyum alaşımları ile çalışırken dikkat edilmesi gereken bazı 

hususlardan bahsedilmiştir. Bunlardan biri oksijen ile afinitesi iyi olmasından 

kaynaklanır, oksijen ile birleşerek tabaka oluşturur. Bu durum titanyum alaşımlarının 

ergime sıcaklıklarının çok yüksek olmasına rağmen metal kullanım sıcaklıklarının çok 

daha düşük olmasına sebep olur çünkü yüksek sıcaklıklarda oksijen çözülür ve 

titanyumun korozyon dayanımı düşer. Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus 

titanyum alaşımlarının üzerinde titanyumun oksijen ile bileşiminden oluşan alfa 

tabakasıdır. Bu tabaka kırılgandır, sürekli ve serttir, yorulma dayanımını düşürür. 

İstenmeyen bir tabakadır. Bu tabakanın kimyasal/mekanik işlemler ile giderilmesi 

gerekmektedir. Diğer bir dikkat edilmesi gereken husus 200 ºC’ nin altındaki 

sıcaklıklarda görülür. İç yapıdaki kübik ve hegzagonal fazlar anizotropik bir yapıya 

sebep olur ve düşük sıcaklıklarda bu iç yapı beklemeli yorulma denilen beklenmedik 

bir yorulmaya sebebiyet verir. Son olarak da titanyum alaşımlarının yangın riski 

yüksektir. Bu yüzden tasarımda metal-metal kontağından kaçınmak gerekir. 

Havacılıkta sıklıkla kullanılan titanyum alaşımlarının kimyasal kompozisyonu 

ve maksimum metal kullanım sıcaklıkları Şekil 3.1.1.1’de verilmiştir. [34] 
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Şekil 3.1.1.1. Titanyum alaşımlarının kimyasal kompozisyonu ve maksimum metal 

kullanım sıcaklıkları 

 

Performans çevriminden gelen verilere göre kompresör giriş sıcaklığı 288,15 

K, çıkış sıcaklığı 488,16K’ dir. Difüzöre giriş sıcaklığı 488,16 K ve çıkış sıcaklığı 

483,979 K’ dir. Tablo 2.5.1.1’ e göre bakılırsa Ti-6Al-4V alaşımının maksimum metal 

kullanım sıcaklığı 588,15 K’ dir. [34] Ti-6Al-4V düşük sıcaklıkta yüksek mukavemet 

gösterir. Mükemmel mekanik işlenebilirlik ve kaynak edilebilme özellikleri 

taşımaktadır. [32] Motorumuzun kompresörü ve difüzörü için Ti-6Al-4V seçilmiştir. 

Ti-6Al-4V özellikleri Şekil 3.1.1.2’ de verilmiştir. [35] 
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Şekil 3.1.1.2. Ti-6Al-4V Özellikleri 

 

3.1.2 Yanma Odası için Malzeme Seçimi 

Yanma odası bölgesi motorun en yüksek sıcaklıklara ulaştığı bölgedir. Bu 

durum seçilecek malzemenin yüksek sıcaklıklara dayanımının yanı sıra sürünme ve 

termal yorgunluk için de dayanımlı olmasını gerektirir. [36] 
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3.1.2.1 Sürünme 

Sürünme malzemenin sabit yük altında zamanla kalıcı olarak boyut 

değiştirmesi olayıdır. Malzemenin çalışma sıcaklığı, ergime sıcaklığının 0,4’ ünden 

daha yüksek bir sıcaklıkta ise sürünme olayı göz ardı edilemez. Sürünmede kayma, 

dislokasyon sürünmesi, yayınma sürünmesi, tane sınırı kayması ve alt tane oluşumu 

gibi farklı mekanizmalar rol alır. Sürünmede atomların yer değiştirmesinde yayınımın 

payı büyüktür. Tane sınırlarında yayınım daha kolay gerçekleşeceğinden sürünme de 

artacaktır. Yani ince taneli malzemeler aynı koşullarda iri taneli malzemelere göre 

daha fazla sürünecektir. İnce taneli malzemelerin mukavemeti ise iri taneli 

malzemelere göre daha yüksektir. [37] Yanma odasının sabit bir parça olması ve 

yüksek çalışma sıcaklıkları göz önüne alındığında malzemenin iri taneli, sürünme 

dayanımı daha iyi bir malzeme tercih edilmesi mantıklı olacaktır. 

Sürünme diyagramına (Şekil 3.1.2.1.1) bakıldığı zaman sürünme 3 bölgeden 

oluşur. İlk bölge birincil sürünme olarak adlandırılır. Bu bölgede sürünmeler hızlı 

başlar ve sürünme hızı dislokasyonların kesişmesi ve birbirlerinin hareketlerini 

engellemeleri sebebiyle gittikçe azalır.  İkinci bölge ise ikincil sürünmedir. 

Mühendislik uygulamalarında bu bölgede çalışılır. Bu bölgede kayma düzlemlerindeki 

dislokasyon hareketleri ile toparlanma arasında bir denge oluşmuştur ve sürünme hızı 

sabit duruma gelmiştir. Üçüncü bölge ise üçüncü sürünme bölgesi olarak adlandırılır, 

dislokasyon hareketleri hızlanmıştır ve sürünme hızı sürekli artış halindedir ve 

malzemenin kırılması beklenmektedir. Bu aşamada malzemelerin kullanılması söz 

konusu değildir. [37] 

 

Şekil 3.1.2.1.1. Sürünme Diyagramı Şeması 
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Sürünme dayanımının arttırılması için bazı önlemler alınabilir. Ergime 

sıcaklığı daha yüksek malzeme tercih edilebilir. Tane sınırı kaymasını minimize etmek 

için iri taneli malzemeler tercih edilebilir. Katı çözelti sertleşmesi yapılan 

malzemelerin sürünme dayanımları daha iyidir. Kobalt bazlı süper alaşımlar genellikle 

katı çözelti sertleşmesi ile sertleştirilirler. Kobalt bazlı bir süper alaşım yanma odası 

için tercih edilebilir. [37] 

Yanma odası malzemesi olarak genellikle oksidasyon direnci ve sürünme 

dayanımı yüksek ve şekil vermesi zor olmayan malzemeler tercih edilir. Aynı zamanda 

yanma odası, motorda en çok kaynak kullanılan kısımdır bu yüzden seçilen 

malzemenin kaynaklanabilirliği de iyi olmalıdır. Yanma odası için kullanılan 

alaşımlardan en bilinenleri Hastelloy X, Haynes 188, Haynes 230’ dur. Bu malzemeler 

statik parçalarda mükemmel termomekanik yorgunluk direnci, sürünme ve oksidasyon 

direnci sağlar. Şekillendirilmeleri nispeten kolaydır ve kaynaklanabilirlikleri iyidir. 

Aynı zamanda onarım ve revizyon işlemleri de yapılabilir. [36] 

Motorumuzun çevrim analizine göre yanma odası çıkış sıcaklığı 1000 K’ dir. 

Literatürde yanma odası malzemesi olarak sıklıkla adı geçen ve yanma odası 

malzemesi olarak kullanılan malzemelerden Hastelloy X, Haynes 188 ve Haynes 230’ 

un özellikleri, kaynaklanabilirlikleri, ergime sıcaklıkları, tane irilikleri ve hangi süper 

alaşım sınıfına ait oldukları karşılaştırılarak tercih yapılacaktır. 

Hastelloy X nikel bazlı süper alaşımdır. Alaşımın nominal bileşimi yüzde 

ağırlık olarak Şekil 3.1.2.1.2’ de verilmiştir. Çökelme sertleşmesi ile sertleştirilir.  

Yüksek sıcaklık dayanımının yanı sıra oksidasyon direnci, işlenebilirlik ve 

üretilebilirliği iyidir. Şekillendirilebilirliği ve kaynaklanabilirliği çok iyidir.  Alaşım, 

gaz tungsten arkı, gaz metal ark, korumalı metal ark ve direnç kaynağı ile 

kaynaklanabilir. Yoğunluğu 8,22 g/cm3’ dür. Ergime sıcaklığı 1260- 1355 ºC’ dir. 

2150 ºF’ da çözelti tavlaması yapılmış, oda sıcaklığındaki malzemenin Rockwell B 

cinsinden sertliği ve alaşımın tane büyüklüğü Şekil 3.1.2.1.3’ de verilmiştir. Süper 

alaşımın çözelti tavlaması yapılmış sac metal için sıcaklık, sürünme oranı ve zaman 

tablosu Şekil 3.1.2.1.4’ de verilmiştir.[38] 
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Şekil 3.1.2.1.2. Hastelloy x Süper Alaşımının Yüzde Ağırlık Cinsinden Nominal 

Bileşimi 

 

 

Şekil 3.1.2.1.3. Hastelloy x süper alaşımının sertlik değerleri ve tane büyüklükleri 
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Şekil 3.1.2.1.4. Hastelloy x süper alaşımının sıcaklık, sürünme oranı ve zaman 

tablosu 

 

Haynes 188, kobalt bazlı süper alaşımdır. Alaşımın nominal bileşimi yüzde 

ağırlık olarak Şekil 3.1.2.1.5’ de verilmiştir.  Katı çözelti sertleşmesi ile sertleştirilir. 

Mukavemet gereksinimlerinin az olduğu ama sıcaklıkların çok yüksek olduğu 

uygulamalarda kobalt bazlı süper alaşımlar sıklıkla tercih edilir. 1095 ºC’ ye kadar 

oksitleyici ortamlarda oksidasyon direnci çok iyidir. Alaşım tungsten ark, gaz metal 

ark, elektron ışını ve direnç kaynağı ile kaynaklanabilir. Yoğunluğu 8,98 g/cm3’ dür. 

Ergime sıcaklığı 1315-1410 ºC’ dir. 2150 ºF’ da çözelti tavlaması yapılmış, oda 

sıcaklığındaki malzemenin Rockwell B cinsinden sertliği ve alaşımın tane büyüklüğü 

Şekil 3.1.2.1.6’ de verilmiştir. Süper alaşımın çözelti tavlaması yapılmış sac metal için 

sıcaklık, sürünme oranı ve zaman tablosu Şekil 3.1.2.1.7’ de verilmiştir. [39] 
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Şekil 3.1.2.1.5. Haynes 188 Süper Alaşımının yüzde ağırlık cinsinden nominal 

bileşimi 

 

Şekil 3.1.2.1.6. Haynes 188 süper alaşımının sertlik değerleri ve tane büyüklükleri 

 

Şekil 3.1.2.1.7. Haynes 188 süper alaşımının sıcaklık, sürünme oranı ve zaman 

tablosu 
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Haynes 230 alaşımı bir nikel bazlı süper alaşımdır. Alaşımın nominal bileşimi 

yüzde ağırlık olarak Şekil 3.1.2.1.8’ de verilmiştir.  Çökelme sertleşmesi ile 

sertleştirilir.  1149 ºC’ ye kadar olan ortamlarda mükemmel yüksek sıcaklık 

dayanımını ve oksitlenmeye karşı direnç gösterir. Diğer süper alaşımlara nazaran daha 

düşük termal genleşme karakteristiği gösterir ve yüksek sıcaklıklarda tane irileşmesine 

karşı direnci vardır. Alaşım, gaz tungsten ark, gaz metal ark ve direnç kaynağı ile 

kaynaklanabilir. Yoğunluğu 8,97 g/cm3’ dür. Ergime sıcaklığı 1301-1371 ºC’ dir. 

2150 ºF’ da çözelti tavlaması yapılmış, oda sıcaklığındaki malzemenin Rockwell B 

cinsinden sertliği ve alaşımın tane büyüklüğü Şekil 3.1.2.1.9’ de verilmiştir. Süper 

alaşımın çözelti tavlaması yapılmış sac metal için sıcaklık, sürünme oranı ve zaman 

tablosu Şekil 3.1.2.1.10’ da verilmiştir. [40] 

 

 

Şekil 3.1.2.1.8. Haynes 230 Süper Alaşımının yüzde ağırlık cinsinden nominal 

bileşimi 

 

 

Şekil 3.1.2.1.9. Haynes 230 süper alaşımının sertlik değerleri ve tane büyüklükleri 
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Şekil 3.1.2.1.10. Haynes 230 süper alaşımının sıcaklık, sürünme oranı ve zaman 

tablosu 

 

Literatürde yanma odası malzemesi olarak sıklıkla bahsedilen 3 malzemenin 

özelliklerine bakılmıştır. Bu malzemelerden Hastelloy X ve Haynes 230 nikel bazlı 

süper alaşımdır. Çökelme sertleşmesi ile sertleştirilir ve mukavemet değeri kobalt bazlı 

süper alaşımlara göre daha iyidir. Haynes 188 ise kobalt bazlı süper alaşımdır. Katı 

çözelti sertleşmesi ile sertleştirilir. Nikel bazlı alaşımlara göre kobalt bazlı alaşımların 

ergime noktası daha yüksektir. Bu da daha önceden bahsettiğimiz üzere malzemenin 

yüksek sıcaklıklara ve sürünmeye karşı dayanımını arttırır. Sıcak korozyon direnci çok 

iyidir. Nikel bazlı süper alaşımlara göre termal yorulma direnci ve kaynaklanabilirliği 

daha iyidir.  Tanecik boyutlarına bakıldığı zaman diğer iki süper alaşıma göre tanecik 

boyutları daha iridir. Bu da tane sınırı kaymaları minimize edildiği için sürünme 

özellikleri diğerlerine göre daha iyidir. İri tane yapısının bir özelliği olarak daha ince 
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taneli olan diğer iki malzemeye göre mukavemeti daha düşük olsa da yanma odası 

uygulamalarındaki yüksek sıcaklıklar sebebiyle sürünme dayanımı ön planda 

tutulmaktadır. Bu sebeplerden dolayı yanma odası malzemesi olarak Haynes 188 

tercih edilmiştir. 

 

3.1.3.Türbin için Malzeme Seçimi 

Türbin, yanma odasından çıkan yanmış gazları karşılar. Türbin malzemesi, 

yüksek frekans dalgalanmalarına, korozyon ve oksidasyona, yüksek eğilme yüklerine, 

termal şoklara dayanıklı olmalıdır. Performans çeviriminden gelen türbin giriş 

sıcaklığımız 1000 K, çıkış sıcaklığımız 823, 863 K’ dir.  

