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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Uçak motorları teknolojisi, günümüzde diğer teknolojik alanlarda olduğu gibi hızlı bir
şekilde ilerlemektedir. Uçakçılığın gelişmeye başladığı 20.yüzyılın başlarından beri
uygulanmakta olan güç gruplarından pistonlu motorların verimi hava yoğunluğu ile
azaldığından yükseklere çıkıldıkça güç azalacaktır.
Gaz türbinli motor kullanılan uçaklar üretilene kadar daha hızlı ve daha verimli
ulaşımın sağlanabilmesinin uçak dizaynı kadar motordaki gelişmelere de bağlı olduğu
düşünülerek bu konuda birçok çalışma yapılmış ve birçok motor üreten firma kurulmuştur.
Bu gelişmeler uçak bakım teknisyenliğinin önemini artırmaktadır. Uluslararası alanda
rekabet edebilmek için bu gelişmeler yakından takip edilmelidir. Bununla beraber bu alanda
güvenliği ve kaliteyi artırmak için iyi yetişmiş eleman ihtiyacı vardır.
Bu modülde size gaz türbinli motorların yapısal arajmanları ve FADEC sistemi detaylı
bir şekilde açıklanacaktır. Bu modülü başarı ile tamamladığınızda uçak motorlarının
çalışması ve FADEC sistemini tekniğine uygun ve hatasız olarak inceleyebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Pistonlu motor, turbojet, turbofan, turboshaft ve turboprop motorların yapısal
aranjmanlarını ve çalışmalarını tekniğine uygun ve hatasız olarak inceleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Uçaklarda kullanılan motor çeşitlerini araştırınız.

1. UÇAK MOTOR ÇEŞİTLERİ
1.1. Pistonlu Motorların Yapısal Aranjmanları ve Çalışmaları
Isı enerjisini mekanik enerjiye çeviren sistemlere motor denir. Diğer bir ifade ile
motor, silindir odalarındaki yakıt hava karışımının yanmasıyla elde edilen enerji sayesinde
tekerleri döndüren ve taşıtların yürümesine yardım eden mekanizmadır. Silindir odalarındaki
yanma yüksek hızlıdır. Bu hız, benzinli motorlarda ortalama olarak 25 m/s’dir. Bu şekilde
motorda üretilen kuvvet şaftı ve aks millerini döndürür. Bu hareket aks millerinden
tekerleklere iletilir. Böylece tekerlekler dönerek taşıt hareket eder. Taşıtlarda motorlar
genellikle dört, altı veya sekiz silindirliyse de on iki ve on altı silindirli motorlar da
kullanılmaktadır.
Piston, silindir içine yağ boşluğu bırakılacak şekilde serbest olarak takılır. Piston,
silindir yüzeyine iyice oturmuş olsa da hareket etme kabiliyetine sahiptir. Pistonların üzerine
sekman takılır ve bu boşluk alınır. Mil döndükçe kol muyluları bir daire çizer. Pistonlar bu
muyluya piston kolu (biyel kolu) vasıtası ile birleştirilmiştir. Piston kolunun muylu tarafı
ucunda bir yatak vardır. Bu yatak piston kolu ile milin üzerindeki yağ boşluğuna bağlı olarak
biyelin mil üzerinde rahat dönebilmesini sağlar. Piston, silindir içinde aşağı yukarı hareket
ettikçe krank mili kol muylusu bir daire çizer ve krank milini döndürür. Silindir kapağında
supapların takılı olduğu delikler vardır. Bu deliklerden biri silindir içine alınacak olan
karışımın girişini temin eden emme portu, diğeri ise egzoz gazlarının çıkışını temin eden
egzoz portudur.
Piston aşağı doğru inerken bu deliklerden emme portu atmosfere açıldığında silindir
içine temiz hava emilir. Piston yukarı doğru çıkarken ise egzoz portu açıldığında da yanmış
atık gazlar dışarı atılmış olacaktır. Silindir kapakları üzerinde bulunan supap tertibatları ve
delikler üzerine etki eden mekanizmaların hareketi ile deliklerin açılıp kapanması sağlanır.

