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GAZ TÜRBİNLERİNDE JET ÇARPTIRMA ETKİSİ İLE KANATÇIK
KILIFININ SOĞUTULMA OPTİMİZASYONU
ÖZET
Tarihin eski dönemlerinden beri insanoğlu enerji ihtiyacını karşılayabilmek için basit
makinalardan daha kompleks makinalara doğru tasarımlarını geliştirmiştir. Sanayi
devriminden önce insanoğlu enerji kaynağı olarak insan gücü başta olmak üzere
hayvan gücü ve doğadan yararlanmışlardır. Doğada daha çok rüzgar ve akarsular ile
bu gereksinim karşılanmış olup zaman içinde bu kaynaklar yetersiz kalmaya
başlamıştır. Sanayi devrimiyle beraber 17.ve 18.yy’den itibaren ciddi bir enerji
gereksinimi hasıl olmuştur. Bu gereksinimi karşılayabilmek için kullanılan makina
teknolojisi de gelişmiştir. Günümüze geldiğimizde enerji gereksinimimiz kömür,
doğalgaz, petrol, nükleer gibi kaynakların yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarıyla
karşılanmaktadır. Teknolojik anlamda enerji ihtiyacının karşılanması için geliştirilen
makinaların başında gaz türbinleri gelmektedir.
Gaz türbinlerinden elde edilen enerjiyi kullanarak ilk tahrik işlemi Frank Whittle
tarafından gerçekleştirilmiştir. Daha çok havacılıkta kullanılsa da yer tipi olarak
kullanılabilen tipleri de mevcuttur. İtkiden yararlanarak enerji elde edilen turbojet
tipleri ilk örnekleri sayılabilir.
Ardından turbofan, turboşaft ve turboprop gibi tipleri geliştirilmiştir. Turbofanda
itkiden yararlanarak enerji sağlanırken turboprop ve turboşaftta ise mil vasıtasıyla
enerji sağlanmaktadır. Gaz türbinleri çalışma prensibi olarak termodinamik açıdan
Brayton çevrimine dayanmaktadır. Brayton çevriminde hava kompresörde sıkıştırılıp
basınçlandırılırak yanma odasına gönderilmektedir. Yanma odasında yakıt ile enerjisi
artırılan hava yüksek sıcaklıkta türbine gönderilir ve akışkanın enerjisi türbinde
mekanik enerjiye döndürülerek kompresörün sürülme işlemi gerçekleşmiş olur.
Gaz türbinlerinde bu enerjiyi elde ederken yanma odasından yüksek enerjili hava
türbin kademelerine getirilmektedir. Buradaki sıcaklıklar günümüz teknolojisinde
2000 K dolaylarındadır. Türbinde malzeme limitlerinin üzerinde olan bu sıcaklıklarla
başa çıkmanın yolu etkili soğutma teknolojisi geliştirmektir.
Diğer bir yöntem de malzeme teknolojisini geliştirmektir. Soğutma ve malzeme
teknolojisinin yıllar boyunca ilerlemesi farklılık göstermektedir.Malzeme
teknolojisine bakıldığında her on yılda 50 Kelvin miktarında bir sıcaklık dayanımı
sağlarken, türbin giriş sıcaklıkları ise her on yılda bir 170 Kelvin civarında artmaktadır.
İşte bu türbin giriş sıcaklığı ile başa çıkabilmek için soğutma teknolojileri her on yılda
120 Kelvin civarında soğutma sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Buradan da
anlaşılacağı üzere soğutma teknolojileri gelişimi malzeme teknolojisini epey hızlı
geçmektedir.
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Gaz türbinli motorlardaki önemli soğutma tiplerinden birisi de jet çarptırmalı
soğutmadır. Jet çarptırmalı soğutmayı diğer soğutma türlerinden ayıran avantaj ısı
transfer katsayısının artmasıyla sürtünme katsayısının artmasının minimum düzeyde
kalmasıdır. Literatür çalışmasına bakıldığında ısı transfer etkinliğini azaltan en büyük
faktör çapraz akış etkisidir. Bu sebepten dolayı bu çalışmanın literatür tabanlı
doğrulama kısmında çapraz akış etkisini göz önünde bulundaran makalenin HAD
doğrulaması yapılmıştır. Bu çalışmada üç farklı akış çıkış durumu için Nusselt sayısı
değişimi doğrulanmıştır. İlk olarak makaledekine uygun geometri oluşturulmuştur.
Ardından çözüm ağı oluşturulmuş ve ağ yapısından bağımsızlık için üç farklı analiz
yapılmıştır. Bağımsızlığın sağlandığı 1.96 milyon elemanlı model ile çalışmaya devam
edilmiştir. Düzgün dağılımlı akış elde edebilmek amacıyla akış tam gelişmiş hale
getirilerek plakaya sokulmuştur. Modelde diğer yüzeyler sabit sıcaklık sınır şartında
tutulmuştur. Türbülans modeli olarak 𝑘 − 𝜔 SST türbülans modeli kullanılmıştır.
Akışın iki yönden de çıktığı durumda çapraz akış etkisinin minimum olduğu ve
ortalama Nu sayısı değerlerinin en yüksek olduğu gözlemlenmiştir.Ayrıca tüm akış
düzenlemeleri için elde edilen sonuçlar literatürde bulunan korelasyonlar ile
karşılaştırılmış en uygun çözümü veren akış düzenlemesinin akışın iki yönden çıkış
yaptığı düzenleme olduğu sonucuna varılmıştır.
Kanatçık kılıfı soğutma analizlerine başlanmadan önce geometri elde edilmiş ve
çalışmanın farklı delik konfigürasyonları ve plaka yükseklikleri için incelenmesi
gerektiği belirlenmiştir. Toplamda biri tek sıra dizilimli diğer ikisi şaşırtmalı dizimli
olacak şekilde 2x7, 3x4 ve 3x5 delik dizilimleri incelenmiştir. Her dizilim için jetler
ile hedef plaka arası mesafenin jet çapının 4, 5 ve 6 katı olan uzaklıklarla beraber
toplamda dokuz analiz incelenmiştir. Analizler için çözüm ağı yapısı oluşturularak ağ
yapısından bağımsızlık çalışması tamamlanmıştır. Bağımsızlığı sağlayan eleman
sayısı 35 milyon civarındadır. Türbin birinci kademe kanatçık kılıfı kullanılacağından
rotor ile kanatçık kılıfı arasındaki uç açıklığında ısı taşınım katsayısı ve sıcaklık
belirlenerek sınır şartlarına girdi yapılmıştır.
Katı sıcaklık dağılımı da merak edildiğinden bileşik ısı transferi çözümü yapılması
gerekmiştir. Katı modeller olarak türbin muhafazası, çarptırma plakası ve kılıf
metalinden oluşmaktadır. Sıcaklıkların kılıf malzemesi olarak kullanılan metal
sıcaklığından aşağıda kalması gerekmektedir. Akışkan girişinde kullanılan kütlesel
debi mertebesi tipik bir turboşaft motorunun ilgili bölgesinde kullanılan debi miktarı
kadardır. Basınç sınır şartları da yine türbin birinci kademesine uygun olarak
girilmiştir.
Analiz sonuçları incelendiğinde en iyi soğutma performasının şaşırtmalı dizilime ait
3x4 dizilimli ve jet ile hedef plaka yüksekliğinin çapın 4 katı olduğu durumda elde
edildiği görülmüştür.Yüzeyden en fazla ısıyı çeken dizilim olduğu gibi metal
sıcaklıkları da dayanım sıcaklıklarının altında kalmıştır.
Tüm konfigürasyonlarda ısı transferini azaltabilecek olan çapraz akış etkisi
görülmemiştir. Yani jetler biribirini etkilemeden hedef yüzeye çarpmaktadırlar. En iyi
performansı sağlayan dizilimde jet hızları diğer konfigürasyonlara göre daha
yüksektir. Her bir konfigürasyonda hedef yüzey ile jetler arasındaki mesafe arttıkça
soğutma performansının düştüğü görülmüştür. En iyi performans veren konfigürasyon
için 𝑘 − 𝜀 RNG türbülans modeli baz alınarak analiz tekrarlanmış ve yüzeyden
çekilen ısı miktarında %10 civarında düşüş gözlemlenmiştir.
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İkinci bir türbülans modelinin kullanılmasının sebebi literatürde jet akışlarında yoğun
şekilde iki modelin karşılaştırılmasından kaynaklanmaktadır. Türbülans modelleri
arasındaki fark da belli ölçüde ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca aynı jet çarptırma
plakası yüksekliğine sahip ve aynı X/D uzunluğuna sahip 3x4 dizilim ve 3x5 dizilim
konfigürasyonları karşılaştırılarak Y/D etkisi incelenmiştir.
Bu durumda Y/D uzunluğu fazla olan 3x4 dizilim konfigürasyonunun daha iyi sonuç
verdiği ortaya konmuştur. Literatürde şaşırtmalı dizilim için en yaygın kullanılan
korelasyonlardan üç tanesi incelenmiştir. Bunlar Florscheutz, Goldstein ve Martin’e
ait korelasyonlardır. Bu korelasyon sonuçları ile HAD modelinden elde ettiğimiz
sonuçlar karşılaştırılmış ve en yakın sonucu veren korelasyon olarak Florscheutz
korelasyonu belirlenmiştir.

xxi

xxii

OPTIMIZATION OF SHROUD COOLING BY JET IMPINGEMENT ON
GAS TURBINE
SUMMARY
Since ancient times, human beings have developed so many machines which have
simple functions and have extended to complex ones in order to meet energy Before
the industrial revolution, human beings benefited from animal power and nature,
especially human power, as an energy source. In nature, this need has been met with
mostly wind and rivers, and these resources have started to be insufficient over time.
With the industrial revolution, a serious energy requirement has emerged since the
17th and 18th centuries. Moreover, the machine technology used to meet this
requirement has also developed. Today, our energy needs are met by renewable energy
sources as well as resources such as coal, natural gas, oil and nuclear. Gas turbines are
at the forefront of the machines developed to meet the technological need for energy.
Even though mostly used in aviation, there are also types that can be used as ground
type. The first examples of turbojet types, which generate energy by utilizing the
thrust, can be counted. As the time going by, types such as turbofan, turboshaft and
turboprop were developed. While energy is provided by using the thrust in the
turbofan, energy is provided by the shaft in the turboprop and turboshaft. Gas turbines
are thermodynamically based on the Brayton cycle as their working principle. In the
Brayton cycle, the air is compressed and pressurized in the compressor and sent to the
combustion chamber. The air, whose energy is increased by the fuel in the combustion
chamber, is sent to the turbine at high temperature, and the energy of the fluid is
converted into mechanical energy in the turbine stages, thus driving the compressor.
While obtaining this energy in gas turbines, high-energy air is brought from the
combustion chamber to the turbine stages. The temperatures here are around 2000 K
in today's technology. The way to cope with these temperatures, which are above the
material limits in the turbine, is to develop effective cooling technology. Another
method is to improve material technology. The progress of cooling and material
technology over the years varies. Considering the material technology, it provides a
temperature resistance of 50 Kelvin every ten years, while the turbine inlet
temperatures increase by around 170 Kelvin every ten years. To handle with this
turbine inlet temperature, cooling technologies have been developed to provide
cooling around 120 Kelvin per decade. As it can be understood from here, the
development of cooling technologies exceeds material technology quite rapidly. One
of the important cooling types in gas turbine engines is jet impingement cooling. The
advantage that distinguishes jet impingement cooling from other cooling types is that
the increase in the friction coefficient remains at a minimum level with the increase in
the heat transfer coefficient.
When we look at the literature study, the biggest factor that reduces the heat transfer
efficiency is the cross flow effect. For this reason, in the literature-based validation
part of this study, CFD validation of the article considering the cross-flow effect was
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performed. In this study, the Nusselt number variation is verified for three different
flow output states. First of all, geometry was created in accordance with the article.
Then, a mesh structure was created and three different analyzes were made for
independency from the mesh structure. Work continued with the model with 1.96
million elements, in which independency was ensured. In order to obtain a uniform
flow, the flow is fully developed and inserted into the plate. In the model, other
surfaces are kept at constant temperature boundary condition. The k-ω SST turbulence
model was used as the turbulence model. It has been observed that the cross flow effect
is minimal and the average Nu number values are the highest when the flow exits from
both directions. In addition, the results obtained for all flow arrangements were
compared with the correlations found in the literature, and it was concluded that the
flow arrangement that gave the most appropriate solution was the arrangement where
the flow exited from both directions. Before starting the shroud cooling analysis, the
geometry was obtained and it was determined that the study should be examined for
different hole configurations and plate heights. In total, 2x7, 3x4 and 3x5 hole arrays
were examined, one of which was single-row and the other two were staggered. For
each array, a total of nine analyzes were analyzed, with the distance between the jets
and the target plate being 4, 5, and 6 times the jet diameter. A mesh structure was
created for the analyzes and the independence study from the mesh structure was
completed. The number of elements in mesh who ensure independence is around 35
million. Since the turbine's first stage rotor will be used, the heat transfer coefficient
and temperature in the tip clearance between the rotor and the shroud have been
determined and input to the boundary conditions has been made. Since the solid
temperature distribution was also curious, a conjugate heat transfer solution was
required. Solid models consist of turbine casing, impingement plate and shroud metal.
The temperatures must remain below the metal temperature used as the shroud
material. The mass flow rate used at the fluid inlet is as much as the flow rate used in
the relevant region of a typical turboshaft engine. Pressure boundary conditions are
also entered in accordance with the first stage of the turbine. When the analysis results
were examined, it was seen that the best cooling performance was obtained in the case
of the 3x4 array belonging to the staggered array and the height of the jet and the target
plate was 4 times the diameter. The metal temperatures remained below the limit
temperatures as well as the array that absorbs the most heat from the surface. No crossflow effect, which could reduce heat transfer, was observed in all configurations. In
other words, the jets hit the target surface without affecting each other. Jet speeds are
higher in the configuration that provides the best performance compared to other
configurations. It was observed that the cooling performance decreased as the distance
between the target surface and the jets increased in each configuration. For the best
performing configuration, the analysis was repeated based on the k-ε RNG turbulence
model and a 10% decrease in the amount of heat removed from the surface was
observed. The reason for using a second turbulence model is due to the intense
comparison of the two models in jet flows in the literature.
The difference between turbulence models has also been tried to be revealed to a
certain extent. In addition, the Y/D effect was investigated by comparing the 3x4 and
3x5 configurations with the same jet impengement plate height and the same X/D
length. In this case, it has been shown that the 3x4 configuration with more Y/D length
gives a better ending. Three of the most commonly used correlations for staggered
sequencing in the literature are examined. These are the correlations of Florscheutz,
Goldstein and Martin. These correlation results were compared with the results
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obtained from the CFD model, and Florscheutz correlation was determined as the
correlation that gave the closest result.
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GİRİŞ
Gaz türbinli motorların tarihi M.Ö 130 yılına kadar uzanmaktadır. İlk ürünler Yunan
matematikçi ve mühendis Hero’nun tasarladığı buhar türbini yada bilinen adıyla
“aeolipile” olarak bilinmekte olup Şekil 1.1 de gösterilmiştir. [1].

