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ÖNSÖZ
Kızılderili şefi Seattle, 1854 yılında kendisinden toprak isteyen 
ABD Başkanı Franklin Pierce’e verdiği cevapta; beyaz adamın 
hırsının bir gün dünyayı tüketeceğini ve geriye sadece bir 
çöl kalacağını iddia ederek, modern bilimden çok daha önce 
Dünya’yı bekleyen çevresel felaketleri tahmin edebilmiştir.
Enerji kaynaklarının; küresel ısınma, ozon tabakasının 
delinmesi, asit yağmuru, ötrofikasyon, ağır metal kirliliği, 
kanser yapıcı maddeler, smog, troposferik ozon, endüstriyel 
atık üretimi, radyoaktif atıklar, enerji kaynağının tükenmesi 
açısından beşikten mezara (Life Cycle Analysis) etkileri “etki 
ekopuanı” ile değerlendirildiğinde, geleneksel enerji elde 
etme teknolojilerinin çevresel etkileri, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının ortalama 31 katıdır. Norveçli Oystein Dahle 
“Sosyalizm, fiyatların ekonomik gerçekleri söylemesine izin 
vermediği için çökmüştür. Kapitalizm ise fiyatların ekolojik 
gerçekleri söylemesine izin vermediği için çökebilir.” der.
Kaynağa “erişilebilirlik” açısından baktığınızda güneş ve 
rüzgar enerjisi kadar “adil” ulaşılabilir başka bir enerji kaynağı 

olmadığını söylemek yanlış olmaz. Tipik bir fosil enerji 
kaynağı olan kömür, yeryüzünün sadece %5’ine konumlanmış 
durumdayken yenilenebilir enerji, hemen şu anda dahi 
bulunduğunuz binanın penceresini açtığınızda, kapısına 
çıktığınızda erişebileceğiniz kadar hayatın içindedir.
Geleneksel olarak kullanılan yakacak odun, bitki ve hayvan 
atıklarının ötesinde; teknolojik gelişmelere paralel olarak 
üretim yöntemleri ve kullanım alanları gittikçe gelişen, 
yaygınlaşan, enerji ormancılığı, orman-ağaç endüstrisi atıkları, 
tarım kesimindeki bitkisel atıklar, kentsel atıklar, tarıma dayalı 
endüstri atıklarını da kullanarak enerji üretilen çevre dostu 
biyokütle, yenilenebilir enerji kaynakları içinde büyük bir 
potansiyele sahiptir. 
MMO İstanbul Şube Enerji Komisyonu tarafından hazırlanan bu 
çalışmada “yeşilden gelen enerji biyokütle”nin ve daha detaylı 
olarak biyogazın, Dünya ve Türkiye’deki durumu, geleceği, 
üretim teknolojisi hakkında bilgi vermeyi amaçladık.

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

İÇİNDEKİLER
1.İklim Değişikliği
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5.Biyokütleden Enerji Ürünleri, Biyoyakıtlar
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• Makina Mühendisleri Odası Tesisat Mühendisliği Dergisi, tesisat mü-
hendisliği alanındaki güncel gelişmeleri içeren makaleler, sektörle il-
gili haberler, sektöre yönelik akademik çalışmalar ve duyuruları ile bu 
alanda çalışan makina mühendisleri arasında iletişimi ve bilgi birikimi 
aktarımını sağlamak üzere çıkarılan bir yayındır.

• MMO adına İstanbul Şube tarafından 2 aylık periyotlarla hazırlanarak 
basımı gerçekleştirilen Tesisat Mühendisliği Dergisi, Tesisat alanında 
çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından beri yayınlanan hakemli 
bir dergidir.

• Derginin baskı adedi 1.500 olup, Serbest Mühendislik Müşavirlik 
Bürolarına (SMM), ülke çapında Makina Mühendisleri Odası üye-
lerine, firmalara, İstanbul il ve ilçe belediyelerine, sanayi ve ticaret 
odalarına, üniversitelerde konu ile ilgili öğretim üyelerine, kamu 
kurum ve kuruluşlarına ücretsiz olarak gönderilmektedir. Dergi ay-
rıca elektronik ortamda www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan 
”Yayınlar” bölümünden ve Makina Mobil uygulaması üzerinden takip 
edilebilmektedir.

Yazarlara Bilgi

Derginin Amacı ve Kapsamı
1. MMO adına İstanbul Şube tarafından 2 aylık periyotlarla ha-

zırlanarak basımı gerçekleştirilen Tesisat Mühendisliği Dergisi, 
Tesisat alanında çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından 
beri yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz, 1993 yılından 
bu yana düzenli olarak yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.

2. Makaleler internet ortamında da yayınlanmaktadır. 
3. Makale metinleri ve öz üzerinde yer alan her türlü görüş, dü-

şünce ve yazım hatası açısından sorumluluk tamamen yazar-
lara aittir. 

4. Makalelerde, bölümler (giriş, tanımlamalar, incelemeler, araş-
tırmalar, gelişmeler, sonuçlar, şekiller ve değerlendirmeler vb.) 
bir bütünlük içinde olmalıdır. 

5. Dergimizde, Türkçe dilinde yazılmış özgün niteliği olan orijinal 
araştırma kategorisindeki veya derleme makaleler yayımlanır. 
Bu kategorideki makalelerin; üretilen bilginin yeni olması, yeni 
bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye yeni 
bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklere sahip olması bek-
lenir.

6. Makalelerde kullanılan bütün birimler SI birim sisteminde ol-
malıdır. Gerekli görüldüğü takdirde farklı birim sistemindeki 
değerleri parantez içinde verilmelidir. 

7. Makalenin üslubu, formatı ve dili etkinlik yapısına ve mühen-
dislik etiğine uygun olmalıdır. 

8. Makalelerde belirli bir grup, sınıf veya toplumu oluşturan ta-
bakalardan herhangi birinin, firma veya firma topluluklarının 
menfaati ön plana çıkartılmamalı, bu konuda reklam ve pro-
paganda yapılmamalıdır. Makalelerde herhangi bir firmanın, 
ürünün (veya sistemin), cihazın veya markanın reklamı yapıl-
mamalıdır. Şekil, resim ve tablolarda ticari bir kuruluşun adı, 
logosu yer almamalıdır. 

9. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildiril-
mez (blind peer review). Hakemlerin de yazar isimlerini görme-
den (double-blind peer review) makaleleri değerlendirmeleri 
gerçekleştirilir.

10. Hakemlere gönderilen makalelerin 30 gün içerisinde değer-
lendirilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda editörler 
yeni hakem ataması yaparak eski hakemden isteği geri çe-
kerler.

11. Makale hakkında kabul-ret kararı editörler tarafından verilir. 
Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere 
geliştirilmesi hususunda major (değerlendirme için yeniden 
gönder) ya da minor (düzeltme gerekli) revizyon kararı verilir. 
İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görül-
meyen makaleler reddedilir.

12. Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde 
yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye 
gönderilmemiş olması zorunludur.

13. Dergimizde yayımlanmak için gönderilen makalelerden her-
hangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Yayın İlkeleri

• Makale Hazırlama: Dergimizde yayınlanacak makaleler, ”Öz ve Ma-
kale Yazım Kuralları”nda belirtilenlere uygun olarak Microsoft Word 
programında hazırlanmalıdır.

• Makalenin Dergimize İletilmesi: Dergide belirlenen yazım kuralları-
na uygun bir şekilde düzenlenmiş makale, http://omys.mmo.org.tr/
tesisat/ adresinde yer alan online makale yönetim sistemine yüklen-
melidir.

• Hakem Değerlendirme Süreci: Tüm yazılar, kimliği kapalı olarak bir 
hakem değerlendirme sürecinden geçirilir ve editör tarafından be-
lirlenen, konusunda uzman en az iki adet hakeme değerlendirilmek 
üzere gönderilir. En az iki hakemden basım için onay alınan maka-
leler basım için kabul edilir; bir kabul, bir red durumunda üçüncü bir 
hakemin görüşüne başvurulur; iki olumsuz hakem raporu makalenin 
basılamayacağını belirler. 

• Değerlendirme süreci sonunda olumlu görülen makaleler en kısa sü-
rede yayımlanmak üzere baskı sıralamasına alınır ve makale sahibine 
bildirilir. Yazarlar, basımdan önce hakem raporunda yer alan düzelt-
meleri yapmak ve derginin yazım kurallarına göre yazılarını düzenle-
mekle yükümlüdürler. Dergi yazım kurallarının yazar veya yazarlarca 
dikkatle uygulanması gerekmektedir. Dergi gerekli gördüğü yerlerde 
uygun redaksiyon yapma hakkını saklı tutar. 

* Bilindiği üzere, araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilim-
sel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı 
sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numara-
ları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği 
ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılması-
na karar verilmiştir. Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası 
geçerliliği de bulunan ”ORCID” bilgisine makalelerde yer verilmesi 
gerekmektedir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID’nin kısalt-
masıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da 
bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli numaralı bir 
URL’dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt 
oluşturabilirsiniz.

• Dergiye gönderilen makalelerde COPE (Committee on Publication 
Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate 
alınmalıdır.

• Dergiye gönderilen makalelerde etik kurul kararı gerektiren klinik ve 
deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik 
kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belge-
lendirilmelidir.

• Sunulan kaynakların ve verilerin doğruluğundan yazarlar sorumlu-
dur. Hatalı¸ aldatıcı veya yanlış yönlendirici bilgilerin varlığı fark edil-
diğinde editör makaleyi bilimsel literatürden çekme ve bunu duyur-
ma hakkına sahiptir.

• Dergimizde yayınlanan veya yayınlama amacı ile gönderilen yazılar-
da intihal ve izinsiz veri kullanımına ilişkin tüm sorumluluk çalışmanın 
yazar ya da yazarlarına aittir. Böyle bir durumda Tesisat Mühendisliği 
dergisi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

• Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açıdan 
katkıları bulunmalıdır. Yazarlar gönderilen yayının herhangi bir şekil-
de öncelikli hale getirilmesini isteyemez.

Etik Kurallar
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• Makalelerde yer alan resim, çizim, program ekran görüntüsü, şekil, tablo, 
grafik ve formüllerin yerleşimi metin akışına uygun olarak metin içinde ol-
malı ve refere edilmelidir. 

• Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita 
vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. 

• Makalelerde ana konu başlıkları 1., 2., 2.1., 2.1.1. vb. şeklinde numara-
landırılmalıdır.

• Kullanılan semboller ve indisler kaynaklardan önce 8 punto ve italik olarak 
verilmelidir.

• Makalede geçen kaynaklar veya alıntılar [1], [2] vb. parantezler arasında 
gösterilmelidir. Makale sonunda ”Kaynaklar” başlığı altında [1], [2] şek-
linde verilmelidir.

• Makale kaynakları: [1] yazar(lar) soyadı, adının baş harfi, makalenin açık 
adı, derginin açık adı, cilt numarası, sayfa aralığı, basım yılı. Kitap: [2] ya-
zar (editör) soyadı, adının baş harfi., kitabın açık adı, basım evi, basım yeri, 
basım yılı. Tez: [3] yazar soyadı, adının baş harfi, tezin açık adı, tezin ya-
pıldığı üniversite, tezin basıldığı yer/ülke, basım yılı düzeninde yazılmalıdır.

• Makale metinlerinin elektronik kopyaları e-posta veya Online Makale Yö-
netim Sistemi üzerinden (http//omys.mmo.org.tr/tesisat) gönderilmelidir.

Öz ve Makale Yazım Kuralları
• Makaleler, Open Office veya Microsoft Word belgesi şeklinde Windows 

ortamına uygun şekilde hazırlanmalıdır.
• Makaleler sayfada solda 3,5 cm, üstte, altta ve sağda 2,5 cm boşluk 

bırakılarak yazılmalıdır.
• Makale metinleri, kaynaklar ve şekiller dâhil en fazla 15 sayfadan oluş-

malıdır. 
• Makale başlığı en fazla 15 sözcük veya iki satırı geçmeyecek şekilde 

oluşturulacaktır. Başlıklar 14 punto Times New Roman yazı tipi kulla-
nılarak yazılmalıdır. 

• Makale başlığının ardından; yazar isimleri, yazarların çalıştığı kurum-
lar, yazara ait ORCID* bilgisi ve varsa e-posta adresleri bilgilerine yer 
verilmelidir. 

• Yazar isimlerini takiben makalenin İngilizce başlığı, Türkçe ve İngilizce öz 
(abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) bilgileri yer almalıdır.

• Makale öz metninin 200 sözcükten fazla olmamasına dikkat edilmelidir. 
• Makale metinlerinin tamamı 9 punto Times New Roman yazı tipi kulla-

nılarak yazılmalıdır. 

Openfoam İle Turbomakina 
Uygulamalarına Genel Bakış ve Bir Hava 
Türbininin Simülasyonu

A Review of Turbomachinery Applications 
in OpenFOAM and a Case Study of an Air 

Turbine
Erdem KAYA
Utku ŞENTÜRK

Bir Turbojet Motor Döner-Sabit 
Boşluğunda Giriş Yönünün Döngü Oranı 
Açısından İncelenmesi

Investigation of the Effect of Inlet Direction 
Angle on Swirl Ratio for the Rotor-Stator 

Cavity of a Turbojet Engine
E. Nadir KAÇAR
L. Berrin ERBAY

Dizel Motor “Common-Rail” 
Dağıtıcısındaki Akışta Seçilen 
Parametrelerin Partikül Davranışına 
Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Numerical Investigation of the Effects 
of Selected Parameters on the Particle 
Behavior in the Flow Inside the Diesel-

Engine Common-Rail Distributor
Hasan Melih KINAGU
Cemil Günhan ERHUY
Volkan TUTAY
Seyed Sohrab HEIDARI SHABESTARI

Taşıt Kaynaklı İç Ortam PCB Kirliliğinin 
Değerlendirilmesi: Otopark Örneği

Evaluation of Internal Polluted PCB 
Pollution: Example of Car Parking

Hepsen Bahar AKYILDIZ
Demet ARSLANBAŞ

Mikro Turbojet Motorları İçin Basit 
Egzoz Isı Kazanım Kanallarının Tasarım 
Optimizasyonu ve Motora Olan Etkileri

Preliminary Design Optimization of a 
Recuperator for a Micro Turbojet Engine and 

Its Impact on the Engine Performance
Deniz HAKYEMEZ
CANSU YILDIRIM
Sercan ACARER

Evaporatif Soğutucu Tasarımı
Evaporative Cooler Design

Talip ÇELEBİ
Hasan BEDİR
Olgun SÖNMEZ

Ali Metin Duruk (1948-∞)
Tevfik PEKER

ARAŞTIRMA

43-51

ARAŞTIRMA

25-36

52-56

DERLEME

57
GÜNCEL



Tesisat Mühendisliği - Sayı 193 - Kasım/Aralık 20224

MMO TEKNİK YAYIN LİSTESİ
Y. No Yayın Adı

725 Biyokütle Enerjisi

722 Gri Su Geri Kazanım Tesisat Proje ve Uygulama Esasları

721 Sızdırmazlık Elemanları

715 Uluslararası Endüstriyel Projeler Şantiyeciliğine Giriş El Kitabı

707 Örneklerle Mekanizma Tekniği

697 Asansör Avan Projesi Hazırlama Teknik Esasları

687 Mekanik Tasarımda Korozyon ve Önlemleri
671 Mekanik Tasarımda Titanyum ve Özellikleri
666 Hava Kirliliği Kontrol Teknolojisi Absorsiyon Kuleleri İle Kirli Gaz ve P.T.

664 Yalıtım

663 Klima Tesisatı

650 Havalandırma Tesisatı

645 Soğutma Sistemleri

644 Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tes. Doğal Gaz Kullanımı ve Uyg. Es.

638 Araç İmal ve Tadilatına Ait Tarifler, Bazı Esaslar ve Asgari Şartlar

633 10 Derste Şantiye Tekniği

632 Buharlaşmalı Soğutma

631 Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri

630 Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı

629 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar

625 Statik

623 Basınçlı Hava Tesisatı Tasarım ve Uygulama Kitabı

612 Endüstriyel Tesislerde Buharlaştırıcılar

610 Plastisite Teorisi

606 Uygulamalı Nitel Yöntemlerle Kalite İyileştirme Teknikleri

604 LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Kitabı

599 Havanın Nemlendirilmesi

598 Motorlu Taşıtlarda Hibrit Tahrik

596 Tesisatlarda Sismik Koruma

595 Duman Kontrolü ve Basınçlandırma Tesisatı Projelendirme Es.

594 Mekanik Tasarımda Alüminyum ve Özellikleri

593 Biyoyakıt Üretimi ve Kullanımı

577 Geometrik Toleranslar

576 Motor Konstrüksiyonu

575 Doğal Gaz İç Tesisat Uygulama Es.

572 Kaldırma Makinalarında Yorulma Test ve Analizleri

570 Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ve Uygulamaları

560 Kompresörler

558 Tozlu Ortamlarda Patlama Güvenliği

557 Uçak Mühendisliği Terimleri Sözlüğü

554 Sığınak Havalandırma Projesi Hazırlama Es.

552 Kompozit Malzeme Temelleri-Polimer Matrisli

546 Yenilikçilik ve Mekan (Ankara’daki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri)

545 Malzeme Bilimleri Serisi Cilt-2 Malzeme Bilgisine Giriş

544 Sayısal Kontrol ve Takım Tezgâhları

543 İşletme Problemleri için Optimizasyon-Adım Adım Uygulama

516 Mühendisler için Araç Proje El Kitabı

511 Motorlu Taşıtlar Çözümlü Problemleri

509 Pratik Proses Kontrol ve Otomasyon Sis. İçin Enstrümantasyon Kıl.

508 Dönen Makinaların Kontrolü ve Hassas Bakımı

507 Endüstriyel Fırçasız Servomotorlar

506 Mekanik Tahrik Sistemleri

505 Bağlama Elemanları (Cıvata ve Somun)

504 Geçme Toleransları

503 Hastane ve Klinikler için HVAC Tasarım Kılavuzu

502 Taşıt Lastikleri ve Kaplanmış Lastikler Kitabı

501 Yangın Söndürme Tesisatı Proje Hazırlama Es. Kitabı

500 LPG Tanker Şoförleri Eğitim Kitabı

499 Tüplü LPG Dağıtım Personeli Eğitim Kitabı

Y. No Yayın Adı

498 LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Eğitim Kitabı

495 Hastane Hijyenik Alanlarının Klima ve Havalandırma Proje Haz. Es.

492 LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür El Kitabı

488 Çalışma Yaşamı ve Ücretli Mühendisler

485 Motorlu Taşıtlar Temel ve Tasarım Es. Yapı Elemanları Cilt 2

484 Motorlu Taşıtlar Temel ve Tasarım Es. Yapı Elemanları Cilt 1

483 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar II.Cilt

483 Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar I.Cilt

481 Hastane İklimlendirme Tesisatı ve Denetim Es.

464 Uçak Tasarım Projeleri

462 İmalat Sektöründe Proses Planlama

461 Paslanmaz Çelikler, Geliştirilen Yeni Türleri ve Kaynak Edilebilirlikleri

460 Sürtünen Eleman ile Kaynak (FSW) Yöntemi

448 Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Siirt İllerinde San. Gen. Gör.

445 Yanma ve Bacalar

442 Gaziantep, K.Maraş,ve Kilis İlleri Tekstil Sektörünün Genel Görünümü

441 Pratik Risk Değerlendirme El Kitabı: Tolley Yaklaşımı

434 Yapılarda Doğal gaz Dönüşümü ve Denetimi

426 İngilizce-Türkçe Endüstri Müh. ve Müh. Yönetimi Terimleri Sözlüğü

425 Mekanik Tasarımda Çelik ve Özellikleri

423 Geometrik Toleranslar

422 Mekatronik Mühendisliği (Kavramlar ve Uygulamalar)

417 Enerji Politikaları Yerli, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Raporu

413 LPG’ye Dönüştürülmüş Araçlarda Denetim Uygulamaları

408 Türkiye’nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değ. Raporu

391 Kaldırma Makinaları (Krenler)

377 Doğal Gaz İç Tesisatı

375 Sulama Tekniği

369 Plastik Enjeksiyon Kalıpları

363 Yeni Mevzuatın Işığında İş Sağlığı ve Güv. Açıklama-Yorum-Uygulama

362 Teknik Terimler Sözlüğü

359 Makina İmalat Sanayi Sektör Araştırması

358 Kaldırma-İletme ve Basınçlı Kaplarda Denetimsizlik

356 Kaynak Teknolojisi El Kitabı Cilt-1 (Ergitme Esaslı Kaynak Yöntemleri)

355 Dökme LPG Sistemleri ve Dökme LPG Kullanımı

354 Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı

353 Mukavemet Değerleri

352 Kalorifer Tesisatı

343 Basınçlı Hava Tesisatı ve Kompresörler

325 Gaz Yakan Cihazlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Sıcak Su Kazanlarında CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Basınçlı Ekipmanlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

325 Makinalarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi

324 Asansörlerde Denetimsizlik

318 Otomatik Kontrol Tesisatı

313 Hidrolik Pnömatik Türkçe-Almanca- İngilizce Sözlük

308 Pres İşleri Tekniği Cilt-3

307 Pres İşleri Tekniği Cilt-2

306 Pres İşleri Tekniği Cilt-1

305 İş Makinaları El Kitabı-4 (Kazıma, Serme, Sıkıştırma Makinaları)

304 İş Makinaları El Kitabı-3 (Kazıma ve Yükleme Makinaları)

303 İş Makinaları El Kitabı-2 (Kaldırma Makinaları)

302 İş Makinaları El Kitabı Cilt-1 (Genel Konular)

300 Yangın Söndürme Sistemleri

299 LPG Tesisatı (Konutlarda ve Sanayide Dökmegaz Tesisi)

293 Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Tek.

292 Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Tek.
satıştaki yayınlarımıza kitap.mmo.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir



5Tesisat Mühendisliği - Sayı 193 - Kasım/Aralık 2022

SUNUŞ

Değerli Okurlarımız,

1981 yılında Odamızın 27. Dönem Yönetim Kurulu Saymanlığı, 1976 yılında İstanbul Şubemizin 
9. Dönem Yönetim Kurulu Saymanlığı, 1982-1985 yıllarında 29. ve 30. Dönemler Oda Denetleme 
Kurulu Üyeliği, Oda ve Şube Genel Kurullarımızda Divan Başkanlığı görevlerini yürütmüş, TES-
KON Yürütme Kurulu Başkanlığı, Makina Fabrika Bilim ve Teknoloji Hangarı Çalışma Grubu 
Üyeliği görevlerini yürüten, Odamız çalışmalarında büyük emeği olan, 2000 yılı Mart ayından 
beri Dergimiz Yayın Kurulu Üyeliği görevini yürüten Ali Metin Duruk’un, 19 Ekim tarihinde 
aramızdan ayrılmasının acısını yaşıyoruz.  Ali Metin Duruk ağabeyimizi ve on yıl önce genç yaş-
ta kaybettiğimiz, Oda Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşımız Bünyamin Aydın’ı özlemle, sevgiyle, 
saygıyla anıyoruz.

***

49. Çalışma Dönemi merkezi etkinlikleri kapsamında 13-15 Ekim tarihlerinde Kayseri’de yapı-
lan Savunma Sanayii Sempozyumu’nun ardından, önceki çalışma döneminde Covid-19 pande-
misi nedeniyle ertelenen X. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi 20-22 Ekim tarihlerinde 
Denizli’de yapıldı. Yine pandemi nedeniyle ertelenen ve Odamız adına İzmir ve İstanbul Şubele-
rimizin yürütücülüğünde düzenlenen IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi (HPKON 
2022), 16-19 Kasım 2022 İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi. 
1999 yılından bu yana düzenlenen Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi’nde bu kez 16 atölye ça-
lışması, 3 kurs, 3 yuvarlak masa toplantısı, 1 panel yapıldı, 52 bildiri sunuldu ve 1030 metrekare 
alanda düzenlenen fuara 39 firma katıldı. Kongre ve geçmiş kongrelerle ilgili tüm bilgilere hpkon.
net adresinden ulaşılabilmektedir. 

***

“6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu”; Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk 
Tabipleri Birliği (TTB) tarafından 11-12 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara’da, İnşaat Mühendisleri 
Odası Teoman Öztürk Salonu’nda yapıldı.