Türbin sabit ve döner kanatlarında dövme yöntemi yerine döküm yöntemi ile 

imal edilir. Yüksek gaz sıcaklıkları ve dönel yükler düşünüldüğü zaman dökme 

yönteminin tercih edilme sebebi termomekanik özellikler, sürünme mukavemeti, bası 

altında kırılma mukavemetinin dövme yöntemi ile imalata göre daha iyi olmasıdır. 

[32] 

Yanma odasından çıkıp türbine gelen havanın sıcaklık değeri değişkendir. 

Yanma odası çıkışındaki sıcaklık dağılımı OTDF ile tanımlanır. Bize verilen OTDF 

değeri 0,25’ dir. Aşağıdaki denklem ile hesaplanır.  

𝑂𝑇𝐷𝐹 =  
𝑇𝑝𝑒𝑎𝑘 − 𝑇4

𝑇4 − 𝑇3
= 0,25 

𝑂𝑇𝐷𝐹 =  
𝑇𝑝𝑒𝑎𝑘 − 1000

1000 − 483,979
= 0,25 𝑖𝑠𝑒 𝑇𝑝𝑒𝑎𝑘 = 1129 𝐾 

 

Bu hesaplamaya göre türbin kanatçığı üzerinde görülecek maksimum sıcaklık 

1129 K olacaktır ve malzeme seçiminde bu sıcaklık dikkate alınmalıdır. Yarışma 

şartnamesinde türbin sabit ve döner kanatlarında kullanılması tavsiye edilen 

malzemeler ve maksimum metal servis sıcaklıkları Şekil 3.1.3.1’ de verilmiştir. 
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Şekil 3.1.3.1. Tavsiye Edilen Malzemeler ve Maksimum Metal Servis Sıcaklıkları 

 

Türbin kanatçığında görülecek olan maksimum sıcaklık 1129 K’ dir ve Şekil 

3.1.3.1’ e bakıldığı zaman Inconel 718, Inconel 939 ve Inconel 625 ’ in türbinimiz için 

uygun olmadığı görülmektedir. Kalan malzemelerin özelliklerine bakılıp tercih 

yapılacaktır.  

Inconel738LC, ɣ’ çökeltmesi ile sertleştirilmiş nikel bazlı süperalaşımdır. Gaz 

türbinlerinin sıcak bölümünde yük taşıyan parçalar için kullanımı tercih edilir ve 

yüksek sıcaklıklarda mükemmel mekanik özellikler sergiler. Alaşım daha iyi 

dökülebilirlik özellikleri göstersin diye In738’ in bir türevidir. [41] Kimyasal 

kompozisyonu Şekil 3.1.3.2’ de verilmiştir. [42] In738LC, 1223 K’ e kadar olan 

sıcaklıklarda kullanılabilir. Erime sıcaklığı aralığı 1503,15 K – 1588,15 K’ dir. Faz 

kararlılığı ve korozyon dayanımı iyidir. 

 

Şekil 3.1.3.2. In738LC Kimyasal Kompozisyonu 
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MARM247LC, Cannon-Muskegon tarafından MarM247’ den baz alınarak ve 

alaşımın C oranı azaltılarak yönlendirilmiş katılaşma için CM247LC tasarlandı.  

MarM247’ nin karbür mikro yapısını, stabilizesini ve alaşım sünekliğini geliştirdi. Ek 

olarak Zr ve Ti eklendi. Bu sayede alaşıma sınır çatlakları için direnç kazandırılmış 

olundu. Alaşımın, W ve Mo seviyeleri, C ve Ti konsantrasyonunun düşüklüğünü telafi 

etmek için az bir miktar azaltıldı. Böylece zararlı M6C tabakaları, μ fazı ve alfa W 

tabakaları ve yüksek sıcaklığa maruz kalan ve dejenerasyona uğramış birincil karbürler 

sebebiyle oluşan iğnelenme minimize edilmiş olundu. MarM247LC’nin kimyasal 

kompozisyonu Şekil 3.1.3.3’ de ve MarM247 ve MarM247LC’ nin kimyasal 

kompozisyonlarının karşılaştırılması Şekil 3.1.3.4’ de verilmiştir. Yönlendirilmiş 

katılaşma ile imalatının uygulanabilir sıcaklık / gerilim koşulunda tek kristal alaşımlı 

gerilim kırılma kapasitesine yaklaştığı görülmektedir, ileri teknoloji gaz türbinlerinde 

kullanımı uygundur. [43-44] 

 

Şekil 3.1.3.3. MarM247Lc’ nin Kimyasal Kompozisyonu 

 

 

Şekil 3.1.3.4. MarM247/ MarM247LC Kimyasal Kompozisyonları 

 

Eş eksenli malzemeler için, sürünme çatlakları ve termal yorgunluklar her 

zaman tane sınırları ile alakalıdır. Stres genellikle kanat ekseni yönünde oluşan 

merkezkaç ivmesinden kaynaklanır. Bu yüzden türbin kanatçıklarında da enine 

yöndeki tane sınırları en zayıf bölgelerdir, enine yöndeki tane sınırları problemi 

çözülmelidir. Bu da yönlendirilmiş katılaşma ile mümkün olabilir. Termal dayanım 

kapasitesi, kırılma ömrü ve sünekliği iyileşir. [45] 
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Detay tasarımı yapılan motor küçük bir motordur ve minimum ömrünün 2 saat 

olması gerektiği şartnamede verilmiştir. MARM247LC malzemesi yönlendirilmiş 

katılaşma ile imali yapılan bir malzemedir. Tasarladığımız motor için malzemenin ve 

imalat yöntemlerinin maliyeti ve imalat yönteminin kompleksliği düşünüldüğünde 

detay tasarımı yapılan motor için maliyetli ve imalatı zor bir malzeme olacağına karar 

verilmiştir. Türbin kanatları döküm yöntemi ile imal edeceğinden döküm yeteneği 

iyileştirilmiş olan In738LC tercih edilmiştir. Türbinin kanatçıkları ve diskinin yekpare 

dökümü tercih edildiği için diskleri için ayrıca bir malzeme seçimi yapılmamıştır.  

 

3.1.4.Şaft için Malzeme Seçimi 

Şaftın düşük ve yüksek sıcaklık koşullarında yüksek devir sayılarında 

çalışabilmesi için seçilecek olan malzemeden iyi sıcaklık dayanımı, yorulma dayanımı 

ve tokluk beklenmektedir. Genellikle şaft malzemesi için paslanmaz çelikler, titanyum 

alaşımları (Ti-6Al-4V), demir ve nikel bazlı süperalaşımlar tercih edilir. [46] 

Şaft malzemesi için paslanmaz çelik seçilmesi tercih edilmiştir. Eğitimde 

denildiği üzere havacılıkta sık kullanılan paslanmaz çelikler AISI 304, AISI 321, AISI 

316, 17-4PH ve 13-8PH’ dır. AISI 304, AISI 321 ve AISI 316 östenitik paslanmaz 

çekilerdir. 17-4PH ve 13-8PH çökelme sertleşmeli paslanmaz çeliklerdir. Çökelme 

sertleşmeli çeliklerin işlenmesi daha sert oldukları için östenitik paslanmaz çeliklere 

göre daha zor olacaktır. Şaft malzemesi olarak östenitik paslanmaz çelik tercih 

edilmiştir. Adı geçen üç paslanmaz çeliğin özellikleri karşılaştırılarak seçim 

yapılacaktır. 

AISI 321 titanyum ile stabilize edilmiş krom- nikel östenitik paslanmaz 

çeliktir. Yüksek sıcaklıklarda mükemmel korozyon direnci gösterir. Taneler arası 

korozyona karşı mükemmel bir direnç gösterir. Kaynaklanabilirliği iyidir. Isıl işlemle 

sertleştirilemez fakat soğuk işlem ile mukavemeti ve sertliği arttırılabilir. Tavlama 

yapılabilir. Tavlama yapılmış hali ile optimum korozyon direnci elde edilir. Sürekli 

çalışma koşullarında 930 ºC’ ye kadar, aralıklı çalışma koşullarında 870 ºC’ ye kadar 

iyi oksidasyon direnci gösterir. Karbür çökelme aralığı 430 ºC ve 870 ºC aralığında da 

korozyon riski olmadan kullanılabilir. AISI 321, tavlanmış durumda artan akma ve 

çekme dayanımları ile düşük sıcaklıklarda da iyi özelliklere sahiptir. AISI 321 

paslanmaz çeliğinin kimyasal kompozisyonu Şekil 3.1.4.1’ de verilmiştir. Yüksek 
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sıcaklıkta tavlanmış AISI 321’ in mekanik özellikleri Şekil 3.1.4.2’ de verilmiştir. [47] 

Yoğunluğu 7,85 kg m3⁄ -8,05 kg m3⁄  ve Young modülü 189-205 Gpa’ dır. [48] 

 

 

Şekil 3.1.4.1. AISI 321 Paslanmaz Çeliğinin Kimyasal Kompozisyonu 

 

 

Şekil 3.1.4.2. Yüksek Sıcaklıkta Tavlanmış AISI 321 Paslanmaz Çeliğinin Mekanik 

Özellikleri 

 

AISI 316, krom-nikel-molibden östenitik paslanmaz çeliktir. %2 –%3 

molibden ilavesi ile yüksek sıcaklıklarda sürünme özelliği arttırılmış olur. Yüksek 

sıcaklıklarda korozyon direnci iyidir. AISI 316 ısıl işlemle sertleştirilemez fakat soğuk 

işlem ile mukavemeti ve sertliği arttırılabilir. Sürekli çalışma koşullarında 930 ºC’ ye 

kadar, aralıklı çalışma koşullarında 870 ºC’ ye kadar iyi oksidasyon direnci gösterir.  

430 ºC ve 870 ºC aralığında sürekli çalışması ve taneler arası korozyon sebebiyle yavaş 

soğutulması tavsiye edilmez. AISI 316 paslanmaz çeliğinin kimyasal kompozisyonu 
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Şekil 3.1.4.3’ de verilmiştir. AISI 316’ nın mekanik özellikleri Şekil 3.1.4.4’ de 

verilmiştir. [49] Yoğunluğu 7,87 kg m3⁄ -8,07 kg m3⁄  ve Young modülü 190-205 Gpa’ 

dır. [50] 

 

 

Şekil 3.1.4.3. AISI 316 Paslanmaz Çeliğinin Kimyasal Kompozisyonu 

 

 

Şekil 3.1.4.4. Yüksek Sıcaklıkta Tavlanmış AISI 316 Paslanmaz Çeliğinin Mekanik 

Özellikleri 

 

AISI 304 krom-nikel östenitik paslanmaz çeliktir. Tavlanmış durumda 

mükemmel korozyon direncine ve iyi mukavemete sahiptir. Yüksek sıcaklıklarda iyi 

oksidasyon direnci gösterir. Isıl işlem ile sertleştirilemez. Soğuk işlem ile mukavemet 

ve sertliği arttırılabilir. Sürekli çalışma koşullarında 930 ºC’ ye kadar, aralıklı çalışma 

koşullarında 870 ºC’ ye kadar iyi oksidasyon direnci gösterir.  430 ºC ve 870 ºC 
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aralığında sürekli çalışması ve taneler arası korozyon sebebiyle yavaş soğutulması 

tavsiye edilmez. AISI 304 paslanmaz çeliğinin kimyasal kompozisyonu Şekil 2.5.4.5’ 

de verilmiştir. AISI 304’ ün mekanik özellikleri Şekil 3.1.4.6’ de verilmiştir. [47] 

Yoğunluğu 7,85 kg m3⁄ -8,06 kg m3⁄  ve Young modülü 190-203 Gpa’ dır. [51] 

 

 

Şekil 3.1.4.5. AISI 304 Paslanmaz Çeliğinin Kimyasal Kompozisyonu 

 

 

Şekil 3.1.4.6. Yüksek Sıcaklıkta Tavlanmış AISI 304 Paslanmaz Çeliğinin Mekanik 

Özellikleri 
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Üç paslanmaz çeliğinde yoğunlukları ve Young modülleri birbirlerine yakındır. 

AISI 316 ve AISI 304 paslanmaz çeliklerinin 430 ºC ve 870 ºC aralığında sürekli 

çalışması tavsiye edilmemektedir. Yapısal analizde her üç paslanmaz çelik ile de 

analizler yapılmıştır. Analizler sonucu AISI 321 paslanmaz çeliği şaft malzemesi 

olarak seçilmiştir. 

 

3.1.5. Motor Caseleri için Malzeme Seçimi 

Caseler motor için oldukça kritik parçalardır. Çalışma esnasında motordan 

parça kopması gibi istenmeyen durumlar ve maruz kalınacak sıcaklıklar göz önünde 

bulundurularak istenmeyen durumlarda da motorun bütünlüğünü koruyacağı 

malzemeler seçmek gereklidir. Gene aynı zamanda diğer komponent malzemelerinin 

seçimlerinde olduğu gibi malzemelerin ağırlığı, imalat yöntemleri ve casinglerin şekli 

göz önünde bulundurulmalıdır. Literatüre bakıldığı zaman casing uygulamalarında 

genellikle titanyum alaşımlarının ve In718’ in tercih edildiği görülmektedir.  

Kompresör casingi için görece daha soğuk bir bölgede olduğu ve isterlerdeki 

motorun ağırlık kısıtı göz önünde bulundurularak Ti-6Al-4V olmasına karar 

verilmiştir. Malzemenin özellikleri daha önceden Şekil 3.1.1.2’ de verilmiştir 

Yanma odası ve türbin casingleri sıcak bölgelerde yer aldıkları için titanyum 

alaşımı tercih edilmemiştir. Bu sebeple kullanımı en yaygın ve görece maliyeti daha 

az olan In718 yanma odası ve türbin casing malzemesi olarak seçilmiştir.  

In718 nikel bazlı süper alaşımdır. Yüksek sıcaklıklarda iyi mukavemet 

özellikleri, iyi korozyon dayanımı, iyi sürünme ve kopma mukavemeti gösterir. 