Şekil 1.1: Heronun aeolipile tasarımı [2].
Gazdan elde edilen bir tepki kuvveti ile ilgili ilk teoremi ise Newton ileri sürmüştür.
1791 yılında ise gaz türbini temeli diyebileceğimiz başarılı bir çalışamayı ise John
Baber yapmıştır. Yanma sonrası gazın egzostan atılarak elde edilen tepkiyi tahrik
işleminde kullanmayı ilk başaran kişi ise Frank Whittle olmuştur. 1936 yılında elde
edilen motorun geliştirimesi amacıyla Frank Whittle girişimlerde bulunurken
Almanlar Hans Von Ohain tarafından geliştirilen HES -3B motoruyla bir deneme
yaptıysalar da ilk başarılı uçuş Whittle ın geliştirdiği Power Jet W1 jet motoru ile 1941
yılında yapılmıştır. İkinci Düya Savaşıyla birlikte jet motor kullanımı artarak
günümüze kadar devam etmiştir [3].
1

Şekil 1.2: Frank W. tarafından geliştirilen power jet w1 [3].
Şekil 1.2’de görüldüğü gibi günümüzde ise yaygın olarak kullanılan gaz türbinli motor
çeşitleri şöyledir;
•

Turboşaft

•

Turbojet

•

Turboprop

•

Turbofan

Temel olarak tüm motor tipleri ana tip olarak turbojet şeklinde düşünülebilir. İsterlerin
farklılığına bağlı olarak ve kullanım amaçları doğrultusunda bu çeşit etrafında çeşitli
eklemeler yapıldıkça diğer motor tipleri meydana gelmiş olur.
Kullanım alanlarına baktığımızda savaş jetleri gibi yüksek itki gerektiren motorlarda
turbojet, yolcu uçaklarında turbofan, düşük hızda yüksek verim gösteren turboprop
motorlar ve gücün türbin kullanarak şafta aktarıldığı helikopterlerde ise turboşaft
motor kullanılmaktadır. Tüm çeşitlerin aslında istenen itkiyi elde etmek için
gerektirdiği hız ve akışkan debisine göre farklılaştığı bilinmelidir. Motorlara ait
görseller Şekil 1.3’te verilmiştir.

2

Şekil 1.3: Gaz türbin çeşitleri [4].
Gaz türbinlerine yukarıda verilen çeşitlere ek olarak turboşaft motor da örnek
verilebilir. Aşağıdaki Şekil 1.4’te bir turboşaft motoru ve onun komponentleri
gösterilmiştir.

Şekil 1.4: Gaz türbinli motor çeşitleri [5].
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Ayrıca turbofan motorlarda bypass faktörü önem taşımaktadır. Aslında bypass oranı
motor çekirdeği dışından akan görece olarak soğuk havanın motor çekirdeğinden
geçen sıcak havanın kütelesel debisine oranıdır. Bu oran düştükçe motor
çekirdeğinden geçen hava debisi artmış, yani elde edilen itki artmış demektir. Gaz
türbin motorları üzerindeki gelişmeler son zamanlarda geniş kapsamlı araştırma
konularından birisidir. Gaz türbinli motorlarda kullanılan termodinamik çevrim
George Brayton tarafından 1870’li yılların başında geliştirilmiş Brayton çevrimidir.
Açık çevrime göre çalışan bu çevrime hava standartı kabulü eklendiği takdirde kapalı
bir termodinamik çevrim haline gelmiş olur. Bu çevrime yani Şekil 1.3’e göre çalışan
gaz türbin motorları atmosfer havasını kompresör vasıtasıyla emerek yüksek basınç ve
sıcaklığa sıkıştırır. Sıkışan hava yakıtın yakıldığı yanma odasına girer.
Şekil 1.5’te görüldüğü gibi yanma odasından verilen ısı ile sıcaklığı artarak çıkmış
olan gazlar türbinde genişleyerek iş yaparlar ve sonrasında çevreye ısı vererek çevrimi
tamamlamış olurlar [6].

Şekil 1.5: İdeal Brayton çevrimi [6].
Yukarıdaki çevrimde yanma odasında ısı girişi olduğu kısımda ve ısının çevreye
atıldığı kısımda basıncın sabit kaldığı görülmektedir. Fakat gerçek çevrimde sistemin
sürtünme gibi tersinmezliklerinden kaynaklı olarak basınç düşüşü azda olsa
gerçekleşecektir ve çevrim idealden uzaklaşmış olacaktır. Başka bir deyişle gerçek
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sistem izantropik değildir. Gerçek sistemdeki entropi artşının sebebi de budur. Gerçek
ile ideal çevrim arasındaki fark Şekil 1.6 da gösterilmiştir.

Şekil 1.6: İdeal ve gerçek Brayton çevrimi arasındaki fark [6].
Gaz türbin motorlarında verimi artırmanın yollarından birisi yanma odası çıkış
sıcaklığını artırmaktır çünkü bu sıcak gazlar ile itki elde edilmektedir. Bu noktadaki
sıcaklık türbinin basınç oranını da belli bir aralıkta tutulmasını gerektirir. Şekil 1.5’te
görüldüğü gibi türbine giriş sıcaklığında (3 noktası) basınç oranının artmasıyla net iş
en yüksek değerine gelecek ve bu noktadan sonra tekrar azalmaya başlayacaktır.
Dolayısıyla azalan net işi karşılamak için akışkanın kütle debisi artırılmalıdır. Bu
durumun dezavantajı ise komponent bazında daha büyük tasarım gerektirmesi ve
maliyeti artırmasıdır. Bu yüzden net iş ile ısıl verim arasında optimizasyon
gerekmektedir. Şuan kullanılan bir çok gaz türbininde basınç oranı aralığı Şekil 1.7 de
gösterildiği gibi 10-16 arasında sınırlandırılmıştır. Yanma odasından çıkan gazların
yüksek sıcaklığına maruz kalan türbin kanatçıklarının bu dayanımı sağlaması
gerekmektedir. Gaz türbinlerinde kullanılan havanın işlevlerinden biri yanma için
gerekli oksidasyonu sağlamak ve komponent dayanımını artırmaktır. Bu dayanımı
artırmanın yolu da türbin soğutmasının etkin bir şekilde yapılmasından geçmektedir.
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Şekil 1.7: Brayton çevrimi ısıl verim ve basınç oranı grafiği [6].
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GAZ TÜRBİNLİ MOTORLARDA SOĞUTMA ÇEŞİTLERİ
2.1 Soğutma Gereksinimi ve Gelişimi
Türbin soğutma işlemleri ilk defa 2.Dünya Savaşı zamanında Almanlar tarafından
kullanılmıştır. Ardından yapılan çalışmalar Almanların bu çalışmaları baz alınarak
devam ettirilmiştir [7]. Gaz türbinlerinde yanma odasında sıcaklık artışıyla verimin
arttığı fakat ordan geçen akışkanın türbinde genişlerken malzeme limit sıcaklıklarının
bu dayanımı sağlaması gerektiği belirtilmişti. Bu kapsamda yanma odası gövdelerinin
de soğutulması önem taşımaktadır. Türbin özelinde düşünüldüğünde en sıcak parçalar
nozul kılavuz kanatları (NGV), rotor kanatçıkları, kanatçık kılıfı (shroud) gibi
parçalardır. Yanma odasından çıkan akışkan nozul kılavuz kanatlarına çarptığında
kanadın hücum kenarında statik sıcaklık ve basınç yükselmesi aşikardır. Rotor
kısmında ise dönme hareketi olduğundan sıcaklık kısmen teğetsel yönlerde
dağılacaktır. Kanatçık kılıfıda dahil olmak üzere tüm bu parçalar özelinde jet
çarptırma, film soğutma, küçük kanat koyarak soğutma (pin-fin), U şekilli serpantin
kanallar vasıtasıyla soğutma yapılarak komponentlerin ve sistemin verimi artırılmaya
çalışılır. Zamanla alaşımların geliştirilmesiyle türbin giriş sıcaklıkları 2000 K bandına
kadar gelmiştir. Hava soğutmalı türbinler olduğu gibi su soğutmalı türbinlerde
mevcuttur. Hava soğutmalı türbinlerde soğutma havası kompresörden çekilmektedir.
Soğutma işleminin tarihsel gelişimini ve türbin giriş sıcaklığının değişimi Şekil 2.1’de
görülmektedir. Şekil 2.1 de görüldüğü gibi nikel bazlı alaşımlar yerine termal kaplama
(TBC) kullanılması malzeme limit sıcaklığını oldukça artırmaktadır. Ayrıca
oksidasyon ve korozyon direncini büyük ölçüde artırılmsaına olanak sağlamaktadır.
Türbinlerin su soğutmadan ziyade daha farklı bir bakış açısı olan hava soğutmalı
yapılmasının başlıca sebepleri; yapısından dolayı kimyasal reaksiyon etkisi minimize
edilmiştir, suya oranla maliyet etkinliği yüksektir ve gerekli soğutma yüzey alanını
sağlamak hava ile daha kolay yapılabilir. Aşağıda soğutucu akışkan olarak havanın
kullanıldığı başlıca türbin kanat ve diğer yapılarında başlıca kullanılan en bilinen
soğutma tiplerinden bahsedilmiştir.
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Şekil 2.1: Yıllara göre soğutma işlemi ve türbin giriş sıcaklığının değişimi [8].
Türbin kanatlarında, kanatçık kılıflarında ve yanma odasındaki soğutma temel olarak
iç ve dış soğutma teknikleriyle gerçekleştirilmektedir. Dış soğutma yöntemleri genel
olarak film soğutma ve terletmeli soğutma olarak ikiye ayrılabilir. Bu tip soğutmalarda
türbin giriş sıcaklığı arttıkça kullanımı zorlaşmaktadır [9]. Diğer taraftan iç soğutma
yöntemleri ise jet çarptırmalı soğutma, efüzif soğutma olarak düşünülebilir. Bunların
dışında pin-fin ve rib soğutma olarak bilinen yöntemlerde mevcuttur.Türbin
kanatçıklarında soğutma yapılırken dikkate alınması gereken unsurlar şunlardır;
•

Tüm gaz türbini verimi ve güç çıktısıyla beraber kanatçık komponentlerinin
ömür gereksinimi

•

Çevre koşullarının değişmesine bağlı olarak motorun başlatma ve kapatma
durumları

•

Yanma odasından gelen sıcaklık,basınç ve hız profilleri

•

Kompresörden çekilen soğutma havasının motorun tüm çalışma zamanı
boyunca gereksinimleri karşılayabilmesi

•

Kanatçık malzemelerinin operasyon sıcaklıkları önemlidir çünkü türbin
kanatçıkları yüksek hızlarda ve yüksek sıcaklıklarda santrifüj etkiye uzun süre
maruz kaldığından sürünme (creep) oluşma tehlikesi ortaya çıkmaktadır.

•

Ayrıca türbin kanatçıklarında ön kademeler daha yüksek basınç ve sıcaklığa
maruz kaldığından dolayı soğutma verimi daha yüksek olan film ve jet
8

çarptırmalı soğutmaya maruz bırakılır. Diğer taraftan kanatçık soğutmasında
yanma odasından gelen sıcaklık dağılımı düzgün (uniform) değildir .Bu
sıcaklık profilinin radyal değişimi (RTDF) ve teğetsel değişimi (OTDF)
soğutma tasarımında önem taşımaktadır. Kanatçık uçları gibi bölgelerin
tasarımında bu profiller önem taşımaktadır. Sıcaklık profilleri Şekil 2.2’de
gösterilmiştir.

Şekil 2.2: Yanma odasından gelen sıcak gaz profilleri [8].
2.2 Film, Efüzif ve Terletmeli Soğutma Yöntemi
Soğutma yöntemlerinin temelinde kanatçıkların içine oyuklar açılarak kompresörden
çekilen soğutma havasının bu kanallardan geçirilerek metalde iletimle ve oyukların
içinde ise taşınımla ısı transferi gerçekleşir. Bu yüzeylerde ısı taşınım katsayısı yüksek
tutulmaya çalışılır. Daha efektif bir soğutma için ise jet çaptırma, film soğutma
yöntemleri geliştirilmiştir. Soğutma için kompresörden çekilen hava nekadar fazla ise
ana akış kısmındaki debi o oranda azalacaktır. Elde edilen itkiyi sağlayan şey de ana
akış yolu olduğu için soğutma için kullanılacak akışkan miktarı önem arz etmektedir.
Aşağıdaki Şekil 2.3’te de görüldüğü gibi gaz türbin kanatçıklarında kompresörden
çekilen soğutucu akışkanın kanatçık içindeki deliklerden geçirilerek kanatçık dış
yüzeyinde metal ve ana akış arasında koruyucu bir tabaka görevi gördüğü soğutma
tipidir. Film soğutma uygulanan yüzeylerde sıcaklıklar uniform kalmaz ve koruyucu
tabaka uzun mesafelerde etkisini yitirir. Bu durum film soğutma yönteminin
dezavantajlarından birisidir [9].
Film soğutma yöntemi iç soğutma yöntemlerinden farklı olarak yüzeyi direk olarak
korurken aslında geçtiği deliklerden ısıyı çektiği için bu yönden bakıldığında iç
soğutma yöntemiyle benzerlik gösterir.
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Şekil 2.3: Soğutma çeşitleri [9].
Yine gaz türbinlerinde kullanılan diğer soğutma çeşidi ise terletmeli (transpiration)
soğutmadır. Bu yöntemde ise soğutulan yüzey gözenekli yapıda yapılır ve soğutucu
akışkan bu gözenekli yapıdan geçmeye zorlanır. Gözenekli yapıda ısı transfer alanı
artacağından dolayı ısı transferi daha etkili olur.
Bunun dışında bir yüzey ile ayrılmış ve soğutucu akışkan ile sıcak taraf arasında
zorlanmış taşınımla meydana gelen soğutma biçimi en eski kullanılan soğutma
biçimlerinden biridir ki kanat içindeki aralıkların uzunluğu ve türbülans etklerinden
dolayı kullanımı oldukça kısıtlıdır.Yine gaz türbinlerinde özellikle yanma odası
kısmında kullanılan bir soğutma çeşidi de efüzyonla soğutmadır. Bu soğutma tipinde
açılı veya düz olarak şaşırtmalı dizilimle veya tek sıra dizilimle yerleştirilmiş
deliklerden geçirilen basınçlı hava sıcak yüzeye çarptırılarak sıcak akışla yüzey
arasında koruyucu bir tabaka meydana getirir.
Yukarıda da belirtildiği daha etkili yöntemlerden diğeri ise jet çarptırmalı soğutmadır.
Çarptırmalı soğutma en temelinde soğutma havasının çeşitli dizilimlerle delikli
plakadan geçirilerek soğutmanın yapılacağı hedef yüzeye çarptırılarak gerekli
soğutmayı sağlaması şeklindedir [9]. Aşağıdaki Şekil 2.4’te ise bu soğutma tiplerinin
şematize edilmiş hali görülmektedir.
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Şekil 2.4: Soğutma yöntemleri [11].
2.3 Jet Çarptırma İle Soğutma
Tezin motivasyonunu da oluşturan soğutma tipi düz plakada jet çaptırmalı (jet
impingenment) soğutmadır. Jet çarptırmalı soğutmanın üstünlüğü diğer tek fazlı
soğutma tipleriyle karşılaştırıldığında en yüksek ısı transfer katsayısı artışını
sağlamasıdır. Yüksek basınç türbininde neredeyse tüm soğutma tipleri türbülanslı akış
içermektedir ve Reynold sayısı 10000 ile 60000 arasında değişmektedir. Isı transfer
katsayısının artırılması bazı türbülans akış mekanizmaları ile sağlanmaya çalışılır.
Bunlardan başlıcaları sınır tabakanın bozulması, vorteks yapılarının oluşturulması ve
kayma gerilmesinin oluşturulmaya çalışılmasıdır. İşte jet çarptırmalı soğutma yüzey
üzerinde doğrudan soğutucu akışkanı etkileyerek sürekli yenilenen sınır tabaka
oluşmasını sağlar. Ayrıca gaz türbinlerinde soğutma yüzey alanını artırmak ısı
değiştiricilerinde olduğu gibi temel amaç değildir ama önemlidir. Çünkü gaz
türbinlerinde komponent bazında yüzey alanının hacme oranı küçük kalmaktadır.
Şekil 2.5’te görüldüğü gibi yerel ısı transfer katsayısını artırmanın kanalda tam
gelişmiş türbülanslı akış için çeşitli yöntemleri mevcuttur. Gaz türbinli motorlarda ısı
transfer katsayısının artmasının en büyük dezavantjı sürtünme katsayısını da
artırmasıdır. Bu durumu önemlidir çünkü motorda bu bölgelerde yalnızca belli bir
basınç düşüşüne izin verilir. Çünkü bu sürtünme değeri motordan çekilen yararlı iş
değerini azaltmakta hatta itki değerini de etkilemektedir. Dolayısıyla etkili soğutma
için ısı transfer katsayısını artırmakla beraber basınç kaybı oluşturacak sürtünmenin o
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kadar artması istenmez. Elbette jet çarptırmalı soğutmada jet akışın oluşması için belli
bir basınç farkına ihtyaç duyulacaktır fakat çarpma yüzeyinde jet davranışından dolayı
oluşan basınç kaybı ihmal edilebilir mertebelerdedir. Şekil 2.5’te görüldüğü üzere ısı
transferindeki artışın sürtünmedeki artışa eşit olduğu bölge içinde kalan yani Reynolds
benzeşimi içinde kalan tek soğutma biçimi jet çarptırmalı soğutmadır. Yine Şekil
2.5’te görüldüğü üzere ısı transfer katsayısı ve sürtünme katsayısı ilişkisi bakımından
en etkili soğutma biçimi jet çarptırmalı soğutmadır.