İki gün boyunca “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Ekonomi Politiği”, “İşçi Sağlığı ve Güvenliğinde 
Yaşanan Sorunlar ve Nedenleri”, “Salgınlar Çağında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği”, “İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Alanının Gündem ve Mücadele Alanları”, “İşçi Sağlığı ve Güvenliğinde Nasıl Bir 
Mücadele?” başlıklı oturumlarda alanında uzmanlardan oluşan 25 katılımcı konuştu. Oturumların 
sonlarında salonun katılımıyla birlikte tartışmalar yürütüldü. “Nasıl Bir İşçi Sağlığı ve İş Güven-
liği Sistemi/Modeli” başlıklı bir forum ile etkinlik sona erdi.

***

Bu sayımızda aşağıdaki çalışmalara yer verilmiştir.

Erdem Kaya ve Utku Şentürk’ün “Openfoam ile Turbomakina Uygulamalarına Genel Bakış ve Bir 
Hava Türbininin Simülasyonu” isimli çalışmalarında; openfoam yazılımı tanıtılarak, bu yazılım 
kullanımıyla gerçekleştirilmiş olan bir hava kanalındaki hava akışından enerji elde edilmesi ama-
cıyla tasarlanmış bir impuls türbini sistemindeki akış simülasyonları ile performans belirlemesi 
yapılarak sonuçlar deneysel verilerle karşılaştırılmıştır.
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E. Nadir Kaçar ve L. Berrin Erbay’ın “Bir Turbojet Motor Döner-Sabit Boşluğunda Giriş Yönünün 
Döngü Oranı Açısından İncelenmesi” isimli çalışmalarında; küçük bir turbojet motoru için örnek-
lenen döner-sabit türbin boşluğu geometrisinde farklı giriş teğetsel hız değerleri kullanılarak, boş-
luk içindeki döngü oranı değerlerinin değişimi incelenmiştir. Çalışmada HAD analizleri ile boşluk 
modellenmiş, dönme ekseni ile pozitif ve negatif yönlerde 10°, 20°, 30° açı ile akışkan beslenmiş, 
optimum besleme açısı belirlenmiştir.

Hasan Melih Kınagu ve arkadaşlarının “Dizel Motor ‘Common-Rail’ Dağıtıcısındaki Akışta Se-
çilen Parametrelerin Partikül Davranışına Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi” isimli çalışma-
larında; common-rail dağıtıcısında kalan partiküller modellenmiş ve dağıtıcıyı temizleme işlemi 
esnasında bunların akış davranışları HAD analizleri ile incelenmiştir. Analizler ANSYS Fluent 
programı kullanılarak yapılmış, standart k-Ɛ türbülans modeli uygulanarak giriş basıncı, giriş böl-
gesi ve akışkan tipinin partiküllerin davranışı üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Hepsen B. Akyıldız ve Demet Arslanbaş’ın “Taşıt Kaynaklı İç Ortam PCB Kirliliğinin Değer-
lendirilmesi: Otopark Örneği” isimli çalışmalarında; üç katlı kapalı bir otoparktan alınan farklı 
boyutlardaki toz örneklerinde poliklorlubifenillen (PBC) kirletici seviyeleri belirlenmiştir. Oto-
parkın her katından kompozit olarak alınan örnekler temizleme ve önzenginleştirme işlemlerinden 
geçirilerek GC-MS cihazında analiz edilmiştir. Örnek otoparktan elde edilen PCB sonuçlarının 
literatürdeki yol tozu sonuçlarına göre yüksek seviyelerde olduğu belirlenmiştir.

Deniz Hakyemez Çetiner ve arkadaşlarının “Mikro Turbojet Motorları İçin Basit Egzoz Isı Kaza-
nım Kanallarının Tasarım Optimizasyonu ve Motora Olan Etkileri” isimli çalışmalarında; yakıt 
sarfiyatını azaltmak amacıyla sıcak egzos gazı ile kompresör çıkış havasının basit bir U şekilli ısı 
değiştiricisi ile ön ısıtılması araştırılmış, sistemin başarımı yönünde HAD ve adjoint optimizasyon 
yöntemleri ile optimizasyon araştırmaları yapılmış, sonuçlar literatüre kazandırılmıştır.

Talip Çelebi ve arkadaşlarının “Evaporatif Soğutucu Tasarımı” isimli çalışmalarında; evaporatif 
soğutucu sistem tasarımları ve prototip denemeleri yapılmıştır. Tasarımda ısı değiştirici yüzeyleri-
ne türbülansı artıran ve kanal yapısı oluşturacak yüzey şekilleri verilmiştir. Bu sistemin prototipi 
üretilerek performans testleri yapılmıştır.

Makalelerimizin yanı sıra Sayın Tevfik Peker’in, Ali Metin Duruk hakkında düşüncelerini ifade 
ettiği yazısı da dergimizde yer almaktadır.

Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmek-
tedir.

Esenlik dileklerimizle.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Aralık 2022
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OpenFOAM İle Turbomakina Uygulamalarına 
Genel Bakış ve Bir Hava Türbininin 
Simülasyonu

ÖZ

Turbomakina tasarımında hesaplamalı akışkanlar dinamiği biliminin kullanımı 
artık bir standart haline gelmiş olup, bu alanda özelleşmiş yazılımlar mevcuttur. 
Bunlar arasında OpenFOAM, açık kaynaklı ve lisans ücreti gerektirmeyen bir yazı-
lım olması dolayısıyla, ticari uygulamalarda önemli bir alternatif olarak göze çarp-
maktadır. Halen ülkemizde yaygınlaşma sürecinin başında olan bu yazılımın bir 
önemli avantajı, dışa bağımlılığın azaltılmasıdır. Bu çalışmada, OpenFOAM kulla-
nılarak gerçekleştirilmiş olan güncel turbomakina uygulamalarına, geniş kapsamlı 
olarak yer verilmiştir. Daha sonra, bir kanaldaki hava akışından enerji elde etmek 
için tasarlanmış bir impuls türbini örnek olarak ele alınmış, akış simülasyonları 
ile performansı belirlenmiş ve deneysel verilerle doğrulanmıştır. Buna ek olarak, 
OpenFOAM’un paralel hesap performansı da ele alınmış ve çeşitli sayıda çekirdek 
ile yapılan analizlerde doğrusal hızlanma saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
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Erdem KAYA
Yük. Mak. Müh.
Diferans Mühendislik&Simülasyon
İzmir
erdem-kaya@msn.com
orcid: 0000-0002-8268-2484

Utku ŞENTÜRK
Doç. Dr.
Ege Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
Enerji Anabilim Dalı
İzmir
utku.senturk@ege.edu.tr
orcid: 0000-0002-4434-5196

ABSTRACT

Utilizing computational fluid dynamics science has become a standard in design-
ing turbomachinery and various specialized codes are now available in the field. 
Amongst them, OpenFOAM is promising as it is an alternative open-source tool 
which does not require licensing for commercial applications. The code is still in its 
early stages of widespread use nationwise, with the important advantage of reduc-
ing the dependence on foreign sources. In this study, a detailed review of recent tur-
bomachinery applications in OpenFOAM is presented. Next, we consider a specific 
impulse turbine as a case study which is designed to extract energy from an air flow 
in a duct. We perform simulations with OpenFOAM and validate its experimental 
performance curves. Using this case, we benchmark the parallel computing perfor-
mance of OpenFOAM and determine a linear speed-up.
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Computational Fluid Dynamics, Openfoam, Turbomachinery, Turbine.
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A Review of Turbomachinery Applications in 
OpenFOAM and a Case Study of an Air Turbine

Kaya, E., Şentürk, U., Openfoam İle Turbomakina Uygulamalarına Genel Bakış Ve Bir Hava Türbininin Simülasyonu, 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
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1. GİRİŞ

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), akışkan 
hareketini tanımlayan temel denklemlerin, nüme-
rik yöntemlere dayalı çözümlerinin elde edilme-
sini kapsar. Bu denklemlerin analitik çözümleri, 
denklemlerin doğrusal olmayan yapısından ötürü 
bazı temel problemler dışında mevcut değildir. Di-
ğer taraftan deneysel araştırma yöntemleri mali-
yetli, zaman ve uzmanlık gerektiren yöntemlerdir. 
Bu açıdan HAD, hızla gelişmekte olan bilgisayar 
teknolojisi sayesinde, gerek akademik gerekse en-
düstriyel problemlerin incelenmesinde önemli bir 
araştırma yöntemi haline gelmiştir. HAD’ın en 
yaygın endüstriyel uygulama alanlarından biri de 
turbomakinalardır. Günümüzde turbomakina ta-
sarımlarında HAD’ın kullanımı son derece yaygın 
olup, yöntemin sunduğu yüksek doğruluklu sonuç-
lar sayesinde ürün geliştirme süreçlerinde artık bir 
standart haline gelmiştir. 

OpenFOAM (Open Source Field Operation and 
Manipulation), açık kaynaklı bir sayısal çözüm 
platformudur. Skaler, vektörel veya tensörel değiş-
kenlere sahip, genel transport denklemi

 
(1)

formundaki herhangi bir kısmi diferansiyel denk-
lemin sayısal çözümü için kullanılabilmektedir [1]. 
Dolayısıyla OpenFOAM, açık kaynaklı olması ve 
çözülecek diferansiyel denkleme uygun çözücü 
kodun geliştirilebilir olması açısından, bir paket 
programdan farklılaşmakta ve bir sayısal çözücü 
geliştirme platformu olarak nitelendirilmektedir. 
Nesne tabanlı programlama yardımıyla, C++ di-
linde geliştirilmiş olan OpenFOAM’un en yaygın 
kullanım alanı, hesaplamalı akışkanlar dinami-
ği problemleridir. Burada akışa ilişkin korumun 
denklemleri, sonlu hacimler yöntemine dayalı ay-
rıklaştırma ile cebirsel denklemlere dönüştürülür 
ve çözülürler. OpenFOAM, üst üste binmeyen ve 
düzlemsel yüzeylere sahip herhangi bir çok yüz-
lü formundaki ağ hücreleri için çözüm yapabilen, 
dolayısıyla akademik düzeydeki problemlerin 
yanı sıra, endüstriyel problemlerin de çözümünde 
yüksek doğrulukla kullanılabilen bir platformdur. 
Standart OpenFOAM kurulumu ile gelen çok sayı-
daki cebirsel denklem sistemi çözücülerinin yanı 
sıra, arzu edilen herhangi işlemci sayısı için paralel 
hesaplama becerisi, bu alandaki ticari yazılımlara 

rakip olması açısından önemli unsurlarıdır. Lami-
ner/türbülanslı, izotermal/ısı transferi içeren, tek/
çok fazlı akışlar için çözümler yapılabilmekte, 
turbomakinaların akış analizlerinde tercih edilen 
bağıl koordinat sistemi çözümleri ya da kayar ağ 
modelleri kullanılabilmektedir. Platformun önemli 
bir diğer artısı, dünyadaki kullanıcılar tarafından 
yapılan katkılar ile genişletilebilir olmasıdır. Bu 
tip katkılar, OpenFOAM platformunu güncel tutan 
geliştirici ekipler tarafından gerek görüldüğünde 
revize edilerek kaynak koda eklenebilmektedir.

OpenFOAM, Imperial College’da (İngiltere), 60’lı 
yıllardan bu yana alanda öncü çalışmalar yürüten 
hesaplamalı akışkanlar dinamiği laboratuvarında 
geliştirilmiştir. Başlangıçta FORTRAN diline da-
yalı temel bir çözücü iken, 90’lı yıllarda ekip tara-
fından üretilen doktora tezleri kapsamında gelişti-
rilip bugünkü halini alan yazılım, geçmişte FOAM 
adı ile ticari olarak satışa sunulmuş fakat bu açıdan 
başarısız olunca, 2004 yılında açık kaynaklı olarak 
yayınlanmıştır. Bu tarihten sonra, ilk geliştirici-
ler tarafından kurulan şirketlerde farklı isimler ile 
güncellenip yayınlanmaya devam etmişlerdir [2]. 
Günümüzde OpenFOAM Foundation, foam-ex-
tend (WIKKI), OpenFOAM+ gibi çeşitli uzantıları 
mevcuttur. 

OpenFOAM’un başlıca dezavantajları ise, kullanı-
cı ara yüzünün olmaması ve komut satırı ile bir-
likte problem kurulumu için önceden hazırlanan 
metin dosyaları ile çalışması, ticari problemler 
için gelişmiş özelliklere sahip bir ön-işlemcisinin 
(ağ örücü) olmaması, kullanıcı kılavuzlarının ve 
örnek çözümlerin yetersizliğidir. Bu açılardan 
OpenFOAM’un kullanıcılar tarafından öğrenilme 
ve içselleştirme süreçleri ticari yazılımlara göre 
zahmetlidir. Ancak platformun açık kaynaklı ol-
ması dolayısıyla, ücretsiz olarak kullanılabilir, 
paylaşılabilir ve ticari amaçlar için geliştirilebilir 
olması, ülkemizin bu konuda dışa bağımlılığını 
azaltma yönünde önemini ortaya koymaktadır.

2. OpenFOAM ile TURBOMAKİNA 
UYGULAMALARINA GENEL BAKIŞ

Son yıllarda dünya genelindeki araştırmacılar ta-
rafından yayınlanan sayısız çalışmada olduğu gibi 
OpenFOAM’un turbomakina uygulamalarında-
ki kullanımının yaygınlaşma eğiliminde olduğu 
söylenebilir. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 
ile dönel cisimlerin daimi akış incelenmelerinde 
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vazgeçilmezi Multiple Reference Frames (MRF) 
yönteminin OpenFOAM içerisindeki yetenekleri-
nin geliştirilmesi bu yargıyı destekler niteliktedir 
[3]. Birbirleriyle örtüşmeyen keyfi ara yüzeyler 
arasındaki veri aktarımının iyileştirilmesi [4] dö-
nel periyodik sınır koşulu kullanımının önünü aç-
mış [5], böylece daha karmaşık problemlerin daha 
az hesaplama süresi ile çözümlenmesine olanak 
sağlanmıştır [6], [7]. OpenFOAM, ticari yazılım-
larda da bulunan paralel hesaplama kabiliyeti [8] 
sayesinde büyük hesaplama yükü getiren zamana 
bağlı rotor-stator etkileşimi hesaplamalarını faz-
la sayıda çekirdeğe dağıtarak koşturabilmektedir. 
Reynolds-ortalamalı Navier–Stokes denklemleri 
türbülans modelleriyle birlikte çözülebilmekte, 
akışkan çalkantıların ayrıntılı görülebildiği Large 
Eddy Simulation (LES) ve Detached Eddy Simu-
lation (DES) [9] modelleri uygulanabilmektedir. 
Oluşturulan ağın çözümleme sırasında deforme 
olmasına imkan veren dinamik ağ yöntemi ile katı-
sıvı etkileşimlerinin analiz edilebilmesi [10] ve çok 
fazlı akış modellemesi ile kavitasyon oluşumunun 
incelenebilmesi [11] sayesinde turbomakina uygu-
lamalarında OpenFOAM kullanımının artarak de-
vam edeceği açıkça görülmektedir.

OpenFOAM’un turbomakina yetenekleri litera-
türdeki çalışmalarda ortaya koyulmuştur. VP1304 
kodlu geleneksel bir pervanenin kavitasyon testi-
nin modellendiği çalışmada [12] pervane çevresin-
deki hesaplama bölgesi için yine OpenFOAM bün-
yesinde bulunan ve ücretsiz olan snappyHexMesh 
algoritması kullanılarak ağ örülmüştür (Şekil 1).

Şekil 1. VP1304 pervane çevresindeki ağ yapısı [12]

Çalışmada çok fazlı akış modellemesi ile elde 
edilen faz dağılımı deneysel çalışmayla [13] kı-
yaslandığında benzer sonuçların gözlemlendiği 
belirtilmiştir (Şekil 2). HAD ile elde edilen itme 
kuvvetinin deneysel çalışmaya göre %3,36 bağıl 
hataya sahip olması, kavitasyonun pervane perfor-
mansı üzerindeki etkisinin nümerik olarak incele-
nebileceğinin göstergesidir.

Şekil 2. VP1304 pervane etrafındaki kavitasyon 
bölgeleri (a) OpenFOAM (b) Deneysel [12]

Şekil 3. (a) Geleneksel, (b) yenilikçi santrifüj pompa çarkı basınç oranı dağılımı [14]
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İki emiş borusuna sahip bir santrifüj pompada bi-
risi geleneksel diğer yenilikçi iki çark tasarımının 
pompa verimine etkisinin incelendiği çalışmada 
[14], OpenFOAM analizleri ile elde edilen verim 
değerlerinin deneysel ölçümlerle %97 oranında ör-
tüştüğü tespit edilmiştir. Aynı basma yüksekliğine 
sahip iki pompa arasından yenilikçi olanın pompa 
gövdesi maliyetlerini %5 oranında azaltacağı ön-
görülmüştür (Şekil 3).

Bilindiği gibi rüzgâr türbinlerinin verimlerini 
direkt etkileyen faktörlerden birisi de türbin yer-
leşimleridir [15]. Benzer şekilde gel-git (tidal) tür-
binlerinin de denize yerleştirilmeden önce konum-
larının tespit edilebilmesi kurulum maliyetlerinin 
düşürülmesini ve enerji eldesinin artırılmasını 
sağlayacaktır. Öncelikle tek bir türbin etrafındaki 
su akışının deneysel ve nümerik incelendiği çalış-
mada [16], türbin ardındaki hız değerlerinin Open-
FOAM ile %8 bağıl hatayla hesaplatıldığı belirtil-
miştir. Dört adet türbinin iki farklı yerleşimi ile 
türbülans yoğunluğu değişiminin incelendiği ça-
lışmada türbinler arasındaki uzaklığın artmasının 
performans açısından avantajlı olduğu verilmiştir 
(Şekil 4).

Şekil 4. Gel-git (tidal) türbinleri etrafındaki hız 
değişimleri ve çevrinti oluşumları [16]

3. ÖRNEK ÇALIŞMA: BİR HAVA 
TÜRBİNİNİN SİMÜLASYONU

Deniz dalgalarından enerji elde edilmesinde kul-
lanılan salınan su sütunu denize kısmen batırılmış 
ve tabanı açık bir basınç odası olarak düşünülebilir 
[17]. Oda içindeki su seviyesi, dalga hareketinden 
ötürü yükselip alçalır ve oda içindeki havayı bir 

piston gibi sıkıştırır. Odanın üzerine, atmosfere 
açılan bir kanal yerleştirilir ve buraya bir hava tür-
bini konursa, kanaldaki hava hareketinden elektrik 
enerjisi elde edilebilir. Kanaldaki hava hareketi, 
deniz dalgasının doğasından dolayı çift yönlüdür, 
buraya yerleştirilecek hava türbininin bu çift yönlü 
akışa uygun olması gerekmektedir. Örnek çalışma-
da bu amaçla tasarlanmış bir impuls türbininin [18] 
OpenFOAM ve ANSYS Fluent ile HAD simülas-
yonları gerçekleştirilmiştir. Türbin akış karakte-
ristikleri ve aerodinamik verimi deneysel verilerle 
kıyaslanmış ve sonuçlar irdelenmiştir.

3.1. İmpuls Türbini Karakteristikleri

Çalışmada kullanılan impuls türbini Şekil 5’te 
gösterilmektedir. Hava, sabit duran yönlendirici 
kanatların arasında hızlanmakta ve rotor üzerine 
yönlendirilmektedir. Yönlendirici kanatlar türbi-
nin çift yönlü akış altında çalışabilmesi için rotor 
düzlemine göre simetriktir. 

Şekil 5. İmpuls türbini geometrisi

İmpuls türbini karakteristikleri genellikle akış kat-
sayısı (ɸ)’nin bir fonksiyonu olarak tork katsayısı 
(CT), girdi güç katsayısı (CA) ve verim (ƞ) terimleri 
ile ifade edilmektedir. Bu birimsiz sayılar şu şekil-
de tanımlanır:

(2)

(3)

(4)

(5)
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Burada, T, ΔP ve Q sırasıyla türbin kanatlarında-
ki tork (Nm), toplam basınç farkı (Pa) ve havanın 
hacimsel debisi (m3/s)’dir. VA giriş hava hızı (m/s) 
ve ortalama yarıçap (rR)’deki UR çevresel hız (m/s) 
olarak ifade edilmiştir. Burada ʋ göbek çapının ka-
nat çapına oranı ve D türbin çapı (m) olmak üzere;

rR = (1+ʋ)D/4 (6)

ile tanımlanmıştır. Denklem 2 ve 3’te bR, lR ve zR 

sırasıyla bıçak yüksekliği (m), bıçak genişliği (m) 
ve bıçak sayısıdır.

Deneysel çalışmaların elde edildiği geometrinin 
ölçüleri zR = 30, yönlendirici kanat sayısı zGV = 26, 
ʋ = 0.705, l = 0.054 m, rotorun eliptik eğrisi için 
a= 0,1258 m ile b= 0,0414 m ve dairesel eğrisinin 
yarıçapı ise 0,0302 m’dir [18]. 

3.2. HAD Simülasyonları

Üç boyutlu akış alanının nümerik çözümlemele-
ri OpenFOAM ve Fluent ile gerçekleştirilmiştir. 
Hesaplamalar daimi akış kabulü ile gerçekleştiril-
diği için MRF yöntemi dönel ve sabit hacimlerin 
tanımlanmasında kullanılmıştır. Çoklu blok yapısı 
kullanılarak altı yüzlü hücreler ağırlıklı hibrit ağ 
yapısı Şekil 6’daki gibi oluşturulmuştur. Yönlen-
dirici kanat kalınlıkları ihmal edilerek iki boyutlu 
eğrisel yüzey olarak tanımlanmıştır.

Simülasyonlarda türbülans modeli olarak RKE (re-
alizable k-ɛ) seçilmiştir. Dönel hacmin açısal hızı 
n = 200 devir/dakika olup, giriş hızı Denklem 5 
ile verilen akış katsayısının aralığını tarayacak de-
ğerler ile çeşitlendirilmiştir. Hesaplama bölgesinin 
giriş toplam basıncı ve kanatlardaki moment ya-
kınsamayı görebilmek için çözümleme süresince 
gözlemlenmiştir. Her iki çözücü için aynı ayrıklaş-

tırma dereceleri tanımlanmış olup, tüm çözümle-
meler 7.320.984 elemana sahip en uygun ağ yapısı 
ile tamamlanmıştır. 

Kanat uç açıklığı probleme dahil edilmiş olup, 
dönel ve sabit hacimlerin arasında birbirleriyle ör-
tüşmeyen ara yüzey sınır koşulları tanımlanmıştır. 
OpenFOAM’un farklı versiyonlarında AMI (Ar-
bitrary Mesh Interface) veya GGI (General Grid 
Interface) olarak tanımlanan yöntemde, Şekil 7’de 
görülen mor ve pembe renkli elemanlara sahip iki 
komşu yüzey arasında iletişim bir algoritma ile 
sağlanmaktadır [4]. 

Şekil 7. Düğüm noktalarının örtüşmediği bir ara 
yüzey sınır koşulu [4]. Üst üste binen iki yüzeyin 

birinde mor ağ, diğerinde pembe ağ vardır

3.3. Sonuçlar

Şekil 8’de sonuçlar karşılaştırmalı olarak veril-
miştir. HAD simülasyonlarının hem OpenFOAM 
hem de Fluent için deneysel çalışma [18] ile uyum-
lu olduğu görülebilmektedir. CA’nın, doğal olarak 

Şekil 6. İmpuls türbini ağ yapısı
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ƞ’nın göreceli olarak deneysel verilerden, özellikle 
yüksek akış katsayılarında, az da olsa farklılaştığı 
gözlemlenmiştir. Bu farkın kaynağının türbin göv-
desinin simülasyonlara dahil edilmemesi olduğu 
öngörülmektedir. 

Çalışmada OpenFOAM ile Fluent sonuçlarının 
yüksek uyumu dikkat çekmektedir. OpenFOAM 
genel olarak Fluent’a göre %3-4 mertebelerinde 
daha yüksek değerlere ulaşmışsa da tüm eğrilerde 
her iki çözücü benzer yönelim göstermiştir. Şekil 

9’da statik basınç dağılımları her iki çözümleme 
için kendi sonuçlarına göre düzenlenen aralıklar-
da, türbinin orta kesitindeki yüzeyde verilmiştir.

Şekil 10’da hız dağılımları her iki çözümleme aynı 
aralıklarla, türbinin orta kesitindeki yüzeyde ve-
rilmiştir. Burada yönlendirici kanatlardan ayrılan 
akışın OpenFOAM’da daha dağınık olduğu görül-
mektedir. Karakteristik eğrilerde görülen farklılık-
ların sebeplerinden birinin bu olduğu düşünülmek-
tedir.