Çalışma sıcaklıkları 20,37 K ile 977,6 K arasındadır. Üretilebilirliği ve 

kaynaklanabilirliği iyidir. Ring ve casing olarak roket ve gaz türbinli motorlarda 

kullanılırlar. Kimyasal kompozisyonu Şekil 3.1.5.1’ de verilmiştir. [Inconel alloy718, 

special metals] 
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Şekil 3.1.5.1. In718 kimyasal kompozisyonu 

 

3.1.6. Motor Nozulu için Malzeme Seçimi 

Motor nozulundaki sıcaklık performans çevriminde 823,863 K olarak 

hesaplanmıştır. Motor nozul kısmı için nikel bazlı bir süperalaşım olan In718 uygun 

görülmüştür. In718’ in üretilebilirliği ve kaynaklanabilirliği iyidir. Yüksek 

sıcaklıklarda iyi mukavemet özellikleri, iyi korozyon dayanımı, iyi sürünme ve kopma 

mukavemeti gösterir. Çalışma sıcaklığı aralığı ise 20,37 K ile 977,6 K arasında olduğu 

için motor nozulu çalışma sıcaklığı olan 823,863 K için oldukça uygundur. Aynı 

zamanda çok yaygın bir kullanım alanına sahip olduğu için temin edilebilirliği kolay 

ve maliyeti daha uygun bir malzeme seçimi yapılmıştır. Kimyasal kompozisyonu Şekil 

3.1.5.1’ de verilmiştir. [74] 

 

3.2 Özel Proses Seçimi Detayları 

Tasarlanan motor için özel proses seçimleri yapılırken motor ömrünün 2 saat 

olduğu, harcanabilir bir motor olduğu göz önünde bulundurulmuştur.  

Türbin stator ve rotor kanatçıklarında termal sprey kaplama gibi herhangi bir 

kaplama çeşidi yapılmayacaktır. İsterlerde verilen motor ömrü 2 saattir. Türbin 

kanatçıkları için seçilen malzeme ise türbin çalışma sıcaklığı için yeterlidir. Aynı 

zamanda kanatçıklara yapılan kaplamalar aerodinamik akış yolunu da daraltmaktadır. 
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Bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda türbin kanatçıklarına kaplama 

yapılmamasına karar verilmiştir. 

Halkasal yanma odası sac malzemeden elektron ışın kaynağı ile imal 

edilecektir. “4 İmalat Metodu Seçimi, Üretilebilirlik ve Montaj Edilebilirlik 

Değerlendirmesi” başlığı altında yanma odasının imalat yöntemi ve kaynak işlemleri 

detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Bu kaynak yönteminin seçilmesinin nedenleri 

arasındaki en büyük etken kaynak sebebiyle parçada oluşan istenmeyen ısıl genleşme, 

çarpılma ve oksidasyonun minimuma inmesidir. Elektron ışın kaynağı ile yanma odası 

gibi çok ince kalınlıktaki parçalara rahatlıkla kaynak yapılabilir. Bu kaynak yöntemi 

ile kaynak yapılan parçada çok dar bir ısı tesiri altında bölge oluşur. Böylelikle parçada 

düşük oranda ısıl genleşme ve düşük oranda çarpılmalar oluşur. Kaynak vakum 

ortamda yapıldığı için kaynak yapılan parçanın oksidasyondan korunmasına gerek 

kalmaz ve kaynak kalitesi oldukça yüksektir. Kaynak yapıldıktan sonra kaynak 

kalitesinin kontrolü yapılmalıdır. Kalite kontrolü için çeşitli muayene ve test 

prosedürleri geliştirilmiştir. Temelde muayeneler görsel, tahribatsız ve tahribatlı 

olmak üzere üçe ayrılır. Görsel muayene en sık kullanılan metottur. Bu metot ile parça-

teknik resim boyut uyumu, parçadaki çarpılmalar, çatlaklar ve gözenekler ve gözle 

görülebilen diğer kaynak hataları tespit edilebilir. Tahribatsız muayenede parçaya bir 

zarar verilmez. Boyalı sıvı penetrant, manyetik partikül testi, ultrasonik muayene, 

radyografik muayene gibi çeşitler vardır. Kaynak yapıldıktan sonra uygun muayene 

metodu ile kaynak kontrol edilir.  

Shot peening motorda bütün dönen parçalara uygulanabilir. Bu işlemin amacı 

yüzeyde basma stresleri oluşturmaktır. Parçalar imal edilirken yani şekil verilirken ya 

da döküm, dövme gibi işlemlerden geçtikçe içlerinde kalıntı stresler biriktirirler. Bu 

kalıntı stresler çekme yönündedir. Parçalar çalışma koşullarında da çekme yönünde 

strese maruz kalırlar. Bu durumda da parçaların çalışma koşullarında hasar görme 

olasılığı artar. Shot peening işleminde parça yüzeyine küçük bilyalar gönderilerek 

plastik deformasyonlar ve basma yönünde stresler oluşturulur. Böylelikle parçaların 

imalatında oluşan çekme yönündeki kalıntı stresler minimuma indirilir ve parçalar için 

çalışma koşulları daha güvenli olur. Shot peening parçalara uygulanan en son işlemdir. 

Tasarlanan motorda da türbin disklerine son işlem olarak uygulanarak imalatından 

kaynaklı olan kalıntı çekme streslerinin minimuma indirilmesi amaçlanmıştır. 
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4 İMALAT METODU SEÇİMİ, ÜRETİLEBİLİRLİK VE 

MONTAJ EDİLEBİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ 

 

4.1 İmalat Metodu Seçimi 

4.1.1 Kompresör ve Difüzör İmalat Yöntemi  

Radyal kompresör ve vaned radyal difüzör için Ti-6Al-4V malzemesi 

seçilmiştir. Her ikisinin imlatı için de CNC işleme seçilmiştir.  

Titanyum alaşımlarının işlenmesinde bazı zorluklar bulunmaktadır. Termal 

iletkenlikleri düşüktür ve yüksek mukavemete sahiplerdir. Bu durum kesici takım ve 

iş parçası arasında yüksek sıcaklıklara (yaklaşık 1100 ºC) neden olur ve plastik 

deformasyonu zorlaştırır. Talaşın takıma yapışması zorlaşır.  Titanyum alaşımlarının 

işlenmesinde işleme sıcaklığını arttırdığından kesme hızı olabildiğince düşük 

seçilmelidir. İlerleme yüksek sehim ve titreşime sebep olduğundan gene olabildiğince 

düşük seçilmelidir. Talaş derinliği düşük seçilmelidir. Yüksek aşınma direncine ve 

kimyasal kararlılığa sahip kesici takımlar tercih edilmelidir. [57] 

 

4.1.2 Yanma Odası İmalat Yöntemi  

Halkasal yanma odası için Haynes 188 malzemesi seçilmiştir. Sac malzemeden 

imal edilecektir. Haynes 188 iyi şekillendirilebilme ve kaynaklanabilme özelliklerine 

sahiptir. Sünekliği iyidir ve soğuk işlemle de şekillendirilebilir. Gaz tungsten ark 

(TIG), gaz metal ark (MIG), elektron ışını ve direnç kaynağı ile kaynaklanabilir. [39] 

Yanma odasının kaynaklanması için elektron ışın kaynağı yöntemi tercih 

edilmiştir. Elektron ışın kaynağında odağı ve yoğunluğu yüksek bir ışın kaynağı 

malzeme yüzeyine hızlıca çarptırılır. Oluşan ısı ile de kaynak yapılmış olur. Elektron 

ışın kaynağı şeması Şekil 4.1.2.1’ de verilmiştir. [58] 
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Şekil 4.1.2.1. Elektron Işın Kaynağı Şeması 

 

Bu kaynak yöntemi ile çok ince kalınlıktaki parçalardan çok daha kalın 

parçalara kadar kaynak yapılabilir. Oluşan kaynağın kalitesi çok iyidir. Çok dar bir ısı 

tesiri altında bölge oluşur. Parçada düşük oranda ısıl genleşme ve çarpılmalar oluşur. 

Kaynak hızları diğer kaynak yöntemlerine göre çok daha hızlıdır.  Kaynak 

parametrelerinin bilgisayardan izlenmesi mümkündür, kaynak kalitesi tekrarlanabilir 

ve sabittir. Elektron ışın kaynağı, vakum ortamda yapılır bu da kaynağa hazırlık 

süresini uzatabilir. Vakum ortamda yapılacağı için kaynak odasının sınırları parça 

büyüklükleri için kısıtlayıcı olabilir. Vakum ortamda yapılmasının bir avantajı olarak 

ise oksidasyondan korumak için koruma yöntemine gerek kalmaz.   [58] 

Yanma odası delikleri lazer delik delme işlemi ile yapılacaktır. Belirli bir 

yoğunluktaki lazer ışını iş parçası üzerine doğrudan uygulanır, ısı akısı meydana gelir 
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ve malzeme ergime noktasına gelince buharlaşır. İlk aşamada ergime sıcaklığının 

altındaki sıcaklıklarda ergime ve buharlaşma olmaz. İkinci kısımda ilk olarak lazer 

ışınının uygulandığı merkez kısımda parça en yüksek sıcaklığa erişir, malzeme 

ergimeye başlar fakat sıcaklık buharlaşma sıcaklığından düşüktür. Buharlaşma olmaz. 

Son kısımda ise sıcaklık buharlaşma sıcaklığına ulaşır ve malzeme buharlaşır. Bu 

kısımda katı-sıvı ve sıvı-buhar ara yüzlerinde bilinmeyenler vardır. [59] 

Lazer ile delik delme işlemi yüksek hassasiyette ve tekrarlanabilir kalitede 

yüzeye temas etmeden kanal açma veya delik delme imkânı sağlar. Süperalaşımlarda 

ve ısıya karşı dirençli malzemelerde delik delme işlemleri için kullanılabilir bir 

yöntemdir. [60] İşleme zamanı kısadır. Delik çapı ve iş parçası kalınlığı oranı 10 ile 

sınırlıdır. Yanma odasındaki en küçük deliklerin çapı 2,3 mm ve et kalınlığı 0,5 mm 

olarak hesaplanmıştır. Elimizdeki değerler ile bu sınır aşılmamaktadır. [59]  

 

4.1.3. Türbin İmalat Yöntemi Seçimi 

Eksenel türbin malzemesi için birçok parametre göz önünde bulundurularak 

türbin sabit ve döner kanatçıkları için In738LC seçilmiştir.  

Büyük motorlarda türbin parçasının sabit ve hareketli kanatçıkları döküm, 

diskleri ise dövme yöntemi ile imal edilip sıkı geçme ile birbirlerine geçirilmektedir. 

Kavramsal tasarımı yapılan motor küçük bir motordur. İsterlerde motor çapının 

maksimum 220 mm olması ve ömrünün en az 2 saat olması gerektiği belirtilmiştir. Bu 

bilgiler ışığında türbin kanatçıklarının ayrı ayrı döküm ve dövme yöntemleri imal 

edilip birleştirilmesinin hem maliyet hem zaman açısından faydalı olmayacağı 

düşünülmüştür. Kanatçıkların ve disklerin yekpare dökülmesine karar verilmiştir. 

Döküm yöntemi hassas dökümdür.  

Hassas döküm yöntemi dökülecek parçanın geometrisinin kompleks, küçük, 

kullanılan alaşımların sert ve işlenmesi zor olduğu durumlarda ve yüzey kalitesinin iyi 

olması gerektiği durumlarda sık tercih edilir. Hassas dökümü yapılan parçaya daha 

sonra bitirme işlemi yapılmaz. [61]  

Hassas döküm yöntemi kalıp hazırlama biçimi bakımından ikiye ayrılır. Biri 

seramik kabuk hassas döküm tekniği diğeri ise dereceli hassas döküm tekniğidir. 

Model hazırlama teknikleri aynıdır fakat seramik kabuk hassas döküm yönteminde her 
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zaman bir ön kaplama işlemi yapılır, dereceli hassas döküm tekniğinde ise modellere 

ön kaplama işlemi yapılmayabilir.  Hangi döküm yönteminin tercih edileceği parçanın 

boyutu, istenilen boyutsal toleranslar, döküm malzemesinin bileşimi gibi birçok 

parametreye bağlıdır. Türbin parçamızın dökümünde seramik kabuk hassas döküm 

yöntemi kullanılacaktır. [61] 

Öncelikle mum modelin hazırlanabilmesi için kalıp yapılır. Kalıp yapımı için 

genellikle metal malzeme tercih edilir. Kalıp içerisinde eriyik mum enjekte edilir. 

Mum model kalıptan çıkarılır. Mum modelin üzerine seramik kaplanır. Otoklav 

fırınında mum ergitilir ve kalıp içi boşaltılır. Ergitilen alaşım kalıba dökülür. 

Katılaşma bitince seramik kalıp uzaklaştırılır. [61] 

 

4.1.4. Şaft İmalat Yöntemi Seçimi  

Şaft malzemesi için AISI 321 östenitik paslanmaz çelik seçilmiştir. İmalat 

yöntemi için talaşlı imalat tercih edilmiştir. İşlendikten sonra şaft üzerinde balans 

yapılması gerekmektedir. AISI 321’ in işlenmesi titanyum içerdiği için standart 

östenitik paslanmaz çeliklere göre biraz daha zordur. Uygun takım tipi, ilerleme hızı, 

kesme hızı ve derinliği seçimi yapmak gerekmektedir. [62] 

 

4.1.5. Motor Casingleri İmalat Yöntemi Seçimi 

Kompresör casingi için Ti-6Al-4V, yanma odası ve türbin casingleri için In718 

tercih edilmiştir. Tüm casinglerin imalat yöntemi olarak döküm ardından da montaj 

yüzeylerinin işlenmesine karar verilmiştir. Döküm yöntemi ve titanyum alaşımlarının 

işlenmesi daha önceki bölümlerde anlatılmıştır. In718’ in döküm yöntemi ile imali 

havacılıkta oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. İşlenmesi ise yüksek dayanım, 

işleme sırasında oluşan deformasyon sertleşmesi ve mikroyapısında bulunan sert 

karbürler nedeniyle görece zordur fakat uygun kesici uç malzemesi, kesme hızı ve 

kesme derinliği ile işlenmesi mümkündür. [78] 
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4.1.6. Motor Nozulu İmalat Yöntemi Seçimi 

Motor nozulu için In718 seçilmiştir. Nozulun imalatı için öncelikle sheet 

metale kalıp ile şekil verilip ardından elektron ışın kaynağı ile birleştirilmesine karar 

verilmiştir.  Elektron ışın kaynağının özellikleri daha önceden anlatılmıştır.  