Şekil 2.5: Isı transfer katsayısı ile sürtünme katsayısı artışı [12].
Gaz türbinlerinde jet çarptırmalı soğutma nozul kılavuz kanatçıklarında veya dönen
rotor yapısında kullanıldığı gibi kanatçık kılıfında da kullanılmaktadır. Jet çarptırmada
jetin çarptığı soğutulan yüzey hedef plaka olarak adlandırılırken jetin geçtiği plaka ise
çarptırma plakası olarak adlandırılır [13].

Jet çaptırmalı soğutmada çarptırma

plakasındaki delik sayısı ve konfigürasyonu, hedef plaka tipi veya jetin açılı
gönderilmesi gibi bir çok etki incelenebilir. Hedef plaka iki durumda karşımıza çıkar.
Bunlar düz ve eğri hedef plakalardır. Aşağıdaki Şekil 2.6’da eğri hedef plaka olarak
adlandırılan bir kanatçıktaki hücum kenarı çarptırmalı soğutması görülmektedir.
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Şekil 2.6: Eğri hedef plaka [13].
Türbülaslı jet çarptırmayı anlayabilmek için akış fiziğinin anlaşılması gerekmektedir.
Jetin düz plakaya çarpması incelendiğinde tekli veya çoklu jet yapısında olduğu gibi
delik veya yarık şeklinde de karşımıza çıkabilir. Jet çarptırmayı etkileyen önemli
parametreler jet ile hedef plaka arasındaki mesafe, jetlerin akış yönü ve ona dik
yöndeki birbirleri arasındaki mesafe, ve çapraz akış (cross flow) etkisidir.
Jet karaketeristiğini anlamak için akış nozuldan çıktıktan sonra 4 bölgeye ayrılabilir.
İlk bölge potansiyel çekirdek bölgesidir. Bu bölgede akışın hızının sabit kaldığı kabul
edilir ve çekirdek bölgesinin ucuna kadar olan kısmı içerir. Potansiyel çekirdek bölgesi
uzunluğu dairesel nozul için nozul çapının 6-7 katı iken yarık tipindeki jetler için yarık
genişliğinin 4.4 ile 7.7 katı arasında değişmektedir. Jet karakteristiğindeki diğer
önemli bölge ise akışın potasiyel çekirdek bölgesinden sonra oluşan ve merkezdeki jet
hızının enine doğru yayılma gösterdiği bölgedir. Etrafındaki durgun akıştan dolayı
jetin hızında bir azalma meydana gelecektir. Dairesel jet için bu hız nozul mesafesiyle
ters orantılıyken yarık şeklindeki jet için nozul mesafesinin karekökü ile ters
orantılıdır.
Şekil 2.7’de görüldüğü üzere üçüncü bölge ise akışın yön değiştirmeye başladığı
bölgedir. Burada akışın radyal yöndeki komponenti de mevcuttur. Bu bölgede akışkan
iyice yavaşlayarak hedef plakaya çarpar. Bundan dolayı bu bölgeye jet çarptırma ya
da durma noktası (stagnation point) bölgesi denir.
Son bölge ise akışın çarptıktan sonra hedef plakaya paralel olarak hareket ettiği duvar
jet bölgesidir. Duvarda ve serbest yüzeyde akışkan hızı sıfırdır ve bu bölgenin çözümü
için sınır tabaka teorisi kullanımı şarttır. Bazı araştırmacılar potansiyel çekirdek
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bölgesi ile serbest jet bölgesinin ikisini birden serbest jet bölgesi olarak kabul
etmektedir [14].

Şekil 2.7: Jet akışı bölgeleri [15].
Jet çarptırmalı soğutmada ısı transferi mekanizmaları oldukça karışıktır.Jet yapısı
düşünüldüğünde durma noktasında hız sıfır olduğundan ısı transferinin olmayacağı
düşünülebilir ama bu düşünce yanlıştır çünkü durma noktası her daim düzensizdir ve
ince laminer sınır tabakadan dolayı bu bölgede ısı transfer katsayısı oldukça yüksektir.
Durma noktasından uzaklaştıkça ısı transferi azalacaktır.
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LİTERATÜR VE TEZ ÇALIŞMASININ AMACI
3.1 Literatür Çalışması
Literatürde jet çarptırmalı soğutma incelenirken analitik ve deneysel olarak çalışmalar
yapılmıştır. Isı transfer modellerinde en yüksek ısı transfer katsayısı; hedef plakanın
yerleştirildiği uzunluğun, potansiyel çekirdek bölgesi uzunluğuna eşit olduğu durumda
gözlenmiştir.
Bu doğrultuda geliştirilmiş analitik yaklaşımda radyal simetri kabulü ve enerji
denkleminin entegrasyonu ile jet ile hedef plaka arasındaki mesafe oranı 6 dan küçük
durumlar için Nusselt sayısını aşağıdaki gibi ifade etmişlerdir [16].
̅̅̅̅
Nu = 1.09Pr1/3 ReD/21/2

(3.1)

İlerleyen çalışmalar sonsuz genişlikteki ve uniform hıza sahip jetlerde yapılabileceğini
gerçekte ise jetlerin sonlu kalınlıkta ve uniform olmayan hız dağılımından ötürü
bilinen ̅̅̅̅
𝑁𝑢 = 𝐶𝑃𝑟 𝑚 𝑅𝑒 𝑛 ifadesi şeklinde olamayacağını ve buradaki m sayısının
jetten itibaren olan mesafeye bağlılık gösterdiği belirtilmiştir. [21].
Geçmişte yapılan çalışmalar göstermiştir ki; durma noktasındaki bağıntılar analitik
olarak ̅̅̅̅
𝑁𝑢 = 𝐶𝑃𝑟 𝑚 𝑅𝑒 𝑛 ifadesine uymakta ve C değeri dairesel deliklerde 0.88 ile 1.09
arasında değişmekte iken yarık şeklindeki jetlerde ise 1.14 olduğu ; m değerinin 1/3 n
değerinin ise 1/2 olduğu görüşüne varılmıştır [14].
Tek sıralı jetlerde çapraz akış etkisinin ısı transfer karakteristiği üzeine olan etkisi
deneysel olarak araştırılmıştır. Yapılan çalışmada delik çapı 0.254 cm olan 10 sıra
dairesel jet kullanılmış ve jet merkezleri arası mesafe jet çapının 2.5 ile 5 katı arası
değiştirilmiştir. Buna ek olarak jet ile hedef plaka arası mesafe ise 2 ile 6.7 arası
değiştirilerek çapraz akışın jet akışına oranı 1 ile 3 arasında değiştirilerek
incelenmiştir. Daha önce jet çarptırmayla ile ilgili verileri de kullanarak geometrik
benzerlik yoluyla Stanton saysını boyutsuzlaştırmıştır. Bu aşamada çapraz akış
etkisinin dahil edildiği Stanton sayısını çapraz akış etkisini olmadığı Stanton sayısına
bölerek boyutsuzlaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir.
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Yine yarık şeklindeki Re sayısını dairesel jetlere uyarlamıştır. Şekil 3.1’te gösterildiği
gibidir.

Şekil 3.1: Stanton sayısı ve hedef plaka uzaklığı ilişkisi [22].
Bu çalışma sonuçları jetlerin çapraz akış etkisiyle büküldüğünü göstermiş ve jet
etrafındaki simetriyi bozmuştur. Tüm sonuçlar incelendiğinde durma noktasından
itibaren çapın 10 katı kadar pozitif ya da negatif mesafe düşünüldüğünde çapraz akışlı
durumda ortalama ısı transferi daha az olmuştur. Ayrıca bu çalışmada jet ile hedef
plaka arası mesafenin jet çapın 2 katı olduğu durumda, jet merkezleri arasındaki
uzaklığın çapraz akışa etkisi incelenmiştir. Şekil 3.2’de görüldüğü gibi, jetler arası
mesafe arttıkça boyutsuz Stanton sayı oranı hem üst akış bölgesinde hem de alt akış
bölgesinde 1 e yaklaşmıştır. Aynı zamanda çapraz akışın jet akışına oranı M* arttıkça
da üst akış bölgesinde boyutsuz Stanton azalma eğilimi gösterirken, alt akış bölgesinde
ise artma eğilimi göstermektedir. Yine çalışmada varılan bir sonuç ise; çapraz akış
jetleri bükerek çarpma lokasyonlarını akışın alt bölgesine doğru kaydırmakta ve bu
yüzden alt akış bölgesinde Nu sayısı artmaktadır.
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Şekil 3.2: Stanton sayısı ve delik merkezleri arası mesafe ilişkisi [22].
Metzger sonuç olarak çapraz akış durumunu dikkate alarak bu çalışmada aşağıdaki
korelasyonu çıkarmıştır [18].
̅ = 0.0822𝑀∗−0.049 𝑅𝑒𝐷 −0.338
𝑆𝑡

(3.2)

Yapılan bu deneysel çalışmada üç farklı çapraz akış durumu incelenmiştir. Bu
durumlar üç farklı şekilde minimum düzeyde, orta düzeyde ve maksimum düzeyde
çapraz akış isimleriyle verilmiştir. Minimum çapraz akış düzeneğinde jet akışı bir
plakadan geçerek diğerine çarpmakta ve çarptıktan sonra dağılan akış hiçbir şekilde
kısıtlanmamaktadır. Orta düzeyde ise jet çarptıktan sonra iki taraftan kısıtlanmaktadır.
Maksimum çapraz akışta ise akış üç yüzeyden kısıtlanarak yalnızca tek taraftan
çıkışına izin verilmektedir. Yukarıda bahsedilen
görülmektedir.
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tüm durumlar Şekil 3.3’te

Şekil 3.3: Çapraz akış konfigürasyonları [19].
Çalışılan Re sayısı aralığı 1000 ile 21000 arasında değişmekte olup, jet ile hedef plaka
arası boşluk jet çapının 2 ile 16 katı arasında değişmektedir. Jetin açık alan oranı ise
%1 ile 4 arasındadır. Elde edilen sonuçlara göre en iyi ısı transfer performansı
minimum düzeyde çapraz akış olduğunda gözlemlenmiş, orta ve maksimum
seviyedeki çapraz akışlarda ise belli bir oranda ısı transfer performasında düşüş
gözlemlenmiştir [19].
Sıvı kristal ile görüntüleme (LCT) tekniğini kullanarak yapılan diğer bir çalışmada ise
düz bir yüzey üzerine dik açı ile gelen jetlerin oluşturduğu tüm yüzeydeki ısı transfer
katsayısı dağılımı belirlenmiştir. Jetlerin çarptığı bölge üç tarafında yüzey bulunan
diğer tarafı açık bir plakadır. Jet ile hedef plaka arasındaki mesafe sabit tutlurken jet
konfigürasyonu değiştirlmiştir. Jetlerin arasındaki eksenel ve yanal mesafe çapın 3.6
ve 9 katı olacak şekilde düzenlemiştir. Jetler kare düzeninde olup şaşırtmalı değil tek
sıra dizilimlidir.