1.1.1. Benzinli Motorun Çalışma Esasları
Dört zamanlı motorlarda Otto prensiplerine göre geliştirilmiş olan dört zaman sırası
vardır. Şekil 1.1’de benzinle çalışan buji ile ateşlemeli bir motorun zamanları görülmektedir.
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Şekil 1.1: Motorun zamanları


Emme zamanı
Emme zamanı başlangıcında piston ÜON’da bulunur. Pistonun ÜON’dan AÖN’ya
doğru harekete başlaması ile emme supabı açılır. Başlangıçta emme supabı açıldığında
piston ÜON’da iken üzerindeki basınç normal atmosferik basınca, hacim ise yanma odası
hacmine eşittir. Piston AÖN’ya doğru hareket ettikçe silindir hacmi büyüyeceğinden basınç
düşmesi olacaktır.
Silindir içinde meydana gelen bu basınç düşüklüğü (vakum) nedeni ile karbüratörde
15/1 oranında hava ile yakıt (1 birim benzin ile 15 birim hava) karışarak emme manifoldu ve
emme supabından geçerek silindirlere dolar. Piston AÖN’ya gelince emme supabı kapanır.
Bu anda emme sonu basıncı 0,90 kg/cm²ye kadar düşmüştür. Emme supabının kapanması ile
birinci zaman yani emme zamanı sona ermiştir.

Sıkıştırma zamanı
Emme supabının kapatılması ile silindire emilmiş olan karışımın dış hava ile ilgisi
kesilir. Sıkıştırma zamanı başlangıcında piston AÖN’dan ÜON’ya doğru hareket ederken her
iki supap da kapalıdır. Piston ÜON’ya ilerledikçe silindir hacmi küçüleceğinden karışım
sıkıştırılmaya başlar. Sıkıştırılan karışımın basıncı ve sıcaklığı sıkıştırma oranına bağlı olarak
artar. Sıkıştırma oranının büyümesi sıkıştırma sonu basıncı ve sıcaklığının artmasına neden
olur. Sıkıştırma sona erdiği anda yani piston ÜÖN’da iken sıkıştırma sonu basıncı ortalama
olarak 7-12 kg/cm², sıkıştırma sonu sıcaklığı ise 300-500 ºC arasına çıkar. Piston ÜÖN’ya
geldiği anda buji vasıtası ile karışım ateşlenir. Yanan karışımın artan basıncı ile piston
AÖN’ya doğru itilir. Motor rejimine göre avans ayarı ya otomatik olarak ya da elle yapılır.

İş zamanı
Benzinli motorlarda yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu yanma başlar.
Yanma sonucunda karışımın basıncı ve sıcaklığı artar. Bu basınç değeri sıkıştırma oranına ve
yakıt kalitesine bağlı olarak 35 kg/cm² civarındadır. Artan bu basınç sonucunda piston
ÜÖN’dan AÖN’ya doğru itilir. Pistonu iten toplam kuvvet, piston yüzey alanına ve yanma
sonu basıncına göre değişir. Piston AÖN’ya yaklaştıkça kurs hacmi büyüyeceği için bu
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hacim genişlemesiyle ters orantılı olarak basınç değeri azalır. Yanma sonucu elde edilen
enerji krank miline (ana mil) iletildiği için iş elde edilmiş olur. Bu nedenle 3. zamana iş
zamanı veya diğer ifade ile güç zamanı da denir. Piston AÖN’ya geldiğinde egzoz supabı
açılır ve iş zamanı sona erer.

Egzoz zamanı
İş zamanının sonunda yani piston AÖN’ya geldiği anda pistonun hızı sıfıra iner. Artık
yanmış gazların tüm enerjisinden yararlanılmış olup geriye kalan atık gazların dışarı atılması
gerekir. Piston ÜÖN’ya gelirken egzoz supabı açık olduğu için işi biten atık gazlar egzoz
manifoldu yolu ile dışarıya atılır. 4. zaman süresi içinde yanmış gazların hepsini silindir
dışına atmak genellikle mümkün olmamaktadır.
Bu nedenle egzoz supabı mümkün olduğu kadar erken açılmalı yani iş zamanının
sonuna doğru egzoz supabı açılmaya başlanmalıdır. Bunu sağlayabilmek için motorun
dönme hızına göre AÖN’dan itibaren 300-500° arasında bir egzoz avansının verilmesi
gerekir. 4. zamanın sonunda egzoz supabının kapanmasında ise atık gazların ataleti rol
oynamaktadır. Silindir içindeki atık gazları tamamen temizlemek amacı ile egzoz supabını
ÜÖN’dan biraz sonra kapatmak gerekir. Kapanmadaki bu gecikme 50-150° arasında
değişmektedir.