 

4.2. Üretilebilirlik ve Montaj Edilebilirlik Değerlendirmesi 

4.2.1. Üretilebilirlik Değerlendirmesi 

Ürün tasarımında üretilebilirlik ve montajlanabilirlik konuları göz önünde 

bulundurulmalıdır. Tasarım yapılırken imalat esnasında yaşanabilecek zorluklar da 

düşünülerek tasarımlar yapılmalıdır. Üretim ve montaj için tasarım hemen hemen her 

türlü ürünün tasarımına uygun olan kurallar içerir.  Üretim ve montaj için tasarımda 

kullanılan kurallar ve prensipler şöyledir; [79] 

• Parça sayısı en aza indirilmelidir. Böylelikle montaj maliyeti düşer. 

Bakım ve servis için parçanın sökülmesi kolaylaşır. Parçada daha az 

bağlantı olacağından ürün daha güvenilir olur. Az sayıda parça 

otomasyonu kolaylaştırır. 

• Piyasada hazır bulunan standart malzeme kullan. Özel tasarım 

parçaların sayısı ve tasarım süresi azalır.  

• Farklı ürünlerde ortak parça kullan. 

• İmalat kolaylığı için tasarım. Son şekilde veya son şekle yakın şekilde 

işlemler daha verimlidir. Parça geometrisi basit ve gereksiz detaylardan 

uzak olur. Gereksiz yüzey işlemelerden kaçınılmalıdır. 

• İşlem kabiliyetinin içinde toleranslı parçalar tasarlanmalıdır.  

• Montaj sırasında sorunsuz ürünler tasarlanmalıdır. Montaj karmaşık 

olmamalı ve parçalar tek yönde monte edilecek şekilde tasarlanmalıdır.  

• Esnek parçalar kısıtlanmalıdır. Esnek parçaları tutmak ve monte etmek 

zordur, tasarımda en aza indirilmeleri gerekmektedir. 

• Kolay montaj için tasarım. Ayrık bağlantı parçalarının sayısı en aza 

indirilmelidir, konik gibi detaylar birleşen parçalarda 

kullanılmamalıdır. Hızlı montaj teknikleri tercih edilmelidir. 

• Modüler tasarım kullan.  
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• Parça ve ürünü kolay paketlenebilir şekillendir. 

• Ayarlama ihtiyacını engelle veya azalt.  

 

  Yukarıda anlatılanlar doğrultusunda tasarımı yapılan motorda olabildiğince az 

parça kullanılmıştır. Örneğin tercih edilmesi durumunda daha fazla elemana sahip olan 

kapalı yağlama yerine açık yağlama tercih edilmiştir. Piyasada hazır bulunan standart 

malzemeler tercih edilmiştir.  Rulman seçiminde özel tasarım bir rulman yapılmamış, 

katalogdan tercih yapılmıştır. “3. Malzeme ve Özel Proses Seçimi Detayları” 

bölümünde anlatılan malzemelerin seçiminde, malzemenin seçildiği komponentin 

geometrik şekli, şeklin karmaşıklığı ve malzemelerin imalat yöntemleri ve özel 

prosesler göz önünde bulundurularak tercihler yapılmıştır. Komponentlere uygun 

imalat yöntemleri seçiminde mümkün olan en yaygın, ucuz ve kolay imalat yöntemleri 

seçilmiştir. Böylelikle hem malzemelerin imal edilme yöntemleri hem de 

komponentlerin karmaşıklığı göz önünde bulundurularak imalatı kolay bir tasarım 

yapılmıştır. 

 

4.2.2 Montaj Edilebilirlik Değerlendirmesi 

 Bir tasarımcı, tasarım yaparken parçaların dayanımı dışında üretilebilirliğine 

ve montajlanabilirliğine dikkat etmelidir. Üretilemeyen veya montajı mümkün 

olmayan tasarımlar yapılması ne kadar hafif ne kadar verimli bir motor olursa olsun 

anlamlı değildir. Bu çalışmada mekanik tasarımı yapılan parçaların montajı 

düşünülerek en uygun çözüm yoluna gidilmesi planlanmıştır.  
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Şekil 4.2.2.1. Motor CAD Model 

 

Mekanik tasarımı yapılan motorun CAD modeli Şekil 4.2.2.1’de verilmiştir. 

Rotor parçası şaft, impeller ve türbinden oluşmaktadır. Türbin ve impeller için 

balanslama için belirli noktalardan fazla kütleler verilmiştir. Bu sayede parçaların 

balansına göre bu noktalardan talaş kaldırılarak balanssızlık önlenir. Bu parçalar, şafta 

sıkı geçme şeklinde monte edilmiştir. İki adet somunla sıkılarak rotor parçası 

tamamlanmıştır. Rotor montajı, rotor dinamiği hesaplarıyla konumları belirlenen iki 

adet yüksek hızlı seramik rulman vasıtasıyla şaft tüpüne bağlanmıştır. Şekil 4.2.2.1’te 

1 numara ile gösterilen noktada rulmanları hemen üstünde birer adet conta (o-ring) 

bulunmaktadır. Bunun amacı titreşim sönümleyerek dinamik kuvvetleri azaltmaktır. 

Arka rulmanda bir adet yay ve spacer ile rulmanın eksenel olarak yer değiştirmesi 

telafi edilmiştir. Rotor montajı Şekil 4.2.2.2’te gösterilmiştir. 

İmpeller 

Shroud 

İmpeller  

Difüzör Yanma 

Odası 
Nozzle 

Guide 

Vane 

Türbin 

Nozul 

Şaft 
Şaft Tüpü İnlet Casing 

2   3 

Seal 
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Şekil 4.2.2.2. Rotor Montajı 

 

Şaft tüpüne NGV ve difüzör civata bağlantısı ile montajlanmıştır. NGV ile 

casing, difüzör ile İmpeller shroud, casing ile impeller shroud aynı şekilde cıvata ile 

tespit edilmiştir. Nozül ile NGV, İmpeller shroud ile hava alığı arasında kaynak 

bağlantısıyla sağlanmıştır. Şekil 4.2.2.3’de motorun montaj teknik resmi verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.2.2.3. Motor Montaj Teknik Resmi 
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Tasarım yapılırken, motorun montajı şu şekilde planlanmıştır. Şaft parçasına, 

Şaft tüpünün içinde yay, conta, seal ve ayırıcı yerleştirilerek rulmanlar ve şaft tüpü 

monte edilir. Bu montaj Şekil 4.2.2.4’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.2.2.4. Şaft – şaft tüpü montajı 

 

 NGV parçası civata somun vasıtasıyla şaft tüpüne monte edilir. NGV montajı 

sırasında anahtar takımlarının kolay kullanılabilmesine dikkat edilmiştir. Casing 

parçası NGV’ye kaynak yapılarak monte edilir. Swirler montajı yapılmış yanma 

odasının montajı NGV’ye yapılır.NGV, casing ve yanma odası montajı Şekil 4.2.2.5’te 

gösterilmiştir. 

 

  

Şekil 4.2.2.5. NGV ve casing montajı 
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Difüzör parçasının montajı şaft tüpüne seal ile birlikte civata yardımıyla 

yapılır. Şekil 4.2.2.6’te difüzör montajı gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.2.2.6. Difüzör Montaj 

 İmpeller ve türbin parçası sıkı geçme olarak şafta monte edilir ve iki noktadan 

rotor dönüş yönü dikkate alınarak somunla sıkılır. Türbin ve İmpeller montajı Şekil 

4.2.2.7’te gösterilmiştir. 
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Şekil 4.2.2.7. İmpeller ve türbin montajı 

 

İmpeller shroud parçası, casing ve difüzöre cıvata bağlantısı şeklinde monte 

edilir. Montaj difüzörün radyal vanelerinden yapılır. İmpeller shroud montajı Şekil 

4.2.2.8’te gösterilmiştir. 
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Şekil 4.2.2.8. İmpeller Shroud montajı 

 

Hava alığı, İmpeller shroud parçasına nozül ise NGV parçasına kaynak 

bağlantısıyla monte edilerek motorun montajı tamamlanır. Şekil 4.2.2.9’da hava alığı 

ve nozül montajı gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.2.2.9. Nozül ve hava alığı montajı 
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5 MEKANİK TASARIM VE YAPISAL ANALİZ 

 

Bir motor tasarımı yapılırken birçok çelişen kriter, ister sağlanmaya 

çalışılmaktadır. En ucuz motorun, en iyi performansla ve en az bakım maliyetiyle 

üretilmesi istenmektedir. Bu genel mühendislik problemi, mekanik tasarımda ise en 

hafif motorun en güvenli şekilde üretilmesi şeklinde bir optimizasyon sürecini 

doğurmaktadır. Mekanik tasarımın yapılabilmesi için motorun üzerinde oluşan 

kuvvetler iyi bir şekilde incelenmelidir. Motordaki kuvvetler dış kuvvetler ve iç 

kuvvetler olarak ikiye ayrılır. Dış kuvvetler, dış etkilerden kaynaklanan kuvvetler 

olarak tanımlanabilir. İç kuvvetler ise motorun döner parçalarının dönüş hareketinden 

kaynaklanan ataletsel kuvvetler, gaz akışından kaynaklanan kuvvetler, basınç 

farklarından ve termal farklardan dolayı kaynaklanan kuvvetler gibi çeşitli kuvvetleri 

içermektedir. 

Basit mühendislik problemlerinde mukavemet kontrolleri el hesabıyla 

yapılabilmektedir. Gerçek dünyadaki sorunların çoğu, analitik olarak çözülemeyecek 

kadar karmaşıktır.  Karmaşıklık ya geometriden ya da çevresel koşullardan ya da her 

ikisinden kaynaklanır.  Sınır değer problemleri için (bu bölümde özetlenen problemler 

gibi) en başarılı sayısal yöntemlerden biri olan sonlu eleman yöntemleri, bu projede 

mukavemet hesaplamalarının yapılacağı yöntem olarak seçilmiştir. Sonlu eleman 

yöntemlerinin temel bir fikri, tüm yapısal gövdeyi elemanlar adı verilen birçok küçük 

ve geometrik olarak basit gövdeye bölmektir, böylece her bir parçanın denge 

denklemleri yazılabilir ve tüm denge denklemleri aynı anda çözülebilir.  Elemanların, 

kenarlarında ve köşelerinde bulunan düğümlerle birbirine bağlı olduğu varsayılır.  

Başka bir fikir, bilinmeyen işlevleri (ör. yer değiştirme alanları) çözmek yerine 

bilinmeyen ayrık değerleri (ör. düğümlerdeki yer değiştirmeleri) çözmektir.  Her bir 

düğümdeki yer değiştirme bir vektör olduğundan ve üç bileşeni olduğundan (3B 

durumlarda), çözülecek toplam bilinmeyen miktarların sayısı düğüm sayısının üç 

katıdır. 

 Yapısal analiz problemlerinde hesaplanması gereken 3 matris vardır. 

Bunlardan yer değiştirme matrisi 5.1 numaralı matrisle ifade edilmektedir ve 

düğümlerin yer değiştirmesini ifade etmektedir. Dayanım 5.2 mumaralı matrisle ifade 

edilir ve yüzeyin maruz kaldığı basınç olarak düşünülebilir. Birimsiz bir büyüklük olan 
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gerinim ise 5.3 numaralı matrisle ifade edilir. Bu matrislerde görüldüğü üzere 15 

bilinmeyen vardır ve problemin çözümü için 15 denkleme ihtiyaç vardır. Çeşitli 

varsayımlar yapılarak sınır koşulları belirlenir ve 15 denklem elde edilerek problemin 

çözümü yapılır. 

 

{𝑢} = {𝑢𝑥 𝑢𝑦 𝑢𝑧}                                                       (5.1) 

{𝜎} = {𝜎𝑥 𝜎𝑦 𝜎𝑧   𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑦𝑧 𝜏𝑧𝑥}                                         (5.2) 

{휀} = {휀𝑥 휀𝑦 휀𝑧   𝛾𝑥𝑦 𝛾𝑦𝑧 𝛾𝑧𝑥}                                         (5.3) 

 

 Problemleri basitleştirmek için çoğunlukla malzemenin homojen, izotropik ve 

doğrusal olarak elastik olduğu varsayılır. Bu doğrusallık kullanılarak problem Hooke 

yasasıyla ifade edilebilir. Hooke yasası 5.4 numaralı denklemde verilmiştir. Bu 

yaklaşımda problem yaya benzetilmiştir. Düğümlerin yer değiştirmesi D matrisi ile 

ifade edilirken, K rijitlik matrisi ile ifade edilmektedir. 

 

[𝐾] {𝐷} = {𝐹}                                                               (5.4) 

 

  Elbette gerçek hayatta bu lineerliği bozan çeşitli durumlar vardır ve 5.4 

numaralı denklemde verilen Hooke yasasında bulunan rijitlik matrisi doğrusallıktan 

çıkar. Bu matris yer değiştirmenin bir fonksiyonudur. Lineer olmayan problemlerde 

oluşan Hooke yasası 5.5 numaralı denklemde verilmiştir. Lineer problemlerde ve 

olmayan problemlerde kuvvet yer değiştirme grafiği Şekil 3.8.1’de verilmiştir. 

 

[𝐾(𝐷)] {𝐷} = {𝐹}                                                            (5.5) 
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Şekil 5.1. Lineer ve lineer olmayan problemlerde kuvvet yer değiştirme grafiği 

 

 Bu nonlineerliğin sebeplerinden biri geometri nonlineerliğidir ve parçanın 

yüksek deformasyonundan kaynaklanır. Diğer bir sebep parçanın temas noktalarındaki 

nonlineerliktir ve topoloji nonlineerliği olarak adlandırılır. Ayrıca nonlineerlik 

malzemenin nonlineer olmasından da (doğrusal olmayan gerilme-gerinim ilişkisi) 

kaynaklanabilir. Bu gibi durumlarda kullanılan paket yazılımlarda nonlineer çözüm 

yapılmalıdır.  
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Peki bir parçanın kırılmayacağından nasıl emin olabiliriz? Hangi gerilme 

çoktur? Bu bahsedilen optimizasyonun yapılabilmesi için yukarıdaki sorular 

cevaplanmalıdır. Statik gerilme için zaman içerisinde çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Bu 

teorilerden en çok kullanılanları Tresca krieri ve von Misses kriteridir. Von Misses 

kriteri, Tresca kriterinden çok daha doğru şekilde kırılmayı tahmin edebilmektedir. 

Von Misses kriterinde gerilme denklem 5.6’da gösterildiği üzere, deviatorik ve 

hidrostatik olarak tanımlanan gerilmelerin toplamıdır. Asal gerilmeler ile ifade edilen 

gerilme deviatorik ve hidrostatik olarak 5.7 nolu denklemdeki gibi tanımlanır. 