Jet ile hedef yüzey arası jet çapının 1.25 ile 5.5 arasında

değiştirilmiştir. Jet Reynolds sayısı 14000 ile 65000 arasında değiştirilmiştir.
Deneydeki seyrek düzen, eksenel yönde 4 sıra yanal yönde 3 sıra olacak şekilde
düzenlenmiştir. Yoğun düzende ise eksenel yönde 26 sıra, yanal yönde ise 20 sıra
olacak şekilde düzenlenmiştir. Deney sonuçları ısı transferi ve basınç ölçümleri
açısından incelenmiş ve literatürde Flourscheutz’un vermis olduğu korelasyonla uyum
içinde olmuştur. Ayrıca tek sıralı dizilimle alakalı sonuçlar çapraz akış etkisi
bakımından değerlendirilmiş ve çapraz akış hızının jet akış hızına oranı

𝐺𝑐
𝐺𝐽

ilk 6 sıra

jet için lineer olarak artma eğilimi göstermiştir. Ayrıca yüksek Re sayılarında 6.jet ile
sekizinci jet arası çapraz akış etkisi maksimum değerine ulaşmıştır. Bunun sebebi
olaraksa akışın artık kanalize olmaya başlaması ileri sürülmüştür. Düşük çapraz akış
hızlarında çapraz akış ısı transferini azaltıcı etkiyi sahipken çok yüksek çapraz akış
halinde taşınımın çok daha etki hale gelmesiyle Nu sayısı da artmıştır. Bu durumda ise
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jet dizisinin orta kısımlarında ısı transferi minimum hale gelmiştir. Çalışma sonunda
bulunan korelasyon aşağıda verişmiştir [20].
𝑥

𝑧

𝑧

𝑁𝑢 = 47.1 − 5.5 ∗ (𝐷) + 𝐷 (7.3 − 2.3 ∗ 𝐷) + 𝑅𝑒𝑗𝑒𝑡 (4 ∗ 10−3 − 13 ∗ 10−5 ∗
𝑥

(𝐷) − 1.5 ∗ 10−8 ∗ 𝑅𝑒𝑗𝑒𝑡 ) +

𝐺𝑐

𝐺𝐽

𝑥

𝑧

(61.2 − 13.7 ∗ 𝐷 − 28 ∗ 𝐷)

(3.3)

Jet çarptırmada bir çok etkiyi göz önüne alan çalışmada; tek sıra dizilimli jetlerin ve
şaşırtmalı dizimli jetlerin çapraz akış etkisinde ısı transfer katsayıları ve akış
karakteristiklerini incelemiştir. Tek sıra dizilim için akış yönünde jetler arası uzaklık
5 ile 15 jet çapı arasında, şaşırtmalı dizilim için ise jetler arası uzaklık 5 ile 10 jet çapı
arasında değiştirilmiştir. Akışa dik diğer yönde ise jetler arası uzaklık 4 ile 8 jet çapı
arasında değiştirilmiştir. Tüm bu durumlar jet ile hedef plaka arası uzaklık jet çapının
1 ile 3 katı arasında değiştirilerek yapılmıştır. Ayrıca akışa dik yöndeki sıra sayısı 10
olacak şekilde ayarlanmıştır. Ortalama jet Re sayısı 5000 ile 50000 arasında
değişmiştir. Akışa dik yöndeki jetlerin Re sayısı ise 2500 den 70000’e kadar değiştiği
görülmüştür. Kanalın çapraz akış hızının jet hızına oranı ise 0 ile 0.8 arasında
değiştirilmiştir. Bulunan sonuçlara bakıldığında akışa dik yönde delikler arası mesafe
delik çapının 4 katı olduğunda ve hedef plaka delik çapı kadar uzaklığa konulduğunda
akış yönündeki dağılım en düzensiz halini almıştır. Yine hedef plaka jet çapının 3 katı
mesafeye konulduğunda ve akışa dik yönde jetler arası mesafe çapın 8 katı uzaklıkta
düzenlendiğinde, akış doğrultusunda en düzgün dağılım elde edilmiştir. Akış
yönündeki dağılımın düzenli veya düzensiz olmasının, akış doğrultusunda delikler
arası mesafeye veya düzene bağlı olmadığı saptanmıştır. Ayrıca son sıradaki jetlerin
Nu sayısının çapraz akışdan önemli ölçüde etkilenmediğini belirtmişlerdir. Tek sıra
dizilim ve şaşırmalı dizilime göre ısı transfer katsayısı korelasyonları verilmiştir. Jet
merkezleri arası uzaklık az ise ve hedef plaka uzaklığı fazla ise çapraz akış etkisinin
artması ısı transferini azaltıcı etki yaparken, jet metkezleri arası uzaklık artırılıp hedef
plaka yakınlaştırıldığında ısı transfer etkisinin artacağı belirtilmiştir. Jet merkezleri
arasındaki uzaklıkların büyük olduğu durumlarda delik diziliminin tek sıra ya da
şaşırtmalı olmasının ısı transferi üzerinde ciddi bir etkisi olmadığını fakat jet
merkezleri arasındaki uzaklığın nispeten küçük olduğu durumlarda tek sıra dizilimli
jetlerin şaşırtmalı dizilime göre çok daha etkili ısı transfer karakteristiği olduğunu
belirtmişlerdir. Tek sıralı jetlerde akışın kanalize olmasından dolayı çapraz akışın
olumsuz etkilerini minimize ettiğini belirtmişlerdir. Tek sıra veya şaşırtmalı dizilim
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için korelasyonlar Çizelge 3.1 ve Çizelge 3.2 de verilmiştir. Çalışma sonucunda
şaşırtmalı dizilimde tek sıra dizilime göre daha az ısı transfer katsayısı elde edilmiştir.
Çalışma sonunda geometrik özellikler ve çapraz akış etkisinin de dahil edildiği
korelasyon aşağıda verilmiştir [21].
𝑧

𝐺

𝑛

𝑁𝑢 = 𝐴 𝑅𝑒𝑗𝑚 (1 − 𝐵 [(𝐷) (𝐺𝑐 )] )𝑃𝑟 1/3

(3.4)

𝐽

𝑥

𝑦

𝑧

A, m, B ve n = C( 𝐷𝑛)𝑛𝑥 ( 𝐷𝑛)𝑛𝑦 ( 𝐷𝑛 )𝑛𝑧

(3.5)

Çizelge 3.1: Şaşırtmalı dizilim korelasyon katsayıları.
Katsayı
A
m
B
n

Değerler
C
1.87
0.571
1.03
0.442

nx
-0.771
0.028
-0.243
0.098

ny
-0.999
0.092
-0.307
-0.003

nz
-0.257
0.039
0.059
0.304

Çizelge 3.2: Tek sıra dizilim korelasyon katsayıları.
Katsayı
A
m
B
n

Değerler
C
1.18
0.612
0.437
0.092

nx
-0.994
0.059
-0.095
-0.005

ny
-0.642
0.032
-0.219
0.599

nz
0.169
-0.022
0.275
1.04

Yapılan diğer bir çalışmada düz bir yüzeyden jet çarptırma sonucu taşınımla ısı
transferi incelenmiştir. Jet düzeni tek sıralı olmakla birlikte, jet çapı 6.35 mm olarak
kullanılmıştır. Kullanılan jetlerin kenarları kare biçimde orifis şeklinde kullanılmştır.
Orifiste boy/çap oranı 1 olacak şekilde tasarlanmıştır. Temel olarak lokal ısı transferi
katsayısı belirlenerek akışa dik yöndeki ve yüzeydeki ortalama ısı transferi katsayısı
elde edilmiştir. Isı transfer katsayısı hedef duvar sıcaklığı ve adyabatik duvar sıcaklığı
baz alınarak hesaplanırsa, jet sıcaklığı ve ortam sıcaklğından bağımsızdır sonucuna
varılmıştır. Soğutma efektifliğinin ise yalnızca çevre ve jet sıcaklığına bağlı değil aynı
zamanda Reynolds sayısına bağlı olduğu sonucuna varılmıştır. Akışa dik yönde ve
yüzey ortalamalı ısı transfer katsayısına bakıldığında en yüksek değerler jetlerin
çarptığı noktada gözlemlenmiş ve o noktalardan uzaklaştıkça ısı transfer katsayısı
değeri azalmıştır. Bu çalışma sonucunda kullanılan korelasyonun geçerli olduğu Re
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sayısı aralığı 10000 ile 40000 arasındadır. Jet ile hedef plaka arası yükseklik çapın 2
ile 8 katı arasında değiştirilmiştir. Şekil 3.4’te jetler arası eksenel mesafe çapın 4 ve 8
katı olduğu durumlarda incelenmiştir. Akışa dik doğrultudaki incelenen mesafe ise
çapın maksimum 6 katı uzaklığına çıkarılmıştır. Ortalama Nusselt için korelasyon
aşağıda verilmişitr [22].

𝑁𝑢
𝑅𝑒 0.7

=

2.9
𝑆
𝐷

𝑧
𝐷

1

(−0.09( )4 )
𝐿
𝐷

22.8+( )√( )

𝑒

(3.6)

Şekil 3.4: Goldstein deney düzeneği ve delik yerleşimi [22].
Yapılan diğer çalışmada kare düzende çoklu jetlerle çalışılmış ve yüzeydeki ortalama
ısı transfer katsayısı sunulmuştur. Korelasyon jet çapı, jet merkezleri arası uzaklık, jet
ve hedef yüzey arasındaki uzaklık gibi parametreler de dikkate alınmıştır. Jet çapını
baz alan Re sayısı çalışmada 300 ile 30000 arasında değişirken, jet merkezleri
arasındaki uzaklık jet çapının 3.1 katı ile 12.5 katı arasında değişmiştir. Jet ile hedef
plaka arasındaki mesafe ise jet çapının 1 ile 4.8 katı arasında değiştirilmiştir. Sonuçlar
önceki çalışmalarla uyum içerisinde çıkmıştır. Korelasyon aşağıda verilmiş
olup ∅1 , ∅2 ve m katsayıları çapraz akıştan kaynaklı ısı transfer katsayısının değerini
azaltıcı etkiye sahiptir [23].
𝑧

0.091

𝑁𝑢𝐷,𝑥 = ∅1 ∅2 𝑅𝑒𝐷𝑚 ( 𝐷𝑛)
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1

𝑃𝑟 3

(3.7)

Diğer çalışmalardan farklı olarak tek sıra dizilimli jetlerde Re üsteli olan m değerinin
aslında jetlerin arasındaki eksenel mesafeye oldukça bağımlı bir değişken olduğu
ortaya sürülmüştür. Ayrıca Re sayısının 3000 civarında ısı transfer etkileşimini çarpıcı
şekilde değiştirdiği belirtilmiştir. Yapılan başka bir çalışmada tekli ve çoklu jetlerin ısı
transfer karakteristiklerini incelemiştir. Bu durumlar için ayrı ayrı korelasyonlar
verilmiştir. Yuvarlak ve yarık şeklindeki tekli jet çalışmalarında jetin çarptığı durma
noktası etrafındaki Nu dağılımını incelenmiş ve jetler ile hedef yüzey plakası
arasındaki uzaklığın jet çapı ya da genişliğinin 5 kattan küçük olması durumunda Nu
değerinin durma noktasından uzaklaştıkça azaldığı, 5 kattan büyük olması durumunda
ise yine azaldığını fakat azalırken bir noktada minimum yaptığını ardından tekrar
artma ve azalma şeklinde devam ettiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca analitik olarak
yapılan çalışmada ısı transferi için en uygun jet hedef plaka arası uzaklığın jet çapının
5.43 katı olması durumunda gerçekleşeceği belirtilmiştir. Açık alan olarak tanımlanan
jet alanının plaka alanına oranı olan parameterenin en uygun değerinin 0.4 civarı
olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda yine Nu sayısı korelasyonlarında Re üsteline
bağlılık vurgulanmıştır. Bu çalışmada çoklu jetlerle ilgili olarak verilen korelasyonlar
şaşırtmalı ve tek sıra dizilimli olmasına göre aşağıda belirtildiği şekildedir [24].
𝑁𝑢 = 𝐾 √𝑎

1−2.2𝑎
𝑧
𝐷

1+( −6)√𝑎

𝑅𝑒 2/3 𝑃𝑟 0.42

(3.8)

𝑧
𝐷 6 −0.05
𝐾 = [1 + ( 0.6
) ]

(3.9)

√𝑎

Tek sıralı dizilim için 𝑎 =

𝜋

𝐷

( )2, Şaşırtmalı dizilim için 𝑎 =

4 𝑦𝑛

𝜋

𝐷

( )2

2√3 𝑦𝑛

3.2 Tezin Amacı
Gaz türbinli motorlarda türbin kısmında bazı bölgeler yüksek sıcaklığa maruz
kalmaktadır. Yanma odasından yüksek sıcaklıkta çıkan gaz, türbin ksımından
geçerken ana akış yolunda özellikle kanat ucu sıcaklıklarında yüksek değerler
görülmektedir. Bu sıcaklıkların malzeme dayanım limitlerini aşmaması için kanatçık
kılıfı, nozul kılavuz kanatçıkları, dönen kanatçıklar gibi bölgeler için soğutma
teknolojileri geliştirilmektedir. Bu soğutma teknolojilerinin en önemli çeşitlerinden
biri de jet çarptırma etkisi ile soğutmadır. Türbin kanatçık kılıflarının soğutulmasında
da jet çarptırma etkisinden faydalanılmaktadır. Bu tezin amacı; yüksek basınç
22

türbininin bir kademesine ait kanatçık kılıfının soğutma optimizasyonunun yapılarak
türbin performansı üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Ayrıca hesaplamalı
akışkanlar dinamiği (HAD) ile soğutma teknolojisinin parametrik olarak incelenerek
kanatçık kılıfındaki akış ve ısı transferi etkisinin daha iyi anlaşılarak kanatçık
kılıfındaki sıcaklık dağılımının belirlenebilmesi ve bu doğrultuda en uygun soğutma
konfigürasyonun seçilmesi amaçlanmaktadır.
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HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ - TEORİK KISIM
Yapılan tez çalışmasında Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) programı olan
Ansys Fluent kullanılmıştır. Bazı durumlarda akış ve ısı transferi içeren uygulamaları
test etmek maliyet anlamında yük oluşturacağından dolayı bu tür yazılımların
kullanımı yarar sağlayacaktır. HAD çözücüleri genel olarak korunum denklemlerini
çözerler. Korunum denklemi olarak ilk etapta süreklilik ve momentum denklemi
çözülür. Eğer problem ısı transferi veya sıkıştırılabilirlik gibi etkiler içeriyorsa bunlara
ek olarak enerji denklemi de çözülür.
Süreklilik denklemi, uzayda ve zamanda hacmi V olan rastgele sabit bir kontrol hacmi
içindeki kütlenin korunumunu ifade eder. Denklem 4.1’de verilen süreklilik
denkleminde V akış alanında herhangi bir noktadaki akışkan hızıdır.
𝜕𝜌
𝜕𝑡

⃗)=0
+ ∇. (ρ𝑉

(4.1)

Bu denklemde akış hızı olan V, kartezyen koordinatlarda x, y ve z yönündeki
bileşenleri olan u, 𝜐, 𝑤 olarak yazılırsa süreklilik denklemi 4.2’deki gibi elde
edilmektedir.
𝜕𝜌
𝜕𝑡

+

𝜕(𝜌𝑢)
𝜕𝑥

+

𝜕(𝜌𝑣)
𝜕𝑦

+

𝜕(𝜌𝑤)
𝜕𝑧

=0

(4.2)