1.1.2. Benzinli Motorun Ana Parçaları

Krank mili
Krank mili motorun ana milidir. Krank mili ana yatak kepleri ile ana muylular
vasıtasıyla motor gövdesine bağlanmıştır. Pistonu üzerinde taşıyan biyel kolu da krank
milinin kol muylularına bağlanır. Pistonlar iş zamanında yakıtın yanması sonucu ortaya
çıkan itme kuvvetini biyel kolu yardımıyla krank miline iletir.
Krank mili pistonların doğrusal hareketini dairesel harekete dönüştürür ve arka
tarafına bağlanmış olan volan yardımıyla bu kuvveti güç aktarma organlarına iletir. Krank
mili genellikle dövme ya da döküm çelikten imal edilmiştir. Yataklar içinde dönen kısımları
ise özel olarak sertleştirilir. Resim 1.1’de motorlarda kullanılan bir krank mili görülmektedir.

Resim 1.1: Krank mili
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Kam (eksantrik) mili
Krank milinden hareket alır. Üzerinde bulunan çıkıntılar yardımıyla supapların
açılmasını sağlar. Ayrıca üzerinde bulunan dişli yardımıyla distribütöre ve yağ pompasına
hareket verir. Kam milleri döküm ya da dövme çelikten yapılır. Kam ve yatak yüzeyleri özel
olarak sertleştirilir. Resim 1.2’de motorlarda kullanılan kam milleri görülmektedir.

Resim 1.2: Motorlarda kullanılan kam milleri


Motor bloku (silindir bloku)
Motorun ana gövdesidir. Silindirler bu gövde üzerinde bulunur. Pistonlar da
silindirlerin içinde hareket etmektedir. Krank mili, motor bloku üzerinde bulunan ana
yataklara bağlanır. Bazı motorlarda kam mili de motor blokuna yataklandırılmıştır.
Silindir kapağı motor blokunun üst tarafını, karter ise motor blokunun alt tarafını
kapatır. Birçok motor parçası blok üzerine monte edilmektedir. Motor blokları dökme
demirden veya alüminyum alaşımından yapılır.
Motorun soğumasını sağlamak amacıyla su ile soğutmalı motor bloklarında su
kanalları da bulunmaktadır. Resim 1.3’te motorlarda kullanılan motor bloku görülmektedir.

Resim 1.3: Sekiz silindirli bir motor bloku


Silindir kapağı
Silindir kapakları alüminyum alaşımı veya dökme demirden yapılır. Silindir kapağı,
kapak cıvatalarıyla motor blokuna bağlanır. Pistonlar ile birlikte yanma odasını oluşturur.
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Supaplar ve bazı motorlarda kam milleri silindir kapağı üzerinde bulunur. Silindir kapağının
soğutulması için bünyesinde su kanalları bulunmaktadır. Dizel motorlarında enjektörler,
benzin motorlarında ise bujiler silindir kapağı üzerinde bulunur. Emme ve egzoz
manifoldları silindir kapağına bağlanır. Her silindir için en az bir egzoz ve bir de emme
supabı vardır. Şekil 1.4’te dört silindirli bir motorun silindir kapağı görülmektedir.

Resim 1.4: Silindir kapağı


Yanma odası
Yanma odasının pürüzsüz ve küçük yüzeyli yekpare bir hacime sahip olması gerekir.
Ateşleme bujilerinin uygun şekilde yanma odasına yerleştirilmesi, alevlerin bir engelle
karşılaşmadan yayılmasını ve alev yollarının kısa olmasını sağlar.

Manifoldlar
Emme manifoldları karbüratörden gelen benzin hava karışımının silindire ulaşmasını,
egzoz manifoldları ise yanma sonucu oluşan egzoz gazlarının egzoz borusuna geçmesini
sağlar.