 

{𝜎} = {𝜎𝑝} + {𝜎𝑑}                                                  (5.6) 

{𝜎} = {
𝜎1 0 0
0 𝜎2 0
0 0 𝜎3

} = {

𝑝 0 0
0 𝑝 0
0 0 𝑝

} + {

𝑝 − 𝜎 0 0
0 𝑝 − 𝜎 0
0 0 𝑝 − 𝜎

}                   (5.7) 

  

  

1913’te Richard von Misses sünek malzemenin akmasını tahmin eden bir teori ileri 

sürmüştür. Bu teoriye göre malzemede akma, deviatorik gerinim enerjisi yoğunluğu 

kritik seviyeye ulaştığında gerçekleşir. Deviatorik ernerji 5.8 nolu denklemde 

verilmiştir. von Misses kriterine göre 5.9 nolu denklemde durum gerçekleştiğinde 

akma gerçekleşir. Çeşitli işlemler yapıldığında 5.9 nolu denklem 5.10 nolu hali alır. 

Bu denklemin sol tarafı eş değer von Misses gerilmesidir. Kritik deviatorik enerji wyd 

tek eksenli çekme testiyle tespit edilir. 

𝑤 = 1/2 × {𝜎}{휀}; 𝑤𝑑 = 𝑤 − 𝑤𝑝                                          (5.8) 

𝑤𝑑 > 𝑤𝑦𝑑                                                         (5.9) 

√1/2 × [(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎3 − 𝜎1)2] ≥ 𝜎𝑦                          (5.10) 

 

  

Gaz türbini motorlarında parçalarda meydana gelen deformasyonlar Şekil 

5.2’de verilmiştir. Buna göre kompresör kanatçıklarında çoğunlukla yorulma, erozyon 
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ve korozyon meydana gelmektedir. Türbin kanatçıklarında yorulma, sürünme, statik 

gerilme deformasyonu ve korozyonda çok önem arz etmektedir. Kanatçıkların taşıyıcı 

parçalarında olan kompresör ve türbin disklerinde ise oluşan ataletsel kuvvetler 

nedeniyle burst olayı kritiktir. Sıcak bölgede olan türbin diski içinse sürünme ve 

korozyon bir başka önemli deformasyondur. Yüksek sıcaklıklara ulaşılan yanma 

odasında ise termal yorulmaya ve sürünmeye karşı önlem alınmalıdır. Şaft parçasında 

kritik hıza, yorulmaya ve sıcak bölgelerde sürünmeye dikkat edilmelidir. Statik 

parçalardan casing parçası motordaki basınçlara dayanmalı, herhangi bir deformasyon 

sonucunda etrafa saçılan parçaları motor içinde tutarak etrafa hasar gelmesini 

önlemelidir. 

 

Şekil 5.2. Gaz türbini motoru parçalarında deformasyonlar [86] 
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Gaz türbinlerinde yüksek sıcaklık nedeniyle sürünme olayı oldukça önemlidir. 

Yüksek sıcaklıkla birlikte gerinimler birikir ve bu kalıcı deformasyona sürünme denir. 

Sıcaklık malzemenin erime sıcaklığının yarısını geçtiğinde sürünme kritik hal alır. 

5.11 nolu denkleme göre sürünme sıcaklıkla doğru orantılı olarak, zamanla logaritmik 

olarak artmaktadır.Sürünme hasar modeline malzeme seçimi konu başlığı altında daha 

detaylı değinilmiştir. 

 

𝑃 = 𝑇 × (𝐶 + 𝑙𝑜𝑔𝑡)                                                      (5.11) 

 

 Diğer bir dikkate alınması gereken hasar türü yüksek ve düşük döngülü 

yorulmadır. Gaz türbinlerinde çeşitli nedenlerden dolayı döngüsel yükler 

görülmektedir. Bu yükler zaman içerisinde parçanın hasar görmesine neden olabilir. 

105 döngüden sonraki döngülerde yorulma yüksek döngülü yorulma (HCF) adını, 

altındaki döngülerde düşük döngülü yorulma (LCF) adını alır. Mekanik yüklerin yanı 

sıra termal yüklerde yorulmaya neden olur. 

 

5.1 Döner Parça Mekanik Tasarım ve Yapısal Analizleri 

 Jet Motor Tasarım Yarışması eğitiminde verilen döner parçaların tasarım 

prosedürü, Şekil 5.1.1’de verilmiştir. Tasarımda bu prosedür takip edilecektir.  

 

 

Şekil 5.1.1. Rotor tasarım prosedürü 
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Şekil 5.1.2. Motor CAD modeli 

 

Mekanik tasarımı yapılan motorun CAD modeli Şekil 5.1.2’de verilmiştir. 

Rotor parçası şaft, impeller ve türbinden oluşmaktadır. Türbin ve impeller için 

balanslama için belirli noktalardan fazla kütleler verilmiştir. Bu sayede parçaların 

balansına göre bu noktalardan talaş kaldırılarak balanssızlık önlenir. Bu parçalar, şafta 

sıkı geçme şeklinde monte edilmiştir. İki adet somunla sıkılarak rotor parçası 

tamamlanmıştır. Rotor montajı, rotor dinamiği hesaplarıyla konumları belirlenen iki 

adet yüksek hızlı seramik rulman vasıtasıyla şaft tüpüne bağlanmıştır. 1 numara ile 

gösterilen noktada rulmanları hemen üstünde birer adet conta (o-ring) bulunmaktadır. 

Bunun amacı titreşim sönümleyerek dinamik kuvvetleri azaltmaktır. Önde bulunan 

rulmanın hemen yanında tasarlanan seal yer almaktadır. Arka rulmanda bir adet yay 

İmpeller 

Shroud 

İmpeller  

Difüzör Yanma 

Odası 
Nozzle 

Guide 

Vane 

Türbin 

Nozul 

Şaft 
Şaft Tüpü İnlet Casing 

2   3 

Seal 
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ve spacer ile rulmanın eksenel olarak yer değiştirmesi telafi edilmiştir. Şaft tüpüne 

NGV ve difüzör cıvata bağlantısı ile montajlanmıştır. NGV ile casing, difüzör ile 

İmpeller shroud, casing ile impeller shroud aynı şekilde cıvata ile tespit edilmiştir. 

Nozül ve NGV, İmpeller shroud ile hava alığı arasında braze kaynak bağlantısıyla 

sağlanmıştır. Yanma odası ile difüzör arasında gösterilen bölge için yanma odası 

mimarisinde seçilen air-blast atomizer ateşleme sistemi dolayısıyla swirler 

tasarlanmıştır. Yakıt borularının şaft tüpünün içinden geçerek yanma odasına ve 

rulmanlara yakıt taşıması planlanmıştır. Şekil 5.1.3’te montaj teknik resmi verilmiştir. 

 

 

Şekil 5.1.3. Montaj resmi 
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5.1.1 Kompresör Tasarımı 

 Tasarlanan kompresördeki istasyon değerleri Şekil 5.1.1.1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.1.1.1. Kompresör geometrisi ve performans değerleri 

 

 Tasarım hızı aerodinamik hesaplar sonucu 6544,25 rad/s (62493 dev/dak) 

olarak belirlenmiştir. İmpeller tasarımı aerodinamik analizlerde elde edilen verilere 

göre 10 adet radyal normal kanatçık ve 10 adet ayırıcı kanatçık olacak şekilde 

modellenmiştir. Malzeme olarak malzeme seçimi detaylarında bahsedildiği üzere Ti 

6Al-4V seçilmiştir. 

 Yapısal analiz için sınır koşullarından olan eksenel yük hesaplanmalıdır. 

Hesaplamalarda kullanılacak olan, performans çevriminden ve radyal kompresör 

tasarımından gelen veriler Tablo 5.1.1.1’ de verilmiştir. Tabloda P1 ve T1 impeller 

girişindeki basınç ve sıcaklığı, P2 ve T2 impeller çıkışındaki basınç ve sıcaklığı, r1h 

impeller girişi hub yarıçapını, r1s impeller girişi shroud yarıçapını, r2 impeller çıkış 

Toplam Sıcaklık 288,15 K 

Toplam Basınç 100,312 kPa 

Toplam Sıcaklık 483,98 K 

Toplam Basınç 501,559 kPa 

Statik Basınç 193,01 kPa 
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yarıçapını, rL CDP seal dış yarıçapını, r0 şaft yarıçapını, �̇� kütlesel debiyi, n devir 

hızını temsil etmektedir.  

 

 

Tablo 5.1.1.1. Hesaplamalarda Kullanılacak Olan Veriler 

 

 

Net eksenel yük 5.1.1.1 formülü ile ifade edilmektedir. Eye+nose kuvveti 

5.1.1.2 numaralı formülle, shroud kuvveti 5.1.1.3 numaralı formülle hesaplanır. 

 

𝐹 =  𝐹𝑒𝑦𝑒+𝑛𝑜𝑠𝑒 + 𝐹𝑠ℎ𝑟𝑜𝑢𝑑 + 𝐹𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒 − 𝐹𝑏𝑎𝑐𝑘𝑑𝑖𝑠𝑘                 (5.1.1.1) 

 

𝐹𝑒𝑦𝑒+𝑛𝑜𝑠𝑒 =  𝑃1

𝜋

4
(𝑑1,𝑠

2 )                                        (5.1.1.2) 

82134,5 𝑥 
𝜋

4
 𝑥 (0,0809982) = 423,22 𝑁 

 

𝐹𝑠ℎ𝑟𝑜𝑢𝑑 =  [
1

2

�̅�

2
(1 − 𝑓2)(2𝜋𝑛)2(𝑟2

2 + 𝑟1,𝑠
2 ) + 𝑃1 −

𝜌1

2
(1 − 𝑓2)𝑈1

2] 𝜋(𝑟2
2

− 𝑟1,𝑠
2 )  (5.1.1.3) 

 

Denklemdeki �̅� ortalama gaz yoğunluğunu, f ‘‘fraction’’ ı temsil etmektedir, 

0,5 ile 1 arasında değerler almaktadır. Tiainen vd. yaptığı çalışmada olduğu gibi bu 

hesaplamada da 0,5 değerinde sabit kabul edilmiştir. Kompresör aerodinamik 

İmpeller

Giriş

P1

İmpeller

Giriş

T1

İmpeller

Çıkış

P2

İmpeller

Çıkış

T2
Pamb

Giriş

Hub

Yarıçapı

r1h

Giriş 

Shroud

Yarıçapı

r1s

İmpeller

Çıkış

Yarıçapı

r2

 Seal

Dış

Yarıçapı

rL

Şaft

Yarıçapı

r0

Kütlesel

Debi

ṁ
n

Pa K Pa K Pa m m m m m kg/s dev/dk

82134,5 252,6039 193013 359,8307 101325 0,017941 0,040499 0,062306 0,04 0,006 1,2672 72217
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tasarımından 𝜌1 𝑣𝑒 𝜌2 sırası ile 1,132932 ve 1,868664 kg/m3’ dür. Denklemdeki n, 

Hertz cinsinden devir hızıdır ve performans çevriminden gelmektedir.  

 

�̅� =  
1,132932 + 1,868664

2
= 1,500798 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

 

𝑈1 =  𝜋𝑛𝑑1,𝑠
2 =  𝜋 𝑥 1203,617 𝑥 0,0809982 = 306,27555 𝑚/𝑠 

 

𝐹𝑠ℎ𝑟𝑜𝑢𝑑 =  [
1

2

1,500798

2
(1 − 0,52)(2 𝑥 𝜋 𝑥 1203,617)2(0,0623062 + 0,0404992)

+ 82257 −
1,132932

2
(1 − 0,52)306,275552] 𝜋(0,0623062

− 0,0404992) = 923,7304 𝑁 

 

Impulse kuvveti 5.1.1.4 numaralı formülle hesaplanır. 

 

𝐹𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒 =  
�̇�2

𝜌1
𝜋
4 (𝑑1,𝑠

2 − 𝑑1,ℎ
2 )

                                     (5.1.1.4) 

=  
1,26722

1,132932 𝑥 
𝜋
4  𝑥 (0,0809982 − 0,0358822)

= 342,2361 𝑁 

 

𝐹𝑏𝑎𝑐𝑘𝑑𝑖𝑠𝑘 5.1.1.5 formülü ile hesaplanır. P yerine yazılarak integral çözülür. 

 

𝐹𝑏𝑎𝑐𝑘𝑑𝑖𝑠𝑘 =  𝑃𝑎𝑚𝑏𝜋𝑟0
2 + (

𝑃𝑎𝑚𝑏 + 𝑃𝑟𝐿

2
) 𝜋(𝑅𝑙

2 − 𝑟0
2) + ∫ 𝑃2𝜋𝑟𝑑𝑟     

𝑟2

𝑟𝐿

 (5.1.1.4) 

 

𝑃 =  𝑃2 [
𝛾 − 1

2𝛾𝑃2
𝜌1𝑓2𝜔2(𝑟2 − 𝑟2

2) + 1]
𝛾/(𝛾−1)
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𝐹𝑏𝑎𝑐𝑘𝑑𝑖𝑠𝑘 =  𝑃𝑎𝑚𝑏𝜋𝑟0
2 + (

𝑃𝑎𝑚𝑏 + 𝑃𝑟𝐿

2
) 𝜋(𝑅𝑙

2 − 𝑟0
2)

+ ∫ 𝑃2 [
𝛾 − 1

2𝛾𝑃2
𝜌1𝑓2𝜔2(𝑟2 − 𝑟2

2) + 1]
𝛾/(𝛾−1)

2𝜋𝑟𝑑𝑟
𝑟2

𝑟𝐿

= 2118,084 𝑁 

Kompresör eksenel yükü -428,9 N olarak hesaplanır. 

 

𝐹 = 423,22 + 923,304 + 342,2361 − 2118,084 = −428,9 𝑁  

 

Motor eksenel yük hesabı için türbin rotorundaki ve radyal kompresördeki 

gerekli hesaplamalar yapılmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda net eksenel kuvvet 

504,19 N hesaplanmıştır. 

Net Eksenel Kuvvet = 796,772+136,3142-428,9 = 504,19 N 

 

İmpeller yapısal analizinde Fusion360 eğitim sürümü simulation bölümü 

kullanılmıştır. Sınır koşulları olarak belirlenen eksenel kuvvet ve 62413 dev/dak’da 

oluşan ataletsel kuvvetler tanımlanmış, İmpeller’ın sıkı geçme ile montajı yapılan 

yüzeyi, somun temas noktası ve rulman temas noktası destek olarak tanımlanmıştır. 