Akış sıkıştırılamaz ise yoğunluk 𝜌, akış daimi ise yani zamandan bağımsız ise zaman
t ifadesi sadeleşir. Ayrıca faz değişimi gibi olaylarda denkleme kaynak terimi
eklenmesi gerekir fakat tez kapsamında faz değişimi incelenmediğinden denklemlere
konulmamıştır.Momentum korunumu akışkanın momentum değişiminin akışkan
parçacıkları üzerine etki eden kuvvetlerin toplamına eşit olduğunu ifade eder.
Newtonun ikinci hareket yasasına göre bir akışkana etki eden kuvvetlerin toplamı
akışkanın kütlesi ile ivmesinin çarpımına eşit olmalıdır. Ayrıca akışkana etki eden
kuvvetler kütle ve yüzey kuvvetleri olarak ikiye ayrılır. Kütle kuvvetleri; yerçekimi
ivmesinin neden olduğu yerçekimi kuvveti, merkezkaç kuvvetler, Coriolis ve
elektromanyetik kuvvetlerdir. Bu kuvvetler genellikle yüzey kuvvetlerine katkı sağlar
ve denkleme kaynak terimler olarak eklenir. Yüzey kuvvetleri ise akışkan
parçacıklarının yüzeyine etkiyen normal ve kayma gerilmeleridir. Newtonun ikinci
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hareket yasası kontrol hacmine uygulanırsa en genel momentum denklemi 4.3 ile
verildiği gibidir.
⃗
𝜕𝑉
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = −∇𝑃 + 𝜇∇2 𝑉
⃗ + 𝜌𝑔
𝜌[ 𝜕𝑡 + ⃗⃗⃗
𝑉 (∇𝑉)]

(4.3)

𝜕𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑃

𝜕2 𝑢

𝜕2𝑢

𝜕2𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑃

𝜕2𝑣

𝜕2𝑣

𝜕2𝑣

𝜕2𝑤

𝜕2𝑤

𝜕2𝑤

𝜌( 𝜕𝑡 + 𝑢 𝜕𝑥 + 𝑣 𝜕𝑦 + 𝑤 𝜕𝑧 ) = − 𝜕𝑥 + 𝜇 (𝜕𝑥 2 + 𝜕𝑦 2 + 𝜕𝑧 2 ) + 𝜌𝑔𝑥
𝜌( 𝜕𝑡 + 𝑢 𝜕𝑥 + 𝑣 𝜕𝑦 + 𝑤 𝜕𝑧 ) = − 𝜕𝑦 + 𝜇 (𝜕𝑥 2 + 𝜕𝑦 2 + 𝜕𝑧 2) + 𝜌𝑔𝑦
𝜕𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝑤

( 𝜕𝑡 + 𝑢 𝜕𝑥 + 𝑣 𝜕𝑦 + 𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝑃

) = − 𝜕𝑧 + 𝜇 ( 𝜕𝑥 2 + 𝜕𝑦 2 +
𝜕𝑧

𝜕𝑧 2

) + 𝜌𝑔𝑧

(4.4)
(4.5)
(4.6)

Enerjinin korunumu ilkesi termodinamiğin birinci yasasından türetilmiş olup, bir
akışkan parçacığında enerjinin değişim hızının birim zamanda akışkana verilen net ısı
ile birim zamanda akışkana yapılan net işin toplamına eşit olduğunu ifade eder.
Denklemde 𝐶𝑝 sabit basınçta özgül ısı, T sıcaklık, k ise malzemenin ısı iletim
katsayısıdır. Denklem 4.7 de en genel ifadesi gösterilmiştir.
𝜕𝑇

⃗ . ∇)𝑇] = 𝑘∇2 𝑇 + Φ
𝜌𝐶𝑝 [ 𝜕𝑡 + (𝑉

(4.7)

Denklemde Φ ifadesi viskoz disipasyon olup, enerji denkleminde sıcaklık dağılımın
elde edilebilmesi için öncelikle kütle korunumu ve momentum korunumu
denklemlerinden hız bileşenlerinin elde edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Akışların
çoğu doğası gereği türbülanslıdır. Türbülanslı denklemlerin çözümü oldukça zor olup
en doğru çözümü veren yöntem Direkt Numerik Simülasyonu (DNS)’dur. DNS
çözümleri için detaylı bir çözüm ağı gerekmektedir bu sebepten hesaplama maliyeti
oldukça fazladır. DNS çözümünde herhangi bir modellemeye ihtiyaç duyulmaz. DNS
çözümünün yanısıra diğer bir çözüm yöntemi de LES (Large Eddy Simulation)
yöntemidir. Bu yöntemde büyük girdaplar çözülür iken, küçük girdaplar ise
modellenmektedir. Hesaplama maliyeti açısından oldukça efektif çözüm yöntemi ise
RANS (Reynolds Avarage Navier –Stokes) denklemleridir. Bu yöntemde hız, sıcaklık
gibi salınım yapan değişkenlerin zamana bağlı ortalamaları alınarak Reynolds gerilme
terimleri modellenmektedir. Denklem 5.8 de ise değişkenlerin zamana bağlı ortalaması
gösterilmektedir.
1

𝑡 +Δ𝑡

𝑥̅ = Δ𝑡 ∫𝑡 0
0

𝑥 𝑑𝑡

(4.8)

Denklemde 𝑥̅ herhangi bir değişkenin zaman ortalamasını, Δ𝑡 yeterince uzun zamanı,
𝑡0 ise başlangıç anını temsil etmektedir. Denklem 4.8 i yukarıda daha önce belirtilen
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kütlenin korunumu, momentu ve enerji denklemlerine uygularsak sırası ile;
̅
𝜕𝜌
̅ (𝑢
̅𝑖 )
𝜕𝜌
𝜕𝑡
̅)
̅ℎ
𝜕(𝜌
𝜕𝑡

+
+

+

𝜕𝑡
̅𝑖 𝑢
̅𝑗 )
𝜕(𝑢

𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑝̅

=0

(4.9)
𝜕

= − 𝜕𝑥 + 𝜕𝑥 (𝜏𝑖𝑗 + 𝜌̅ ̅̅̅̅̅̅
𝑢𝑖′ 𝑢𝑗′ )

𝜕𝑥𝑖
̅𝑢
̅ℎ
̅𝑗 )
𝜕(𝜌
𝜕𝑥𝑗

̅𝑗 )
𝜕(𝜌̅ 𝑢

𝑖

𝑗

𝜕

𝑘

̅
𝜕ℎ

= − 𝜕𝑥 (𝜌̅ 𝜌𝐶

𝑝 𝜕𝑥𝑗

𝑖

(4.10)

+ 𝜌̅ ̅̅̅̅̅
𝑢𝑗′ ℎ′ )

(4.11)

Yukarıdaki denklemlerden denklem 4.10’da ki 𝜏𝑖𝑗 terimi viskoz gerilmeleri ifade
eder.Denklem 4.11’de ki h terimi ise toplam entalpidir. Yine 𝜌̅ ̅̅̅̅̅̅
𝑢𝑖′ 𝑢𝑗′ terimi Reynolds
gerilmesi olup denklemi 4.12’de ki gibidir.
̅
𝜕𝑢

̅
𝜕𝑢

𝜌̅ ̅̅̅̅̅̅
𝑢𝑖′ 𝑢𝑗′ = 𝜇𝑡 (𝜕𝑥 𝑖 + 𝜕𝑥𝑗)
𝑗

(4.12)

𝑖

Buradaki 𝜇𝑡 ifadesi türbülans viskozitesi olarak adlandırılır.Benzer şekilde zaman
ortalamalı enerji denklemindeki 𝜌̅ ̅̅̅̅̅
𝑢𝑗′ ℎ′ terimi 4.13’te verilmiştir.
̅
𝜕ℎ

𝜇

𝜌̅ ̅̅̅̅̅
𝑢𝑗′ ℎ′ = 𝑃𝑟𝑡 (𝜕𝑥 )
𝑡

(4.13)

𝑗

Üstteki denklemde 𝑃𝑟𝑡 ifadesi türbülanslı Prandtl number sayısı olarak bilinmektedir.
Bu türbülans modeli 2 denklemli modellerden biri olarak bilinir ve Menter tarafından
bulunmuştur. İki denklemli türbülans denklemleri yönetici denklemlerin yanı sıra iki
adet taşınım denklemi ile çözülür. Bu modeldeki k kinetik enerjiyi temsil ederken, w
ise spesifik yayınım hızını göstermektedir. Bu modelin temeli Wilcox k- 𝜔 modeline
dayanır

ve

sıkıştırılabilirlik

gibi

etkileri

de

dikkate

alacak

şekile

getirilmiştir.SST(Shear Stress Transport) k- 𝜔 modeli duvara yakın bölgelerde k-w
denklemini çözerken duvardan uzak bölgelerde ise diğer bir iki denklemli türbülans
mdoeli olan k-𝜀 denklemlerini çözmektedir. Spesifik yayınım hızı duvar uzaklığıyla
ters orantılı olarak değiştiği için duvardan uzaklaştıkça doğru sonuçlar vermez. SST
k- 𝜔 modeli türbülans kayma gerilmelerinin taşınmasını da dikkate alır. Duvara yakın
bölgelerde yüksek doğruluk sağlayan bu model, ters basınç gradyeni içeren
problemlerde başka bir deyişle akış ayrılması olan durumlarda yüksek oranda
doğruluk içerir. Bu modele ait transport denklemleri aşağıda verilmiştir.
𝜕(𝜌𝑘)
𝜕𝑡
𝜕(𝜌𝜔)
𝜕𝑡

+
+

𝜕(𝜌𝑘𝑢𝑖 )
𝜕𝑥𝑖
𝜕(𝜌𝜔𝑢𝑗 )
𝜕𝑥𝑗

𝜕

𝜕𝑘

= 𝜕𝑥 (Γ𝑘 𝜕𝑥 ) + 𝐺𝑘 − 𝑌𝑘 + 𝑆𝑘
𝑗

𝜕

𝑗

𝜕𝜔

= 𝜕𝑥 (Γ𝜔 𝜕𝑥 ) + 𝐺𝜔 − 𝑌𝜔 + 𝐷𝜔 + 𝑆𝜔
𝑗

𝑗
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(4.14)
(4.15)

Üstte verilen denklemlerde 𝐺𝑘 terimi türbülans kinetik enerji üretimini , benzer şekilde
𝐺𝜔 spesifik yayılım hızı üretimini gösteren kaynak terimleridir. Γ𝑘 ile Γ𝜔 ifadeleri
türbülans kinetik enerjisi ve spesifik yayılım hızının katsayılarını belirtir. 𝑌𝑘 ve 𝑌𝜔
ifadeleri sırası ile türbülans kinetik enerji disipasyonu ile spesifik yayılım hızı
disipasyonunu gösterir. 𝐷𝜔 terimi çapraz difüzyon terimi olarak bilinir. 𝑆𝑘 ile 𝑆𝜔 ise
kullanıcının belirlediği kaynak terimleridir.[26].
𝜇

Γ𝑘 = 𝜇 + 𝜎 𝑡

(4.16)

Γ𝜔 = 𝜇 + 𝜎

(4.17)

𝑘
𝜇𝑡
𝜔

Denklem 4.16 ve 4.17 deki 𝜎𝑘 ve 𝜎𝜔 terimleri k ve 𝜔 için tanımlanan türbülans Prandtl
sayılarıdır. 𝜇𝑡 ifadesi ise türbülans viskozitesini belirtir. Türbülans Prandtl sayıları olan
𝜎𝑘 ve 𝜎𝜔 ifadeleri harmanlama fonksiyonları ile ( blending function) denkleme girerek
çözüm sağlarlar.Literatür çalışmaları incelendiğinde [9-27] SST k- 𝜔 modelinin jet
akışlarında ve akış ayrılmalarıyla beraber ısı transfer etkilerinin incelendiği
problemlerde test verileriyle uyumlu sonuçlar verdiği görülmüştür. Akış çözüm ağında
k-ε modeline göre çeper dibini daha iyi çözdüğünden dolayı tez çalışmasında bu
model tercih edilmiştir.
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LİTERATÜR DOĞRULAMA ÇALIŞMASI
5.1 Literatür Örnek Çalışma
Hesaplamalı

akışkanlar

dinamiği

kullanılarak

uygulanan

sayısal

yöntemin

doğruluğunu gösterebilmek amacıyla; çapraz akış yönünün jet çarptırmalı ısı transfer
üzerine etkisini inceleyen [25] makale göz önüne alınmıştır. Makalede tek sıra dizilim
göz önüne alınarak farklı çapraz akış düzenlemeleri deneysel olarak incelenmiştir.
Hedef plaka üzerindeki ısı taşınım katsayısı TLC (transient liquid crystal) yardımı ile
belirlenmiştir. Çapraz akış yönleri plakanın belirli kenarları açık bırakılarak
yapılmıştır. 4850, 9550, 12800, 18300 olacak şekilde dört farklı Re sayısında
çalışılmıştır. Deney düzeneği Şekil 5.1’de gösterilmiştir.

Şekil 5.1: Deney kurulum şeması [25].
Çapraz akış yönü ile ilgili üç farklı yönlendirme gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ilki
akışın jet plakasına girdiği yön ile çıktığı yönün aynı olduğu birinci düzenleme, akışın
her iki yönde çıktığı ikinci düzenleme ve akışın girdiği yöne ters olarak çıkış yaptığı
üçüncü düzenlemedir. Tüm düzenlemelere ait gösterimler ve kullanılan plaka
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boyutları Şekil 5.2 de verildiği gibidir. Yapılan çalışmada başlangıç çapraz akış etkisi
olmamakla birlikte sadece akış yönü etkisi incelemiştir.

(a)

(b)
Şekil 5.2: (a) Jet plakası gösterimi (b) Üç farklı çapraz akış
durumunun şematik gösterimi [25].
Yukarıda kurulumu gösterilen testte delik çapları 6.35 mm olarak alınmıştır. Jet plaka
kalınlığı da jet delik çapına eşittir. Toplam jet sayısı 12 sıra ve her sırada 4 jet olacak
şekilde toplam 48 adettir. Jetlerin merkezleri arası uzaklık jet çapının 4 katına eşittir.
Plaka uzunluğu 30.48 cm dir. Basınç kanalının giriş kesit alanı 10.16x2.54 cm iken,
jet çarptırma kanalı kesit alanı ise 10.16x1.905 cm olarak alınmıştır. Test kısmı
malzemesi akriliktir. Hedef plaka ise siyah arkrlilik üzerine TLC kaplamadan
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oluşmaktadır.