Silindirler ve gömlekler
Pistonun üst kısmında kalan silindir hacmi, silindir kapağı ile birlikte yanma odalarını
oluşturur. Silindirler yanma basıncını karşılar, pistona yataklık yapar, yanma ısısının
soğutma suyuna geçişini sağlar. Bazı motor silindirleri, motor blokuna gömlek şeklinde
sonradan takılır ve soğutma suyu ile doğrudan temas hâlindedir. Yaş gömlekler genellikle
ağır hizmet gören dizel motorlarında kullanılır. Yaş gömlekler yerine takılırken blok içinde
oturacağı flanşlar iyice temizlenmelidir. Yaş gömleklerin takılması esnasında su sızıntılarını
önlemek için lastik contalar kullanılır.

Yataklar
Yataklar, içinde dönen mili gerekli konumda tutarak dönebilmesini sağlayan, üzerine
gelen yükleri karşılayan, muylulardan daha önce aşınarak onların kullanım süresini uzatan,
kusinet içine yumuşak metal yapıştırılarak oluşturulan hassas işlenmiş değiştirilebilir motor
parçalarıdır. Motorlarda krank mili, kam mili, külbitör mekanizması başta olmak üzere
birçok kısımda yatak veya burç kullanılmaktadır. Krank mili ana ve kol yatakları iki parçalı
yapılmaktadır. Kam mili yatakları ve burçlar ise genellikle tek parçalı yapılmaktadır. Bu tip
yataklara değiştirilebilir yataklar da denilmektedir.
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Krank mili yatakları yanmanın oluşturduğu kuvvetlerin değişik etkilerine
dayanabilmeli, uzun ömürlü olmalı, sık sık arıza yapmamalı, muyluları çabuk aşınma ve
detenasyondan korumalı, milin serbest ve sessizce dönebilmesini sağlamalıdır. Yataklar,
kusinet ve metal olmak üzere iki kısımdan oluşur.

Piston ve piston (biyel) kolu
Pistonlar silindir içinde aşağı yukarı hareket ederek çevrim zamanlarının oluşmasını
sağlar. Piston, piston pimi yardımıyla biyel koluna bağlanır. İş zamanında üzerine gelen
basınç kuvvetini biyel kolu yardımıyla krank miline aktararak krank miline bağlı olan
volanın dönmesini sağlar. Pistonun üst bölgesinde kompresyon segmanları ve yağ segmanı
bulunmaktadır. Pistonun alt bölgesine gaz kaçaklarının olmaması için kompresyon
segmanları, yanma odasına yağ kaçaklarının olmaması içinde yağ segmanı kullanılmaktadır.
Pistonun silindir içinde gittiği AÖN ile ÜÖN arası piston kursu, bu iki nokta
arasındaki hacim de kurs hacmi olarak tanımlanır. Toplam silindir hacmine yanma odası
hacmi de dâhildir. Günümüz motorlarında kullanılan pistonlar genel olarak alüminyum
alaşımından yapılır. Biyel kolları dövme ya da dökme çelikten yapılır. Biyel kolları pim ile
pistona, biyel kepi yardımı ile de krank miline bağlanmıştır. Şekil 1.2’de piston, biyel kolu
ve krank mili bağlantısı görülmektedir.

Şekil 1.2: Piston-biyel mekanizması

Pistonun kısımları şunlardır:

Piston tabanı: Piston tabanı benzinli motorlarda düz veya bombeli
biçimdedir. Ayrıca yakıt/hava karışımı sirkülasyonunun daha iyi
olabilmesi için çıkıntılı pistonlar da kullanılmaktadır. Piston taban
kalınlığı yanma basıncına bağlı olarak belirlenmektedir.

Piston başı: Piston başı, piston tabanı ile piston segmanı arasındaki
kısımdır. Bu kısım, birinci piston segmanının korunmasını sağlar.

Segman bölgesi: Piston segman bölgesi, pistonun hareketi sırasında
sızdırmazlığı sağlar. Bu kısmın yüksekliğini, segmanların sayısı ve
segman yüksekliği belirler.