Şekil 5.1.1.2’de sınır koşulları gösterilmiştir. 
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Şekil 5.1.1.2. İmpeller sınır koşulları 

Kullanılan meş için %5 meş yakınsaması kriter olarak belirlenmiştir. 

“Adaptive mesh refinement” özelliği kullanılarak oluşturulan meşte 9. Meş iyileştirme 

denemesinde 69058 düğüm ve 38471 tetrahedra elemanda %4,22 yakınsamaya 

ulaşılmıştır. Tablo X’te çeşitli meş metrikleri verilmiştir. Meş metrikleri yeterli olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

Tablo 5.1.1.2. Meş metrikleri 

  Min max 

       Face Angle 3,1 169 

Dihedral Angle 1,19 178 
    

Worst shape ratio 83.6 on element 37570 

Worst aspect ratio 18,3 on element 7038 

Lowest collapse ratio 0,018 on element 37570 

Worst Jacobian ratio 2,51 on element 29681 

 

 

Destek yüzeyi 

Eksenel Kuvvet 

Radyal hız 
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Parçanın Şekil 5.1.1.3’ de gösterilen analiz sonucunda kompresör palelerinde 

1,9 emniyet katsayısı ve 621,1 MPa maksimum eşdeğer gerilme oluşmaktadır. Şekil 

5.1.1.4’ deki gerilme dağılımı incelendiğinde ortalama olarak 470 MPa eşdeğer 

gerilme türbin palelerinde oluşmaktadır. Şekil 5.1.1.5’de oluşan toplam deplasman 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 5.1.1.3. İmpeller emniyet katsayısı dağılımı 
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Şekil 5.1.1.4. İmpeller gerilme dağılımı 

 

 

Şekil 5.1.1.5. İmpeller toplam deplasman dağılımı 
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Yorulma hesapları için analizle elde edilen 497 MPa ortalama gerilmeye 200 

MPa titreşimden kaynaklanan bir değişken gerilme oluştuğu varsayılmıştır. Şekil 

5.1.1.6’da zamana göre gerilmelerin değişimi gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.1.1.6. Zamana göre gerilme değişimi 

 

Yorulma dayanımı 519 MPa ve UTS 1034,21 MPa için çizilen Goodman 

diyagramı Şekil 5.1.1.7’de verilmiştir. ABC ve DEC üçgenlerinin benzerliğinden 

aşağıdaki 5.1.1.5 ve 5.1.1.6 denklemi elde edilebilir. 

a. Gerilme konsantrasyonu ihmal edilirse 

 

1

𝑆
=

𝜎𝑚𝑒𝑎𝑛

𝜎𝑒
+

𝜎𝑚𝑒𝑎𝑛

𝜎𝑢𝑡
                                               (5.1.1.5) 

 

b. Gerilme konsantrasyonu dikkate alınırsa 

 

1

𝑆
=

𝜎𝑎𝑙𝑡 × 𝐾𝑓

𝜎𝑒 × 𝐾𝑠𝑢𝑟𝑓 × 𝐾𝑠
+

𝜎𝑚𝑒𝑎𝑛

𝜎𝑢𝑡
                                (5.1.1.6) 
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𝐾𝑓 = 𝐾𝑠𝑢𝑟𝑓 = 𝐾𝑠 = 1 varsayımı ile (Kf Yorulma faktörü, Ks Boyut faktörü, Ksur Yüzey 

faktörü) 

 

1

𝑆
=

200 𝑀𝑃𝑎

529 𝑀𝑃𝑎
+

497 𝑀𝑃𝑎

1034,21 𝑀𝑃𝑎
 

𝑆 = 1,165 

 Parçanın belirlenen gerilmeler altında sürekli sonsuz ömre sahip olduğu 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 5.1.1.7. Goodman diyagramı 

 

Diğer önemli bir hasar türü (burst) parçalanma/çatlamadır. Disklerin 

parçalanması, tüm motorun kullanılamaz hale gelmesine neden olur. Bu nedenle disk 

tasarımında burst dikkate alınır. Aşağıda verilen denklem kullanılarak basit şekilde 

burst hızı bulunabilir. 

 

𝑁𝐵

𝑁𝑡𝑎𝑠𝑎𝑟𝚤𝑚
= √

𝑈𝑇𝑆

𝜎𝜃
                                                        (5.1.1.7) 
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𝑁𝐵

62493
= √

1034,213

497
 

𝑁𝐵 = 90148,4316 dev/dak 

 

 Redline hızı 74000 dev/dak olarak belirlendiği için parçanın burst etmeyeceği 

değerlendirilmiştir. 

 

 İmpeller parçasının modal analizi Fusion360 yazılımı ile yapılmıştır. Oluşan 

doğal frekans genlikleinin karşılaştıması Tablo 5.1.1.3’ de verilmiştir. Analizde 50439 

düğümi, 28290 eleman kullanılmıştır. 

 

Tablo 5.1.1.3. İmpeller rezonans modları 

Modlar Fusion360 (Hz) 

1 4202 

2 4216 

3 4225 

4 4238 

5 4263 

6 4293 

 

 

Rotor bütünün modal analizi Rotordinamiği başlığı altında verilmiştir. Ön 

tasarım raporunda çalışma aralığında oluşan tek çakışma bu çalışmada kurulan çizgi 

modelle rulman konumları ve rulman direngenlikleri değiştirilip optimizasyon süreci 

yürütülmüş ve motorun çalışma aralığında çakışma önlenmiştir. Şekil 5.1.1.8’ de 

rezonans modalarındaki deformasyonlar verilmiştir. 
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Şekil 5.1.1.8. İmpeller rezonans modları 

 

Şekil 5.1.1.9’ da kompresör parçalarının mekanik parçalarından sırasıyla 

İmpeller Shroud, İmpeler ve Difüzör gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.1.1.9. Kompresör parçaları 
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5.1.2 Türbin Tasarımı 

Tasarımı yapılan türbin parçalarının CAD modelleri Şekil 5.1.2.1’ de 

verilmiştir. Türbin için malzeme seçimi konu başlığı altında bahsedildiği üzere Inconel 

738LC parçası seçilmiştir. Parçaların hassas döküm ile imal edilmesi ve kaplama 

yapılmaması planlanmıştır. Türbinde 20 adet pale bulunmaktadır. Türbin palelerinin 

yekpare üretilmesi (blisk) planlanmıştır. Bu sayede ağırlık düşürülmüş, sızıntı 

önlenmiştir. Motorun ömrünün düşük olması blisklerdeki bakım zorluğu dezavantajını 

ortadan kaldırmaktadır. Aerodinamik hesaplar sonucunda pale geometrisi elde 

edilmiştir. NGV’de ise 16 adet vane bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 5.1.2.1. Türbin parçaları CAD modeli 
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Diske eden yükler birincil yükler ve ikincil yükler olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Birincil Yükler: 

 

1. Pale santrifüj yükleri (Dönme yükü) 

Dönme hareketinden dolayı türbin paleleri disk merkezinden dışarı doğru bir kuvvete 

maruz kalmaktadır. Bu kuvvet diğer birincil yükler ile birlikte hoop gerilmesine neden 

olur. 

 

2. Dönmeden dolayı oluşan iç gövde yükleri 

Diskin dönme hareketi nedeniyle dış çeperi ve iç çeperi büyüme eğilimi içerisindedir. 

Bunun mümkün olmaması dolayısıyla iç çeperde basma zorlanmaları dış çeperde 

çekme 

zorlanmaları oluşmaktadır. Bu zorlanma Şekil 5.1.2.2’ de gösterilen hoop 

gerilmelerine sebep olur. 

 

 

Şekil 5.1.2.2. Diskte dönme dolayısıyla hoop stress oluşumu 
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3. Rim ve bore arasındaki termal gradyan nedeniyle termal yük 

 

Yukarıda belirtilen etkinin tersi sıcaklık farkı nedeniyle oluşmaktadır. Şekil 

5.1.2.3.’teki gibi dış yüzeyde termal basma, iç yüzeyde termal çekme meydana 

gelmektedir. 

 

 

 

Şekil 5.1.2.3. Termal gradyan nedeniyle hoop stress oluşumu 

 

 

İkincil Yükler: 

1. Pale gaz yükleri 

2. İtki yükleri 

3. Bolt ön yükleri 

4. Manevra yükü 

5. Titreşim yükleri  
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Tasarlanan kompresördeki istasyon değerleri Şekil Şekil 5.1.2.4’ de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.1.2.4. Türbin geometrisi ve performans değerleri 

 

Türbin rotoru eksenel yük hesabında aşağıdaki denklemler yardımı ile Ps2 

basınçları bulunacaktır. 𝛽 oranı eğitimde anlatıldığı üzere 0,4-0,5 aralığında bir değer 

seçilecektir. Türbin rotoru için hesaplamalarda kullanılacak bilgilerin özeti Tablo 

5.1.2.1’ de verilmiştir. Herhangi bir CFD analiz yapılmadığı için Ps2 noktalarındaki 

basınçlar performans çevriminden gelen Ps basınçları kabul alınarak hesaplama 

yapılmıştır. Devir sayısı 72217 dev/dk’ dır.  

 

k5 = ρω2 = ρβ2Ω2 

 

P2s = P1s + 
𝑘5

2
(r2

2 − r1
2) 

 

Toplam Sıcaklık 993,444 K 

Toplam Basınç 471,465 kPa 

Toplam Sıcaklık 823,863 K 

Toplam Basınç 195,928 kPa 

Balans kütlesi 

O-ring Cıvata bağlantısı 
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𝐹 =  𝜋 𝑃2(𝑟2
2 − 𝑟1

2) −
𝜋 𝜌 𝛽2Ω2𝑟2

2

2
(𝑟2

2 − 𝑟1
2) +

𝜋 𝜌 𝛽2Ω2

4
(𝑟2

4 − 𝑟1
4) 

 

Tablo 5.1.2.1. Türbin Rotoru Girdileri 

 

 

F2a kuvveti için hesaplamalar; 

 

(𝑟2
2 − 𝑟1

2) = (0,0407772 − 02) = 1,66276 𝑥 10−3 

 

ρ = 1,1512253 kg/m3 

 

Ω =  
2 π n

60
=  

2 x π x 72217

60
= 7562, 546 rad/s 

 

k5 = 1,1512253 x 0,42 x 7562,5462 = 10534559,17 

 

𝑃2𝑠 − 𝑃1𝑠 =
10534559,17

2
 𝑥 1,66276 𝑥 10−3 = 8758,22 𝑃𝑎 

 

P1s = 286518,77 Pa 

 

Yer Kuvvet Yön
r2 

(mm)

r1  

(mm)

P2s  

(Pa)

P1s  

(Pa)

T0

(K)

n 

(dev/dk)
ꞵ

Fwd F2a 1 40,777 0 295277 286518,8 1000 72217 0,4

Faft F2b -1 36,19 0 179133 173257,2 823 72217 0,45



220 

 

𝐹2𝑎 =  𝜋 𝑥 295277 𝑥 (0,040772 − 02)

−
𝜋 𝑥 1,15122 𝑥 0,42 x 7562,5462 𝑥 02

2
(0,040772 − 02)

+
𝜋 𝑥 1,15122 𝑥 0,42 𝑥 7562,5462

4
(0,040774 − 04) = 1522,003 𝑁 

 

F2b kuvveti için hesaplamalar; 

 

(𝑟2
2 − 𝑟1

2) = (0,036192 − 02) = 1,31 𝑥 10−3 

 

ρ = 0,7747503 kg/m3 

 

Ω =  
2 π n

60
=  

2 x π x 72217

60
= 7562, 546 rad/s 

 

k5 = 0,7747503 x 0,452 x 7562,5462 = 8972694,95  

 

𝑃2𝑠 − 𝑃1𝑠 =
8972694,95

2
 𝑥 1,31 𝑥 10−3 = 5875,84 𝑃𝑎 

 

P1s = 173257,15 Pa 

𝐹2𝑏

=  𝜋 𝑥 179133 𝑥 (0,036192 − 02)

−
𝜋 𝑥 0,7747503 𝑥 0,452 x 7562,5462 𝑥 02

2
(0,036192 − 02)

+
𝜋 𝑥 0,7747503 𝑥 0,452 𝑥 7562,5462

4
(0,036194 − 04)

= 725,227 𝑁 

 

F2a kuvvetinin yönü pozitif iken F2b kuvvetinin yönü negatiftir. Bu sebeple; 

 

Σ𝐹 = 1522,003 − 725,227 = 796,776 𝑁 
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Aero yükü aşağıdaki denklemde verildiği gibi hesaplanır.  

 

𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 = 𝐹𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 + 𝐹𝑝𝑙𝑎𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚 + 𝐹𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚 

 

𝐹𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 aşağıdaki gibi hesaplanır. Ps1 ve Ps2 ortalama basınçları türbin aerodinamik 

tasarımından sırasıyla 463,046 kPa ve 195,928 kPa gelmektedir. 𝑅1𝑖 40,77 mm, 

𝑅2𝑖 𝑣𝑒 𝑅2𝑜 49 mm, 𝑅1𝑜 36,19 mm’ dir.  

 

𝐴𝑖 = 𝜋(𝑅2𝑖
2 − 𝑅1𝑖

2 ) =  𝜋 (0,0492 − 0,040772) = 0,002321 𝑚2 

 

𝐴𝑜 = 𝜋(𝑅2𝑜
2 − 𝑅1𝑜

2 ) =  𝜋 (0,0492 − 0,036192) = 0,003428 𝑚2 

 

𝐹𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 = (𝑃𝑠1𝐴𝑖(1)) + (𝑃𝑠2𝐴𝑜(−1)) 

 

𝐹𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 = (463046 𝑥 0,002321 𝑥 1) + (195928 𝑥 0,003428 𝑥 (−1))

= 403,0305 𝑁 

 

𝐹𝑝𝑙𝑎𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚 aşağıdaki gibi hesaplanır. Hesaplamalar ‘‘hub platformu’’ için yapılmıştır. 

Herhangi bir CFD analiz yapılmadığı için hub platformundaki basınçlar için türbin 

aerodinamik tasarımından gelen Ps1 ve Ps2 statik basınçları kabul alınarak 

hesaplamalar yapılmıştır. Ps1 basıncı 295,277 kPa, Ps2 basıncı 179,133 kPa’ dır. R1i 

40,77 mm ve R2i 36,19 mm’ dir. 