RGB

kamera

test

yüzeyini

şeffaf

duvarlar

aracılığı

ile

görüntülemektedir. Akış test bölümüne girmeden önce plenum ksımında tam gelişmiş
hale getirilmektedir. Bu kısmın uzunluğu 91.44 cm dir. Test kısmı havayı sağlayan bir
kompresöre bağlıdır. Hava debisi orifis aracılığı ile ölçülmektedir. Test sistemi aktif
değilken havayı test bölümünden uzaklaştıran bir yönendirici valf bulunmaktadır. Isıl
çift yardımıyla hava sıcaklığı ölçülerek grafik kaydedici yardımıyla okunmaktadır.
Basınç ölçüm cihazları yardımıyla kanal boyunca basınç düşüşü belirlenmiş ve bu
değerler; jet deliklerinden geçen kütlesel debiyi bulmak için kullanılmıştır. Akış
ısıtıldıktan sonra sıcaklık olarak istenen değer aralığına geldiğinde valf akışı test
bölmesine yönlendirir. Plakanın sınırları X yönü düşünüldüğünde, X/D=0’dan
başlayıp X/D=48’e kadar uzanmaktadır. Test boyunca diğer duvarlar oda sıcaklığında
tutulmuştur. Renk değişimi ve sıcaklık verisi bilgisayara girilerek ısı transfer katsayısı
hesaplanmaktadır. Isı transfer katsayısındaki belirsizlik artı ve eksi %5.9 olarak tahmin
edilmiştir. Renk değişim zamanındaki belirsizlik artı ve eksi 0.5 s , akış sıcaklığındaki
belirsizlik ise artı ve eksi 1℃ , renk değişim sıcakığındaki belirsizlik artı ve eksi 0.2
℃, duvar malzemesindeki belirsizlik ise artı ve eksi % 5 olarak belirtilmiştir. Isı
transfer katsayısının elde edilmesinin arkasındaki teorik işlemler için test yüzey
sıcaklığı 27℃ olarak alınmış, akış sıcaklığı 50℃ de tutulmuştur. Test süresi oldukça
kısa tutulmuş böylece yarı sonsuz katı varsayımı 0.508 cm lik test kısmı kalınlığı için
geçerli olmuştur. Akış sıcaklığı zamana bağlı olarak kaydedilmiş ve çözüm bu
sıcaklığın çok yavaş değişimini içereceği için bu sıcaklık adım fonksiyonu ile
Duhamel’s toplamı teoremi ile irdelenmiştir. İlgili denklem aşağıda verilmiştir.
ℎ2 𝛼(𝑡−𝜏𝑗

𝑇𝑤 − 𝑇𝑖 = ∑𝑁
𝑗=1 [1 − exp (

𝑘2

) 𝑒𝑟𝑓𝑐(

ℎ√(𝛼(𝑡−𝜏𝑗 )
𝑘

)] [∆𝑇𝑚𝑗 ]

(5.1)

Yukarıdaki denklemde 𝑇𝑤 ; duvar sıcaklığını, 𝑇𝑖 ; ilk andaki sıcaklığı, ∆𝑇𝑚 ve 𝜏𝑗
kaydedilen sıcaklık ve zaman adımı değişikliklerini göstermektedir. Yukarıdaki
denklem çözülerek toplam 25x100 noktada yerel ısı transfer katsayısı hesaplanmıştır.
Isı transfer katsayısının ardından Nu sayısı akışa dik yönde ortalamalı (span-wise
averaged) olarak hesaplanmıştır. Nu değerleri sadece ortadaki 10 tane jet sırası için
paylaşılmıştır. Deney sonucunda elde edilen değerler üç farklı akış konfigürasyonu
üstte belirtilen sıraya bağlı olarak dört farklı Re sayılarında Şekil 5.3’te sırası ile
paylaşılmıştır.
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Şekil 5.3: Akışa dik yöndeki Nusselt değerleri [25].
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5.2 Literatür Tabanlı HAD Modeli
Bu kısımda numerik çözüm için kurulacak model tanıtılacaktır. Deney düzeneğine ait
katı model geometrisinden akış hacmi elde edilerek analizlerde kullanılacaktır. Elde
edilen akış geometrisine uygun çözüm ağı yaratılacaktır. Bu aşamadan sonra analizin
akış çözücüsüne hazır hale gelmesi için çözücüde gerekli türbülans modeli ve uygun
sınır şartları girilerek çözüm alınacak ve sonuçlar paylaşılacaktır.
Deney düzeğine ait akış geometrisini elde etmek için model üç boyutlu olarak Ansys
Space Claim programında çizilmiştir. Aşağıda örnek olması bakımından yukarıda
belirtilen akış düzeni 1 geometrisi aşağıdaki şekil 5.4’teverilmiştir.

Şekil 5.4: HAD modeli tam hali
Model simetrik bir model olduğu için yarısı modellenmiştir. Simetrik modelleme
çözüm ağı eleman sayısını azaltmaya ve analiz sürelerinin kısalmasına katkı sağlar.
Akış düzenine göre toplamda 3 geometri elde edilmiştir. Geometriler Şekil 5.5 te
gösterilmiştir.
Sonuçların doğru elde edilmesi için akışın girişe oldukça uniform bir şekilde gelmesi
önemlidir. Girişe akışı uniform getirebilmek için akış uzun bir kanaldan geçirildikten
sonra elde edilen hız profili modele giriş sınır şartı olarak verilmiştir. Ayrıca,bu
kanaldaki akış türbülanslı iç akış olduğundan dolayı akışı uniform hale getirecek kanal
boyu denklem 5.2’den hesaplanmıştır ve deneydeki uzunluğa yaklaşık bir uzunluk
alınmıştır. [28]
𝐿𝑡
𝐷

= 4.4𝑅𝑒 1/6
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(5.2)

Şekil 5.5: Akış çıkış düzenine göre oluşturulan modeller
Modelde kullanılan çözüm ağı yapısı olarak son dönemlerde kullanımı artan ve diğer
çözüm ağı yapılarına göre avantajları olan Poly-Hexcore çözüm ağı kullanılmıştır. Bu
çözüm ağının diğer çözüm ağı çeşitlerine göre avantajı eleman sayısını düşürmesi daha
az iterasyonda daha hızlı yakınsamadır. Yapı olarak akış hacminin orta bölgelerini altı
yüzlü çözüm ağı ile örerken, sınır tabaka kısmında ise geçişleri çok yüzlü prizmalarla
yapar. Akış ayrılmalarını daha iyi belirleyebilmek için sınır tabaka yakınını sık bir
çözüm ağı yapısı ile çözmek amaçlanmıştır. Delik etrafında yoğun bir çözüm ağı yapısı
mevcutken orta kısımlarda kaba bir çözüm ağı düşünülmüştür. Şekil 5.6’da deneylerin
analiz modeli üzerinde doğrulama çalışmasında yapılan çözüm ağı yapısı
gösterilmiştir.

Şekil 5.6: Analiz modelinin orta kesitinden alınan poly-hexcore
çözüm ağı yapısı
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Çözüm ağı çalışmasında sınır tabaka kısmına 12 katmanlı çözüm ağı uygulanmıştır.
Çözüm ağı çalışması için önemli parametrelerden biri denklem 5.3’te verilen
𝑦 + değeridir. Viskoz alt sınır tabakayı daha iyi yakalamak için bu değer 1’den küçük
olmalıdır.
𝑦+ = 𝑦

𝑈𝜏

(5.3)

𝑣

Denklem 5.3’te 𝑈𝜏 sürtünme hızı iken , y çözüm ağındaki ilk hücrenin yüksekliğidir.
v ifadesi ise akışkanın kinematik viskozitesidir. Akış çözücüsünden sonuç elde
edildiğinde çözümün ağ yapısından bağımsız olması doğrulama çalışmasında önemli
bir kriterdir. Çalışmada çözüm ağından bağımsızlık çalışması yapılmıştır kullanılan
eleman sayıları bilgileri Çizelge 5.1 de verilmiştir. Burada verilen eleman sayıları
akışın Re sayısının 4850 olduğu akış düzeni 1 için verilmiştir. Aynı yaklaşım diğer
akış düzenleri için de devam ettirilmiştir
Çizelge 5.1: Çözüm ağı bağımsızlık çalışması.
Çözüm Ağı

Eleman Sayısı

Nu Değeri

Çözüm Ağı

1.4 milyon

12.97

Çözüm Ağı
Çözüm Ağı

1.96 milyon
2.74 milyon

13.35
13.58

Nu Hata
Değeri
Referans
Değer
%2.9
%4.7

Validasyon çalışmasında yukarıdaki çözüm ağı grubundan 2 numaralı çözüm ağı
seçilerek çalışmaya devam edilmiştir. Yukarıda da belirtildiği üzere kullanılan
türbülans modeline uygun olacak şekilde çalışmada 𝑦 + değerleri 1 den küçük elde
edilmiştir. Duvar 𝑦 + değerleri Şekil 5.7’de belirtildiği gibidir. Kullanılan akış
düzenindeki Re sayısı 9550’dir.

a)

b)

Şekil 5.7: Validasyon çalışması HAD modeli y plus değerleri a) Tüm
duvarlar b)Hedef yüzey duvarı
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Doğrulama modelindeki sınır şartları deney ile uyumlu olacak şekilde akış çözücüsüne
girilmiştir. Akış düz bir kanalda tam gelişmiş hale getirildikten sonra giriş kısmına bu
hız profili sınır şartı olarak verilmiştir. Akış giriş sıcaklığı yine deneysel girdilerle
uygun olacak şekilde 323 K olarak verilmiştir. Çıkışa basınç sınır şartı olarak deneyin
yapıldığı atmosfer basıncı girilmiştir. Diğer duvarlara ise deneyde tutulan sabit
sıcaklık 300 K olarak verilmiştir. Model simetrik olduğundan duvarın biri simetri sınır
şartı olarak tanımlanmıştır. Geometri üzerindeki sınır şartları Şekil 5.8’de verilmiştir.

Şekil 5.8: HAD doğrulama modeli sınır şartları
5.3 Literatür Doğrulama Çalışması Sonuçları
Akış çözücüsünde türbülans modeli olarak k-ω SST türbülans modeli seçilmiştir.
Ayrıca sıcaklık dağılımı ve ısı transfer katsayısı elde edilmek istendiği için enerji
denklemi aktif hale getirilmiştir. Problemin yakınsama kriteri olarak giriş ve çıkıştaki
kütlesel debi farkı iterasyonlar bazında takip edilmiştir. Örneğin akış düzeni 3 için bu
fark yaklaşık olarak 400 iterasyonda 10−8 mertebelerine gelmiştir. Ayrıca akış
hacminde sıcaklık iterasyonlar boyunca takip edilerek yaklaşık olarak 600 iterasyonda
sıcaklık dengeye gelmiştir. Yakınsama kriterleri sağlandıktan sonra akışa dik yönde
her jet sırasının merkezinden geçecek şekilde çizgiler çizilerek bu çizgiler boyunca
yüzey ısı transfer katsayısı okunmuş ve akışa dik yöndeki ortalama Nu değeri elde
edilmiştir. Ayrıca deney sonuçlarıyla farklı Re sayılarında ve farklı akış düzenlerinde
karşılaştırılmıştır. Şekil 5.3 teki deney verileri ile doğrulama sonuç verileri aynı grafik
üzerine aktarılmıştır. Deneydeki sonuçlar akış yönündeki toplam 12 delikten yalnızca
10 delik için Şekil 5.9 da verilmiştir. Plaka köşelerine yakın olan iki jetten sonuç
alınmamıştır. Bundan dolayı doğrulama sonuçlarında da ortadaki 10 adet jet
incelenmiştir.
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Şekil 5.9: Akış düzeni 1 için deney ve doğrulama sonuçlarının
karşılaştırılması a)Re 4850 b)Re 9550 c)Re 12800 d) Re 18300
Şekil 5.9 dan görüldüğü gibi doğrulama analizinde akışa dik yöndeki ortalama Nu
değerleri deney sonuçlarıyla oldukça yakın sonuçlar vermiştir. Akış düzeni 1 için
akışın giriş kısmındaki ısı transfer katsayısı fazla, çıkış kısmına doğru gidildikçe düşüş
gözlenmektedir. Re sayıları jet çıkış hızı ve delik çapı baz alınarak sağlanan
değerlerdir. Şekildeki oklar jet merkezlerini göstermekte olup, Nusselt sayısının
maksimum değerini yaptığı noktalar jet merkezlerinin sağ tarafında kalmıştır.
Çapraz akış sağ tarafa doğru olduğundan jet merkezlerini saga kaydırdığından dolayı
sonuç makuldur. Her bir Re sayısında grafiklerin bir miktar farklılaşmasının sebebi
analizden okunan sonuçların bir çizgi boyunca ortalamasının alınırken deney
sonuçlarının ise sıvı kristal yöntemiyle çok daha kesin şekilde okunabilmesinden
kaynaklanmıştır.
Çapraz akış etkisini daha detaylı görebilmek amacıyla diğer bir alternatif olan iki
ucunda açık olduğu durum incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken her iki taraftaki çıkış
basıncı yine atmosfer basıncı olarak düşünülmüştür. Jetlerin basınçlandırılması ise
yine aynı şekilde deney düzeneğinde belirtildiği gibi kompresörden çıkan hava ile üst
sol yüzeyden yapılmıştır. Jetlerin iki taraftan çıktığı durum ile hesaplamalı akışkanlar
dinamiği sonuçlarının karşılaştırılması Şekil 5.10 verilmiştir.
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Şekil 5.10: Akış düzeni 2 için deney ve doğrulama sonuçlarının
karşılaştırılması a)Re 4850 b)Re 9550 c)Re 12800 d) Re 18300
Akış düzeni 2 de jetler hedef yüzeye çarptıktan sonra iki tane ters yöndeki çıkışa
yönelmektedir. Bu düzende çapraz akış etkisi diğer akış düzenlerine göre minimum
düzeydedir yani jetlerin birbirini etkilemesi oldukça önemsizdir. Bu aşamada jetlerin
Nu dağılımının simetrik olması beklenebilir ancak jetlerin sağa doğru yöneldiği
gözlemlenmiştir. Bunun sebebi jetlerin giriş noktasının basınçlandırmanın olduğu giriş
tarafına daha yakın olmasıdır. Yine grafiğin sol tarafına bakıldığında jetlerin giriş
kısmında görece olarak güçlü olduğu sağa doğru ilerlerken ise zayıfladığı
görülmektedir.
Çapraz akış etkisinin diğer akış düzenlerine göre daha az etkili olduğu bu akış
düzeninde Nusselt sayısı diğer durumlara göre yüksektir. Ardından ilk duruma benzer
şekilde olan tek tarafı açık bırakıp aynı şekilde kompresör tarafından sol üst yüzeyden
basınçlandırılan durum

incelenmiştir. Bu durumun etkileri deliklerin eksenel

mesafesinin çapa oranı ile jet hedeflerinde bulunan ortalamalı Nu sayısı
karşılaştırılması yine 4850 9550 12800 ve 18300 olacak şekilde Re sayılarında
incelenmiştir. Bu Re sayılarına ait görseller aşağıda Şekil 5.11 de dört farklı grafik ile
listelenmiştir. Ayrıca bu konfigürasyon ısı transferi bakımından diğer durumlarla
karşılaştırıldığında oldukça düşük değerler içermektedir.
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Şekil 5.11: Akış düzeni 3 için deney ve doğrulama sonuçlarının
karşılaştırılması a)Re 4850 b)Re 9550 c)Re 12800 d) Re 18300
Yukarıda gösterilen akış düzeni 3 için sonuçlar incelendiğinde akış düzeni 1 e göre
daha uniform bir dağılım olduğu görülmüştür. Ayrıca güçlü çapraz akış etkisinden
dolayı maksimum Nu değeri diğer akış düzenlerine göre düşük kalmıştır. Akış
düzenleri

literatürdeki

Flourscheutz

[22]

korelasyonu

ile

Şekil

5.12

de

karşılaştırılmıştır. Florscheutz bu korelasyonu minimum çapraz akış etkisini göz
önünde bulundurarak elde etmiştir.
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Şekil 5.12: Akış düzenlerinin Florscheutz denklemiyle
karşılaştırılması
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Üstteki grafikten de anlaşıldığı üzere ikinci akış düzeninde yani iki ucun açık olduğu
durumda Florscheutz korelasyonuna yaklaşılmış ve minimum çapraz akışın ikinci akış
düzeninde meydana geldiği doğrulanmıştır. Aşağıda ise belirli bir Re sayısında akış
düzenlerine göre hız değerleri ve akım çizgileri gösterilmiştir. Örnek olarak Re sayısı
9550 olan durum seçilmiştir. Şekil 5.13’te buradaki çapraz akış etkisi görülmektedir.