(a) (b) 

(c)

Şekil 8. Deneysel ve nümerik sonuçların karşılaştırılması a) CA(ɸ) b) CT(ɸ) c) ƞ(ɸ)

  

(a)

 

(b)

Şekil 9. İmpuls türbini statik basınç dağılımı a) OpenFOAM b) Fluent
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OpenFOAM ve Fluent sonuçlarının arasındaki far-
kın sebeplerinden birisi ara yüzey sınır koşulların-
da haberleşme kayıpları olabilir. Şekil 11’de bir ara 
yüzeyin iki farklı komşu yüzeyindeki hız dağılı-
mı sunulmuştur. Fluent’ta her iki yüzey neredeyse 
aynı dağılıma sahipken, OpenFOAM’da dikkatli 
incelendiğinde küçük farklılıklar görülmektedir. 
Yine de her iki komşu yüzeye bakıldığında yeterli 
veri aktarımının sağlandığı söylenebilir.

OpenFOAM’un paralel hesaplama kabiliyeti de ça-
lışmanın çıktılarından biri olmuştur. Seri çözüm-
leme baz alınarak, 8 çekirdeğe kadar elde edilen 
değerlerde görülmektedir ki, yaklaşık 7 milyon 
elemana sahip bu çalışmada lineer hızlanmaya 
neredeyse ulaşılmıştır (Şekil 12). Burada paralel 
hesaplama için herhangi bir lisansa gerek duyul-
maması da önemli bir diğer avantaj olmuştur.

(a)

 

(b)

 

Şekil 10. İmpuls türbini hız dağılımı a) OpenFOAM b) Fluent

(a)

 

(b)

 

Şekil 11. Ara yüzeyin iki farklı komşu yüzeylerindeki hız dağılımı a) OpenFOAM b) Fluent
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Şekil 12. OpenFOAM’un paralel hesaplama 
performansının ölçülmesi

SONUÇ

Turbomakina tasarımlarında tartışılmaz öneme 
sahip HAD yönteminin ticari uygulamalarına al-
ternatif olan OpenFOAM yazılımı popülerliğini 
artırmaktadır. Lisans ücreti gerektirmiyor olması 
sayesinde dışa bağımlılığın azaltılmasında avan-
tajlı durumda olan yazılımın turbomakina uygu-
lamalarındaki kapasitesi ve gelişimi, çalışmanın 
ilk bölümünde literatürden derlenen çalışmalarla 
irdelenmiştir. OpenFOAM ile gerçekleştirilmiş 
güncel uygulamalar, yazılımın oldukça rekabetçi 
olduğunu ve turbomakina uygulamalarında rahat-
lıkla kullanılabileceğini göstermektedir. Özelikle 
dönel ve sabit bölgeler arasında düğüm noktala-
rının örtüşmediği ara yüzeylerdeki veri aktarımı 
konusundaki çalışmalar, çözücünün turbomakina 
uygulamalarındaki yeterliliğinin daha da artırıla-
cağını göstermektedir.

Çalışmanın ikinci bölümünde bir turbomakina uy-
gulaması olan impuls türbini HAD kullanılarak 
incelenmiş ve çözümlemeler ile elde edilen tür-
bin performansı deneysel verilerle kıyaslanmıştır. 
Hem OpenFOAM hem de Fluent ile elde edilen so-
nuçların deneylerle örtüştüğü görülmüş, nümerik 
ve deneysel sonuçlardaki farklılıklar irdelenmiştir.

OpenFOAM ile Fluent sonuçlarının da karşılaştı-
rıldığı çalışmada, %3-4 mertebelerinde bağıl hata-
ya sahip OpenFOAM’un rekabetçi yönünü bir kez 
daha ortaya koymuştur. Türbülans çözümlemesi ve 
ara yüzey haberleşmesinde küçük farklılıklar bu-
lunsa da OpenFOAM’un yüksek doğruluğa sahip 
olduğu görülmüştür. Burada şu belirtilmelidir ki, 
OpenFOAM’un farklı geliştiricileri bazı uygula-

malarda birbirlerinden farklılaşmaktadırlar. Özel-
likle turbomakina konusunda özelleşmiş foam-
extend sürümünün sunduğu GGI (General Grid 
Interface) [4] yardımıyla bu örnek çalışmadaki ara 
yüzey modellemesinin kalitesi artırabilir.

Çalışmada, OpenFOAM’un paralel hesaplama ka-
biliyeti irdelenmiştir. 8 çekirdeğe dağıtılarak, seri 
hesaplamaya göre yaklaşık 7 kat hızlı çözümleme 
sağlaması arkasındaki teknoloji hakkında ipucu 
vermektedir. Lisans ücreti kaygısının olmaması ile 
OpenFOAM’un yeterli fiziksel donanım sağlan-
dığında çözümleme hızı konusunda olumlu tepki 
vereceği söylenebilir.

Doğrulama süreçlerinde nicel ve nitel olarak ba-
şarılı sonuçların elde edilmesi, temel düzeyde ağ 
oluşturma ve paralel işlemler için lisans gerek-
tirmemesi ve kaynak koduna erişim kabiliyeti, 
OpenFOAM’un turbomakina uygulamalarındaki 
yerinin önümüzdeki dönemde artmaya devam ede-
ceğini işaret etmektedir. 
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Bir Turbojet Motor Döner-Sabit Boşluğunda 
Giriş Yönünün Döngü Oranı Açısından 
İncelenmesi

ÖZ

Bu çalışmada küçük bir turbojet motoru için örneklenen döner-sabit türbin boşluğu 
geometrisinde farklı giriş teğetsel hız değerleri kullanılarak, boşluk içindeki döngü 
oranı (β) değerlerinin değişimi incelenmiştir. Çalışma sırasında HAD analizleri ile 
boşluk modellenmiş, dönme ekseni ile pozitif ve negatif yönlerde 10°, 20°, 30° açı ile 
akışkan beslenmiştir. Sıfıra yakın β değerlerinin daha çok görüldüğü negatif yönde 
20° giriş açısına sahip konfigürasyon optimum olarak seçilmiştir.
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1. GİRİŞ

Gaz türbinli motorlar günümüzde enerji ve hava-
cılık sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde 
kullanılmaktadır. Yoğun kullanım sebebiyle bu 
motorların daha verimli ve uzun ömürlü olma-
sı gerekliliği ortaya çıkmış, bu özel başlıklarda 
performansı arttırmak için süregelen çalışmalar 
başlatılmıştır. İkincil hava sistemleri gaz türbinli 
motorların verimini etkileyen önemli parametre-
lerden biridir. Bu terim, motor ana akış yolu dışın-
da bulunan bölgelerin basınçlandırılması ve hava-
landırılması (ısıtma/soğutma) için kullanılan akış 
yollarının tasarımı ve ihtiyaç duyulan hava debisi-
nin hesaplanmasını anlatır. İkincil hava sistemleri 
çalışmalarının ise önemli odak noktalarından bir 
tanesi döner-sabit boşluklardır. Bu başlıkta, temel-
de bir tarafı sabit, bir tarafı ise dönen bir boşluk 
içine dolan hava incelenmiştir. Çünkü boşluklar 
genellikle motorun görece soğuk olan bölgeleri 
(disk merkezleri ve merkeze yakın yüzeyleri) ile 
sıcak bölümlerini (ana akış yolu) birbirine bağla-
maktadır. Bundan dolayı sıcak ana akış havasının 
bir şekilde boşluklara dolması doğrudan soğuk 
bölümlere iletilmesini sağlayacaktır ve ısınan disk 
yüzeyleri daha fazla genleşmeyi sağlayarak muh-
temel bir kırıma yol açacaktır. Bu sebeple motorun 
yüksek basınçlı bölgelerinden taşınan soğuk hava 
ile boşluklar basınçlandırılarak, hem sıcak havanın 
girmesi engellenecek hem de disk yüzeylerinin so-
ğuk tutulması sağlanacaktır.

Döngüsel akış ile ilgili çalışmalar serbest dönen 
disk ile başlamış, bu kapsamda disk üzerindeki la-
minar ve türbülanslı akış incelenmiştir. Sonsuz ya-
rıçaplı serbest disk üzerindeki laminar akış teorik 
olarak ilk kez 1921 yılında von Karman tarafından 
ortaya atılmış ve doğrusal olmayan adi diferansi-
yel denklemlerle çözülmüştür. Owen ve Wilson’a 
(1995) göre dönen disk tarafından oluşturulan mer-
kezkaç kuvveti sınır tabaka içinde merkezden dışa 
doğru akışa sebep olmaktadır. Buna serbest disk 
sürüklenmesi veya serbest disk basma etkisi denil-
mektedir. Hem diskte hem de serbest akışta hızın 
radyal bileşeni sıfırdır ve sınır tabaka dışındaki 
akışkan eksenel olarak sınır tabaka içine sürüklen-
mektedir [1]. Türbülanslı akış üzerine ise deneysel 
çalışmalar yapılmış, dönen disk üzerinde laminar 
türbülans geçişinin başladığı ve tamamlandığı 
bölgelerin döngüsel Reynolds sayısı değerleri elde 
edilmiştir [2, 3]. Bir başka çalışmada ise kapalı 
sabit boşluk içinde dönen diskin akış üzerindeki 

sürtünme etkileri incelenmiş ve boşluk geometrik 
özelliklerinin sürtünme kuvveti ile olan etkileşi-
mi gözlemlenmiştir [4]. Döner-sabit boşluklarda 
ise akışın gelişimi, bölgeleri ve özellikleri ile ilgili 
Batchelor ve Stewartson birbirlerine ters düşen te-
oriler geliştirmiştir. Batchelor’a (1951) göre dönen 
disk ve sabit duvar arasında dönen akışkanın bir 
merkezi bulunmakta ve dönen disk ile sıfır (sabit 
duvarın açısal hızı) arasındaki bir değerde açısal 
hız ile dönmektedir. Buna göre hem sabit hem de 
dönen duvar üzerinde sınır tabaka varlığı öngörül-
müştür. Akış dönen duvar üzerinde serbest dönen 
diskte olduğu gibi merkezden dışa doğru savrul-
makta, sabit duvarda ise merkeze doğru hareket 
ederek döngüsel merkezi beslemektedir. Diğer 
taraftan Stewartson’a (1953) göre döner-sabit boş-
luktaki akış serbest dönen disk üzerindeki akışa 
benzemekte ve döner sınır tabaka içindeki teğetsel 
hız bileşeni dönen duvardan uzaklaştıkça azalmak-
ta ve döngüsel merkez oluşturmamaktadır. Picha 
ve Eckert (1958) deneysel çalışmalarla iki teorinin 
de aslında doğru olduğunu ispatlamışlardır. Eğer 
boşluk atmosfere açıksa merkez döngüsü küçük 
(ihmal edilebilir) olarak oluşmakta fakat boşluğun 
üstünde sabit duvar var ise (uçta sabit duvar) mer-
kez döngüsü kayda değer hale gelmektedir. Ayrıca 
döner ve sabit duvarlar arasındaki mesafe arttığın-
da da akışkanın merkez döngüsünün açısal hızının 
azaldığını gözlemlemişlerdir [5]. Daha sonraki 
çalışmalarda ise boşluğa duman gönderilerek akış 
görüntüleme testleri yapılmış, havanın hem radyal 
hem de eksenel beslendiği durumlarda boşluk içi 
akış yapısı gözlemlenmiş ve hız dağılımı ölçül-
müştür [6]. Buna göre akışta kaynak bölgesi, ek-
man tabakaları, rezervuar bölgesi ve merkez döngü 
bölgesi belirlenmiştir. Numerik çalışmalarda ise 
eksenel-simetrik modeller oluşturularak laminar 
akış şartlarına göre analizler gerçekleştirilmiş ve 
deneysel sonuçlarla tutarlı bulgular elde edilmiştir 
[7]. Türbülanslı akışlar için de benzer şekilde önce 
deneysel çalışmalarla akış görüntülenmiş [8] daha 
sonra da nümerik modellerle karşılaştırmaları ya-
pılarak türbülans modelleri, ayrıklaştırma şemala-
rı ve akışkan özellik korelasyonlarının davranışları 
belirlenmiştir [9, 10]. Benzer şekilde boşluklarda 
yapılan detaylı incelemeler sonucunda laminar, 
türbülanslı ve laminar-türbülans geçiş halindeki 
akışlarda kararsızlık ve ona etki eden parametreler 
de belirlenmiştir [11, 12].
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Döner-sabit boşluklarda temel akademik çalış-
maların yanısıra endüstriyel konulara özel olarak 
çalışmalar da yapılmıştır. Gaz türbinli motorlarda 
döner-sabit boşluk sistemlerinin basınçlandırıl-
ması ile ilgili çalışma yapılmış ve üç ana başlığa 
ayrılmıştır. Bu başlıklarda; uç bölgesi uzatılmış 
döner sistemin akış davranışı, uç bölgesinde ekse-
nel simetrik olmayan dış akış bulunan döner-sabit 
sistem sızdırmazlık elemanlarının performansı ve 
bu eksenel simetrik olmayan dış akışın tüm siste-
min performansına etkisi incelenmiştir [13]. Bianc-
hini vd. [14] ise nümerik araçlar oluşturarak ağır 
hizmete uygun gaz türbinli motorların döner-sabit 
boşlukları için hesaplama yöntemleri geliştirmiş-
tir. Benzer şekilde bir boyutlu hesaplama modelin-
de hem sabit hem de döner duvarda elde edilen sür-
tünme kuvvetleri kullanılarak boşlukların analizi 
yapılmıştır [15].

Bu çalışmada temel bir döner-sabit boşlukta para-
metrik çalışma yapılacaktır. Altı farklı giriş açısı 
değeri ile HAD analizleri gerçekleştirilecektir. So-
nuçlar; döngü oranı (β) değerinin yanı sıra merkez 
döngü bölgesinin büyüklüğü, giriş-çıkış toplam 
basınç artışı ve tersine akışın etkisi açısından de-
ğerlendirilecek ve optimum giriş açısı değeri be-
lirlenecektir. 

2. YÖNTEM ve ANALİZ MODELİ

Literatür özetinde verildiği şekilde döner boşluk-
larda belli akış yapıları gözlemlenmektedir. Şekil 
1’de bu yapılar görülmektedir.

Şekil 1. Eksenel girişli, radyal çıkışlı dönen boşluk 
için karakteristik akım çizgileri

Eksenel girişli boşlukta akışın önemli bir kısmı 
karşıdaki diske çarpıp, merkezden dışa doğru du-
var jeti şeklinde hareket eder. Duvar jeti ekman tipi 
tabakayı besler ve belirli bir yarıçapta jetin bir kıs-
mı ayrılarak tekrar merkeze doğru döner. Merkeze 
doğru dönen duvar jeti kaynak bölgesinden geçe-
rek karşıdaki diskin ekman tipi tabakasını besler. 
Ardından oluşan iki ekman tabakası toplanma 
bölgesinde birleşerek tepedeki (uç bölgesi) açıklık-
tan boşluğu terk eder. Boşluktaki akışkan yapıları 
boşluğun performansını doğrudan etkilemektedir. 
Örneğin türbin boşluğunda yüksek basınçlı, düşük 
sıcaklıklı hava beslenmekte ve daha sonra yüksek 
sıcaklıklı, düşük basınçlı ana akışa tahliye olmak-
tadır. Uygulamadaki farklılıkların performansı na-
sıl etkilediği aşağıda listelenmiştir:

1. Boşluğa yeterli soğuk hava debisi gönderilme-
diğinde (basınçlandırılmadığında) boşluk çı-
kışındaki yüksek sıcaklıklı akışın tersine akış 
ile boşluğa dolması.

2. Girişten sağlanan hava debisinin karşıdaki dö-
nen diske çarpmayarak, daha geç bir yarıçapta 
yüzeye yapışması, dolayısıyla toplam basınç 
farkındaki artışın düşük olması sebebiyle çı-
kıştan sıcak hava girişi gerçekleşmesi.

3. Merkez döngü bölgesinin büyük olması sebe-
biyle boşluk içindeki hareketsiz havanın sür-
tünme ısınması (windage heating) etkisiyle 
ısınarak yüksek sıcaklığa ulaşması.

Bunlara ek olarak, gaz türbinli motorlarda ana 
akış yolunda dönen kanatçıklar sayesinde akıştan 
iş alındığı ya da motorun iç bölgelerini soğutmak/ 
basınçlandırmak amacıyla taşınan havanın şaft, 
rulman gibi dönen aksamla temas halinde olduğu 
düşünüldüğünde havanın diğer yönlerde (özellikle 
teğetsel) hızının olduğu da bilinmektedir.

Akışkanın teğetsel hızı sadece dönen duvardan 
sağlanmayıp giriş şartlarıyla da tanımlandığından, 
döngü oranı (β) değerleriyle boşluğun verimi hak-
kında bulgular elde edilebilecektir.

β = Vθ / ωr (1)

(1) denklemine göre döngü oranı; teğetsel hızın, dö-
nüş hızı ve yarıçapa bölümüyle elde edilmektedir. 
Boşlukta temel amaç giren akışkanı basınçlandıra-
rak çıkışa ulaştırmak olduğu için akışkanın radyal 
hareketi dışındaki hareket çeşitlerine (dönme vs. 
etkiler) harcanan enerji minimize edilmelidir. Yani 
β ne kadar küçükse akışkanın dönüş hızını arttı-
ran enerji o kadar küçüktür. Şekil 2’de, β değerinin 
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Batchelor ve Stewartson’un önerdiği gibi sıfırla bir 
arasında değiştiği gösterilmiştir [5]. Dönen yüzey 
üzerinde 1 değerine, sabit yüzey üzerinde 0 değe-
rine ulaşmaktadır.

2.1. Analiz Modeli

Dönen boşluk fenomeninin parametrik analizle-
ri için küçük bir turbojet motorun türbin boşluğu 
esas alınarak geometrik basitleştirmeler ile model 
hazırlanmıştır. Buradaki amaç gerçek geometride 
yapılacak analizler öncesinde etkili parametrelerin 
belirlenip, tüm parametrelerin test edilmesiyle op-
timum modelin seçiminde hızlı yol almaktır. Buna 
göre hazırlanan geometri Şekil 3’de gösterilmiştir.

HAD analizlerinde kullanılacak ağ yapısı ve tür-
bülans modelinin belirlenebilmesi için çalışma 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Spalart-Allma-
ras, realizable k-ɛ ve SST k-ω modelleri kullanıl-

mıştır. Türbülans modellerine uygun ağ yapısı da 
oluşturulduğundan ağ yapısından bağımsızlık da 
değerlendirilmiştir. Realizable k-ɛ ve SST k-ω için 
ağ yapısı sınır tabaka bölgesine ve geçiş bölgele-
rine (girişten boşluğa karışma ve boşluktan çıkışa 
ayrılma) dikkat edilerek oluşturulmuştur. Duvarda 
ilk eleman boyu 1 µm olacak biçimde ayarlanmış-
tır. Temel amaç y+ değerinin bir değeri civarında 
elde edilmesini sağlamaktır. Ağ yapısında yaklaşık 
olarak 180000 prizmatik eleman bulunmaktadır. 
Spalart-Allmaras modeli için ise y+ değerinin 40 
ve üstünde tutulması amaçlanmış ve sınır tabaka 
ağı oluşturulmamıştır (ilk eleman boyu 0,125 mm). 
Toplam eleman sayısı 2600’dür. Sırasıyla ağ yapıla-
rı Şekil 4’de gösterilmiştir. HAD analizi sınır şart-
ları; giriş toplam basıncı 329 kPa, giriş sıcaklığı 
300 K, çıkış toplam basıncı 243 kPa, çıkış sıcaklığı 
ise 1200 K şeklindedir. Duvar dönüş hızı ise 10471 
rad/s kullanılmıştır.

Şekil 2. Batchelor (solda) ve Stewartson (sağda) teğetsel hız profilleri [5]

Şekil 3. Çalışmada kullanılan döner-sabit boşluk geometrisi
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Analizler sonucunda iki farklı ağ yapısı ve üç farklı 
türbülans modeli sonuçları arasında ihmal edilebi-
lir farklar gözlemlenmiştir. Buna göre en yüksek 
basınç ve en yüksek sıcaklık değerlerindeki deği-
şim sırasıyla %1,6 ve %1,5’dir. Sıcaklık değerleri 
karşılaştırması Şekil 5’de gösterilmiştir. Buna göre 
en yüksek sıcaklıkta fark ihmal edilebilir olsa da 
yoğun ağ yapısının genel dağılımda daha iyi çö-
zünürlük sağladığı görülmüştür. Diğer taraftan re-
alizable k-ɛ çözüm süresi bakımından SST k-ω’a 
göre daha üstündür. Bu sebeple tüm analizlerin re-
alizable k-ɛ türbülans modeli ve yoğun ağ yapısı ile 

gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Havanın farklı giriş açılarıyla (farklı teğetsel hız 
değerleri) girmesinin boşluk performansına nasıl 
etki ettiğini belirleyebilmek amacıyla üç farklı gi-
riş açısı değeri (10°, 20°, 30°) ile analiz yapılmıştır. 
Bunlara ek olarak giriş yapan akışkanın teğetsel 
hızı negatif ve pozitif tanımlanarak dönüş yönün-
de veya dönüş yönünün tersine girdiğinde nelerin 
değiştiği de incelenmiştir. Analizlerin yakınsaması 
çıkıştaki kütlesel debi değeri üzerinden de kontrol 
edilmiş, stabil duruma gelmesiyle yinelemeler dur-
durulmuştur.

Şekil 4. Döner-sabit boşluk ağ yapısı (yoğun solda, kaba sağda)

Şekil 5. Farklı türbülans modelleri ve ağ yapılarına göre sıcaklık dağılımları (K) (solda Spalart-Allmaras, ortada 
realizable k-ɛ ve sağda SST k-ω)
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3. BULGULAR

HAD analizi sonuçlarına göre giriş açısı olmadan 
çözdürülen konfigürasyonun basınç, sıcaklık dağı-
lımları Şekil 6’da; akım çizgileri gösterimi ise Şe-
kil 7’de verilmiştir.

Buna göre Şekil 6’da 228,8 kPa ile 314,9 kPa ara-
sında basınç değerleri görülmüştür. Akışkanın 
boşluğa girişinden sonra hızı ve dönmenin etki-
siyle duvara yapışmış ve bu sebeple girişin olduğu 
köşede düşük basınçlı durgun bölge oluşmuştur. 
Akışkanın karşı duvara çarptığı bölümde ise yük-
sek basınç gözlemlenmiştir. Sıcaklık dağılımında 
ise boşluğa giren soğuk akışkanın dönen duvarla 
beraber ısınması gözlemlenebilmektedir. Temel 
amacın, boşluğu yüksek sıcaklıklı ana akıştan ko-
rumak olduğu düşünüldüğünde gözlemlenen de-
ğerlerin hayli düşük olduğu belirlenmiştir. Şekil 
7’de boşluk içindeki merkez döngü görülmekte, bu 

büyük ve düşük hızlı kütlenin aksine duvar boyun-
ca hızlanan akışkan incelenebilmektedir.

Giriş açısı parametresi analizleri sonucunda altı 
farklı durum için basınç, sıcaklık ve akışkan hız-
ları değerlendirilip temel alınan sıfır giriş açılı 
(eksenel giriş) analiz ile karşılaştırıldıklarında elde 
edilen bulgular Tablo 1’de verilmiştir.

Şekil 8’de dönüş yönünün tersine 20° (-20°) ile gi-
ren akışkan için boşluk içi basınç ve sıcaklık da-
ğılımları gösterilmiştir. Bu değerlere göre çıkış 
durgun basıncının en yüksek olduğu -30° giriş 
durumunda en fazla basınçlandırma gerçekleşe-
ceğinden boşluk içi sıcaklığın da en düşük olması 
beklenmektedir. Aksine bu durumda boşluk içi sı-
caklık değeri daha da artmış ve beklentilerin dışına 
çıkmıştır. Bu sebeple döngü oranı incelenmesi ile 
efektif giriş açısına karar verilecektir.

Şekil 6. Giriş açısı olmadan boşluk içinde basınç ve sıcaklık dağılımı

Şekil 7. Giriş açısı olmadan boşluk içinde akım çizgileri
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Şekil 9’da sıfır giriş açılı analiz için β dağılımı gö-
rülmektedir. Bu analiz için giriş bölgesinde 0,35 β 
değerleri görülürken, üst bölgede özellikle dönen 
yüzeye yakın sağ üst köşede 0,1 seviyelerine düş-
mektedir. Bu da köşe bölgesinde mevcut enerjinin 
akışkanı döndürmek yerine toplam basıncını art-
tırmakta kullanıldığına işaret etmektedir.