 

𝐴ℎ =  𝜋(𝑅1𝑖
2 − 𝑅10

2 ) =  𝜋(0,0407772 − 0,036192) = 0,001109132 𝑚2  
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𝐹𝑝𝑙𝑎𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚 =  
(𝑃𝑠1 + 𝑃𝑠2)

2
 𝐴ℎ(−1) 

 

𝐹𝑝𝑙𝑎𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚 =  
(295277 + 179133)

2
 𝑥 0,001109132 𝑥 (−1) =  −263,0916175 𝑁 

 

𝐹𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚 aşağıdaki gibi hesaplanır. Kütlesel debi, W performans çevriminden 1,272 

kg/s’ dir. Yoğunluk ve hız aşağıdaki denklemler ile hesaplanır. 

 

𝜌 =  
𝑃

𝑅𝑇
                   𝑉 =  

𝑊

𝜌𝐴
 

 

𝐹𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚 = (𝑊 𝑉𝑖 (1)) + (𝑊 𝑉𝑜 (−1)) 

 

𝐹𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚 = (1,272 𝑥 476,1428 𝑥 (1)) + (1,272 𝑥 478,8924 𝑥 (−1))

=  −3,624 𝑁 

 

Böylelikle 𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 hesaplanabilir. 

 

𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 = 𝐹𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 + 𝐹𝑝𝑙𝑎𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚 + 𝐹𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚 = 403,0305 − 263,0916 − 3,624

= 136,3142 𝑁 

 

Belirlenen kuvvetler ve 62493 dev/dak hız sınır koşulu olarak alındığında 

türbin diskinde Şekil 5.1.2.5 gösterildiği şekilde analiz sonuçları oluşmaktadır. 

Tasarımda yapılan iterasyonlar sonucu, 1.434 emniyet katsayısı, 533.3 MPa eşdeğer 

von-Misses gerilmesi elde edilmiştir.  
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Şekil 5.1.2.5. Diskteki güvenlik faktörü ve eşdeğer gerilme 

 

Diskte aşağıdaki basit formül kullanılarak burst kontrolü yapılırsa 

 

𝑁𝐵

62493
= √

𝑈𝑇𝑆

𝜎𝜃
= √

945

533,3
 

𝑁𝐵 = 83188,154 dev/dak 

 

Redline hızı 74000 dev/dak burst hızından düşük olduğu için parçanın güvenli 

olduğu söylenebilir. Tasarımda free-hoop radyusu belirlenmesi önem taşımaktadır. 

Inconel 738LC için free-hoop radyus aşağıdaki şekilde hesaplanır. (%0,2YS=765MPa, 

ρ=8220 kg/m3) 
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𝑅𝑓𝑟𝑒𝑒−ℎ𝑜𝑜𝑝 = √
𝑌𝑆

𝜌 × 𝜔2
= √

765

8262 × 10−12 × 6544,25 2
= 46,62 𝑚𝑚 

 

Tasarlanan parçaların bu radyus değerinden daha küçük bölgelere 

yerleştirilmesine dikkat edilmiştir. Free-hoop radyusun çalışma hızına göre değişimi 

Şekil 5.1.2.6’da verilmiştir.  

 

 

Şekil 5.1.2.6. Free-hoop radyusun hıza göre değişimi 

 

Öte yandan türbin palelerinde 0,815 emniyet katsayısı türbin palelerinde 

gerilme yığılmaları oluşarak emniyet katsayısı 1’in altına düşmektedir. Bu nedenle 

türbin pale tasarımında aerodinamik girdiler yeterli bulunmamıştır. Aero-mekanik 

iterasyonlar devam ettirilmelidir. Türbin palelerindeki emniyet katsayısı değerleri 

Şekil 5.1.2.7’de verilmiştir. 
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Şekil 5.1.2.7. Türbin palerlerinde emniyet katsayısı 

 

 Türbin için yapılan modal frekans analizinde oluşan ilk 6 mod Tablo 5.1.2.2 ve 

Şekil 5.1.2.8’ de gösterilmiştir. Analizde 196977 düğüm, 99788 eleman kullanılmıştır. 

 

Tablo 5.1.2.2. Türbin rezonans modları 

Modlar Fusion360 (Hz) 

1 3589 

2 3861 

3 3862 

4 3891 

5 3927 

6 3947 
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Şekil 5.1.2.8. Türbin rezonans modları 

 

Şekil 5.1.2.9. Larsson Miller Parametresi [87] 
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Yüksek sıcaklıklara çıkılan türbinde sürünme önemli bir hal almaktadır. 

Sürünmenin kontrolü için Larsson-miller parametresi kullanılmıştır. Analiz sonucunda 

520 MPa’lık (78320.38 psi) bir von-Misses eşdeğer gerilmesi elde edilmiştir. Sıcaklık 

OTDF değeri kullanılarak maksimum 1129 K olarak belirlenmiştir. Şekil 5.1.2.9’daki 

Larsson-Miller grafiğinden LMP 43,3 olarak bulunur. 6 numaralı denklem kullanılarak 

parçanın ömrü bulunabilir. 

 

𝑃 = 𝑇 × (20 + 𝑙𝑜𝑔𝑡) × 10−3 

 

43,3 = 1129 × (20 + 𝑙𝑜𝑔𝑡) × 10−3 

 

𝑡 = 93409162.690 𝑠𝑎𝑎𝑡 

 

5.1.3 Şaft Tasarımı 

Şaftlar boyutlandırılırken tork nedeniyle oluşan 5.1.3.1 nolu denklemde verilen 

kayma gerilmesi, eğilme momentleri nedeniyle oluşan 5.1.3.2 nolu denklemde verilen 

eğilme gerilmesi ve eksenel kuvvet nedeniyle oluşan 5.1.3.3 nolu denklemde verilen 

eksenel basma gerilmesi önem arzetmektedir. Von Misses kriterine göre 5.1.3.4 nolu 

denklem kullanılarak şaftın çapı bulunabilir. Burada B boşluk faktörünü temsil 

etmektedir ve içi dolu şaftlarda 1’e eşit olurken içi boş millerde 5.1.3.5 nolu denklemle 

hesaplanır. Bu denklemde c iç çapın dış çapa oranını temsil etmektedir. S emniyet 

katsayısını temsil etmektedir. Açısal hız ve basınç dolayısıyla oluşan hoop gerilmesi 

ihmal edilmiştir. 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
16𝑇

𝜋𝑑𝑜
3 × 𝐵                                                          (5.1.3.1) 

 

𝜎𝑒ğ =
32𝑀

𝜋𝑑𝑜
3 × 𝐵                                                          (5.1.3.2) 
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𝜎𝑒𝑘 =
4𝐹

𝜋 × (𝑑𝑜
2 − 𝑑𝑖

2)
                                                   (5.1.3.3) 

 

𝑑𝑜 = √ 32 × 𝑆

𝜎𝑎𝑘 × 𝜋
𝐵√(𝑀 +

𝐹 × 𝑑𝑜

8
× (1 + 𝑐2)

2

+
3

4
× 𝑇2

3

                    (5.1.3.4) 

 

𝐵 = 1/(1 − 𝑐4)                                                        (5.1.3.5) 

 

 5.1.3.4 nolu denklem do ve do
3 ifadelerini içerdiği için üzere kapalı bir 

denklemdir. İçi dolu olarak tercih edilen mil için do şaft çapı girdi değeri olarak kabul 

edilerek emniyet katsayısı hesaplanmıştır. Aynı zamanda Excell yazılımı kullanılarak 

farklı akma dayanımlarına sahip malzemeler için aynı çapta emniyet katsayısı 

incelenmiştir. Son olarak çap değerlerine göre şaft kütlesi değişimi incelenmiştir. Şaft 

malzemesi için AISI 321 paslanmaz çelik seçilmiştir. Tablo 5.1.3.1’te 170 MPa (800 

K sıcaklığında) akma dayanımına sahip 240 mm uzunluğunda bir şaft için hesaplanan 

değerler verilmiştir. Eğilme gerilmesi eksenel kuvvetlerden kaynaklanabilmekle 

beraber rulman eksenlerindeki sapma, kuş çarpması, manevra ve titreşim gibi birçok 

parametreye bağlıdır. Ekstrem koşullar düşünülerek 100 Nm eğilme momenti olduğu 

varsayılmıştır. Şaft gücü ve açısal hız kullanılarak hesaplanan torka 30 Nm frenleme 

torku ilave edilmiştir. Ağırlıktan tasarruf etmek adına iç çapın dış çapa oranı 0,5 olarak 

alınmıştır. Bu durumda boşluk faktörü B 1,06667 olarak hesaplanmaktadır. 

Tablo 5.1.3.1. Hesaplanan gerilme değerleri 
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Tablo 5.1.3.1’de verilen hesap sonuçlarına göre 25 mm iç 12,5 mm dış çapta 

şaft 2,02 emniyet katsayısı değerini sağlamaktadır. Bu kritik emniyet katsayısı 2’den 

büyük olduğu için bu çap değeri yeterlidir. Bu çapta şaftın ağırlığı 693,6 gram 

olmaktadır. Çap değerine göre güvenlik katsayısının değişimi Şekil 5.1.3.1’de 

verilmiştir. Bu grafiğe göre çap arttıkça güvenlik katsayısı hızla artmaktadır. Fakat 

Şekil 5.1.3.2’de verilen kütlenin çap ile değişimi grafiğine göre kütlede çap artışıyla 

hızla artmaktadır.  

 

 

Şekil 5.1.3.1. Güvenlik katsayısnın çap ile değişimi 

 

 

Şekil 5.1.3.2. Kütlenin çap ile değişimi 
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 İç çapın dış çapa oranıyla emniyet katsayısı ve kütlenin değişimi Şekil 

3.5.1.4.4’te verilmiştir. Grafikte emniyet katsayısı 0,4 C oranından sonra düşmeye 

başlamaktadır. Grafikte optimum nokta olarak 0,5 oranı seçilmiştir. Daha sonraki artan 

oranlarda emniyet katsayısı 2’nin altına düşmektedir. 

 

 

Şekil 5.1.3.3. İç çapın dış çapa oranıyla emniyet katsayısı ve kütlenin değişimi 

 

Kavramsal tasarım raporunda yapılan analizlerde şaft tasarımının yeterli 

olmadığı sonucuna varılmıştır. Yapılan el hesabı sonucu 25 mm çap başlangıç noktası 

olarak seçilmiştir. Belirlenen eksenel kuvvetlere, torka ek olarak balanssızlıktan dolayı 

bir eğilme momenti oluşmaktadır. 
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Şekil 5.1.3.4. Guidance for balance quality grades for rotors in a constant (rigid) state 

 

 Şekil 5.1.3.4’ deki balans kalite grade derecesi seçildikten sonra balanssızlıktan 

dolayı oluşan santrifüj kuvvet hesaplanır. Bu sebeple şaft, kompresör ve türbin 

ağırlarının ağırlık merkezi hesaplanmalıdır. Y düzlemindeki ağırlık merkezinin 0 

noktası olduğu bilinmektedir. Bu nedenle ağırlıkların sadece X düzlemindeki ağırlık 

merkezi koordinatı hesaplanmalıdır. Kompresör ağırlığı 520,11 gram, türbin ağırlığı 
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731,97 gram ve şaft ağırlığı 730,22 gramdır. Toplam ağırlık 1982,3 gramdır. Ağırlık 

merkezi 5.1.3.6 numaralı denklemle bulunabilir. 

 

            �̅� =
∑ 𝑚×𝑥𝑛

𝑖

∑ 𝑚𝑛
𝑖

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5.1.3.6) 

 

x̅ =

∑ 35,825×27,25+520,11×54,5+12,49×64+38,4974×86+582,56×179,75+38,4974×273,5+11,175×294,5+731,97×303+11,175×311,59
i

∑ 1982,39
i

   

 

�̅� = 190,302 𝑚𝑚  (𝐾ü𝑡𝑙𝑒𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘 𝑚𝑒𝑟𝑘𝑒𝑧𝑖) 

 

• Permissible residual unbalance (ISO 1940) değeri 5.1.3.7 nolu 

denklemle hesaplanır. 

 

𝑈𝑝𝑒𝑟 = 1000 ∗
(𝑒𝑝𝑒𝑟Ω) ∗ 𝑚

Ω
                            (5.1.3.7) 

 

𝑈𝑝𝑒𝑟 = 1000 ∗
(6,3) ∗ 1982,3 

7562,5465
= 1,6513602 𝑔. 𝑚𝑚

= 1,6513602 ∗ 10^(−6) 𝑘𝑔. 𝑚 

 

Unbalance miktarı merkezden yarıçapa doğru arttığı için bulunan birim 

yarıçaptaki unbalance miktarı rulman dm uzunluğu ile çarpılmalıdır. 

 

𝑈𝑝𝑒𝑟 = 1,6888403 × 28,5 = 47,063767 

 

Maksimum izin verilen balanssızlık 47,0637 gr.mm hesaplanmıştır. Bu 

durumda oluşan sehim 47,0637 gr.mm /1982,3 gr = 0,02374 mm olarak hesaplanır. 
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Oluşan santrifüj kuvvet 1,9823 𝑘𝑔 × (6544,25 𝑟𝑎𝑑/𝑠)2 × 2,374 ×

10−5𝑚 = 2015,44 𝑁 olarak hesaplanmıştır. Şekil 5.1.3.5’de verilen serbest cisim 

diyagramında analiz için sınır koşulları ve şaft geometrisi verilmiştir. 

 

 

Şekil 5.1.3.5. Serbest cisim diyagramı 

 

Analiz 34908 eleman ve 60323 düğümle gerçekleştirilmiştir. Yapılan meş 

iyileştirmesinde %0,389097 yakınsama sağlanmıştır. Çeşitli meş metrikleri Tablo 

5.1.3.2’de, emniyet katsayısı sonucu Şekil 5.1.3.6’da ve eşdeğer von-Misses gerilmesi 

sonucu Şekil 5.1.3.7’de verilmiştir. 

 

Tablo 5.1.3.2. Meş metrikleri 

  min max 

       Face Angle 7,61 160 

Dihedral Angle 3,28 174 
    

Worst shape ratio 55,8 on element 34795 

Worst aspect ratio 5,88 on element 17132 

Lowest collapse ratio 0,0298 on element 34795 

Worst Jacobian ratio 2,46 on element 34908 

 

Fbalans= 2015,44 N 



234 

 

 

Şekil 5.1.3.6. Şaft emniyet katsayısı dağılımı 

 

 

Şekil 5.1.3.7. Şaft eşdeğer gerilme dağılımı 

 

Şekil 5.1.3.8’de rotor montajı verilmiştir. Analiz sonucunda 3,511 emniyet 

katsayısıyla şaftın istenen yapısal gereklilikleri sağladığı değerlendirilmiştir. 