Şekil 5.13: Re 9550 için alttan görünüş a) akış düzeni 1 hız dağılımı
b)akış düzeni 2 hız dağılımı c)akış düzeni 3 hız dağılımı
Yukarıdaki şekilden de anlaşıldığı üzere akış en fazla çapraz akış etkisine 3 numaralı
akış düzeninde maruz kalmaktadır. Bu akış giriş kısmına yakın olan uçtan çıkış yaptığı
için ve basınçlandırılmış bölgeye daha yakın olduğu için çapraz akış etkisi artmıştır.
Bu da yüzeydeki ısı transferinin diğer durumlara göre daha az olacağının göstergesidir
ki 3 numaralı düzende ortalama Nu değerleri diğer durumlara göre düşük kalmıştır. 2
numaralı durumda ise çapraz akış etkisi diğer durumlara göre daha azdır. İki ucun açık
olması akışın daha uniform olmasını sağlamış ve yüzeydeki ortalama Nu değerleri
diğer 2 duruma göre daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca çapraz akış jetlerin birbirine
müdahalesini gösteren bir özelliktir. Şekil 5.14’te görüldüğü gibi çapraz akışın en az
etkili olduğu durum olan akış düzeni 2 de jetler daha düzgün bir şekilde yüzeye
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çarpmakta yani birbirlerini etkilememektedir. Tek tarafın açık bırakıldığı durumlarda
ise jetler açık bırakılan kısma doğru yönelerek yüzeye çarpma etkisi dolayısıyla ısı
transferi

azalmıştır.

Şekil 5.14: Re 9550 için orta düzlemden alınan jet hız görselleri a)
Akış düzeni 1 b) Akış düzeni 2 c) Akış düzeni 3
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KANATÇIK KILIFI HAD ÇÖZÜMÜ
6.1 Kanatçık Kılıfı Geometri Detayları
Bu kısımda hesaplamalı akışkanlar dinamiği çözümünde kullanılacak olan kanatçık
kılıfı analiz modeli tanıtılacaktır. Model, katı ve katı hacmin sınırladığı akış
hacminden oluşmaktadır. Katı modelden akış hacmi elde edilerek geometri çözüm ağ
yapısına hazır hale getirilecektir. Ardından bu modele uygun çözüm ağı yapısı ortaya
konacaktır. Kanatçık kılıfını bileşik ısı transferi ile çözebilmek için çözücüde akış ve
enerji gibi uygun denklemler açılarak sınır koşullarıyla birlikte çözüme hazır hale
getirilecektir.
Model; türbin muhafaza, çarptırma plakası ve sıcak akış yoluyla temas halinde olan
kılıfın metal kısımlarından oluşmaktadır. Yanma odasından görece olarak çıkan soğuk
akışkan türbin muhafazasındaki delikten geçerek çarptırma plakasına yönlenmektedir.
Çarptırma plakasındaki çeşitli delik dizilimlerinden geçerek jet halini alan akışkan
kılıfın hedef yüzeyine çarparak oldukça sıcak yüzeyden ısı alarak ilgili bölgede
soğutma işlemini gerçekleştirmektedir. Modelin muhafaza ve çarptırma plakası
tamamen simetrik eksenli olup 360 derecedir. Kanatçık kılıfı yapısı ise segmentli
yapıda olup teğetsel yönde 20 adettir. İleride de detaylı bahsedileceği üzere çözüm
kolaylığı açısından tüm model yerine periyodik olarak 18 derecelik kısmı
modellenmiştir. Türbin sabit parçalarında yüksek sıcaklığa mukavemet gösterecek
malzeme seçimi elzemdir. Bu doğrultuda malzemeler genelde süper alaşımlardır. Bu
malzemeler ayrıca yüksek sıcaklık altında oksidasyon ve korozyona karşı da
dirençlidir.
Şekil 6.1 de görüldüğü gibi türbin muhafazası olarak Waspalloy malzemesi, çarptırma
plakasında Haynes malzemesi ve kanatçık kılıfı metal kısmında da Inconel alaşımı
kullanılmıştır. Genel türbin uygulamalarında sıcak bölgeyi koruma amaçlı kaplama
kullanılmaktadır

fakat

bu

analizlerde

kullanılmamıştır.
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herhangi

bir

kaplama

malzemesi

Şekil 6.1: Türbin muhafazası görünümü
Çarptırma plakasında farklı delik dizilimleri için geometriler oluşturulmuştur. Bunlar
Şekil 6.2 de görüldüğü gibi tek sıra dizimli 2x7, şaşırtmalı dizilimli 3x4 ve 3x5 olacak
şekildedir. Plakadaki delik dizilimi uçlardaki deliklerin arasındaki mesafe aynı kalacak
şekilde diğer deliklerin birbirine yaklaştırılması veya uzaklaştırılmasıyla elde
edilmiştir. Aşağıdaki görsellerde daha önce belirtilen üç farklı delik dizilimi ve
çarptırma plakasının tüm modeldeki dağılımı gösterilmiştir.

Şekil 6.2: Jet çarptırma plakaları
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Çarptırma plakasının çevreseldeki görünümü Şekil 6.3’te gösterildiği gibidir.

Şekil 6.3: Jet çarptırma plakası görünümü
Şekil 6.4’te görüldüğü gibi kanatçık kılıfının ana akış yolunu gördüğü yüzeyde hücum
kenarı tarafında 8 delik kaçış kenarı tarafında da 2 delik vardır. Segmentler arasına
geçecek olan akışkan için de 2 adet teğetselde delik konulmuştur. Buradaki deliklerin
temel amacı ana akış yoluna göre soğuk olan ikincil akışla karışım sağlamaktır.
Böylece teğetsel yönde sıcaklıklar düşmektedir.

Şekil 6.4: Kanaçık kılıfı görünümü
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Şekil 6.5’te gösterilen katı modeller üzerinden Şekil 6.6 da görülen akış hacmi
çıkarılmıştır. Analizde farklı delik konfigürasyonları için akış hacimleri yeniden
oluşturularak analize girdi yapılması sağlanmıştır. Akış hacminde görülen radyal ve
teğetsel yöndeki delikler çözücüde ters akış durumundan kaçınmak için delik
çaplarının 20 katı kadar uzatılmıştır. Uzatılan bölgeler turuncu renk ile belirtilmiştir.

Şekil 6.5: Katı modellerin montaj edilmiş hali

Şekil 6.6: Akış hacmi görünümü
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6.2 Kanatçık Kılıfı Ağ Yapısı
Çözüm ağı programları için farklı ağ eleman türleri arasında geçiş yapmak her zaman
zorlayıcıdır. Eski programlarda bu geçişler tetrahedron elemanlar ve piramit
elamanları ile yapılmaktaydı. Fakat bu yapılar hem çözüm ağı yapısını artırıyorlar hem
de yeteri kadar doğru sonuç alınmasını zorlaştırıyorlardı. Polyhedral elemanlar ise
geçiş bölgelerini daha az elemanlarla daha doğru bir şekilde yapmaktadır. Çözüm
sürelerini de kısaltmaktadır. Polyhexcore yapısı ise geçiş bölgelerinde polyhedral
elemanlar kullanırken ana bölgelerde ise hexahedral eleman yapısını kullanmaktadır.
Dolayısıyla polyhexcore yapısı çözüm süresi ve doğruluk açısından büyük avantaj
sağlamaktadır. Şekil 6.7 de geçiş bölgesi, ana bölge ve yüzey olmak üzere örnek bir
polyhexcore yapısı gösterilmiştir.

Şekil 6.7: Örnek bir ağ yapısı gösterimi [29].
Katı ve akışkan hacimlerini analize hazır hale getirebilmek için en uygun çözüm ağı
yapısı olarak polyhexcore çözüm ağı ile ilerlenmiştir. Tüm analizlerde polyhex çözüm
ağı kullanılmıştır. Çözüm ağı oluşturulurken Fluent Meshing yazılımı kullanılmıştır.
Eleman sayısını belirleyen en önemli faktörlerden biri çözüm ağındaki sınır tabaka
düşünüldüğünde ilk eleman yüksekliğinin belirlenmesidir. Kullanılacak türbülans
modeli göz önünde bulundurularak bu değere karar verilmiştir. Şekil 6.8 de görüldüğü
üzere sürtünmeli alt tabaka kısmını daha iyi çözümlemek elzemdir. Grafikte y ekseni
boyutsuz hızı belirtirken x ekseni ise duvardan olan boyutsuz uzaklığı belirten
parametredir. Bu doğrultuda ilk eleman yüksekliği 𝑦 + parametresini 1 den küçük elde
edecek şekilde 0.0012 mm olacak şekilde alınmıştır.
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Şekil 6.8: Sınır tabaka içinde 𝑦 + değişimi [28].
Akış bölgesi 20 adet tabaka ile geçilmiştir. Ayrıca çözüm için kritik olan jet
bölgelerinde Şekil 6.9 da görüldüğü üzere daha yoğun bir ağ yapısı kullanılmıştır. Katı
arayüzünde iletim denklemi çözüleceğinden dolayı çok sayıda tabaka atılmasının
hesaplama yükü getireceği aşikardır. Bu sebeple o kısım tek tabaka ile geçilmiştir.
Yukarıda da belirtildiği 3 farklı delik dizilimi ve 3 farklı Z/D oranı için 9 farklı ağ
yapısı elde edilmiştir.

Şekil 6.9: Jet delikleri ağ yapısı gösterimi
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Tüm modellerde eleman sayısı 35 ile 36 milyon arasında değişmektedir. Mesh kalitesi
göz önüne alındığında çarpıklık değeri 0.74 ile 0.8 arasında değişmektedir.Örnek
olması bakımından 3x4 delik dizilimine ait ağ yapısı görüntüleri iki farklı kesitten
Şekil 6.10 da verilmiştir. Katı ve akışkan hacimleri arası ağ yapısı geçişi ise Şekil 6.11
de gösterilmiştir.

Şekil 6.10: Giriş deliği ağ yapısı gösterimi

Şekil 6.11: Katı ve akışkan hacimleri arası ağ yapısı
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Analizlerde kullanılan ağ yapısı göz önüne alındığında daha önce de belirtildiği gibi
𝑦 + değeri akışkan duvarlarında 1 den küçük olacak şekilde elde edilmiştir. Bu duruma
ait görseller Şekil 6.12 ve Şekil 6.13 te verilmiştir. Hedef yüzeyde de bu değerin
altında kalmıştır. Çizelge 6.1 de görüldüğü gibi çalışmalara 35 milyon eleman sayısı
ile devam edilmiştir. Boyutsuz sıcaklık hesaplanırken yüzey ortalama sıcaklığı yine
hedef yüzeydeki maksimum sıcaklığa bölünerek verilmiştir.

Şekil 6.12: Akışkan duvarları 𝑦 + değerleri

Şekil 6.13: Hedef yüzey 𝒚+ değerleri
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Çizelge 6.1: 2x7 Dizilim için hedef yüzey sıcaklıkları.
2x7 Dizilim Eleman Sayısı

Boyutsuz Hedef Yüzey Sıcaklığı

17 milyon

0.932

23.8 milyon

0.93

35 milyon

0.928

49 milyon

0.928

6.3 Kanatçık Kılıfı HAD Modellemesi
Analiz çözücüsünde girilen sınır şartları giriş için kütlesel debi, delik çıkış
kısımlarında basınç, kanatçık kılıfının ana akış yolunu gördüğü bölümde ise taşınım
sınır şartı girilmiştir. Model periyodik olarak çözüleceği için teğetsel yöndeki
yüzeylere Şekil 6.14’te gösterildiği üzere periyodik sınır şartı verilmiştir. Sınır
şartlarının model üzerinde gösterimi aşağıdaki gibidir. Kanatçık kılıfı sınır şartları
verilirken debi nominal değere göre boyutsuz hale getirilmiştir. Giriş sıcaklığı
kompresör çıkışı referans alınarak boyutsuzlaştırılmıştır. Ana akış yolu sıcaklığı
referans sıcaklık olan kompresör çıkış sıcaklığına göre boyutsuz halde verilmiştir.
Basınç değerleri referans olan kompresör çıkış basınç değerine göre boyutsuz hale
getirilmiştir.