Dönüş yönünde açı verilen analizler için β dağılı-
mı eksenel giriş analiz sonuçlarına benzemektedir. 
10° için giriş bölgesindeki değerler 0,5 seviyele-
rindedir, üst sol köşede 0,1 β değerine sahip olan 
bölge büyümüştür. 20° için ise giriş bölgesi 0,8 
seviyesindedir. 0,1 olan bölge 10°’ye göre küçül-
se de eksenel girişli analizde elde edilen bölgeden 
büyüktür. Şekil 10’da 30°’ye bakıldığında, β değer-
lerinin 1’in üstüne çıktığı gözlemlenmiştir. Buna 
göre akışkan dönen yüzeyden daha hızlı bir şekil-
de dönmektedir ve bu da çok verimsiz bir sisteme 
yani akışkanın dönen duvara enerji aktardığı bir 
duruma işaret etmektedir. Bunlara ek olarak 0,1 β 
değerine sahip bölge de çok küçülmüştür.

Dönüş yönünün tersine açı verildiğinde ise negatif 
β değerleri görülmeye başlanmaktadır. Bu durum-

Tablo 1. Giriş Açısı Değerleri İçin Sıcaklık ve Basınç Karşılaştırması

Sıfır giriş açılı analize göre değişim
Giriş Açısı Sıcaklık (K) Basınç (kPa) Çıkış Durgun Basınç (kPa)

+10 -%0,88 -%0,95 -%0,36
-10 %0,88 %0,95 %0,36
+20 -%2,04 %0,5 -%4,29
-20 %2,04 %4,76 -%1,79
+30 -%3,22 -%7,94 -%8,93
-30 %2,63 %1,59 %1,79

Şekil 8. Dönüş yönü tersinde 20° (-20°) için basınç ve sıcaklık dağılımları

Şekil 9. Sıfır giriş açılı analiz için döngü oranı (β) 
dağılımı
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Şekil 10. Dönüş yönünde 30° giriş açısı için β 
dağılımı

Şekil 11. Dönüş yönünün tersine 20° giriş açısı için β 
dağılımı

da da 0 ve sıfıra yakın değerlere sahip bölgelerin 
büyüklüğü daha verimli boşluğun belirlenmesine 
yardımcı olacaktır. Bu analiz modellerinde boşluk 
içinde ağırlıklı olarak sıfıra yakın değerler görül-
mekle birlikte, girişin olduğu alt bölgede mininum 
değerler elde edilmiştir. -10°’de minimum β değe-
ri 0,35’e düşmüş, Şekil 11’de gösterilen -20°’de ise 
0,65 seviyelerinde görülmüştür. -20°’de boşluğa 
giren akışkanın dönen yüzeye daha geç yapışma-
sından kaynaklı bu bölge ile dönen duvar arasında 

kalan kısımda boşluğun en düşük değerleri elde 
edilmiştir. -30°’de de -20°’deki gibi boşluk genelin-
de β değerleri 0 seviyesindeyken minimum değer 
0,95’e kadar çıkmıştır. Yani teğetsel hız olarak dö-
nen duvarla beraber hareket eden akışkanın sahip 
olduğu hızın ters yönde iki katına sahip olunmak-
tadır. Bu da yine fazla enerji kaybına neden olmak-
tadır.

Sonuç olarak, farklı giriş açılarında çıkış toplam 
basınç değerleri çok yakın sonuçlar verse de, dön-
gü oranı açısından bakıldığında daha net ayrım 
yapılabilmektedir. Dönüş yönünün tersine verilen 
açılarda sıfır değerine sahip bölgeler daha çok yer 
kaplamaktadır. -20° giriş açısında sıfır değerine 
yakın β değerlerinin diğer analizlere göre boşluk 
içinde daha geniş alanda yer alması sebebiyle, op-
timum giriş açısı olarak -20° seçilmiştir.

SONUÇ

Mevcut çalışmada gaz türbinli motorlarda tasa-
rım öngörüsünü daha iyi yapabilmek ve mevcut 
tasarımların nasıl iyileştirilebileceğini belirlemek 
amaçlı inceleme ve analizler yürütülmüştür. Bu 
amaçla motor performansına etkisi olduğu bilinen 
ve oldukça karmaşık akış yapısına sahip olan bir 
dönen-sabit türbin boşluğu incelenmiştir. İlk ola-
rak türbin boşluğunda temel değerlendirme kriter-
leri olarak çıkış durgun basınç değeri, boşluk içi 
gaz sıcaklığı değerleri ve merkez döngünün büyük-
lüğü/sayısı incelenmiştir. Temelde geometrik ya da 
giriş/çıkış basınç değerleri açısından bu sonuçlar 
fikir verse de çalışılan bölgenin dönen bileşenler-
den oluşması sebebiyle döngü oranı ile daha an-
lamlı veriler elde edileceği belirlenmiştir. Yapılan 
çalışmada dönüş yönünün tersine 20° açıyla giren 
akışkanın boşluk içinde daha verimli bir sistem 
oluşturduğu gözlemlenmiştir.

Bu sonuçlara göre gaz türbinli motorlarda soğu-
tucu/basınçlandırıcı akışkanın diğer dönen böl-
gelerden gelmesinden dolayı sadece eksenel hızla 
gelmediği değerlendirildiğinde, dönen duvarlarla 
olan etkileşimi de göz önüne alınarak tasarım ya-
pılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Motorlarda 
hava dönüş etkisinin azaltılıp arttırılması için ön 
döndürücü benzeri yapılar kullanılmakta, bu saye-
de kullanılan havadan maksimum verim elde edil-
mesi sağlanmaktadır.
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Dizel Motor “Common-Rail” Dağıtıcısındaki 
Akışta Seçilen Parametrelerin Partikül 
Davranışına Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi

ÖZ

Common-rail (CR) dağıtıcısı (manifoldu), dizel motorlarda enjektörlerin yanma 
odalarına sabit basınç altında yakıt püskürtmesini sağlayan bir yakıt basınçlan-
dırma bileşenidir. Dağıtıcının basınç odasında bulunan yabancı partiküller enjek-
törleri tıkayabildiği için bunlar motorun düzgün bir rejimde çalışmasının önünde 
engel teşkil etmektedir. İmalat proseslerinde çevresel faktörler nedeniyle basınç 
odasında yabancı partiküllerin kalma olasılığı yüksek olduğundan, dağıtıcıları 
yıkama yoluyla partiküllerin odadan uzaklaştırılması kritik bir prosestir. Bu ça-
lışmada, CR dağıtıcısında kalan partiküller modellenmiş ve dağıtıcıyı temizleme 
işlemi esnasında bunların akış davranışı hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) 
analizleri ile incelenmiştir. Yazılım olarak ANSYS Fluent programı kullanılmış ve 
standart k-ε türbülans modeli uygulanarak giriş basıncı, giriş bölgesi ve akışkan 
tipinin partiküllerin davranışı üzerindeki etkisi irdelenmiştir. Analizler, akışkan tipi 
ve giriş basıncının partikülleri kontrol hacminden uzaklaştırmadaki etkisinin çok 
az olduğunu göstermiş ve akışın kapalı uca en yakın olan kanaldan uygulanması 
gerektiğini ortaya koymuştur.
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ABSTRACT

The common-rail (CR) distributor (manifold) is a fuel pressurization component, 
enabling the injectors to inject fuel under constant pressure to combustion cham-
bers of diesel engines. Extraneous particles in distributor’s pressure chamber im-
pede running of an engine in a steady regime, as they can clog injectors. Since the 
possibility of remaining foreign particles in pressure chamber is high due to the 
environmental factors in manufacturing processes, removal of those particles from 
the chamber by washing distributers is a critical process. In this study, the remain-
der particles in CR distributor were modelled and their flow behavior during the 
cleaning operation of distributer was investigated by the analyses of computational 
fluid dynamics (CFD). ANSYS Fluent program was used as the software and effects 
of input pressure, inlet zone, and fluid type on the particles’behavior were examined 
by applying standard k-ε turbulence model. The analyses showed the effects of fluid 
type and input pressure on removal of the particles from control volume were very 
low and revealed the flow was needed to be applied from the channel nearest to 
closed end.
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Numerical Analysis, Computational Fluid Dynamics (CFD), Particle Drag Effect.
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1. GİRİŞ

İçten yanmalı motorlarda motor performansı ve 
yakıt ekonomisinin iyileştirilmesinde en önemli 
faktör, yanma veriminin arttırılmasıdır. Dizel mo-
torlar dikkate alındığında bu iyileştirme, enjektör-
lerden yanma odalarına püskürtülen yakıtın her 
odaya aynı miktarda sevk edilmesi sayesinde yan-
manın homojen bir şekilde sağlanmasına bağlıdır. 
Dolayısıyla, dizel motorlarda arzu edilen yanma 
verimini sağlamada en önemli bileşenlerinden biri 
yakıt enjeksiyon sistemi olmaktadır. Enjeksiyon 
sisteminde gerçekleştirilecek iyileştirmelerle yakıt 
tüketimini düşürmenin yanı sıra emisyon değer-
lerini azaltmak da mümkündür. Yakıt enjeksiyon 
sistemine ilişkin parametrelerin başında enjektör-
lerin tasarımı, oluşan türbülans, kavitasyon önle-
yici iyileştirme ve dağıtıcı (manifold) içerisindeki 
akış karakteristiği gelmektedir. Wickman vd. [1], 
yakıt tüketimi ve egzoz emisyonunu düşürmek 
amacıyla yeni bir enjektör prototipi tasarlayıp imal 
etmiş; geliştirilen bu enjektörlerle konvansiyonel 
enjektörlere kıyasla daha yüksek ısıl verimliliğe 
ulaşılabildiğini deneylerden gözlemiş ve daha dü-
şük egzoz gazı sıcaklıkları ölçmüşlerdir. Wu vd. [2] 
tarafından yapılan çalışmada, enjektör içerisindeki 
basınç regülatörü ve yakıt manifold sisteminde ba-
sınç dalgalanmalarını doğru tanımlayabilmek için 
bir model geliştirilmiştir. Yüksek frekanslı rejim 
dikkate alındığında, basınç regülatöründe mey-
dana gelen performans düşüşü nedeniyle basınç 
dalgalanmalarında tutarsızlık tespit edilmiştir. Sun 
vd. [3] ise, enjektörlerin içerisine yakıt besleme es-
nasında gelişen akışı ve kavitasyon etkisini, direkt 
enjeksiyonlu yüksek basınçlı “common-rail (CR)” 
dizel motorlar için nümerik olarak ele almışlardır. 
Akış ve kavitasyon karakteristiğinin yanı sıra ka-
vitasyon gelişiminin ele alınıp incelendiği bu ça-
lışmada, yakıt besleme anında hem ortalama akış 
hızı, hem de ortalama türbülans kinetik enerjisinin 
arttığı gözlenmiş olup, alt akış hızı ve negatif ba-
sınç bölgelerinde lokal kavitasyon riski tespit edil-
miştir.

Yakıt besleme sistemindeki akış karakteristiğini 
etkileyen en önemli parametrelerden biri türbülans 
olup, türbülansın doğru modellenmesi sayesinde or-
taya çıkabilecek akış ve kavitasyon problemlerine 
önlem alınması mümkündür. Cardwell vd. [4], akış 
bozucu kanatçıklar kullanarak, gelişmekte olan ve 
tam gelişmiş akışları 2.500, 10.000 ve 20.000 ol-
mak üzere üç farklı Reynolds sayısı kullanarak in-

celemiş ve türbülans miktarının Reynolds sayısı ile 
doğru orantılı şekilde arttığını tespit etmişlerdir. 
Catania vd. [5] ise, basınç dalgası ve performans 
arasındaki neden-sonuç ilişkisini saptayabilmek 
için bir “multijet” CR enjeksiyon sisteminin genel 
matematiksel modelini geliştirerek, motora enjekte 
edilen yakıt miktarının performans ve verim üze-
rindeki etkilerini gözlemlemişlerdir. Ahsan [6], 
boru içi tam gelişmiş akışı yüksek Reynolds sa-
yıları için tanımlamak amacıyla bir matematiksel 
model geliştirmiş ve boru içerisindeki tam gelişmiş 
türbülanslı akışın gözlendiği maksimum Reynolds 
sayısını belirlemiştir. Lee ve Lee [7], dağıtıcı (ma-
nifold) birleşim yerlerinde, hava ve su olmak üzere 
iki fazlı dairesel akış davranışını deneysel olarak 
inceleyerek uç bölgelere gaza göre daha az sıvı 
ulaştığını tespit etmişlerdir. Tomor ve Kristof [8], 
bölmeli akış manifold tasarımı için değişken akış 
katsayılarına sahip yeni bir ayrık model geliştirmiş 
ve manifold girişindeki boyutsuz hacimsel hız da-
ğılımlarının Reynolds sayısından bağımsız olduğu 
saptamışlardır. Hassan vd. [9] tarafından yapılan 
çalışmada ise, bir pompa istasyonundaki ana dağı-
tıcı boru içerisindeki akış karakteristiği iki boyutlu 
sayısal yöntemlerle incelenmiştir. Söz konusu ça-
lışmada “alan oranı” olarak tanımlanan boyutsuz 
büyüklük için farklı geometriler oluşturularak her 
bir geometri için akış analizleri yürütülmüş ve yü-
zey sürtünme faktörünün bu oranla doğru orantılı 
ve dağıtıcının daha uzak çıkışlarında akış debisi-
nin daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Enjeksiyon sisteminin içerisinde yakıt harici ya-
bancı partiküllerin bulunması da yanma işleminin 
verimini olumsuz yönde etkilemekte; bununla kal-
mayıp, enjektör sistemindeki parçaların hasara uğ-
ramasına yol açabilmektedir. Sistemin montajı es-
nasında, imalat ortamından dağıtıcı hattın içerisine 
yerleşmesi olası partiküllerin uzaklaştırılması için 
dağıtıcılar titiz bir şekilde yıkanmakta ve dağıtıcı 
hattın akış bölgesinde yabancı partikül kalmadı-
ğının garanti edilmesi istenmektedir. Pazouki ve 
Negrut [10] tarafından yapılan ve farklı Reynolds 
sayıları için partikül dağılımlarının incelendiği 
çalışmada, seyreltik rejimlerde bile partikülle-
rin boru ekseninden uzaklaştığı, partiküller arası 
mesafe azaldığında bunların cidara daha yakın 
hareket ettiği ve partikül boyutu ile radyal doğrul-
tudaki göçün ters orantılı olduğu görülmüştür. As-
molov [11], büyük kanallı akışlarda küçük ve rijit 
partiküllerin cidarlar arasındaki hareketini farklı 
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Reynolds sayıları için incelemiş ve doğrusal kesme 
akımı dikkate alındığında, cidarların yakınındaki 
ince tabakalarda söz konusu olan eylemsizliğin 
kaldırma kuvvetini olumsuz yönde etkilediğini 
tespit etmiştir. Morrison vd. [12], farklı çalışma 
koşullarında, farklı viskozite ve yoğunluklardaki 
akışkanların pompa performansına olan etkisini 
hesaplamalı akışanlar dinamiği (HAD) yöntemi 
ile incelemiş ve yüksek viskoziteli akışkan kulla-
nıldığında pompada oluşan basınç artışının, düşük 
viskoziteye sahip akışkan kullanıldığında oluşan 
basınç artışına göre daha az olduğunu görmüşler-
dir. Aynı çalışma kapsamında, üç farklı akış hızı 
için yapılan simülasyonlar, yüksek hız değerle-
rindeki pompa performansının viskozite artışına 
karşı daha duyarlı olduğu göstermiştir. Nadooshan 
vd. [13] tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise, 
hibrit nano katkı malzemeleri içeren 10W40 mo-
tor yağının dinamik viskozitesi, sıcaklık ve parti-
kül konsantrasyonuna bağlı olarak, sabit ve sabit 
olmayan kayma oranları için araştırılmıştır. Sabit 
kayma oranında sıcaklık yükseldikçe viskozitenin 
düştüğü; partikül konsantrasyonunun artmasıyla 
viskozitenin arttığı gözlemlenmiştir. Kayma ora-
nının artmasıyla viskozitenin azaldığı; kayma ge-
rilmesinin ise arttığı belirlenmiştir. Bu araştırma-
dan elde edilen veriler, söz konusu motor yağının 
Newton sıvılarına benzer davranış sergilemesine 
rağmen, düşük sıcaklılardaki davranışının Newton 
olmayan sıvılara benzediğini göstermiştir.

Dizel motor CR hattında, imalat ya da montaj sü-
reçlerinde dağıtıcı basınç odasında kalarak enjek-
törleri tıkayabilen yakıt dışı yabancı partiküllerin 
modellenerek, dağıtıcı yıkama prosesi gibi kritik 
bir işlemde bunların akış davranışının ortaya kon-

ması ve seçilen parametrelerden etkin olanların 
belirlenip yıkama makinalarının tasarımına girdi 
sağlanmasının amaçlandığı bu çalışmada, ANSYS 
Fluent 18.0 paket programından faydalanılmıştır. 
Çalışmada, akışkan tipi, giriş basıncı ve giriş böl-
gesi parametre olarak seçilmiş; bunların etkisi de 
kontrol hacminde kalan partikül sayısı ve partikül 
yoğunluğu esas alınarak incelenmiştir. Her para-
metre için dörder seviye seçilmiş ve her seviye için 
ayrı analiz yürütülmüştür.

2. MATERYAL ve METOT

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen akış analizle-
rinde, dizel araçlarda kullanılan bir CR dağıtıcısı-
nın geometrisinden yararlanılmıştır. Dağıtıcı akış 
bölgesinin üç boyutlu CAD modeli oluşturulmuş 
ve ağ yapısı kurulmuştur. Sonrasında bu ağ yapısı 
doğrulanmış, ağdan bağımsızlık çalışması gerçek-
leştirilmiş ve her bir parametre seviyesi için HAD 
analizleri yürütülmüştür. İncelenen parametreler 
ve bunların seviyeleri Tablo 1’de gösterilmiş olup, 
akışkan tiplerine ait karakteristik özellikler Tablo 
2’de verilmiştir.

Kontrol hacmindeki partikül dağılımı araştırılır-
ken, öncelikle, parametrelerdeki değişimlerin hız 
ve basınç üzerindeki etkisi tespit edilmiştir. Dağı-
tıcı kanalları önünde oluşturulan kesitlerde hız ve 
basınç değerleri incelendikten sonra dağıtıcı içeri-
sine 1.000 adet partikül rastgele dağıtılmış ve 30 
saniyelik çevrim süresi dikkate alınarak, zamana 
bağlı olacak şekilde partikül analizleri yürütülmüş-
tür. Zamana bağlı analizler tamamlandıktan sonra 
kontrol hacminde kalan ve “kalıntı partikül” olarak 
adlandırılan partiküllerin sayısı hesaplanmıştır.

Tablo 1. İncelenen Parametreler ve Parametre Seviyeleri

Parametre Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4
Giriş Basıncı 260 Bar 280 Bar 300 Bar 320 Bar
Giriş Bölgesi Merkez Yüzey 1. Kanal 3. Kanal 5. Kanal
Akışkan Tipi Su Motor Yağı Hidrolik Yağ Sıvı Dizel

Tablo 2. Üzerinde Çalışılan Akışkan Tiplerine Ait Karakteristik Özellikler

Akışkan Tipi Fiziksel Hal Yoğunluk (kg/m3) Viskozite (kg/m.s)
Su Sıvı 998,2 0,001003

Motor Yağı [13] Sıvı 873,0 0,019500
Hidrolik Yağ Sıvı 818,0 0,010000

Dizel Sıvı 730,0 0,002400
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2.1. Geometri

Çalışmaya konu olan CR dağıtıcı hattına ait akış 
bölgesinin üç boyutlu modeli oluşturulmuştur (Şe-
kil 1). Dağıtıcı ana gövde eksenine dik şekilde ve 
“merkez” olarak adlandırılmış bir giriş alanı ile 
birlikte dağıtıcı eksenine 90° olacak şekilde ve 
“kanal” olarak adlandırılmış 5 adet çıkış alanı bu-
lunan modelin boyutları Tablo 3’te verilmiştir.

Şekil 1. HAD analizlerinde kullanılan modele ait 
görüntü

Tablo 3. HAD Analizlerinde Kullanılan Ve Gerçek 
Parçadan Oluşturulan Modele Ait Geometrik 

Ölçüler

Geometri Tanımı Değer
Dağıtıcı Uzunluğu 298,4 mm

Dağıtıcı Çapı 9 mm
Kanal Uzunluğu 3 mm

Kanal Çapı 1,2 mm
Merkez ile Kanal 1 Arası Mesafe 68,5 mm
Kanal 1 ile Kanal 2 Arası Mesafe 45 mm
Kanal 2 ile Kanal 3 Arası Mesafe 41,5 mm
Kanal 3 ile Kanal 4 Arası Mesafe 41,5 mm
Kanal 5 ile Kanal 5 Arası Mesafe 45 mm

2.2. Ağ Yapısı

Oluşturulan CR dağıtıcı modeli ANSYS Meshing 
programı kullanılarak 346.697 adet dörtyüzlü hüc-
reye ayrılmıştır (Şekil 2). Dağıtıcı hattın içerisinde 
daha hassas çözüme ulaşmak için kanal bölgeleri 
ana gövdeden daha küçük boyuta sahip hücrelere 
bölünmüştür. Akışın hız kazandığı ve geometri 
üzerindeki keskin bölgelerin tamamına sınır ta-
baka yapısı (inflation) tanımlanmıştır. Bu sayede 
momentum, hız ve türbülans denklemlerinin kritik 
olduğu bölgelerde daha hassas çözüme ulaşılması 
hedeflenmiştir. 

Diğer yandan, kritiklik seviyesi nispeten düşük 
olarak yorumlanan bölümlerin daha büyük ve do-
layısıyla daha az sayıda hacme bölünmesi sayesin-
de bilgisayar iş yükünün belirli bir seviyeyi aşması 
önlenmiştir. Ağ yapısının ortalama çarpıklık değe-
ri 0,23 olup ortalama orthogonal kalitesi 0,87’dir.

2.3. Sınır Şartları ve Denklemler

Ele alınan CR dağıtıcı hattının üç boyutlu modeli 
üzerindeki akışın davranışını tespit etmek için yü-
rütülen analizlerde ANSYS Fluent 18.0 paket prog-
ramı kullanılmıştır. Kontrol hacminde yer alan 
partiküllerin uzaklaştırılmasını incelerken seçilen 
parametre seviyelerine ait HAD analizleri, aşağı-
daki sistematiğe bağlı kalınarak yürütülmüştür.

• Giriş basıncının etkisi incelenirken, giriş böl-
gesi merkez yüzey; akışkan tipi su olarak se-
çilmiştir.

• Giriş bölgesinin etkisi incelenirken, giriş ba-
sıncı 300 bar; akışkan tipi su olarak seçilmiştir.

• Akışkan tipinin etkisi incelenirken, giriş ba-
sıncı 300 bar; giriş bölgesi merkez yüzey ola-
rak seçilmiştir.

• Her bir kanalın hemen önünde, akış süreklili-
ğinin bozulmadığı yerlerde (kanal eksenlerin-

Şekil 2. CR dağıtıcı hattına ait 3 boyutlu HAD analizleri için oluşturulan ağ yapısı
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Üç boyutlu momentum denklemi:

(2)
Burada p, statik basıncı (Pa); τ, aşağıda açıklanan 
tensör gerilimini (N); ρg⃗, F⃗ ve ise yerçekimi ve 
dış kuvvetleri (N) tanımlamakta; F⃗ aynı zamanda 
kaynak terimini de ifade etmektedir.

Tensör gerilimi denklemi:

 (3)

Burada μ, dinamik viskoziteyi (N s/m2); Ι ise ten-
sör bölümünü ifade etmektedir.

Standart k-ε türbülans modeli denklemi:
 (4)

 (5)

Burada Gk, ortalama hız gradyanlarından dolayı 
türbülans kinetik enerjisi üretimini; Gb, kaldırma-
dan dolayı türbülans kinetik enerjisi üretimini; YM, 
dalgalanan genleşmenin sıkıştırılabilir türbülansın 
genel dağılma oranına katkısını; C1ε, C2ε ve C3ε, sa-
bit katsayıları; σk, k için türbülans Prandtl numara-
sını; σε, ε için türbülans Prandtl numarasını, Sk ve 
Sε ise kaynak terimlerini ifade etmektedir.

Türbülans viskozitesi:

  (6)

Burada k, türbülans kinetik enerjisi (m2/s2); ε, ya-
yılma hızı (m2/s3) ve Cμ sabit katsayıdır.

Dinamik viskozite:

  (7)

Burada τ, kayma gerilmesi (N/m2); γ ise kayma 
oranıdır (1/s).

Kinematik viskozite:

  (8)

Burada μ, dinamik viskozite (N s/m2); ρ ise yoğun-
luğu (kg/m3) tanımlamaktadır.