Maksimum 90,34 MPa eşdeğer von-Misses gerilmesi oluşmaktadır. Montajlanabilirlik 

konu başlığı altında motorun planlanan montaj sırasından, üretilebilirlik konu başlığı 

altında tasarım yapılırken imalat konusunda dikkat edilen durumlar paylaşılmıştır. 
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Şekil 5.1.3.8. Rotor montajı 

 

5.2 Sabit Parça Mekanik Tasarım ve Hesaplama Detayları 

Yanma odası tasarımında çıkılan yüksek sıcaklıklar ve yanmanın doğası 

nedeniyle değişken biçimde olmaktadır. Bu nedenle, ısıl yorulma, sürünme, 

oksidasyon ve sıcak korozyon önemlidir. Bu çalışmada yanma odasının akış analizi 

yapılmadığı için ısıl hotspotlar bilinmemektedir. Yanma odasının tasarımı için Ahmet 

Topal tarafından yapılan bir çalışmada verilen ve Şekil 5.2.1’de gösterilen 

boyutsuzlaştırılmış yanma odası geometrisi grafiği kullanılmıştır. [21] 
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Şekil 5.2.1. Boyutsuzlaştırılmış yanma odası geometrisi 

Aerodinamik hesaplamalardan gelen hacim gereksinimleri ve 

boyutsuzlaştırılmış yanma odası geometrisi grafiği ile yanma odası geometrisi 

oluşturulmuştur. Yanma odası kalınlığı ikinci faz eğitiminde önerildiği üzere 0,5 mm 

olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Şekil 5.2.2’de gösterildiği üzere 7 adet swirler 

modellemesi yapılmıştır. 

 

Şekil 5.2.2. Yanma odası CAD modeli 
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 Motorun hava aracına veya füzeye bağlantı kulaklarıyla bağlanması 

planlanmıştır. Bağlantı kulakları casing parçasına monte edilecektir. Dolayısıyla 

casing parçasının, motoru taşıması, oluşan basınçlara dayanması, manevra yüklerine 

dayanması istenmektedir.  

 

Şekil 5.2.3. Serbest cisim diyagramı 

 

Şekil 5.2.3’ de gösterilen eksenel simetrik model Ansys yazılımı üzerinden 

kurulmuştur. Analizde 6549 düğüm, 1922 eleman kullanılmıştır. Sınır koşulu olarak 

687 N itki yükü, iki köşeden etki eden 1000 N’luk manevra yükü verilmiştir. 

 

Şekil 5.2.4’ de analiz sonucunda oluşan gerilme dağılımı ve güvenlik fktörü 

gösterilmiştir. Şekil 5.2.5’ de  ise parçanın şekil değiştirmesi gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.2.4. Gerilme dağılımı (MPa) 
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Şekil 5.2.5. Deformasyon sonuçları (mm) 

 

Belirlenen koşullarda parçanın statik olarak deforme olmadığı görülmektedir. 

Parçanın statik sağlığı incelenirken von-Misses gerilmesine ek olarak asal 

gerilmelerde incelenmelidir. Asal gerilmeler, akma dayanımını geçtiğinde parça 

deforme olur. Tablo 5.2.1’deki çeşitli manevra yüklerinde oluşan gerilme değerleri ve 

güvenlik faktörü, Şekil 5.2.6’da manevra yükü ile güvenlik faktörünün değişimi, Şekil 

5.2.7’de ise manevra yükü ile gerilmelerin değişimi verilmiştir. 

 

Tablo 5.2.1. Çeşitli manevra yüklerinde analiz sonuçları 

Manevra 

yükü N 

Maks eşdeğer von-

Misses gerilmesi 

MPa 

Güvenlik 

Faktörü 

Maks asal 

gerilme MPa 

Min asal 

gerilme MPa 

500 85,82533925 8,995012507 114,0190649 68,62795904 

750 128,6723911 5,999733071 171,027336 102,9173364 

1000 171,5194481 4,500947318 228,0356118 137,2067213 

1250 214,3665091 3,601308821 285,043879 171,4961005 

1500 257,2135681 3,001396877 342,0521516 205,7854883 

1750 300,0606257 2,572813405 399,0604195 240,0748727 

2000 342,9076755 2,251334849 456,0687006 274,3642447 

2250 385,7547397 2,001271587 513,0769691 308,6536347 

2500 428,6017927 1,801205718 570,0852529 342,9430199 

3000 514,2959048 1,501081367 684,1017879 411,5217702 

3500 599,9900341 1,286688038 798,1183287 480,1005471 

4000 685,6841371 1,125882835 912,1348762 548,6793002 

4250 728,5311912 1,059666366 969,1431522 582,9686882 

4500 771,378266 1,000806004 1026,151418 617,2580805 
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Şekil 5.2.6. Manevra yükü ile güvenlik faktörünün değişimi 

 

Şekil 5.2.7. Manevra yükü ile gerilmelerin değişimi 

 

 Şekil 5.2.6’da maksimum şekil değiştirme teoremine göre 4500 N’da parçanın 

akmaya uğradığı görülmektedir. Fakat asal gerilmeler incelendiğinde maksimum asal 

gerilmeyi 3350 N dolaylarında geçerek deforme olmaktadır. Belirlenen sınır 

koşullarında parçanın manevra yükü kabiliyeti 3350 N olarak belirlenmiştir. 
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 3000 N manevra yükü için Şekil 5.2.8’de verilen S-N diyagramından 6,5 x 105 

çevrim parça ömrü olarak bulunur. 

 

 

Şekil 5.2.8. Inconel 718 S-N diyagramı [88] 

 

İmpeller Shroud için AISI 321 Paslanmaz Çelik malzemesi seçilmiştir. 

Parçanın dolu parçadan torna operasyonu ile işlenmesi planlanmıştır. Difüzörde ise Ti 

6Al-4V malzemesi tercih edilmiş olup yekpare işleme merkezinde üretilmesi 

planlanmıştır. 
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6  SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

İLERİKİ ÇALIŞMALAR İÇİN ÖNERİLER 

 

 Detay motor tasarımının tarif edilmesi bölümünde tasarımı yapılan motorun 

komponentleri için yapılan tercihler ve hesaplamalar anlatılmıştır.   

Performans çevriminde tasarım noktası ve tasarım noktası dışındaki koşullar 

sürekli rejimde analiz edilmiştir. Aracın yakıtı tükendiğinden zamanla araç ağırlığı 

düşmekte ve zamana bağlı bir durum gözlemlenmektedir. Ayrıca motor sabit güç 

üretmemekte, hızlanma ve yavaşlama yapmaktadır. Zamana bağlı performans 

hesaplamaları ileriki çalışmalar için önerilebilir.  

 İki boyutlu akış yolu aerodinamik analiz ve hesaplama detayları konu başlığı 

altında yapılan çalışmalar iki boyutlu analizlere ek olarak bir boyutlu analizlerinde 

yapılması nedeniyle iş yükü bakımından en yoğun konudur. Buna rağmen bu konu 

başlığı altında bazı eksiklikler bulunmaktadır. Bu eksikliklerin ileri çalışmalarda 

giderilmesi konusunda fikir birliği sağlanmıştır. Alınan analiz sonuçları  olumlu olup 

hesaplamaların ve tasarımın sonlu elemanlar analizleri ve hesaplamalı akışkanlar 

dinamiği analizleri ile paralellik gösterdiği görülmektedir. 

 İkincil akış yolları ve yağlama konseptinin detayları konu başlığı altında 

sistemin türü çalışma mantığı ve hesaplama detaylarına yer verilmiştir.   

 Malzeme seçimi detayları konu başlığı altında gaz türbinlerinde kullanılan 

malzemeler araştırılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda her seçim bir nedene 

dayandırılmış en kompakt tasarımın en az maliyetle üretilmesi hedeflenmiştir. Özel 

proses seçimleri anlatılmıştır. 

Mekanik tasarım ve yapısal analiz kısmında motorun çeşitli kıstaslar ile 

tasarımı verilmiştir. Projede hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri ve detaylı 

termal analizler eksik olduğu için bazı sınır koşullarında varsayımlar yapılmıştır. 

Yapısal analiz kısmında ana parçaların belirlenen kuvvetler altında yapısal davranışları 

simüle edilmiştir.  

 Termal hesaplamalarda, eş değer devre modeli kullanılarak aerodinamik 

tasarımda genel tasarımı belli olan türbin kanatçığının ve yanma odasının bir boyutlu 
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hesaplamaları yapılmıştır. Seçilen malzemelerin oluşan sıcaklığa dayandığı 

kanıtlanmıştır. Fakat bir boyutlu analizde çeşitli varsayımlar ve açık kaynaklarda 

bulunan nispeten eski korelasyonlar kullanılmıştır. Detay tasarım raporunda yapılan 

bu hesaplamanın teyit edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca mekanik tasarımda 

sıcaklık farkı nedeniyle oluşan gerilme varsayımla hesaplanmıştır. Bu varsayımın 

doğrulanması proje takviminin sıkışması nedeniyle ileriki çalışmalara bırakılmıştır. 

 Rotor dinamik analizinde kritik hızlar tespit edilmiş ve motor çalışma 

aralığındaki kritik hızlar şaft geometrisinde ve rulman konumlarında revizyona 

gidilerek elimine edilmiştir. 

İmalat metodu seçim kısmında her komponent için seçilmiş malzemenin en 

uygun ve en az maliyette olan imalat yöntemi seçilmiştir. Üretilebilirlik ve montaj 

edilebilirlik değerlendirmesi yapılmıştır. 
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7 RİSK ANALİZİ 

 

Risk, çalışma ortamlarında tehlikelerin (işyerinde var olan veya dışarıdan 

gelebilecek olan çalışanları veya işyerini etkileyecek zarar potansiyeli olan vakalar) 

olma olasılığı veya bu tehlikelerin olma olasılıkları ile yol açacakları zararların 

şiddetlerinin bir birleşimi olarak tanımlanabilir. [81] [82] [83] 

 

 

Şekil 7.1. TS ISO 31000 standardına göre risk yönetim yaklaşımı [84] 

 Şekil 7.1’de TS ISO 31000 standardına göre risk yönetim yaklaşımının akış 

şeması verilmiştir. 
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Şekil 7.2. MIL-STD-882E’ye göre sistem emniyetinin sekiz elementi [85] 

 

Tehlikenin risk puanı (R), olma olasılığı (O), tehlikenin yapacağı etki (şiddet) (Ş) ve 

tehlikenin olma frekans (sıklık) (F) değerlerinin çarpımı ile elde edilir. (Denklem 7.1) 

  

R=O×Ş×F                                                       (7.1) 

 

Tehlikenin gerçekleşme olasılığının (O), tehlikenin ortaya çıkma potansiyelidir ve 

olasılığa Şekil 7.2’ de de gösterilen şekliyle rakamsal değer atanabilir. Tehlikenin 

yapacağı etki (şiddeti) (Ş) tehlikenin olması durumunda oluşacak zararın 

büyüklüğüdür ve Şekil 7.3’ de görüldüğü gibi değeri atanabilir. Tehlikenin olma 

frekans (sıklık) (F) değeri olarak bir yıl içinde kaç defa gerçekleşebileceği ile bağlantılı 

olarak Şekil 7.4’ de olduğu gibi değer atanabilir. Risk puanları hesaplanan tehlikeler 

için yapılması gereken faaliyetler ise Şekil 7.5’ de açıklanmaktadır. Şekil 7.5’ de risk 

seviyesi 5 ayrı kategoriye ayrılmış ve her kategoride yapılması gereken faaliyet 

özelliği açıklanmıştır. 
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Şekil 7.2. Tehlikenin olma olasılığına değer atama 

 

Şekil 7.3. Tehlikenin yapacağı etkiye değer atama 

 

 

Şekil 7.4. Tehlikenin olma sıklığına değer atama 
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Şekil 7.5. Tehlikelerin risk puanlarına göre kategorileri ve yapılması gereken 

faaliyetlerin özellikleri [84] 

 

Proje sırasında oluşan çeşitli riskler nedeniyle risk analizi yapılmıştır. Olma 

olasılığının, olma frekansının ve şiddetin tespitinde Şekil 7.2, Şekil 7.3 ve Şekil 7.4’ 

deki tablolar kullanılmıştır. Denklem 7.1 kullanılarak risk puanı hesaplanmıştır. 

Yapılan risk analizi tablosu Şekil 7.6’de verilmiştir. 
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Şekil 7.6. Risk analizi tablosu 
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Şekil 7.7. Risk azaltma planı 

 

Şekil 7.5 kullanılarak risk puanı hesaplanan faaliyetin kategorisi ve risk 

seviyesi tespit edilmiştir. Şekil 7.6’de kabul edilemeyecek riskler için tedbirler 

verilmiştir. 

Aynı risk analizi MIL-STD-882E’ye görede yapılabilir. Şekil 7.8’de bu 

standarda göre olasılık seviyeleri, Şekil 7.9’de tehlikenin yapacağı etki, Şekil 7.10’de 

tehlikenin sıklığı ve Şekil 7.11’de tehlikenin risk değerlendirme matrisi verilmiştir. 
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Şekil 7.8. Tehlikenin olma olasılığına değer atama 

 

 

Şekil 7.9. Tehlikenin yapacağı etkiye değer atama 
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Şekil 7.10. Tehlikenin olma sıklığına değer atama 

 

 

Şekil 7.11. Risk değerlendirme matrisi [84] 
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Şekil 7.12. ALARP konsepti 

 

ALARP kelimesi İngilizce ‘as low as reasonably practicable’ kelimelerinin 

kısaltılmasıdır. Risk kelimesinin ilişkili olduğu bir yerde, hiçbir şey sadece emniyet ile 

ilişkili olmamaktadır. Emniyeti kısıtlayan birçok faktör de devrede yer almaktadır. 

Risk yönetimi temel anlamda ALARP konseptine dayanmaktadır. ALARP ile tüm 

risklerin minimize edilmemesi kapsamında Dünya’da geniş bir kabul yer almaktadır. 

Şekil 7.12’de ALARP konsepti verilmiştir. [85] 
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