Şekil 6.14: Kantçık kılıfı HAD modeli sınır şartları
Sınır şartı değerleri ise boyutsuz olarak Çizelge 6.2 ile gösterilmiştir.
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Çizelge 6.2: Kanatçık kılıfında kullanılan sınır şartları.
Sınır Şartı

Değerler

Boyutsuz Kütlesel Debi ve Giriş Sıcaklığı

1 ve 1

Çıkış 1 Boyutsuz Basınç

0.538

Çıkış 2 Boyutsuz Basınç

0.538

Çıkış 3 Boyutsuz Basınç

0.538

Ana Akış Yolu Boyutsuz Isı Transfer Katsayısı Ve

0.83 ve 1.89

Sıcaklık
Analizlerde hava özelliği olarak ideal gaz kullanılmış olup viskozite, özgül ısı ve ısı
iletim katsayısı gibi termofiziksel özelikler polinom olarak tanımlanmıştır. Analizler
sürekli rejimde yapılmıştır. Sıcaklık çözümü için enerji denklemi açılmıştır. Türbülans
modelleri düşünüldüğünde jet akışlar için daha önce de uygun görülen k-𝜔 SST modeli
kullanılmıştır. Ayrıca ana akış yoluna açılan delikler 20 kat kadar uzatıldığından delik
çıkışlarında uzatılan kısımın neden olduğu sıcaklık ve hız sınır tabakasının gelişmesini
engellemek adına belirlenmiş kayma (specified shear) özelliği açılmış ve delik duvarı
adyabatik bırakılmıştır. Yakınsama kriteri olarak toplam beş özellik monitor
edilmiştir. İlk olarak giriş ve tüm çıkış sınırlarında kütlesel debi farkı incelenmiştir.
İkinci ve üçüncü olarak jetlerin çarptığı hedef yüzeydeki maksimum sıcaklık ve
minimum sıcaklık incelenmiştir. Dördüncü ve beşinci olarak yine hedef yüzeydeki
kayma gerilmesi incelenmiştir. İlk olarak çözüm metoduna SIMPLE yöntemi ile
başlanmıştır. Rahatlatma katsayıları uygun değerlere düşürülmüştür. Tüm analizlerde
yaklaşık olarak 6000 iterasyonda kütle giriş çıkışı dengeye oturmuştur. Fakat
modeldeki katı hacimlerden dolayı sıcaklık kısmı hemen dengeye gelememiştir.
Bunun sebebi katının akışkana göre zaman sabitinin oldukça büyük olmasıdır. Metod
SIMPLE’dan Couple’a geçirilmiş ve monitör edilen parametreler yakınsadıktan sonra
rahatlatma katsayıları ilk değerlerine yükseltilmiştir. Tüm değerler istenilen seviyelere
geldiğinde analiz sonlandırılmıştır. Örnek olması bakımından hedef yüzeyde incelenen
maksimum sıcaklık verisi çizdirilmiştir. Şekil 6.15’te görüldüğü üzere eğri sabit
kaldıktan sonra analiz sonlandırılmıştır.
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Boyutsuz Hedef Yüzey Sıcaklığı

1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

2000

4000

6000

8000

10000

İterasyon Sayısı

Şekil 6.15: Boyutsuz hedef yüzey sıcaklığının iterasyon ile değişimi
6.4 Kanatçık Kılıfı HAD Sonuçları
Soğutma etkinliği düşünüldüğünde temel faktör akışkanın çarptığı sıcak yüzeyden
çektiği ısı miktarı olarak düşünülebilir. Temelde tek sıra dizilimli ve şaşırtmalı
dizilimli olarak sınıflandırma yapılabilir. Isı transferi miktarını etkileyen önemli
olaylardan biri jetlerde çapraz akış etkisidir. Tüm tek sıra dizilimli ve şaşırtmalı
dizilimli analiz sonuçlarına bakıldığında 2x7 dizilimli Şekil 6.16 da verilen, 3x4
dizilimli Şekil 6.17 de verilen, 3x5 dizilimli Şekil 6.18 de verilen jetlerin birbirini
etkilemeden hedef yüzeye çarptığı görülmektedir.

Şekil 6.16: 2x7 Dizilimi için jet hızlarının gösterimi a) Z/D=4 b) Z/D=5 c) Z/D=6
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Şekil 6.17: 3x4 Dizilimi için jet hızlarının gösterimi a) Z/D=4 b) Z/D=5 c) Z/D=6

Şekil 6.18: 3x5 Dizilimi için jet hızlarının gösterimi a) Z/D=4 b) Z/D=5 c) Z/D=6
Yukarıdaki jet akış görselleri kanatçık kılıfının arka çıkış delik tarafından alınmıştır.
Ön taraftaki deliklerde de benzer dağılım mevcuttur. Jet hızları mertebe olarak
birbirine yakındır. En yüksek hız 3x4 şaşırtmalı dizilimde görülmüştür. Bunun sebebi
türbin muhafazası üzerindeki delikten geçen akışın çarptırma plakasında orta kısma
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çarparken akışın çoğunlukla geçtiği orta kısımdaki delik sayısının az olması ve delik
başına geçen kütlesel debinin fazla olmasıdır. 3x4 dağılımda akış orta kısımdan daha
hızlı ve düzgün şekilde geçerek hedef plakaya çarpmış ve sıcaklık dağılımında orta
bölgenin daha soğuk olmasını sağlamıştır. Yine jetlerde akış dağılımı simetriktir.
Jetlerin orta bölgeyi etkilediği 3x4 dizilim için sıcaklık dağılımı Şekil 6.20 de
verilirken, tek sıra dizilimde soğuk bölgenin bilhasaa kenarlarda artış gösterdiği 2x7
dizilim Şekil 6.19 da ve soğutma bakımından en iyi durumu belirten 3x4 e benzer olan
fakat orta bölge dikkate alındığında soğutmanın daha kenarlara yayıldığı dolayısyla
ortada pek fazla etkinlik gösteremediği dizilim olan 3x5 sıcaklık dağılımı ise Şekil
6.21 de verilmiştir. 3x5 dizilimde akışın yayılmasının diğer sebebi delik sayısının fazla
olmasından kaynaklanmaktadır.

Şekil 6.19: 2x7 Dizilim için hedef plaka sıcaklık dağılımları a) Z/D=4
b) Z/D=5 c) Z/D=6

Şekil 6.20: 3x4 Dizilim için hedef plaka sıcaklık dağılımları a) Z/D=4
b) Z/D=5 c) Z/D=6
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Şekil 6.21: 3x5 Dizilim için hedef plaka sıcaklık dağılımları a) Z/D=4
b) Z/D=5 c) Z/D=6
Bu noktada tezin genel amacı olan en efektif soğutma konfigürasyonu için görece
soğuk akışkanın hedef yüzeyden çektiği ısı akısı miktarına bakılmıştır. Farklı Z/D
oranları için değerler Çizelge 6.3’te verilmiştir.
Çizelge 6.3: Farklı dizilimler ve Z/D yüksekliği için hedef yüzeyden çekilen ısı
miktarları
Dizilim

Jet- Hedef Plaka
Yüksekliği(Z/D)
4

5

6

2x7

197.8

177.3

152.1

3x4

201.7

200.7

199.7

3x5

190.3

189.5

188.1

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi en fazla ısı çeken dizilim 3x4 konfigürasyonu
ve jet ile hedef plaka arası mesafenin çapın 4 katı olduğu durumdur. Buradan çıkarılan
başka bir sonuç olarak jet ile hedef plaka arası mesafe arttıkça soğutma etkinliği
azalmaktadır. Metal sıcaklığı değerlendirmesi de Şekil 6.22 de gösterilmektedir.
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Şekil 6.22: Kantaçık kılıfı metal sıcaklık dağılımları a) Z/D=4 b)
Z/D=5 c) Z/D=6
Metal sıcaklıkları düşünüldüğünde en uygun konfigürasyon için 3 farklı Z/D oranında
da Inconel malzemesinin dayanım sıcaklığı olan yaklaşık 1200 K’nin altında
kalınmıştır.Ayrıca farklı türbülans modellerinin etkisini de göz önüne almak için yine
jet akışlarında sıkça kullanılabilen fakat akış ayrılması ve sınır tabakanın viskoz
bölgesinde k-𝜔 SST kadar doğru sonuç vermeyen, k-epsilon türbülans modeli ile de
analiz yapılmıştır. En iyi soğutma konfigürasyonunu veren 3x4 dizilim esas alınarak
k-epsilon modeli koşturulmuştur. Şekil 6.23’te verilen sonuçlar incelendiğinde 𝑘 − 𝜀
modelindeki hızlar görece olarak diğer türbülans modeline göre daha azdır. Ayrıca
soğutma performansı açısından yüzeyden çektiği ısı miktarı 187 𝑊 olarak
bulunmuştur. En iyi soğutma verimine sahip k-𝜔 SST modelinden yaklaşık %10 kadar
az ısı çekmiştir. Ayrıca iki model için türbülans yoğunluklarına bakıldığında k-𝜔 SST
hedef yüzeyin üst kısmında 20 iken 𝑘 − 𝜀 modelinde ise maksimum değer 4’tür.
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Şekil 6.23: Türbülans Modellerinin karşılaştırılması a) k-𝜔 SST b) 𝑘 − 𝜀 RNG
modeli
6.5 Sonuçların Korelasyonlar ile Karşılaştırılması
Ayrıca hedef yüzeyde elde edilen ısı transfer katsayısı ile daha önce literatürde
belirtilen şaşırtmalı dizilime ait korelasyonlarla elde edilen ısı transfer katsayıları
karşılaştırılmıştır. Bu korelasyonlar seçilirken 3x4 HAD modelinde delikler arası
mesafe, jet hedef plaka arası uzaklık, ortalama jet Re sayısı aralığı dikkate alınmıştır.
3x4 dizilim için X/D değeri 5.7, Y/D değeri 8.57 ve Z/D değeri 4 tür. Hesaplanan
ortalama jet Re sayısı 10832’dir. Bu hesaplamada termofiziksel özellikler için jetlerin
çıkışındaki kütle ortalamalı sıcaklıklar alınmıştır. Şekil 6.24’te literatür özetinden
alınan ve yukarıda belirtilen aralıkta kalan korelasyonlar işaretlenmiştir.
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Şekil 6.24: Literatür korelasyonları ve uygun aralıklar
Yukarıdaki makale tablosundan da görüldüğü üzere 3 adet korelasyon çalışmamızın
aralığı içindedir ve kırmızı bölge içindedir. Korelasyonlar göz önüne alınarak mevcut
çalışmamız ile karşılaştırılmış ve sonuçlar Şekil 6.25’te verilmiştir. Yaptığımız
çalışmada ısı transfer katsayısı, analiz sonuçlarından elde edilirken çarptırma
plakasından çıkan jetlerin ortalama sıcaklıkları referans alınmış ve ısı akısı ile
ilişkilendirilerek bulunmuştur.
4000

Hedef Yüzey Ortalama Isı Transfer
Katsayısı(W/m^2K)

3500
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0

Şekil 6.25: Çalışmadaki hedef yüzeyde ortalama ısı transfer katsayısının
korelasyonlar ile karşılaştırılması
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SONUÇLAR ve ÖNERİLER
Bu tez çalışmasında gaz türbinli motorlarda yanma odasından çıkan sıcak gazların
etkilediği kanatçık kılıfını malzeme limitlerinin altında tutacak şekilde soğutma
yapılması ve en uygun soğutma konfigürasyonunun seçilmesi sayısal olarak
incelenmiştir. İlk aşamada gaz türbinli motorların gelişiminden ve gaz türbinli
motorlarda kullanılan çevrimin teorik detaylarından bahsedilmiştir. Daha sonra gaz
türbinli motorlarda kullanılan soğutma çeşitleri ve bu yöntemlerin gelişimi detaylı
olarak ele alınmıştır. Ayrıca jet çarptırmalı soğutmanın diğer soğutma türlerine göre
avantajından bahsedilmiştir. Ardından literatür çalışmasında jet çarptırmalı soğutma
için özellikle düz plaka esas alınarak elde edilmiş ısı transfer katsayısı korelasyonları
ve soğutmayı etkileyen parametreler ortaya konmuştur. Literatür çalışmasından sonra
bulunan bir makalede yapılan deneysel çalışma, HAD ile aynı model kullanılarak
doğrulanması yapılmıştır. Bu doğrulamada elde edilen Nusselt sayıları karşılaştırılmış
ve çapraz akış etkisinin ısı transferini nasıl etkilediği gösterilmiştir.
Doğrulama çalışmasında kullanılan türbülans modeli esas alınarak kanatçık kılıfı
modeli hazırlanmıştır. Çarptırma plakasında 3 farklı delik konfigürasyonunda ve her
delik konfigürasyonu için de 3 farklı çarptırma plakası yüksekliğinde toplam 9 analiz
yapılmıştır. Kanatçık kılıfının yüzeyinden en fazla ısı çeken konfigürasyon olan 3x4
şaşırtmalı dizilim ve çarptırma plakası yüksekliğinin jet çapının 4 katı olduğu durumun
en iyi soğutma performansı sağladığı görülmüştür.
Kullanılan türbülans modeli değiştirilerek farklı bir türbülans modeli için de en iyi
konfigürasyon analizi tekrarlanmış ve türbülans modelleri arasındaki fark ortaya
konmuştur. Ayrıca hedef yüzeyde elde edilen ortalama ısı transfer katsayısı literatürde
sık kullanılan korelasyonlarla karşılaştırılmış ve elde edilen değerin Florscheutz
korelasyonuna daha yakın olduğu sonucuna varılmıştır. Tezde elde edilen sonuçlar
göstermiştir ki;
•

Jet ile hedef plaka yüksekliği arasındaki mesafe arttıkça soğutma performansı
azalmıştır.
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•

Çarptırma plakası yüksekliği çok azalırsa çapraz akış etkisinden dolayı ısı
transfer miktarı azalacağı öngörülmüştür. Plaka yüksekliği çapın 4,5 ve 6 katı
olduğu durumlarda çapraz akış etkisi oluşmamıştır.

•

Jetler çarptırma plakasından geçtikten sonra simterik bir dağılım göstermiştir.
Elde edilen sonuçlarda şaşırtmalı dizilim, tek sıralı dizilime göre daha iyi sonuç
vermiştir.

•

Jet hızlarının fazla olduğu konfigürasyonlarda soğutma performansı artmıştır.

•

Türbülans modeli olarak 𝑘 − 𝜔 SST ve 𝑘 − 𝜀 türbülans modeli karşılaştırılmış
ve en iyi konfigürasyonda çekilen ısı miktarında %10 kadar fark görülmüştür.

•

Şaşırtmalı dizilimde aynı plaka yüksekliği ve aynı X/D oranı göz önünde
bulundurulduğunda Y/D mesafesi büyük olanda soğutma performansı
artmıştır.

Yapılan bu çalışmalar temelde iki öenmli parametereyi göz önünde bulundurarak
tamamlanmıştır. Bunlar delik dizilimi ve jet çarptırma plakası yüksekliği olarak
düşünülebilir. Tezdeki çalışmanın daha geniş kapsamlı olabilmesi için gelecekte
aşağıda belirtilen çalışmalar gerçekleştirilebilir.
•

Farklı jet delik çapları için çalışma yapılarak delik çapı etkisi araştırılabilir.

•

Çıkış delikleri basınçları teğetselde bir varyasyona sahip olacaktır. Dolayısıyla
çıkış sınır şartı olarak sabit basınç yerine basınç profili verilerek soğutmaya
olan etkisi incelenebilir.

•

Çalışmalar uygun deney düzeneği kurularak doğrulama çalışması yapılabilir.

•

Açılan çıkış deliklerini motor eksenine radyal olacak şekilde değil açılı şekilde
açarak uygun bir karışım basıncı oluşması sağlanabilir. Bu durumda olan
soğutma etkinliği incelenebilir.

•

Kanatçık kılıfı segmentleri arasında olan kaçak akışlar da modellenerek
kaçakların soğutma performansı üzerine etkisi araştırılabilir.

•

Kanatçık kılıfında kullanılan debi miktarı değiştirilerek Re sayısının soğutma
üzerine olan etkisi incelenebilir.

•

Türbülans modeli olarak RANS modellerinin yanı sıra LES gibi türbülans
modelleri de incelenebilir.
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•

Kanatçık kılıfında yüksek sıcaklık için termal kaplama kullanılarak termal
kaplamanın metal sıcaklığına olan etkisi araştırılabilir.
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