Sanal kütle kuvveti ve basınç gradyanı denklemi:

 (9)

(10)

den 9,1 mm önce) ve merkez yüzeyine paralel 
olacak şekilde toplam 5 adet kesit alınıp seçilen 
parametreler ile hız ve basınç değişimleri hem 
görsel, hem grafiksel olarak incelenmiştir.

• Akış analizleri tamamlandıktan sonra, kontrol 
hacminin içerisine toplam 1.000 adet partikül 
rastgele dağıtılıp 30 saniyelik çevrim süresi 
dikkate alınarak zamana bağlı partikül analiz-
leri yürütülmüştür. Partiküller rastgele dağı-
tıldığı için, bu analizlerden önceki dağılımlar 
birbirinden tamamen farklılık göstermiştir. O 
nedenle, her bir senaryo için üçer kez partikül 
dağılımı gerçekleştirilmiş ve her bir dağılım 
için zamana bağlı analizler ayrı ayrı yürütül-
müştür. Her senaryo için toplamda 3 farklı 
sonuç elde edilmiş olup, sonuçların aritmetik 
ortalamaları dikkate alınmıştır.

• Dağıtıcı hattın merkezinden bir kesit alınmış; 
incelenen parametrelerin hız ve basınç deği-
şimlerine etkisi ile birlikte zamana bağlı ana-
liz sonucunda gözlenen kalıntı partikül sayısı 
ve dağılımı hem görsel, hem de grafiksel ola-
rak incelenmiştir.

Akışkanların giriş vektörü, giriş yüzeylerine dik 
olarak tanımlanmış; giriş şartı da basınç girişi ola-
rak seçilmiştir. Kontrol hacmindeki basınç farkları 
çok yüksek olmadığından, güçlü ters basınç diyag-
ramları ve sınır tabaka girdap akışları söz konusu 
değildir. Tüm bu faktörler göz önünde bulundu-
rularak, söz konusu şartlar için literatürde en çok 
kullanılan yöntem olan ve tam türbülanslı daimi 
akışlarda çoğunlukla güvenilir sonuçlar verdiği 
gözlemlenen standart k-ε türbülans modeli tercih 
edilmiştir. Birleşik hız ve basınç denklemlerinde 
SIMPLE yarı kapalı çözüm yöntemi uygulanmış 
ve terimlerin ayrıklaştırılmasında ikinci derece çö-
zümlerden faydalanılmıştır. Yakınsatma faktörleri 
için varsayılan değerler (basınç 0,3; momentum 
0,7; türbülans özellikleri 0,8) alınmış; yakınsama 
kriteri de 10-6 olarak seçilmiştir. Gerçekleştirilen 
HAD analizlerinde sıkıştırılamaz akışta sürekli-
lik, kütle korunumu, momentum, türbülans, sanal 
kütle kuvveti ve basınç gradyanı denklemleri çöz-
dürülmüş olup, bunlarla ilgili bağıntılar (1) ile (12) 
arasında, aşağıda verilmiştir.

Süreklilik denklemi: 

 (1)

Bu ifade, kütle korunumu eşitliğinin genel formu 
olup Sm, kaynak terimini ifade etmektedir.
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Burada Cvm, değeri 0,5 olan sabit bir sanal kütle 
faktörüdür.

Çapı 0,01 μm ile 0,1 μm arasında değişen partikül-
ler için kullanılan Stokes-Cunningham denklemi:

  (11)

Burada CC, Stokes sürüklenme kanunundaki Cun-
ningham düzeltmesi olup aşağıdaki denklemle ifa-
de edilmektedir.

  (12)

Burada λ, moleküler serbest yol ortalamasını (m); 
dp ise partikül çapını (m) ifade etmektedir.

2.4. Doğrulama ve Ağdan Bağımsızlık

Çözüm yönteminin doğrulanması amacıyla Hassan 
vd. [9] tarafından yürütülen sayısal çalışmada ele 
alınan 0,6 alan oranına sahip geometrik model kul-
lanılmıştır. Söz konusu model, L= 16 m, D= 1400 
mm ve d= 500 mm ölçüleri kullanılarak üç boyutlu 
olarak oluşturulmuş, ağ yapısı kurulmuş ve mani-
fold girişindeki akış debisi 3,7 m3/s olacak şekilde 
HAD analizleri yürütülmüştür. Çözüm yöntemi 
olarak, standart k-ε türbülans modeli ile birlikte 
birleşik hız ve basınç denklemlerinde SIMPLE 
yarı kapalı çözüm yöntemi uygulanmış ve terimle-
rin ayrıklaştırılmasında ikinci derece çözümlerden 
faydalanılmıştır. Yakınsatma faktörleri için varsa-
yılan değerler (basınç 0,3; momentum 0,7; türbü-
lans özellikleri 0,8) alınmış; yakınsama kriteri 10-6 
olarak seçilmiştir. Elde edilen hız değerleri Hassan 
vd. [9] tarafından gerçekleştirilen çalışmadaki so-
nuç ile karşılaştırılmıştır (Şekil 3). Aradaki bağıl 
farkın %4 seviyesinde olduğu saptanmış ve kul-
lanılan bu çözüm yönteminin benzer akışlar için 
uygulanabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Çözüm yönteminin doğrulanmasının ardından, 
CR dağıtıcı hattının üç boyutlu modeli üzerinde 
ağdan bağımsızlık çalışması yürütülmüştür. Çalış-
maya konu olan model üzerinde 260.445, 282.585, 
300.666, 318.680, 346.697 ve 360.147 adet hüc-
reden meydana gelmiş toplam 6 farklı ağ yapısı 
oluşturulmuştur. Her bir ağ yapısı için sınır şartı 
olarak giriş basıncı 300 bar, giriş bölgesi merkez 
yüzey ve akışkan tipi olarak su seçilmiş; kesit 
boyunca 5 farklı bölgede tespit edilen hız ortala-
maları arasındaki bağıl farklar irdelenmiştir (Şe-
kil 4). Hücre sayısı ile bağıl fark miktarının ters 

orantılı olması ile birlikte 346.697 ve 360.147 adet 
hücreden kurulan ağ yapılarındaki çözümlerin bir-
birine oldukça yakın sonuç verdiği tespit edilmiş-
tir. Bu sebeple HAD analizleri 346.697 adet hücre-
ye sahip model üzerinde yürütülmüştür.

Şekil 4. Farklı hacim sayılarına sahip ağ yapılarında 
tespit edilen bağıl fark yüzdeleri

3. BULGULAR

3.1. Giriş Basıncının Etkisi

Modellenen CR dağıtıcı hattında hız ve basınç se-
viyelerini gözlemlemek için 260 bar, 280 bar, 300 
bar ve 320 bar olmak üzere farklı giriş basınçları-
nın uygulandığı şartlar için analizler yürütülmüş-
tür. Dağıtıcı boyunca nispeten düşük olan hız ve 
basınç değerlerinin, kanal bölgeleri incelendiğinde, 
kesit daralması nedeniyle arttığını söylemek müm-
kündür (Şekil 5). Hız değerleri, dağıtıcı boyunca, 
beklenildiği üzere merkezden uzaklaştıkça azalma 
eğilimi sergilemektedir. Farklı giriş basınçları göz 
önüne alındığında, dağıtıcı boyunca en yüksek hız 
ve basınç değerlerinin 320 bar giriş basıncında he-
saplanmış; dağıtıcı boyunca meydana gelen basınç 

Şekil 3. HAD analizleri ile elde edilen hız 
değerlerinin Hassan vd. [9] tarafından yapılan 

çalışmanın sonuçları ile karşılaştırması



ARAŞTIRMA MAKALESİ

31Tesisat Mühendisliği - Sayı 193 - Kasım/Aralık 2022

Şekil 5. Farklı giriş basınçlarının uygulanmasıyla dağıtıcı kesitindeki hız ve basınç dağılımlarının gösterimi

Şekil 6. Farklı giriş basınçlarının dağıtıcı kesitindeki hız (a) ve basınç (b) değerlerine etkisi

Şekil 7. Giriş basıncı değişiminin kesitteki ortalama hız ve ortalama basınç değerlerine etkisi

Şekil 8. Kontrol hacmine rastgele bir şekilde dağıtılan partiküller (a) ve dağıtıcı kesiti boyunca partikül 
yoğunluğu dağılımı (b)

farklılıkları ihmal edilebilir seviyelerde kalmıştır. 
(Şekil 6). Dağıtıcı kesiti boyunca ortalama hız ve 
ortalama basınç değerlerinin giriş basıncı ile deği-
şimi Şekil 7’de görülmektedir.

Akış analizleri tamamlandıktan sonra, kontrol 
hacmine rastgele bir şekilde dağıtılan partiküller 
(Şekil 8) üzerinde farklı giriş basınçlarının etkisi, 
30 saniye çevrim süresi dikkate alınmak suretiyle 
zamana bağlı olarak incelenmiş; kalıntı partikül-

lerin sayısı ve kesit boyunca dağılımları araştırıl-
mıştır.

Farklı giriş basıncı parametre seviyeleri kullanı-
larak yürütülen analizler sonucunda, partikülle-
rin yaklaşık olarak %96’sının kontrol hacminden 
uzaklaştığı belirlenmiştir (Şekil 9). Bununla bir-
likte, seçilen giriş basıncı seviyelerinin partikül 
uzaklaştırma üzerinde oldukça sınırlı bir etkiye 
sahip olduğu tespit edilmiştir.
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Şekil 9. Farklı giriş basıncı değerleri ile yürütülen 
zamana bağlı analizlerden tespit edilen kalıntı 

partikül sayıları

Kontrol hacmindeki akış incelendiğinde, partikül-
lerin dağıtıcı boyunca sürüklendiği ve kanallardan 

geçip kontrol hacminden uzaklaştığı belirlenmiş; 
ortamda kalan partiküllerin de dağıtıcının en uç 
noktasında biriktiği gözlenmiştir (Şekil 10).

3.2. Giriş Bölgesinin Etkisi

Giriş bölgesinin hız ve basınç üzerindeki etkisini 
incelemek için, dağıtıcı üzerindeki farklı yüzeyler 
giriş bölgesi olarak tanımlanmıştır. Giriş bölgesi 
merkez yüzey olduğunda, akışta bir düzensizlik 
gözlenmez iken, çıkış bölgelerinde akışın yön de-
ğiştirmesinden dolayı düzensizlikler meydana gel-
miştir. Akışkan girişinin kanallardan uygulandığı 
durumlarda ise, akışkanın kanalın karşısındaki 
cidara çarpmasından ötürü süreksizlikler oluşmuş-
tur (Şekil 11). Bu durum, hız ve basınç düşüşünün 
ciddi oranda artmasına yol açmış; kesitteki dağı-
lımlar arasında büyük farklılıklar meydana gel-

Şekil 10. Farklı giriş basıncı değerleri ile yürütülen zamana bağlı analizlerden tespit edilen kalıntı partikül 
dağılımları

Şekil 11. Farklı giriş bölgelerinin uygulanmasıyla dağıtıcı kesitindeki hız (a) ve basınç (b) dağılımları

Şekil 12. Farklı giriş bölgelerinin dağıtıcı kesitindeki hız (a) ve basınç (b) değerlerine etkisi
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miştir. Bununla beraber, akış hızı giriş kanalında 
en yüksek değerine ulaşmış ve giriş kanalından 
uzaklaştıkça azalma eğilimi göstermiştir. Benzer 
bir durum basınç dağılımı için de geçerlidir. Ka-
nallardan kontrol hacmine giren akışta gözlenen 
söz konusu süreksizlikler nedeniyle basınç 9-10 bar 
düzeyine düşmüş ve giriş bölgesinden uzaklaştıkça 
azalma eğilimi sergilemiştir (Şekil 12).

Giriş bölgesinin merkez yüzey olduğu durum in-
celendiğinde, diğer giriş bölgelerine göre ortalama 
hız ve ortalama basınç değerleri oldukça yüksektir. 
Ancak, dağıtıcı geometrisi dikkate alındığında, ka-
nallardan sonraki bölgenin kapalı olduğu ve her-
hangi bir türbülans gözlenmediği için hız değeri-
nin durmaya yakın miktarlara kadar düştüğü ifade 
edilebilir. Ortalama hız ve ortalama basınç değer-
leri incelendiğinde ise, giriş bölgesinin süreklilik 
arz ettiği durumlarda her iki değerin de yüksek 
olduğu; tersi durumda ise hem basınç, hem de hız 
değerlerinin olumsuz yönde etkilendiği tespit edil-
miştir (Şekil 13).

Şekil 13. Giriş bölgesi değişiminin kesitteki ortalama 
hız ve ortalama basınç değerlerine etkisi

Akışın merkez yüzeyden uygulanması durumunda 
partiküllerin %96’sının ortamdan uzaklaşırken; gi-
riş Kanal 1’den uygulandığında partiküllerin ancak 
%87’si uzaklaşabilmiştir. Bu duruma, giriş bölge-

sindeki süreksizliğin yanı sıra hız ve basınç mikta-
rındaki düşüşün neden olduğu söylenebilir.

Giriş bölgesi Kanal 3 olduğunda, partikül sürük-
lenme açısından merkez yüzey akışına benzer bir 
durum oluşarak partiküllerin %96’sı ortamdan 
uzaklaşmıştır. Bununla birlikte, giriş bölgesi Ka-
nal 5 olduğunda %98 ile en yüksek partikül uzak-
laşma oranına ulaşılmıştır (Şekil 14). Dağıtıcı içeri-
sinde kalan partiküller kanallardan sonraki kapalı 
bölgede hapsolduğu için, bahsi geçen bölgede bir 
türbülans oluşturulmasının hapsolan partikülleri 
sürükleyip kalıntı partikül sayısının azaltılmasına 
katkı sağladığı ifade edilebilir.

Şekil 14. Farklı giriş bölgeleri uygulanarak yürütülen 
zamana bağlı analizlerden 

tespit edilen kalıntı partikül sayıları

Giriş bölgesi merkez yüzey olduğunda, partikülle-
rin dağıtıcı boyunca sürüklendiği ve kanallardan 
geçip kontrol hacminden uzaklaştığı gözlemlen-
miştir. Bununla birlikte, akış girişinin kanallardan 
sağlandığı durumlarda, partiküllerin giriş böl-
gesinin her iki tarafına dağılarak dağıtıcı içerisi-
ne yayıldığı belirlenmiş ve partiküllerin belli bir 
kısmı kontrol hacminden uzaklaşmıştır. Kalıntı 
partiküller ise yalnızca dağıtıcının en uç noktasın-
da birikmiş olup, bunların dağılımları Şekil 15’te 
gösterilmiştir.

Şekil 15. Farklı giriş bölgeleri ile yürütülen zamana bağlı analizlerden tespit edilen kalıntı partikül dağılımları
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3.3. Akışkan Tipinin Etkisi

Farklı akışkan tiplerinin hız ve basınç üzerindeki 
etkisini incelemek için, yoğunluk ve viskozite de-
ğerleri Tablo 1’de verilen su, motor yağı, hidrolik 
yağ ve sıvı dizel akışkanları kullanılmıştır. Akış 
karakteristiği genel olarak değişmemekle birlikte, 
akışkanların farklı fiziksel özellikleri göz önünde 
bulundurulduğunda hız ve basınç dağılımlarında 
değişimler gözlenmiştir (Şekil 16).

Analizlerden elde edilen hız ve basınç verileri in-
celendiğinde, akışkan tiplerini tanımlamak için 
kullanılan yoğunluk ve viskozite değerlerinin 
bahsi geçen çıktılar üzerindeki etkilerinin sınırlı 
olduğu görülmüştür (Şekil 17). Bununla birlikte, 
en yüksek hız ortalamasına sıvı dizel akışkanıy-
la; en düşük hız ortalamasına ise motor yağı ile 
gerçekleştirilen analizlerde ulaşıldığını söylemek 
mümkündür. Basınç ortalamalarında, akışkan tipi 
değişiminin etkisi ihmal edilebilir seviyelerde kal-
mıştır (Şekil 18).

Akışkan tipinin partikül davranışına olan etki-
si incelendiğinde ise, su, hidrolik yağ ve sıvı di-
zel kullanılan analizlerde partiküllerin yaklaşık 
%96’sının ortamdan uzaklaşabildiği belirlenmekle 
birlikte, bu akışkanlar arasındaki fark ihmal edile-

bilir seviyelerde kalmıştır. Ancak, motor yağı ile 
yapılan analizlerin sonucu göz önüne alındığında 
bu oran %94’e inerek kontrol hacminde daha fazla 
artık partikül kaldığı tespit edilmiştir (Şekil 19).

Tüm akışkan tipleri ile yürütülen analizlerde, 
partiküllerin beklendiği şekilde dağıtıcı boyunca 
sürüklenip belli miktarının kanallardan geçerek 
kontrol hacminden uzaklaştığı; kalıntı partikülle-
rin ise dağıtıcının en uç noktasında biriktiği tes-
pit edilmiş olup kalıntı partikül dağılımları Şekil 
20’de gösterilmiştir.

Şekil 16. Farklı tipte akışkan kullanılmasıyla dağıtıcı kesitindeki hız ve basınç dağılımlarının gösterimi

Şekil 17. Farklı akışkan kullanımının dağıtıcı kesitindeki hız (a) ve basınç (b) değerlerine etkisi

Şekil 18. Akışkan tipi değişiminin kesitteki ortalama 
hız ve ortalama basınç değerlerine etkisi
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Şekil 19. Farklı akışkan tipi kullanılarak yürütülen 
zamana bağlı analizlerden tespit edilen kalıntı 

partikül sayıları

SONUÇ

Dizel motorların yakıt sisteminde kullanılan CR 
dağıtıcısının çalışma şartlarında, yakıt dışı yabancı 
partikül kaynaklı herhangi bir sorunla karşılaşma-
ması için gerçekleştirilen yıkama işleminin etkin-
liğini arttırmak adına, basitleştirilerek modellen-
miş olan bir CR dağıtıcısı üzerinde HAD yöntemi 
kullanılarak üç boyutlu sayısal akış ve partikül 
analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu analizlerde, pa-
rametre olarak giriş basıncı, giriş bölgesi ve akış-
kan tipinin, dağıtıcıda bulunması muhtemel kalıntı 
partiküller üzerindeki etkisi irdelenmiş olup elde 
edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.

• Giriş basıncı arttıkça, dağıtıcı genelinde hız 
değerleri de artmaktadır. Her ne kadar hızda-
ki artış ile partiküllerin uzaklaşması arasın-
da bir doğru orantı bulunduğu düşünülse de 
analiz çıktılarında bunu doğrulayan herhangi 
bir bulguya rastlanmamış; dolayısıyla, basınç 
değişiminin partikül uzaklaştırma üzerindeki 
etkisinin ihmal edilebilir seviyede olduğu de-
ğerlendirilmiştir.

• Akış, dağıtıcının içerisine farklı giriş bölgele-
rinden uygulandığında, merkez yüzey dışın-
daki akışın kontrol hacmine girdiği bölgede 
süreksizlik oluşturduğu belirlenmiş; aynı za-
manda hız ve basınç oranlarında ciddi düşüş-
lerin meydana geldiği gözlenmiştir. Gerçek-
leştirilen bütün analizlerin sonucu detaylı bir 
şekilde incelendiğinde, kalıntı partiküllerin 
kanalın sonundaki kapalı bölgede hapsolduğu 
görülmüştür. Akışın merkez yüzeyden uygu-
landığı durumda bu partiküllerin %96’lık kıs-
mı kontrol hacminden uzaklaşmıştır. Akışın, 
kapalı uca en yakın kanal olan Kanal 5’ten 
uygulandığı durumda, beklenenin aksine, par-
tiküllerin %98’lik kısmının kontrol hacmin-
den uzaklaşabildiği belirlenmiştir. Bu tespite 
göre, kalıntı partiküllerin biriktiği bölgede 
türbülans oluşturulmasının, partikülleri uzak-
laştırma için oldukça etkili bir yöntem olduğu 
rahatlıkla ifade edilmektedir.

• Gerek viskozitesi, gerekse yoğunluğu birbirin-
den farklı olarak seçilen dört tip sıvı akışkanın 
partikül uzaklaştırma üzerindeki etkisine ba-
kıldığında, su, hidrolik yağ ve sıvı dizelin uy-
gulandığı durumlarda partiküllerin %96’sının 
ortamdan uzaklaştığı ve bu akışkan tiplerinin 
sağladığı sonuçlar arasında çok küçük farkla-
rın bulunduğu belirlenirken; akışkan olarak 
motor yağının kullanılması durumunda kalıntı 
partiküllerin ancak %94’ünün uzaklaşabildiği 
gözlenmiştir. Bu saptamaya göre, motor yağı 
dışındaki diğer akışkanların partikül uzaklaş-
tırma üzerinde daha etkili olduğunu söylemek 
mümkündür.

Gerçekleştirilen bu çalışma için seçilen ve etkisi 
incelenen parametreler dikkate alındığında, CR 
dağıtıcı hattının imalat sonrasındaki yıkama iş-
leminde, akışın, dağıtıcının kapalı olan ucuna en 
yakın kanaldan uygulanması ve diğerlerine kıyas-
la çok daha ekonomik olan suyun akışkan olarak 

Şekil 20. Farklı akışkan tipleri kullanılarak yürütülen zamana bağlı analizlerden tespit edilen kalıntı partikül 
dağılımları
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kullanılmasının en etkin yöntem olduğu açıktır. 
Bununla birlikte, dağıtıcı hattına giren akışkanın 
basıncının kalıntı partikül uzaklaştırmadaki etki-
sinin düşük olması da yıkama işlemlerinde basın-
cın gereksiz yere arttırılmasının önüne geçecek bir 
bulgu olarak dikkat çekmektedir. Açık literatürde 
görülen bir boşluğu doldurması ümit edilen bu sa-
yısal çalışmanın ileriki aşamalarda deneysel olarak 
da doğrulanması, CR dağıtıcı hattının geometrisi-
ne bağlı olarak dağıtıcıların içerisindeki akışın pa-
rametrik bir yaklaşımla modellenmesinin önünü 
açacaktır. Bu da yıkama makinalarının tasarımın-
da iyileştirmelerin yanı sıra, yıkama prosesindeki 
operasyon parametrelerinin uygun değerlerle seçi-
mi ile verimlilik artışını beraberinde getirecektir. 
Söz konusu geliştirmeler, bu alanda çalışan firma-
lar için önemli endüstriyel kazanımlar sağlayacak-
tır.
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Taşıt Kaynaklı İç Ortam PCB Kirliliğinin 
Değerlendirilmesi: Otopark Örneği

ÖZ
Otoparklar modernleşen dünyayla birlikte şehirlerin önemli bir parçası olmakta ve 
özellikle trafik kaynaklı içortam kirlilik göstergesi olarak önem kazanmaktadır. Bu oto-
parklarda otopark güvenliğinin sağlanması, otopark temizliği ve otopark ücretlerinin 
alınması gibi konularda görevli birçok çalışan içortam şartlarından etkilenmektedir. Po-
liklorlubifeniller (PCB), atık veya halen kullanılmakta olan malzemelerden doğaya salın-
maktadır. Doğada kolay bozunmayan kalıcı özellikleriyle insan sağlığı üzerine çok ciddi 
etkileri bulunmaktadır. Bu çalışmada 3 katlı kapalı bir otoparktan alınan farklı boyutlar-
daki (<61 µm ve 61-243 µm) toz örneklerinde PCB kirletici seviyeleri belirlenmiştir. Her 
katından kompozit olarak alınan örnekler temizleme ve ön zenginleştirme işlemlerinden 
geçirilerek GC-MS cihazında analiz edilmiştir. Cihazın PCB izomerleri için kalibras-
yonu 15 hedef PCB mix karışımı (Accusstandard), geri kazanım (recovery) ve surrogate 
stadandartları için hazırlanmış kalibrasyon çözelti karışımları ile yapılmıştır. 15 PCB 
izomerleri için toplam ortalama konsantrasyonlar 111,83 ng gr-1 olarak hesaplanmıştır. 
En yüksek katkıyı PCB 31-28’in (23,77 ng gr-1) sağladığı belirlenmiştir. Otoparklardan 
elde edilen PCB sonuçları literatürden elde edilen yol tozu sonuçlarına göre yüksek se-
viyelerdedir. Türkiye’de özellikle kamyonlarda kullanılan atık yağlardan elde edilen ma-
zotların yüksek PCB içerdiği daha önce yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur. Kapalı 
sistemlerde sıradan koşullar altında, kullanıcı veya çevre hiçbir şekilde PCB’ye maruz 
kalınmazken PCB içeren ekipmanlara yönelik işlemler sonucunda ortaya çıkabilir. Bu 
çalışmada elde edilen PCB konsantrasyonları da bu kaynakla ilişkilendirilebilir.
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ABSTRACT
With the modernizing world, parking lots are becoming an important part of cities and 
gaining importance especially as an indicator of traffic-induced indoor pollution. Many 
employees in these parking lots are affected by indoor conditions, such as ensuring park-
ing security, parking lot cleaning and collecting parking fees. Polychlorinated biphenyls 
(PCB) are released into nature from waste or currently used materials. It has very seri-
ous effects on human health with its permanent properties that are not easily degraded 
in nature. In this study, PCB pollutant levels were determined in dust samples of different 
sizes (<61 µm and 61-243 µm) taken from a 3-storey parking garage. Samples taken 
from each layer as composite were subjected to cleaning and pre-enrichment processes 
and analyzed in the GC-MS device. Calibration of the device for PCB isomers was done 
with 15 target PCB mixtures, calibration solution mixtures prepared for recovery and 
surrogate standards. Total mean concentrations for the 15 PCB isomers were calculated 
as 111.83 ng gr-1. It was determined that PCB 31-28 (23.77 ng gr-1) provided the highest 
contribution. PCB results obtained from parking lots are at higher levels than road dust 
results obtained from the literature. It has been revealed in previous studies that diesel 
oils obtained from waste oils used in trucks, especially in Turkey, contain high PCBs. 
PCB concentrations detected in parking lots in this study can also be associated with 
this source.
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1. GİRİŞ

1930 yıllarda endüstriyel kullanım amacı ile üretil-
miş olan poliklorlu bifenillerin (PCB) doğada kalı-
cı oldukları belirlendikten sonra dünyanın birçok 
ülkesinde üretimleri yasaklanmıştır. Ancak PCB 
içeren birçok ürün bugün hâlâ kullanımda oldu-
ğundan insan ve çevre sağlığını tehdit etmektedir. 

Büyük şehirlerin özellikle iş ve ticaret merkezle-
rinde trafikle ilgili en önemli sorunlarından biri 
de araçların mağaza ve büro faaliyetleri süresinde 
nereye park edileceği problemidir. Otomobil sahip-
liğinin yüksek olduğu şehirlerde bu konu özellikle 
önem taşımaktadır. Otoparklarda araçların park 
edilmesi, otopark güvenliğinin sağlanması, oto-
park temizliği ve otopark ücretlerinin alınması gibi 
konularda görevli birçok çalışan istihdam edilmek-
tedir. Bunların yanı sıra, bazı otoparkların içinde 
araç yıkama istasyonları ve kuru temizleme gibi 
işletmeler de bulunmaktadır. Tüm bu çalışanların 
ve kısa sureli de olsa araç sahiplerinin zaman ge-
çirdiği otoparklarda iş sağlığı ve güvenliği konula-
rında birçok eksiklik bulunmaktadır. Park yerleri, 
garajlar ve açık alan otoparklarından kaynaklanan 
egzoz kirliliğinin şimdiye kadar modern şehirlerde 
ve daha geniş kentsel alanlarda hava kalitesi sorun-
ları üzerinde büyük bir etkiye sahip olmadığı dü-
şünülse de kent içinde kapladıkları alanlar dikkate 
alındığında toplam hava kirliliği katkısı olabileceği 
görülmektedir. Trafik kaynaklı emisyonlar ve en-
düstrilerden ve fabrikalardan çıkan emisyonlar gibi 
diğer birçok kaynaktan gelen egzoz emisyonları 
çokça araştırmacı tarafından izlenmektedir ancak 
otoparklarla ilgili spesifik çalışmalar yapılmamış-
tır. [1]. Gaston Bardet, ş̧ehirdeki binek otomobil-
lerin (otomobiller) yaklaşık 24 saatlik ömrünün 2 
saatinin sürüş durumunda geçtiğini ve kalan 22 sa-
atin park halinde geçtiğini belirtmişken, Litman, bu 
durumu şöyle ifade etmektedir: “Şehirlerdeki oto-
mobillerin 24 saatlik yaşamlarının yaklaşık 1 saati 
sürüş durumu ve geri kalan 23 saati park halinde 
geçmektedir.” [2]. Bu yaklaşımlar, sürdürülebilir 
ve yaşanabilir bir şehir açısından bölgeye bağımlı 
otomobiller için yerleşim alanlarındaki otoparkla-
rın önemini göstermektedir. Otoparkların, çevresi 
ve çalışanları için sağlıklı bir ortam sağlayacak 
malzemelerle düzgün şekilde donatılmış olması 
veya araç sahiplerini otoparkta geçireceği zamanın 
kısa olması büyük önem taşımaktadır [3]. Kapalı 
ve açık otoparkların içinde hem çalışanların hem 
de kullanıcıların sağlığını olumsuz yönde etkile-

yen kirleticiler bulunmaktadır. Son yıllarda hızlı 
endüstriyel gelişmeler, aynı zamanda kullanılan 
kimyasalların miktarını da arttırmıştır. Bu kimya-
salların ve ürünlerin fazla kullanımı kalıcı orga-
nik kirleticiler (KOK’lar) ile ilişkili olarak çevre 
kirliliğine yol açmıştır. Toprak bu toksik kimya-
salların birikiminde havuz görevi görerek önemli 
bir rol oynamaktadır. İç ortam tozu örneklerinde 
PBDE, PAH ve PCB’lerin varlığını gösteren bir-
çok çalışma yapılmıştır [4]. Otoparklardan alınan 
toz, iç mekan tozunu ve iç hava kalitesini yansıtır 
çünkü özellikle katlı otoparklarda içerde belirli bir 
süre araç kullanılmakta ve bazen uzun süreler araç 
çalışır durumda bulunmaktadır. Kapalı ortamlarda 
kirleticilerin oluşturduğu potansiyel sağlık riskleri 
büyük önem taşımaktadır. Çoğu iç ortam kirletici-
leri, başlangıçta havada asılı kalmış ve daha sonra 
toz olarak yerleşen partiküler maddeler tarafından 
absorbe edilir. Bu nedenle yerleşik iç ortam tozu, 
maruziyet ortamı ve iç ortam kirliliğinin küresel 
bir göstergesi olarak düşünülmüştür [5]. Yerleşmiş 
iç ortam tozundaki pestisitler, duman kalıntıları, 
PAH’lar, alev geciktiriciler, plastikleştiriciler, ağır 
metaller ve asbest içeren çok sayıda kimyasal kirle-
ticilerin varlığı ve açık havadaki oranlarına kıyasla 
genellikle daha yüksek olduğu rapor edilmiştir. İç 
ortam maruziyeti ve sağlık etkileri Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (WHO) öncelikleri arasına girmiştir [6]. 

2. POLİKLORLU BİFENİLLER 

PCB’ler insan yapımı olan organik kimyasallar 
olup, 209 farklı klorlanmış organik bileşikten olu-
şurlar, her bir bileşik konjener olarak adlandırılır. 
Klorlanmanın derecesi reaksiyon süresinin uzun-
luğuna bağlıdır. PCB’ler farklı ülkelerde farklı 
ticari isimler altında ve karışımlar halinde üretil-
mişlerdir. ABD’de üretilen ve Aroclor adı altında 
piyasaya sürülen karışımlar en yaygın olarak kul-
lanılmıştır. Aroclor 1016 (A1016)’nın her molekü-
lünde 3 klor, Aroclor 1221 (A1221)’in yapısında 1 
klor, Aroclor 1242 (A1242)’nin 3 klor, Aroclor 1248 
(A1248)’in 4 klor, Aroclor 1254 (A1254)’ün yapı-
sında 5 klor ve Aroclor 1260 (A1260)’ın yapısında 
ise yaklaşık olarak ortalama 6 klor bulunmaktadır. 
PCB’lerin planar ve non-planar özelliklerinin yanı 
sıra, bifenil halkası üzerinde bulunan klor iyonu sa-
yısının da bu maddelerin biyolojik etki derecelerini 
etkiledikleri bilinmektedir. Bu nedenle, yukarıda 
belirtilen Aroclor karışımları birbirinden farklı bi-
yolojik aktivite gösterebilmektedir [7]. 
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ABD’de 1970’lerde sadece kapalı sistemlerde kul-
lanımı izinli olup, 1977’den sonra tümüyle ya-
saklanmış. Japonya’da 1972’den sonra üretim ve 
kullanımı yasaklanmış̧, Avrupa ülkelerinde 70’li 
yılların ortalarında kısıtlanmış, 80’li yılların orta-
larında tamamen yasaklamış. Türkiye’de ise 1993 
yılında sınırlanmış, 2010 yılında yasaklanmıştır. 
PCB’ler endüstride kapalı ve açık sistemlerde kul-
lanılmaktadır. Kapalı sistem PCB’lerin tamamen 
ekipmanın için de tutulduğu bir sistemdir. Açık 
sistem ise PCB’lerin doğrudan çevre ile temas ha-
linde olduğu ve bu nedenle alıcı ortama kolaylıkla 
ulaşabildikleri sistemdir. Sıradan koşullar altında, 
kullanıcı veya çevre hiçbir şekilde PCB’ye maruz 
kalmaz. Ancak, PCB emisyonları ekipmanın ba-
kımı, onarılması, devreden çıkarılması sırasında 
veya hasarlı bir ekipmanın sızıntı yapması sonu-
cunda ortaya çıkabilir. Kapalı PCB uygulamala-
rının en önemli iki örneği kondansatör ve trans-
formatörlerdir (Aroclor 1016, 1221, 1242, 1254, 
Piralen 3010). 

Kapalı ortamda kirleticilerin oluşturduğu potansi-
yel sağlık riskleri büyük önem taşımaktadır. Ka-
palı mekanlardaki PCB’lerin gaz ve toz seviyeleri 
maruz kalmanın önemli bir bölümünü oluşturabi-
lirler Çünkü PCB’ler tozda kalıcıdır ve insanlar 
zamanlarının büyük bir kısmını kapalı ortamlarda 
geçirirler. Çoğu iç ortam kirleticileri, başlangıçta 
havada asılı kalmış ve daha sonra toz olarak yerle-
şen partiküler maddeler tarafından absorbe edilir. 
Bu nedenle yerleşik iç ortam tozu, maruziyet or-
tamı ve iç ortam kirliliğinin küresel bir göstergesi 
olarak düşünülmüştür [8]. Bu çalışmada tamamen 
kapalı bir otoparkta oluşan PCB kirliliğinin belir-
lenmesi ve literatürle karşılaştırılması amaçlan-
maktadır. 

3. MALZEME YÖNTEM

3.1. Çalışma Alanı

Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Kocaeli 
aynı zamanda demiryolu ve karayolu hatlarını ta-
şımaktadır. Nüfus yoğunluğu yüksek şehirlerden 
biri olmakta beraber Türkiye’nin en küçük yüzöl-
çümüne sahip illeri arasındadır. Trafik yoğunluğu 
açısından ele alındığı zaman hava kirliliği konu-
sunda takip edilmesi gereken en önemli bölgeler-
den biridir. Kalabalık nüfusu nedeniyle her geçen 
gün trafiğe çıkan araç sayısının artması açık ve ka-
palı otoparkların sayısındaki artışı da beraberinde 
getirmiştir. Bu çalışmada örneklemelerin gerçek-
leştirilebilmesi için Kocaeli merkezinde şehir içi 
trafiğine yakın bir otopark belirlenmiştir. Seçilen 
otopark zeminden yeraltına doğru 2 kat aşağıya 
olacak şekilde konumlanmış olup toplamda 3 katlı 
tamamı kapalı bir otopark özelliği göstermektedir. 
Brüt alanı 40.000 m2 olan 3 katlı bu otoparkta 6 
adet havalandırma ünitesi (24 saat çalışır halde) 
bulunmaktadır. Otoparka giren araç sayısı günlük 
1500 adet olup, temizliği saat 24:00’den sonra per-
sonel tarafından yapılmaktadır.

3.2. Deneysel Hazırlık

Numuneler otoparkın her katı 4 eşit alana bölü-
nerek bölünen her alanın 10 farklı noktasından 
toplanıp karıştırılarak kompozit bir hale gelecek 
şekilde toplanmıştır. Belirlenen otoparktan daha 
önce laboratuvar ortamından hekzan ile yıkanan 
faraş takımı ile eş zamanlı olarak üst toz örnek-
leri alınmıştır. Şahit olarak sodyum sülfat tuzu 
kullanılmıştır. Daha önce 4 saat süreyle 450 ℃’de 
aktive edilmiş KOK kirleticisi barındırmayan sod-

Şekil 1. Örnekleme yapılan otoparkın konumu
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yum sülfat tuzu otoparkta isooktan çözeltisi ile te-
mizlenmiş bir alana (yaklaşık 1 m2) dökülüp, aynı 
yöntemle toplanmış ve diğer örneklerle birlikte 
laboratuvara götürülmüştür. Şahidin kullanılma-
sındaki amaç örneklerin işlenmesi ve hazırlanması 
sırasında herhangi bir kirlenmenin olup olmadığı-
nın anlaşılmasıdır [9].

Bu çalışmada Civan ve Kara (2016) tarafından 
geliştirilen yöntem kullanılmıştır. Örneklerin 
ekstraksiyonu, ön zenginleştirmesi sırasında kul-
lanılan %99,9 saflıkta diklorometan (SupraSolve), 
%99,8 saflıkta Aseton (SupraSolve), %98 saflıkta 
n-hekzan (SupraSolve), %90 saflıkta Petrol eteri 
(SupraSolve), Sodyum sülfat silika jel 60 (0,063-
0,200 mm) ve nötral alümina 90 (0,063-0,200 mm) 
Merc firmasından temin edilmiştir. Granül halin-
deki sodyum sülfat %99 saflıkta ve susuzdur. Azot 
gazı %99 saflıktadır. Sertifikalı PCB surragate 
standart maddeleri, standart karışımları ve Absolu-
te standart (USA)’tan temin edilmiştir. Kullanılan 
standartlar, bileşikleri ve ürün kodları Tablo 1’de 
sıralanmıştır.

Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü-
ne ait dondurucuda amber şişeler içinde bulunan 
toz örnekleri 243 ve 61 mikrometre boyutundaki 
eleklerden elenmiş ve ardından içerdikleri kaba 
parçalardan ve organik (saç ve hayvan tüyü gibi) 
maddelerden arındırılmak üzere ayıklanmıştır. 
Ayıklanan örnekler temiz amber cam şişelere alı-
narak etiketlenip ve ekstraksiyon işleminde kulla-
nılmak üzere -20 °C’de derin dondurucuda bekle-
tilmiştir.

Hazırlanan örneklerden ekstraksiyon işlemi için 
hassas terazide 3 gr tartılmış ve önceden temizlen-
miş cam tüplere dökülmüştür. Tüm örneklere eks-
traksiyon işleminden önce geri kazanım verimini 
bulmak için geri kazanım “recovery” standardı ek-
lenmiştir. Geri kazanım standardının analitik geri 
dönüşüm verimleri ise %73±14 13 (C12PCB- 181) 
olarak bulunmuştur. Üzerine 10 ml aseton: hekzan 
(1:1) çözeltisi ilave edilmiştir. 

Ardından cam tüpün ağzı teflon bant ile kapatıla-
rak toplam 1 gece karanlıkta oda sıcaklığında bek-
letilmiştir. Birinci geceden sonra 1 saat ultrasonik 
(ısıtma özelliği kapalı) banyodan geçirilen örnek-
lerin sıvı kısmı 45 mikrometrelik sartirous filtre 
den geçirilmiş ve ardından 5 ml’ye evaparatörle 2 
ml’ye azot gazı ile düşürülmüştür. Temiz kapaklı 
bir amber cam şişeye pastör pipetle alınıp, ardın-
dan buzdolabına konulmuştur. Örnekler temizleme 
(clean-up) işlemine kadar -4 °C’de buzdolabı buz-
luğunda bekletilmiştir.

Çalışma kapsamındaki hedef alınan kirleticilerin 
ölçülmesi sırasında örnekte var olan girişim ya-
pabilecek kimyasalların giderilmesi için clean-up 
prosedürü uygulanmıştır. Alümina ve silika jel, 
organik kirleticileri tutmak için kullanılmışken 
sodyum sülfat ise örneklerdeki su ve nemi tutmak 
için kullanılmıştır. Kolon kimyasallarının akti-
ve edilmesi için aşağıdaki hazırlıklar yapılmıştır. 
Ekstraksiyon işleminden geçen örnekler girişim 
yapabilecek organikleri uzaklaştırmak, örnek mat-
risini zenginleştirmek ve fraksiyonlarına ayırmak 
üzere cam yünü, silika jel (90), alümina ve susuz 
sodyum sülfat içeren kolondan geçirildi

Kolondan alınan birinci fraksiyon 40 ℃ döner 
buharlaştırıcı cihazında zenginleştirme işlemiyle 
hacmi yaklaşık 5 ml’ye düşürülmüştür. Hacmi 5 
ml’ye düşürülen örnekler saf azot gazı ile hacmi 
azaltılmaya devam edilmiştir. Örnek hacmi yak-
laşık 2 ml’ye düştüğünde örneğe hegzan ekleme-
si yapılarak 3 kez yaklaşık 5 ml’ye tamamlanarak 
çözücü değişimi yapıldı ve son zenginleştirme 
gerçekleştirilmiştir. Üçüncü turun sonunda rotary 
jojesindeki örnek hacmi 1 ml’ye düşürülerek GC-
MS’te okunmaya hazır hale getirilmiştir. 

3.3. Numunelerin Analizi

Temizleme işlemi ile hazır hale getirilen örnekler, 
PCB izomer derişimlerinin belirlenmesi amacıy-
la EI modu olan GC-MS (Agilent Technologies 
5977A-7890B) kütle spektrometre cihazında analiz 

Tablo 1. Kullanılan Surragate ve Standart Solüsyonlar 

Kimyasal Bileşikler Stock Solüsyon Ürün Kodu 
PCB(mix) PCB-18, 20, 28, 31, 44, 52, 101, 105, 

118, 138, 149, 153, 170, 180 ve 194 
100 μg/L Absolute Standard PCB Congener Mix, 15 

component s in 1 mL
PCB (sur) 13C12PCB-181 50 μg/L Absolute Standard PCB Congener Mix, 15 

component s in 1 mL
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edilmiştir. Cihazda DB-5HT kapiler kolon (15 m 
× 0,25 mm i.d., 0,10 μm film kalınlığı, J&W Sci-
entific) kullanılmıştır. Cihazın PCB izomerleri 
için kalibrasyonu 15 hedef PCB mix karışımı (Ac-
cusstandard) 2,2’,5-TriCB (PCB 18), 2,2,3’-TriCB 
(PCB 20), 2,4,4’-TriCB (PCB 28), 2,4’,5-TriCB 
(PCB 31), 2,2’,3,5’-TetraCB (PCB 44), 2,2’,5,5’-Tet-
raCB (PCB 52), 2,2’,4,5,5’-PentaCB (PCB 101), 
2,3,3,’4,4’-PentaCB (PCB 105), 2,2’,3,4, 4’, 5’- Pen-
taCB (PCB 118), 2,3’,4,4’,5 -PentaCB (PCB 138), 
2,2’,3,4’,5’,6-HexaCB (PCB 149), 2,2’,4,4’,5,5’-He-
xaCB (PCB 153), 2,2’,3,3’,4,4’,5-HexaCB (PCB 
170), 2,2’,3,4,4’,5,5’-HeptaCB (PCB 180), 
2,2’,3,3’,4,4,5,5’-OctaCB (PCB 194), ve geri ka-
zanım (recovery) ve surrogate stadandartları için 
hazırlanmış kalibrasyon çözelti karışımları ile ya-
pılmıştır. Cihaza okutulan örnekteki kirleticilerin 
kütleleri liner regreasyonla belirlenen eğriler yar-
dımıyla belirlenmiştir. 

PCB hedef kirleticileri: PCB için kalibrasyon çö-
zelti derişimleri 0,1, 1, 10, 25, 100, 250 ng ml-1 (ppb) 
olarak hazırlanmıştır. Fırın sıcaklığı 80 °C’de 2 da-
kika bekletildi. 30 °C/dk’lık artışla 200 ℃’ye çıkıp 
6 dk bekletildi, 10 °C/dk artışla 320 °C’ye çıkar-
tılarak 10 dk bekletilmiştir. Her 10 örnek kolonu 
için geri kazanım oranlarının ölçülmesi amacıyla 
bir adet standart kolon yapılmıştır. Standart (Şahit) 
kolonuna sadece PCB standardı eklenmiş ve ger-
çek örneğe yapılan normal prosedür uygulanmış-
tır. Standart kolondan elde edilen fraksiyonlar GC-
MS’te okutulmuştur.

SONUÇ

Bu çalışmada kapalı bir otoparkın her katında PCB 
kirletici belirlenebilmesi amacıyla 10 farklı nokta-
dan kompozit toz örneklemesi yapılarak sonuçlar 
elde edilmiştir.15 PCB izomerleri için toplam orta-
lama konsantrasyonlar 111,83 ng gr-1 olarak hesap-
lanmıştır. En yüksek katkıyı ortalama 23,77 ng gr-1 

ile PCB 31-28’in sağladığı belirlenmiştir.

Grafikte de görüldüğü gibi her bir katta <243 µ ve 
<61 µm boyutundaki tozlardan elde edilen PCB 
izomerlerinin değerleri görülmektedir. PCB 31_28 
dışındaki tüm izomerler için kat ve boyut açısından 
belirgin bir farklılık görülmezken 31_28 için kat 
2’de 243 µm boyutunda belirgin bir artış saptan-
mıştır. Otoparka ait verilerin toplanması sırasında 
2. katta araç yoğunluğunu diğer katlara göre daha 
yüksek olduğu ve katlar arasında geçişlerden kay-
naklı toz hareketinin 2. katta daha fazla birikim 
yaptığı belirlenmiştir. 

DEĞERLENDİRME

Ülkemizde ve diğer ülkelerde yapılan otopark ça-
lışması olmadığından literatürle karşılaştırılırken 
toprak ve toz örnekleri ele alınarak değerlendirme 
yapılmıştır. Ülkemizde yapılan bir toprak örnekle-
mesinde ortalama PCB 31-28 31,5 µg kg-1 hesap-
landığı görülmüştür [10]. Almanya’da sokak tozu 
örneklerinde yapılan bir çalışmada PCB 28 endüst-
riyel ve ticari alanlarda PCB emisyon kaynakları 
içinde en yüksek konsantrasyonda çıktığı görül-
müştür [11]. Otopark toz örneklerinde PCB 28’in 

Şekil 2. Katlar arası toz boyutu açısından kirlilik seviyeleri karşılaştırmaları
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yüksek çıkmasının sebebi triCB içeren kondansa-
tör ve transformatörlerde kullanılan AROCLOR 
1016, 1242, 1232’de bulunuyor olması ile ilişkilen-
dirilebilir [12]. Diğer bir yandan PCB içeren yağlar 
periyodik kullanımı dışında çevreye direk teması 
olmayan bir durumdur. Bu tür kullanımlar hava-
ya veya suya deşarj yoluyla PCB salınımına da yol 
açabilirler. (AROCLOR 1016, 1221, 1242, 1254). 
PCB içeren yağların ısı transfer sıvıları, hidrolik 
sistemler ve vakum pompaları gibi yerlerde kul-
lanılmıştır [13]. Araç ekipmanlarında kullanılan 
bu kondansatörler ve yağlar araç bozulmasından 
kaynaklı dış ortama sızarak çevreye karışabilmek-
tedir. PCB 28 yüksek çıkması bu verilerle ilişkilen-
dirilmiştir. Kaynağı kondansatör ve transformatör 
olan ve motorlu araçlardan salındığı literatür tara-
malarında görülen PCB 31_28 bu katta daha yük-
sek olması beklenen bir durum olarak değerlendi-
rilmiştir. Ayrıca Türkiye’de özellikle kamyonlarda 
kullanılan atık yağlardan elde edilen mazotların 
yüksek PCB içerdiği daha önce yapılan çalışma-
larda ortaya konmuştur. Bu tür araçlardan kaynak-
lanan yol tozu PCB kirliliği nedeniyle araçların 
tekerlekleri aracılığıyla bu tür kirleticileri kapalı 
ortamlara taşımaları mümkün görülmektedir. Bu 
çalışmanın sonuçlarının daha net değerlendirile-
bilmesi için farklı türde otoparklarda (açık otopark 
vb.) benzer çalışmaların yapılmasının faydalı ola-
cağı düşünülmektedir. Böylece özellikle açık oto-
parklardan elde edilen sonuçlarla dış ortam PCB 
kaynaklarının katkısı belirlenebilecektir. Çalışma-
da elde edilen veriler değerlendirildiğinde ortamda 
bu kirleticilere maruz kalan kişilerin sağlık riskini 
azaltmak açısından havalandırma yöntemleri ge-
liştirilmesi ve otopark temizliğinin sağlanmasının 
önemi ortaya çıkmaktadır. 
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Mikro Turbojet Motorları İçin Basit Egzoz Isı 
Kazanım Kanallarının Tasarım Optimizasyonu 
ve Motora Olan Etkileri

ÖZ

Mikro turbojet motorların insansız hava araçlarında kullanımı yüksek uçuş hız-
larına çıkmak için gerekli olmakla birlikte, henüz yaygınlaşmamıştır. Bunun ana 
sebebi yakıt sarfiyatının uzun uçuş menzillerine izin vermemesidir. Bu sebeple eg-
zoz ısısının geri kazanımı (reküperasyon) büyük önem taşımaktadır. Ancak yüksek 
hızlı gaz akışının olduğu jet motor ana akış yoluna ısı değiştirici yerleştirmek büyük 
basınç kayıplarına sebep olmaktadır. Bu çalışmada basit bir U şekilli yassı kanal 
ile kompresör çıkış havasının sıcak egzoz gazı ile ön ısıtılması amaçlanmıştır. Bu 
sistemin başarımı ve basınç kaybını azaltma amaçlı bir optimizasyon çalışması bil-
gisayar simülasyon (hesaplamalı akışkanlar dinamiği-HAD) ve adjoint optimizas-
yon yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir. Ele alınan temel bir ısı geri kazanım birimi 
geometrisinin ve bunun optimize edilmiş halinin motora olan karşılaştırmalı etkileri 
yer seviyesinde ve 10 km irtifada Mach 0,8 yatay uçuş hızında basit termodinamik 
çevrim modelinde incelenmiştir. Sonuç olarak yakıt tüketiminde ciddi bir azalma 
gözlemlense de basınç kayıplarının itkiye olan olumsuz etkisi daha büyüktür. Op-
timizasyon bu durumu iyileştirse de tersine çevirememiştir. Bu çalışmanın bundan 
sonraki egzoz ısı geri kazanım birimi tasarımları için kritik bir ön çalışma olması 
amaçlanmaktadır.
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ABSTRACT

The use of micro turbojets are required for high-speed unmanned aerial vehicles 
(UAVs), however typical levels of fuel consumption restricts flight range consider-
ably. Even if recuperation may aid this situation, placing such a component in a jet 
(or gas turbine) engine main flowpath with high gas velocities creates substantial 
pressure losses and this deteoriates thrust. This study investigates a flat U-channel 
design for pre-heating of compressor exit gas prior to combustion chamber by the 
waste thermal energy of the exhaust gas. Simulations and adjoint optimization tar-
geting pressure loss minimization are executed and the gross effects of the non-op-
timized and optimized recuperator performances are compared in a simple ther-
modynamic cycle model at take-off and Mach 0,8 level flight at 10 km altitude. It is 
shown that use of recuperation yielded to significant reduction in fuel consumption. 
However, adverse effects of the pressure losses on the thrust dominates the favora-
ble effects of the heat management. The optimized design improves the situation, but 
cannot reverse in in favor of favorable effects. This study aims to present a critical 
preliminary study for future recuperator designs.

Keywords

Jet Engines, Regeneration, Recuperation, Optimization, Thermodynamic Cycle, Com-
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1. GİRİŞ

Egzoz ısı geri kazanım ısı değiştiricileri (çalışmada 
“egzoz ısı geri kazanım birimi” olarak adlandırı-
lacaktır) genellikle ısı transferi başarımları veya 
etkinlikleri açısından değerlendirilmektedirler. 
Halbuki genelde ihmal edilen basınç kayıpları, 
kompresöre ek yük getireceği için tıkanma sebe-
biyle debinin ve itkinin (veya gaz türbin motoru-
nun üreteceği gücün) ciddi oranda düşmesine se-
bep olmaktadır. Yer seviyesinde bulunan motorlar 
için görece büyük ölçekli ve ağır sistemler yapı-
labileceği için basınç kayıplarını kontrol altında 
tutmak mümkündür. Ancak jet motorlarda küçük 
boyutlar ve hafiflik kritik önemde olduğu için ba-
sınç kayıplarını kontrol altında tutmak çok daha 
güç olmaktadır. 

Isı geri kazanımı, pervane ile itki sağlanan insan-
sız hava araçlarına (İHA) kıyasla çok daha yüksek 
hızlarda uçabilecek İHA’larda kullanılacak küçük 
jet motorlar için çok daha kritiktir. Bunun sebebi 
yakıt tüketiminin, jet hızının karesi ile artması so-
nucu uçuş menzilinin ciddi oranda azalmasıdır.

Verimliliğin öneminin son yıllarda artması ile li-
teratürde büyük turbofan motorlar için ısı geri 
kazanımı ve kompresör ara soğutması için teorik 
çalışmalar yapılmıştır [1, 2, 3, 4, 5]. Bu çalışma-
larda itki başına yakıt tüketiminin %10 seviyele-
rinde artabileceği öngörülmüştür. Yüksek hızlı 

(Mach>0,3) ancak görece düşük Reynolds sayılı 
türbülanslı gaz akışlarının olduğu mikro turbojet 
motorları için yapılan çalışmalar kısıtlıdır. Bu ça-
lışma (önce deneysel veri ile doğrulanan) bilgisa-
yar simülasyonları ve adjoint optimizasyon yönte-
mi kullanılarak basit bir ısı geri kazanım biriminin 
tasarlanması ve bunun etkisinin motor çevrimine 
olan etkisine yer seviyesinde kalkışta ve 10 km irti-
fada Mach 0,8 hızda uçuşta gösterilmesi amaçlan-
mıştır. Temel tanımlamalar ve çalışmada kullanı-
lan numaralandırmalar Şekil 1.1’de gösterilmiştir. 
Kompresörden çıkan (2 numaralı istasyon) görece 
soğuk hava, egzoz gazı bölgesinden geçirilerek ön 
ısıtmaya tabi tutulacaktır ve yanma odasına sevk 
edilecektir (2x numaralı istasyon). Bu sayede yan-
ma odasında daha az yakıt tüketilerek aynı türbin 
giriş şartlarına (3 numaralı istasyon) ısıtma gerçek-
leştirilebilir. Ancak gerek soğuk hava bölgesinde (2 
ile 2x arasında), gerekse de egzoz gazı bölgesinde 
(sıcak akış tarafından eşanjör girişi olan 4 numaralı 
istasyon ile eşanjör çıkışı olan 4x numaralı istasyon 
arasında) açısından oluşacak basınç kayıpları itkiyi 
ciddi oranda azaltmaktadır. Bu sebeple bu çalışma-
da optimizasyon basınç kaybını minimize etmeye 
yönelik gerçekleştirilecektir. Optimize edilmeyen 
ve edilen tasarımların akış alanlarının incelenmesi 
ve motor üzerindeki etkilerinin termodinamik çev-
rim analizleri ile irdelenmesi amaçlanmaktadır. Bu 
sayede bu bildirinin gelecek tasarımlar için kritik 
bir ön çalışma olması amaçlanmıştır.

Şekil 1.1. Isı geri kazanımlı turbujet motoru için numaralandırmalar



ARAŞTIRMA MAKALESİ

45Tesisat Mühendisliği - Sayı 193 - Kasım/Aralık 2022

2. BİLGİSAYAR SİMÜLASYONLARI

2.1. Simülasyon Yöntemlerinin Deneysel 
Doğrulanması

Ele aldığımız egzoz ısı geri kazanım biriminde (re-
küperatör) analizinde ısı transferi içeren karmaşık 
bir geometri yapısı söz konusudur ve yüksek hızlı 
gaz akışı vardır. Simülasyonlar için ANSYS Fluent 
18.2 paket programı kullanılmıştır. Reynolds-orta-
lanmış Navier-Stokes (RANS) çözümleri akıştaki 
kaotik ve küçük zaman-boyut ölçülerindeki (tür-
bülanslı) yapıları Reynolds gerilmesi terimlerine 
hapsederek ciddi anlamda basitleştirme içerdikle-
rinden bu terimlerin ana akışa olan etkilerini ancak 
efektif vizkozite (vizkozite+türbülans vizkozitesi) 
yaklaşımıyla modelleyebilmektedirler. Bu sebep-
le benzer akış şartlarına sahip deneysel veriler ile 
doğrulama yapılması gerekmektedir.

Dirseklere sahip borulu ısı ejanjörleri (akış ve ısı 
transferi fiziği) ve dirsek akışı (akış fiziği) ele aldı-
ğımız geometriyi simgeleyen ve hali hazırda deney 
verisine sahip iki basit geometridir. Bu akışlar sı-
kıştırılamaz (düşük hızlı) akışlar olsa da, türbülans 
etkilerinden arındırılmış yüksek hızlı ve sıkıştırı-
labilir akışların çözümü gaz dinamiği yasalarında 
ciddi basitleştirme içermediklerinden deneysel 
doğrulanmaya ihtiyaç duymadan doğru olarak ya-
pılabilmektedir. Kısacası doğrulamada türbülans 
modelleme ve akış geometrisi önemli kabul edilip, 
sıkıştırılabilirlik etkilerinin bu doğrulamanın ge-
çerliliğini bozmayacağı varsayılmıştır. U-büküm 
tipi boru analizi, deneysel kurulumu ve simülasyon 
modeli Şekil 2.1’de gösterilen referens [6]’da sunu-
lan deneysel çalışma ile doğrulanmıştır.

Bu deneysel çalışmada kullanılan borular paslan-

maz çelikten yapılmıştır. Bu eşanjörde iç borudan 
geçen yağ sıcak, dış borudan geçen su ise soğuk 
akışkandır. Çeşitli türbülans modellerinin başarım-
ları incelendikten sonra, türbülans vizkozitesinin 
ampirik yolla türetilmiş türbülans kinetik enerjisi 
(k) ve özgül vizkoz ısı yayılımı (ε) değişkenlerini 
içeren kısmi diferansiyel denklem çözümleriyle 
elde edildiği k–ε realizable modelinde karar kılın-
mıştır. Şekil 2.2’de yağ tarafındaki ısı transferi kat-
sayısının debiye balı değişimi deney ve simülasyon 
sonuçlarını karşılaştıracak şekilde sunulmuştur. 
Genel olarak bir RANS simülasyonundan beklene-
cek derecede uyumlu sonuçlar yakalanmıştır.

Yukarıda bahsedilen ısı değiştirici verisi ile doğru-
lama yapıldıktan sonra 90° eğimli dirsek geomet-
risinde deneysel veri [7] ile simülasyon sonuçları 
karşılaştırılmıştır. Sonuçlar Şekil 2.3’te sunulmuş-
tur. Burada farklı türbülans modelleri incelense 
de bundan sonraki simülasyonlar için ısı değişti-
rici simülasyonlarında da kullanılan k–ε realizable 
modeli seçilmiştir.

Şekil 2.1. Doğrulamada kullanılan deneysel düzenek (referans [6]’dan alınmıştır) ve bunun bilgisayar ortamında 
simülasyonu için geometrik modeli

Şekil 2.2. Borulu ısı eşanjörü için simülasyon sonucu 
doğrulama grafiği
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2.2. Egzoz Isı Geri Kazanım Biriminin 
Simülasyon Yöntemi

Bu çalışmada ele alınan egzoz ısı geri kazanım 
biriminin simülasyonları için yukarıda doğrulan-
mış RANS türbülans modeli kullanılmıştır. Hava 
ideal gaz olarak modellenmiştir. Yanmış yakıt bi-
leşenleri tipik olarak havanın kütlesinin %2-3’ü 
olduğundan bunların etkisi ihmal edilmiştir. Isıl 
kapasite, ısıl iletkenlik ve vizkozite sıcaklığa bağlı 
modellenmiştir. Soğuk havanın geçtiği boru 1 mm 
et kalınlığına sahip Silikon Karbid (SiC) olarak be-
lirlenmiştir. Giriş ve çıkışlarda Brayton Çevrimin 
analizinden elde edilen sınır şartları kullanılmıştır. 
Hesaplama modeli Şekil 2.4’te belirtildiği gibidir. 
Soğuk akışkanın geçtiği borular 18 adettir. Dolayı-
sıyla bunlar periyodik olarak modellenmiştir. Tem-
sili turbojet TEI TJ-90 turbojet motorunun türbin 
dış çapı (20 cm) sıcak havanın geçeceği bölgeyi be-
lirlemiştir. Sınır şartları şekilde belirtildiği gibidir. 
Ağ yapısı aynı şeklin sağ tarafında gösterilmiştir. 
Duvar kenarına ince ağ yapısı atılarak termal sınır 
tabakanın mümkün olduğunca yakalanması amaç-

lanmıştır (y+~1) ve duvardan uzaklaştıkça sonlu 
hacimler 1,2 oranında büyümüştür ve duvardan 
uzaklaştıkça yumuşak (hücre merkezleri arasında-
ki mesafe) geçişle tetrahedral hücrelere bağlanmış-
lardır.

2.3. Adjoint Optimizasyonu

Adjoint optimizasyonu, simülasyon esnasında se-
çilen bir hedef parametresinin geometriye olan 
hassasiyetinin hesaplanarak, o hedef parametre-
sinin (ör.toplam basınç kaybı) minimize edilmesi 
için duvarların her ağ düğüm noktasında hangi 
yönde ve hangi miktarda hareket etmesi gerekti-
ğini hesaplanan türevlere dayanarak tahmin eder. 
Bu çalışmada basınç kaybını en az indirmek amaç-
lanmıştır. Aynı anda ısı transferi de hedef paramet-
re yapılabilecek olsa da, ısı transferi (benzer ısı 
transferi alanlarına sahip) şekilden çok daha faz-
la oranda yüzey alanına bağlı olduğu için büyük 
iyileştirmeler sağlamak mümkün olmayacaktır. 
Optimizasyonu daha hızlı gerçekleştirebilmek için 
2-Boyutlu model ele alınmıştır ve sadece U dönüşe 

Şekil 2.3. Dirsek akışında simülasyon doğrulama grafiği (Deney sonuçları [7] numaralı kaynaktan alınmıştır)

Şekil 2.4. Simülasyon modeli (sol) ve ağ yapısı (sağ)
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sahip soğuk hava kanalı ele alınmıştır. Duvarlara 
sabit yüksek sıcaklık verilmiştir ve optimizasyon 
basınç kaybı için yapılmıştır. 2 boyutta düşük ba-
sınç kaybı sağlayan geometrinin üç boyutta da 
benzer performansı göstereceği beklenmektedir.

3. BRAYTON ÇEVRİMİ 
HESAPLAMALARI

Egzoz ısı geri kazanım biriminin turbojet motoru-
na olan etkisini öğrenmek için temel Brayton çev-
rimi hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Bu çevrim-
de türbin sadece kompresöre güç sağlamaktadır ve 
elde edilen basınçlı ve yüksek sıcaklıklı gaz bir lü-
leden geçirilerek jet itki sağlamaktadır. Analiz için 
referans alınan jet motorunun kompresör basınç 
oranı (4) ve türbin giriş sıcaklığı (1200 K) yaklaşık 
olarak bilinmektedir. Bu değerler tipik değerlerdir. 
Motordaki konumların numaralandırmaları Şekil 
1.1’de tanımlanmıştır. Kompresör, türbin ve lüle 
için çıkış sıcaklık, basınç değerleri Eşitlik 1 kul-
lanılarak hesaplandı (kompresör ve türbinde 2. ka-
nun veriminin tanımı gereği ideal durumda izent-
ropik işlem ele alınmıştır). Kompresör ve türbinde 
sıcaklığın ve basıncın gerçek değerleri kompresör 
ve türbinin verimleri kullanılarak 2 ile 3. eşitlik 
kullanılarak elde edilmiştir. Burada kompresör ve 
türbinin basınç oranları ve verimleri geçecek debi-
ye, dolayısıyla sistemdeki dirence bağlıdır. Ancak 
burada kompresör ve türbin isterler için tasarlana-
cağı için bunların maksimum verim noktasında 
çalıştığı varsayılacaktır. Küçük bir motorda (dış 
çap ~20 cm) vizkozite etkileri akışın atalet kuvvet-
lerine göre güçlü olacaktır (Re küçük). Dolayısıy-
la tipik verimler kompresör için %75, türbin için 
%80’dir. Bu çalışmada da bu değerler alınacaktır.

(1)

Burada st toplam özgül entropi, cp sabit basınçta 
havanın ısıl kapasitesi, Pt ve Tt gazın toplam basınç 
ve sıcaklığıdır.

 (2)

Burada Ws ideal özgül iş, Wa gerçek özgül iş, H2 
kompresör çıkış toplam entalpisi, H1 kompresör gi-
riş toplam entalpisidir.

  
(3)

Burada H3 türbin giriş toplam entalpisi, H4 türbin 
çıkış toplam entalpisidir. Mach Sayısı Eşitlik 4 kul-
lanılarak hesaplanmıştır:

M = V/a (4)

Burada V jet hızı, a havanın yerel ses hızıdır. Ses 
hızı ise ideal gazlarda (hava) statik sıcaklığa (Ts) 
bağlıdır: 

 (5)

İtki hesabında lülenin basınçlı havayı atmosferik 
basınca genleştirdiği varsayılmıştır. İtki için kulla-
nılan momentum denklemi aşağıdaki gibidir:

 (6)

4. BULGULAR ve DEĞERLENDİRMELER

Çalışmanın amacı yakıt tasarrufu yaparken itki 
kuvvetindeki azalmayı (geri kazanım birimindeki 
basınç kaybı sebebiyle) minimum düzeyde tutmaya 
çalışmak olduğundan yukarıda bahsedilen simü-
lasyonlar ve çevrim hesaplamaları kullanılarak ısı 
geri kazanımsız temel motor ile basit ve optimize 
edilmiş ısı geri kazanım birimi eklenmiş durumlar 
karşılaştırılmıştır. Temel turbujet çevrim sonuçları 
Tablo 4.1’de gösterilmiştir. Buna ait T-s diyagramı 
Şekil 4.1’de gösterilmiştir.

Tablo 4.1. Temel (Isı Geri Kazanımsız) Turbojetin 
Tasarım Parametreleri Ve Termodinamik Çevrim 

Değerleri

Turbojetin Tasarım 
Parametreleri

Brayton Çevrimi 
Sonuçları

Ttmaks K  1200 Tt2s K 428.1893
Ttmin K  288.15 Tt2 K 474.869
rp= Pt2/Pt1  4 Tt4 K 1013.281
ṁ kg/s  1.55 Tt4s K 966.6012
Ddış mm  200 Pt2=Pt3 kPa 405.300
γ (cp/cv)  1.40
ηtürbin  0.8 Pt4 kPa 224.232
ηkompresör  0.75 Pt1 kPa 101.325
Pt1 Pa  101.325 Pt2 kPa 405.300
cp J/kgK  1005 Pt3 kPa 405.300
R J/kgK  287 Pt4s kPa 175.831
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Şekil 4.1. Temel turbojetin Brayton çevrimi T-s 
diyagramı

Optimizasyon öncesinde öncelikle Şekil 2.4’te gös-
terilen basit yassı ve U-dönüşlü boru şekli kulla-
nılmıştır. Bunun çevrime olan etkisi gösterildikten 
sonra optimize edilmiş ısı geri kazanım birimi so-
nuçları sunulacaktır. Tablo 4.2 ve Şekil 4.2’de temel 
turbojet ile ısı geri kazanımlı (optimize edilmemiş) 
turbojet motor çevrim değerleri verilmiştir. Isı geri 
kazanım biriminin simülasyon sonucu elde edilen 
verilerle basınç kaybına sebep olduğu ve bunun it-
kiyi kalkışta %19, 10 km irtifada Mach 0,8 uçuşta 
%30 azalttığı görülmektedir. Ancak yakıt tüketi-
minde yer seviyesinde %5,9, 10 km irtifa uçuşta 
%5,5 azalma olduğu görülmektedir. Bundan sonra 
optimizasyon ile bu değerlerin iyileştirilmesine ça-
lışılacaktır.

Bu aşamada yöntemler kısmında bahsedilen adjo-
int optimizasyonu ile soğuk havanın geçtiği yassı 
borunun profil şeklinin optimizasyonu gerçekleşti-
rilmiştir. Optimizasyon sonucu Şekil 4.3’te sunul-
muştur. İlk tasarlanan ve optimize edilmiş ısı geri 

Tablo 4.2. Deniz Seviyesinde Kalkışta (üst) ve 10 
km İrtifada Mach=0,8 Uçuş Hızında (alt) Turbojet 

ve Optimize Edilmemiş Isı Geri Kazanımlı 
Turbojet Jet Bölgesinin Karşılaştırmalı Sonuçları

YER SEVİYESİ a. Turbojet b. Isı Geri 
Kazanımlı Turbojet

Jet Mach 1.13 0.886

Ts (K) 807.63 856.89

a (m/s) 569.65 586.77

Vjet (m/s) 642.95 520.17

Ajet (m
2) 0.00551 0.00723

İtki (N) 1013.86 820.26

ρ (kg/m3) 0.44 0.41

Q (j/s) 1129572.81 1065719.09

Djet (m) 0.042 0.048

Yakıt debisi (kg/s) 0.0269 0.0253

10 km İRTİFA a. Turbojet b. Isı Geri 
Kazanımlı Turbojet

Jet Mach 1.19 0.796

Ts (K) 807.64 883.6

a (m/s) 569.66 595.84

Vjet (m/s) 678.73 474.22

Ajet (m
2) 13.14 20.57

İtki (N) 1052.04 735.04

ρ (kg/m3) 0.00017 0.00016

Q (j/s) 1222822.33 1158968.6

Djet (m) 2.045 2.56

Yakıt debisi (kg/s) 0.0291 0.0275

Şekil 4.2. Optimize edilmemiş temel ısı geri kazanım birimine sahip turbojetin çevrim T-s diyagramları (yer 
seviyesi kalkış sağda, 10 km irtifa ve Mach 0,8 uçuş hızı solda)
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kazanım biriminin 3 boyutlu simülasyonlar sonucu 
elde edilen başarımları Tablo 4.3’te sunulmuştur. 
Optimizasyon sonucu basınç kaybının soğuk akış-
kan tarafında %40 azaldığı görülmüştür. Ancak 
ısı transferi açısından bir kötüleşme olmuştur. Isı 
transferini hedef parametre olarak seçmemenin 
olumsuz yanı burada kanıtlanmıştır. Hem basınç 
kaybı hem de ısı transferinin hedef parametreler 
olması gerektiği bundan sonraki çalışmalar için 
ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi ısı transferi ala-
nının da basınç kaybını azaltmak için ciddi oranda 
değişmesidir. Bunların yer seviyesi ve 10 km irti-
fada termodinamik çevrime etkisi ise Tablo 4.4’te 
sunulmuştur.

Şekil 4.3. İlk tasarlanan soğuk hava ısı geri kazanım 
borusu ve optimizasyondan sonra oluşan basınç 

kaybını azaltan geometri

Elde edilen sonuçlara optimizasyon sonucunda itki 
kuvveti kaybı ısı geri kazanımsız turbojete kıyasla 
yer seviyesinde/10km irtifada %19 / %30 kayıptan 
%16,6 / %27 kayba düşmüştür. Yakıt tüketimi ise 
%5,9 / %5,5 kazançtan %3,3 / %3,8 kazanca düş-
müştür. İtki ve yakıt tüketiminin yanı sıra Mach 
sayısı, toplam basınç ve kayma gerilmeleri alanları 
da Şekil 4.4’te karşılaştırılmıştır. Buna göre toplam 
basınç kayıplarının ciddi oranda azaldığı buradan 
da görülmektedir. Buna sebep olarak da Mach sa-
yısı ve kayma gerilmesi dağılımındaki iyileşmeler 
gösterilebilir.

Tablo 4.3. İlk Tasarlanan ve Optimize Edilmiş Isı Geri Kazanım Biriminin Üç Boyutlu Simülasyonlar 
Sonucu Elde Edilen Yer Seviyesinde Kalkış Esnasındaki Başarımları

İlk ısı geri kazanım 
birimi

Optimize edilmiş ısı geri 
kazanım birimi

SOĞUK 
TARAF

Basınç kaybı 30.44 kPa 18.2 kPa
Sıcaklık artışı 41 K 22.85 K

SICAK TARAF
Basınç kaybı 41.5 kPa 48.03 kPa

Sıcaklık düşüşü 10.3 K 20.1 K

Tablo 4.4. Deniz Seviyesinde Kalkışta (Üst) Ve 
10 km İrtifada Mach 0,8 Uçuş Hızında (Alt) 

Optimize Edilmemiş Isı Geri Kazanımlı (Sol) Ve 
Optimize Edilmiş Isı Geri Kazanımlı (Sağ) Turbojet 

Karşılaştırmalı Sonuçları (Özellikler Jet Bölgesi 
İçin)

YER SEVİYESİ
a. Isı geri 
kazanımlı 
turbojet

b. Optimize 
edilmiş ısı geri 

kazanımlı turbojet

Jet Mach 0.886 0.92

Ts (K) 856.89 849.91

a (m/s) 586.77 584.38

Vjet (m/s) 520.17 536.63

Ajet (m
2) 0.00723 0.00695

İtki (N) 820.26 845.76

ρ (kg/m3) 0.41 0.42

Qin(kW) 1066 1094

Djet (m) 0.048 0.047

Yakıt debisi (kg/s) 0.0253 0.0260

10 km İRTİFA
a. Isı geri 
kazanımlı 
Turbojet

b. Optimize 
edilmiş ısı geri 

kazanımlı turbojet

Jet Mach 0.796 0.88

Ts (K) 883.6 875.18

a (m/s) 595.84 593

Vjet (m/s) 474.22 525

Ajet (m
2) 0.021 0.0018

İtki (N) 735.04 760

ρ (kg/m3) 0.16 0.16

Qin (kW) 1159 1187

Djet (m) 0.026 0.024

Yakıt debisi (kg/s) 0.0275 0.0280
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Özet olarak, bu çalışmanın iki ana amacı olan yakıt 
tüketimi ve itki kuvveti grafikleri Şekil 4.5’te yer 
seviyesinde karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur. 
10 km irtifada Mach 0,8 hızda uçuş için de benzer 
yönelimler vardır. Şekillerde temel turbuojet, op-
timize edilmemiş ısı geri kazanım birimine sahip 

ve optimize edilmiş ısı geri kaznaım birimine sa-
hip turbojet motoru itki ve yakıt tüketimi sonuçları 
kıyaslanmıştır. Buna göre ısı geri kazanımı bu ça-
lışmadaki haliyle yakıt tüketimini azaltsa da itkide 
daha büyük kayba sebep olmaktadır. Isı transferi-
nin etkisinin basınç kaybına göre daha yüksek ol-
duğu durumda ancak net bir iyileşme sağlanacak-
tır.

SONUÇ

Bu çalışmada basit bir mikro turbojet motoru için 
basit şekilli ve temel bir ısı geri kazanım birimi ta-
sarımı ve optimizasyonu amaçlanmıştır. Bu birim 
yanma odası öncesi ön ısıtma ile yakıt tüketimini 
azaltsa da borulardaki ek basınç kayıpları motor-
da kompresöre ek yükleme getirdiği için tıkanma-
ya sebep olmaktadır. Bu sebeple jet motorun itki 
kuvveti düşmektedir. Bunun önüne geçmek için 
bilgisayar simülasyonları ve adjoint optimizasyon 
yöntemi ile bu tasarımdaki basınç kayıplarının mi-
nimize edilmesi amaçlanmıştır. Optimize edilmiş 
ve edilmemiş ısı geri kazanım birimlerinin simü-
lasyonlar ile elde edilen ısı transferi ve basınç kaybı 
başarımları termodinamik çevrimde incelenmiştir. 
Buradaki sonuçlardan basınç kaybının sebep oldu-
ğu itki kaybının yakıt tüketimindeki iyileşmeden 
daha baskın olduğu gözlemlenmiştir. Optimizas-
yon itki açısından iyileşmeler sağlasa da bu sonu-
cu geri çevirememiştir. Daha çok burguya (uzun 
boruya ve U dönüşüne) sahip bir ısı değiştiricide 
hem basınç kaybını azaltmayı hem de ısı transferi-

Şekil 4.4. İlk tasarlanan ve optimize edilmiş reküperatörün basınç, Mach sayısı ve kayma gerilmesi CFD 
simülasyonlarının karşılaştırılması

Şekil 4.5 İtki kuvveti ve yakıt tüketimi 
karşılaştırmaları
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ni arttırmayı amaçlayan çok amaçlı optimizasyon 
yapılması gerekmektedir. Bu çalışma, etkili bir eg-
zoz ısı geri kazanım birimi tasarlanması için bir ön 
çalışma olarak sunulmuştur.
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Evaporatif Soğutucu Tasarımı

ÖZ

Bu çalışmada evaporatif soğutucu sistemi tasarım ve prototip deneme aşamaları 
raporlanmıştır. Isı değiştirici yüzeyleri için alüminyum malzeme kullanılmış ve düz 
satıh preslenerek türbulansı artıran ve kanal yapısını oluşturacak yüzey şekilleri 
verilmiştir. Isı değiştirici yüzeyleri için ısı transfer katsayısı hesaplamalı akışkan-
lar mekaniği yazılımı kullanılarak hesaplanmıştır. Isı eşanjörünün termodinamik 
modeli oluşturulmuş ve model kullanılarak eşanjör boyutlandırması yapılmıştır. 
Evaporatif soğutma sistemi tasarlanmış ve akış şeması sunulmuştur. Evaporatif so-
ğutma sistemi prototipi üretilerek performans testleri yapılmıştır.
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ABSTRACT

In this study, evaporative cooler system design and prototype trial stages are re-
ported. Aluminum material is used for heat exchanger surfaces and flat surface is 
pressed to increase turbulence and form the channel structure. The heat transfer 
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1. GİRİŞ

Evaporatif soğutmada havaya su buharı eklenerek 
sıcaklık düşürülür. Sıvı fazında basınç altında püs-
kürtülen suyun buharlaşması için gereken ısı hava-
dan alınır ve soğutma gerçekleşir. Evaporatif soğu-
ma sistemleri direk ve dolaylı olmak üzere iki tipe 
ayrılır. Direk evaporatif soğutma sistemlerinde su 
havaya eklenir, soğuyan havanın nem oranıda ar-
tar. Dolaylı evaporatif soğutma sistemlerinde ise su 
ikinci bir hava akımına püskürtülerek bu akımın 
soğutulması sağlanır [1]. Soğutulan hava ısı eşan-
jöründen geçerken birinci hava akımının sıcaklığı-
nı nem oranını değiştirmeden düşürür. 

İklimlendirme ve soğutma sistemleri evaporatif so-
ğutmanın kullanıldığı temel uygulamalardır. Hava 
soğutmalı yoğuşturucular bu sistemlerde kullanıl-
makta ve soğutma prosesinin verimi yoğuşturucu-
daki ısı değişiminden etkilenmektedir. Özellikle 
kuru ve sıcak iklim koşullarında yoğuşturucu giri-
şinde havaya su püskürterek sıcaklığının düşürül-
mesi yoğuşturucudaki ısı geçişini artırarak soğut-
ma sisteminin veriminin artışını sağlamaktadır [2].

Evaporatif soğutma kullanımının başka örnekleri 
mimari uygulamalarda görülebilir. Binaların tasa-
rımında iç ve dış ortamlarda ısıl konforun sağlan-
ması önemli hedeflerden biridir. Su püskürtme ile 
yapılan evaporatif soğutma diğer mikro iklimlen-
dirme yöntemlere kıyasla çevreye zararlı akışkan 
kullanımının bulunmaması ve ekonomikliği ne-
denleri ile avantajlı bir alternatiftir. Bu yöntemin 
kullanımı inovatif proje tasarımlarına imkan ver-
mekte ve tasarımda esneklik sağlamaktadır [3].

Enerji sektöründe su püskürtme ile evaporatif so-
ğutma gaz türbini ve soğutma kulesi ön soğutma 
prosesi olarak kullanılmaktadır. Gaz türbinlerin-
de yüksek dış ortam sıcaklıklarında güç üretimi 
kompresöre giren havanın düşük yoğunluğu ne-
deni ile azalmaktadır. Kompresör girişine su püs-
kürtülerek havanın sıcaklığının düşürülmesi, hava 
yoğunluğunun ve debinin artmasına neden ol-
makta ve türbinin güç üretimi artmaktadır [4]. Bu 
yöntemin yanısıra aşırı püskürtme ıslak sıkıştırma 
ve giriş havasının mekanik olarak soğutulması da 
benzer etkiyi gösteren yöntemler olmakla birlikte 
su püskürtülerek soğutma düşük maliyeti ve yük-
sek verimi ile tercih edilen yöntemdir [5].

2. EVAPORATİF SOĞUTUCU ÜNİTESİ 
TASARIMI

Direk ve dolaylı soğutmanın birlikte kullanıldığı 
bir evaporatif soğutucu ünitesi plakalı ısı ejanjörü, 
fan, ve santrifüj nemlendirici içerir. Fan ve sant-
rifüj nemlendirici ünitesi Şekil 1’de gösterilmiştir. 
Dış ortamdan alınan sıcak ve kuru hava plakalı ısı 
eşanjöründen geçer ve bir miktar soğur ve santri-
füj nemlendirici ünitesi üzerinden akar. Santrifüj 
nemlendiricide iki disk arasında döner çark ile 
hızlandırılan su filmi disklerin arasından çıkarken 
mekanik etki ile damlacıklara parçalanır. Damla-
cıklar fan ile ısı eşanjöründen çekilen havanın için-
de buharlaşarak bu hava akışını soğutur ve bağıl 
nemini artırır. Soğutulan yüksek bağıl nemli hava 
ısı eşanjörünün diğer kanalından geçerken giriş ha-
vasını soğutur ve ısınarak bağıl nemi düşer.

Şekil 1. Fan ve santrifüj nemlendirici

Isı değiştirici yüzeyleri için alüminyum malzeme 
kullanılmış, düz satıh preslenerek türbülansı artı-
ran ve kanal yapısını oluşturacak yüzey şekilleri 
verilmiştir. İki farklı yüzey şekli için hava akış ala-
nı ızgarası oluşturulmuş ve hesaplamalı akışkanlar 
dinamiği yazılımı kullanılarak akış basınç düşüş 
değeri ve ısı transfer hesaplanmıştır. Şekil 2 kul-
lanılan iki farklı yüzey tasarımını göstermektedir. 
Hesaplamalarda yüzey sıcaklığı 47 ℃, giriş hava 
sıcaklığı ise 27 ℃ olarak alınmıştır. Hesaplanan 
basınç düşüşü ve ısı transfer hız değerleri Tablo 
1’de sunulmuştur. Hesaplama yapılan yüzeylerden 
Yüzey (a) yüksek miktarda basınç düşüşüne sebep 
olduğu için elenmiş ve bu yüzey şekli üzerinde ça-
lışmalar devam ettirilmemiştir. Basınç kaybı kabul 
edilebilir seviyede olan ikinci yüzey için ısı trans-
fer korelasyonu hesaplamaları yapılmış ve ısı de-
ğiştirici yüzeyin etkinliği denklemi elde edilmiştir.
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Şekil 2. Plakalı ısı değiştirici yüzeyleri Yüzey (a) ve 
Yüzey (b)

Plakalı ısı değiştiricide kullanılacak yüzeyin ısı 
transfer sayısal analizlerden türetilen ısı transfer 
etkinlik denklemleri aşağıda verilmiştir.

ε = 0,25 ln(NTU) + 0,5 (1)

ε = q/qmax, NTU = UA/Cmin, U = 1/RA (2)

qmax = Cmin(Th,i − Tc,i) (3)

Isı eşanjöründe kullanılan yüzey için Nusselt sayı-
sını Reynods sayısına bağlayan korelasyon, Prandtl 
sayısı 0,7 kabul edilerek, Colburn anolojisi ile yapı-
lan hesaplardan türetilmiştir.

Nu = 0,044Re1,14 (4)

Seçilen yüzey ile oluşturulan ısı eşanjörlerinin per-

formansları verilen denklemler ile hesaplanmış ve 
evaporatif soğutucu için ejanjör boyutları belirlen-
miştir. 

3. DENEY DÜZENEĞİ

Evaporatif soğutucunun performans testleri yapı-
labilmesi için bir test düzeneği geliştirilmiştir. Test 
düzeneğinde sıcak kuru hava akışı sağlayan bir 
şartlandırma ünitesi ve evaporatif soğutucu bulun-
maktadır. Düzeneğin genel görünüşü ve test akış 
şeması ise Şekil 3’de gösterilmektedir. Şekil 3’de 
P1 noktasından giriş yapan dış ortam havası ısıtıcı 
ve soğutucu eşanjörler üzerinden geçerek istenen 
sıcaklığa getirildikten sonra P2 noktasına gelir. Isı 
geri kazanım eşanjörünün sıcak tarafından geçerek 
P3 noktasından çıkar ve santrifüj nemlendiricide 
nemi artırılır ve sıcaklığı düşer, P4 noktasında ısı 
geri kazanım eşanjörünün soğuk tarafından girer 
ve P5 noktasına gelir ve dışarı atılır. Siemens QFM 
2160 sensörü ile P1-P5 noktalarında sıcaklık ve 
nem ölçümleri yapılmıştır, hava akış debisi fan mo-
torunun frekans değerinden hesaplanmıştır. Deney 
sırasında sistemin rejime girmesi için yeterli süre 
beklendikten sonra ölçümler alınmıştır.

Test düzeneğinde en 40 °C’ye varan sıcaklıklara 
ısıtılan hava ile evaporatif soğutucunun perfor-
mans deneyleri yapılmıştır. Deneylerde farklı hava 
debi ve sıcaklıkları kullanılmıştır. Evaporatif so-
ğutucu verimliliği için aşağıdaki denklem kulla-
nılmıştır.

η = (Tgiriş,kuru − Tçıkış,kuru) / (Tgiriş,kuru − Tgiriş,yaş) (5)

Tablo 2, deneylerde ölçülen performans değerlerini 
ve Şekil 4 ise bir deney için eşanjör giriş çıkışların-
da ölçülen sıcaklık ve nem değerlerini psikomet-
rik diyagramda göstermektedir. Testlerin çoğunda 
giriş sıcaklığı 40 °C seviyesinde ayarlanmıştır, 
soğutucu verimliliği debi arttıkça düşüş göster-

Tablo 1. Yüzey Isı Transfer ve Basınç Kaybı Analizi Sonuçları

Yüzey Tipi Akış Hızı Basınç düşüşü Isı Transferi 

Yüzey (a)
2,0 m/s 33 Pa  7,9 W
2,5 m/s 49 Pa  9,4 W
3,0 m/s 64 Pa 10,8 W

Yüzey (b)
2,0 m/s 11 Pa  8,5 W

2,5 m/s 16 Pa 10,0 W

3,0 m/s 20 Pa 11,0 W
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mektedir. Santrifüj nemlendirici performansı ve 
havanın P2 noktasında taşıyabildiği su miktarı ci-
hazın verimini direk etkilemektedir. Düşük debi-
lerde havaya santifüj nemlendiricinin kattığı su ile 
hava yaş termometre sıcaklığına kadar soğumak-
ta ve bir miktar su sis halinde hava ile taşınarak 

eşanjör ve çıkış hattında hava sıcaklığı değişirken 
buharlaşmaktadır. Yüksek hava debilerinde ise P2 
noktasında hava yaş termometre sıcaklıklarına ka-
dar soğumamakta ve soğutma verimi düşmektedir. 
Giriş sıcaklığı düşürüldüğünde soğutma verimi 
yükselmektedir.

Şekil 3. Evaporatif soğutucu deney düzeneği
Isıtıcı(+) soğutucu(-) eşanjörler

Emiş fanı

Hava akışı

Santrifüj nemlendirici

Plakalı ısı geri kazanım eşanjörü

Tablo 2. Evaporatif Soğutucu Deney Giriş, Çıkış Sıcaklık Değerleri

Giriş Kuru 
Termometre Sıcaklığı 

[C] (P1)

Giriş Yaş Termometre 
Sıcaklığı 
[C] (P1)

Çıkış Kuru 
Termometre Sıcaklığı 

[C] (P4)

Çıkış Yaş Termometre 
Sıcaklığı 
[C] (P4)

Debi 
(m3/saat)

η

41.7 21.2 27.4 22.3 5900 70%
39.0 20.6 28.5 22.3 7600 57%
40.0 21.1 30.8 22.3 10000 49%
39.7 21.5 31.5 22.5 17000 45%
28.8 17.5 22.4 18.8 10000 57%
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SONUÇ

Evaporatif soğutucu ünitesi tasarımı yapılmış ve 
performansı ölçülmüştür. Ünite fan, santifüj nem-
lendirici ve ısı eşanjöründen oluşmaktadır. Eşan-
jör boyutlandırması öncesinde transfer yüzeyi şe-
killendirilmiş ve ısı transfer modeli kurulmuştur. 
Soğutucu üretilerek performansı deneysel olarak 
ölçülmüştür.

Evaporatif soğutucu verimi test edilen şartlar-
da %45 ve %70 arasında değişiklik göstermiştir. 
Benzer giriş sıcaklıklarında hava debisi arttıkça 
soğutucu verimi düşmektedir. Ünitede bulunan 
santrifüj nemlendirici performansı tüm ünitenin 
veriminde direk etki etmektedir. Benzer debi de-
ğerlerinde giriş sıcaklığı düştüğünde soğutucu ve-
rimi artmaktadır. 
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Metin Abi hepimizin abisi hem de ağır abisi, şah-
sen benim makina mühendisi olduğumdan bu yana 
onunla 43 yıl dostluğumuz vardı. Çocuklarımın 
Metin amcasıydı, eşimi her gördüğünde ona ge-
lin diye hitap ederdi. Şube Başkanımız İbrahim 
Tataroğlu’nu genç Başkan diye el üstünde tutar, 
TMMOB Eski Başkanımız Mehmet Soğancı’yı, 
TMMOB Başkanı Emin Koramaz’ı, MMO Başka-
nı Yunus Yener’i , Önceki Dönem Başkanımız Ali 
Ekber Çakar’ı Odamız için TMMOB için çok emek 
harcadılar diye çok severdi. Hatta ölümünden bir-
kaç gün önce çok dolaşıyor covit’den korunması 
lazım diye Emin Koramaz Başkana Akseki’den 
kekik yağı getirtmiş, benim yanımda kargo ile 
adresine göndermişti. Birçok işimizi, gerek özel, 
gerekse mühendislik olarak gerek sektörel olarak 
gerekse Oda ve TMMOB işlerimizi Metin Abi ile 
konuşur, değerli görüşlerinden hep faydalanırdık. 
Mesleğin yasalarını, mesleğin kurallarını, çevreyi, 

doğayı, yeraltı, yerüstü ve gökyüzü kaynaklarının 
ülke yararına nasıl kullanılacağını, mesleğimizin 
etik kurallarını Metin Abi’den öğrendik. Onun en 
büyük özelliklerinden biri de örgütleyici ve ikna 
ediciliğidir. Diğer yandan, o bir İstanbul beyefen-
disiydi, entelektüel, düzgün kişilikli, hak yemez, 
sevecen, üst düzey bilgi birikimine haiz, öngörü 
sahibi, ülkesini seven, emekten, halktan yana du-
ruşlu, demokrat anlayışlı, bilge kişilikli, vicdan sa-
hibi, doğa ve hayvan sever, iyi bir arkadaş olduğu 
gibi, iyi bir baba, iyi bir eş ve iyi bir yöneticiydi. 
Velhasıl iyi bir insanda olması gereken tüm gü-
zel özellikler sanki Metin Abi’de vücut bulmuştu. 
Mesleğimizin ısıtma, soğutma, klima ve mekanik 
tesisat alanlarını tek tek örgütledi. Bu ülkenin de 
bir şansıydı, İSKİD, ISKAV, TTMD, İSİB’i ör-
gütledi, mesleğin her noktasını kendisi örgütledi. 
Uzun yıllar İstanbul Şubemizin Danışma Kurulu 
sekretaryalığını yaptı. Benim başkanlığım sırasın-

Ali Metin Duruk (1948-∞)

Tevfik PEKER
26. ve 27. Dönem İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Metin Duruk, sonsuzluk uykuna huzur 
içinde, çiçekler içinde, ışıklar içinde devam et. 
Güle Güle Ağır Abi.
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da iki dönem divan başkanlığını yaptı, diğer birkaç 
genel kurullarımızda da divan başkanlıklarımızı 
yaptı. Ankara’da merkez divan başkanlıkları yaptı. 
Makina Mühendisleri Odası’nın Merkez ve İstan-
bul Şube yönetimlerinde bulundu, yönetim kade-
melerinde görev aldı.

1976’da İstanbul Şube yönetimine seçilip say-
manlık görevine geldi. 1980 darbesi sonrası dikta 
rejimi Odaların üzerine gelmeye başladı. Bu dö-
nemde tekrar görev alma zorunluluğu hissetti ve 
Ankara Merkezde sevgili hocamız Prof. Dr. Selçuk 
Somer’in Başkanlığında görev alıp merkez say-
manlığı yaptı. Selçuk hocamızla birlikte demokrat 
kişilikleri ve meslektaş sorumluluğu ile bu dönem-
de görev almayı kabul ederek 12 Eylül rejiminde 
Oda’nın açık kalmasına katkı vermişlerdi. Bu zor-
lu dönemde Oda çalışanlarımız işlerinden olmuş, 
binalarımız boşaltılmış, gelirlerimiz hemen hemen 
yok olmuştu. Çalışanlarımızın özellikle kıdem ala-
cakları, dolayısı ile sürekli haciz işlemleri ile uğra-
şıyordu, zor ve sıkıntılı bir dönemdi. İlk kitapları-
mızı basıp gelir elde etmeye başlanmıştı ve şu anda 
Metropol binası olarak adlandırılan binamız tamir 
ettirildi, kiraya verildi ve o sıkıntılı dönemleri ya-
vaş yavaş geçirmişlerdi. Daha sonra Odamızın De-
netleme Kurullarında çalışmaya devam etti. Halen 
de Oda komisyonlarımızda çalışmaya devam edi-
yordu. Odamızın en büyük kongrelerinden olan, 
iki yılda bir yapılan Teskon’un Yürütme Kurulu 
Başkanlığını yürütüyordu, diğer yandan İstanbul 
Şubemizin en önemli çalışmalarından biri olan 
Hangar projesi çalışmasının da yürütücülüğü göre-
vini üstlenmişti. Tesisat Mühendisliği Dergimizin 
Yayın Kurulu ve Hakem Kurullarında da çalışma-
larını sürdürmekte idi. Diğer yandan da TEMA 

Vakfı'nın Yönetim Kurulu’nda çalışıyordu. Sek-
törün önemli yapılarından bir olan ISISO Sanayi 
Sitesi; yaklaşık 500 atölyenin olduğu, Türkiye’nin 
belki de en güzel sanayi sitesi olan bu kuruluşta 
yaklaşık 15.000 kişiye istihdam olanağı sunulmak-
tadır. Halen Başkanlığını yaptığım bu sanayi site-
mizi Metin Duruk, Ümit Ülgen ve ben, hep beraber 
kurduk. Onun içindir ki Sanayi Sitemiz, Odamızın 
önemli dostu olarak varlığını sürdürmektedir.

Yaşadığım bir anekdotu paylaşmak istiyorum, İs-
tanbul Şube Başkanlığım sırasında; zannedersem 
2006 yılı idi; Şubemiz kapısından içeri girdiğimde 
Metin Abi’nin yüksek sesle birine bağırdığını duy-
dum. Ses 3. Kattan, Başkan odasından geliyordu, 
Metin Abi benim odamda karşısında da soğutma 
malzemeleri satan bir tüccar oturmakta idi. Tücca-
ra öyle bir bağırıyordu ki yer yerinden oynuyordu, 
bu tüccar Freon 12 gazıyla Freon 22 gazını karış-
tırmış, piyasaya Freon 22 fiyatından bol miktarda 
sürmüş, kâr hırsıyla üç kâğıtçılık yapmıştı. Tücca-
ra; “Kime sattı iseniz, tek tek bu sahte gazları pi-
yasadan geri toplayacaksınız, ben de senin kestiğin 
faturalar üzerinden denetleyeceğim” dedi ve hileli 
gazların tamamını piyasadan toplattırdı.

Metin Abi sektörün tamamına değen, arkadaşları-
nın tamamına değen, birçok sosyal-toplumsal der-
nekte yöneticilik yapmış, öncü konumundaki Ağır 
Abimizdir. Söylenecek o kadar çok fazla şey var 
ki, şunu biliyorum Metin Duruk yalnızca dostla-
rının, sevenlerinin acı kaybı değildi, O ülkemizin 
de en önemli acı kayıplarından biridir. Seni hiç 
unutmayacağız. Güle güle ışıklara, sonsuzluk uy-
kuna çiçekler içinde devam et. Mesleğimizin ilkeli 
ve etik kurallarına sahip insanını saygıyla sevgiyle 
selamlıyorum.
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