Piston eteği: Silindir içindeki piston hareketlerini üstlenir. Biyel kolu
eğik konuma geldiği anda yanal kuvvetleri silindir duvarına aktarır.

Pim yuvası: Pim yuvaları, piston kuvvetlerini piston pimine iletir.
Bundan dolayı piston tabanı ve piston eteğinin dayanımları bu kuvvete
dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır.
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Supaplar
Her motorda emme ve egzoz supabı olmak üzere iki çeşit supap bulunur. Emme ve
egzoz supapları kam mili yardımıyla açılır. Üzerlerinde bulunan yaylar tarafından da
kapanması sağlanır. Bir silindire ait en az bir emme ve bir egzoz supabı bulunmakla birlikte
yeni teknolojiye sahip motorlarda her silindir için iki tane emme, iki tane de egzoz supabı
uygulaması oldukça yaygındır. Örneğin dört silindirli ve on altı supaplı (valfli) motorlarda
her silindir için iki tane emme, iki tanede egzoz supabı bulunmaktadır.
Emme supapları, emme zamanında açılarak silindire benzin/hava karışımı alınmasını
sağlar. Egzoz supapları ise egzoz zamanında açılarak silindir içindeki yanmış olan gazların
dışarıya atılmasını sağlar. Supap mekaniması supap, supap tablası ve supap sapından oluşur.
Supap sapının üst kısmında tablayı tutan supap tırnaklarının oturduğu yuva vardır. Yay
tablası, supap yayının kapatma kuvvetini tırnaklar aracılığıyla supaba iletir. Şekil 1.5’te
benzinli bir motora ait kam ve supap mekanizması görülmektedir.

Resim 1.5: Supap mekanizması


Supap yayının görevi
Supabların hızlı ve güvenli bir şekilde kapanmasını sağlar. Supabın dış yayı kırılırsa
silindir içine düşmesini engellemek ya da erkenden ortaya çıkan supap titreşimini önlemek
için genellikle iki supap yayı kullanılır.

Segmanlar
Segmanların temel görevleri şunlardır:

Piston ile silindir arasında sızdırmazlık sağlar. Böylece silindirdeki gaz
basıncının kartere inmesini ve silindir yüzeyini yağlayan yağın yanma
odasına geçerek yanmasını önler.

Silindir ve piston yüzeyleri arasında yağ filmi oluşturarak sürtünmeyi en
aza indirir.

Yüzeydeki yağın fazlasını kartere sıyırarak yağın yanmasını önler.

Isınan pistonların soğumasını sağlar. Pistonlar segman bölgesinden
silindire temas etmez. Pistonun en sıcak yeri olan piston başı ve segman
bölgesi soğumasını segmanların üzerinden yapar.
Segman takımlarının kullanılabileceği silindir aşınma sınırları aşağıdaki gibidir:
o
Benzinli motorlarda: Çapta azami 0,1 mm
o
Dizel motorlarda: Çapta azami 0,15 mm
9


Volan
Krank miline bağlanır. İş zamanında krank milinden aldığı enerji ile motorun çalışma
sürekliliğini sağlar. Üzerine bağlanan kavrama tertibatı ile motorun hareketinin aktarma
oranlarına iletilmesini sağlar. Aynı zamanda üzerindeki dişli ile marş motorundan hareket
alarak motorun ilk harekete geçmesini sağlar.

Külbütör mili
Alaşım çeliğinden yapılır. Yüzeyi sertleştirilerek taşlanır. Milin içi boşaltılarak her iki
başı tapa ile kapatılır ve ana yağ kanalına irtibatlandırılır. Mil üzerinde her külbütör
manivelası için bir yağ deliği bulunur. Milin içinde dolaşan yağ, bu deliklerden çıkarak
külbütör mili yağlanır ve diğer parçaları yağlar.

Contalar
Contalar genellikle motorlarda ve hidrolik sistemlerde, bloklar arasında statik
sızdırmazlık sağlar. Conta malzemeleri kullanıldıkları yerin çalışma şartlarına göre değişir.
Conta ve keçeler, sıvıların ve gazların (yağ, yakıt, antifriz, yakıt buharı) istenmeyen
sızıntılarını önlemek için kullanılır.

1.1.3. Benzinli Motorun Yardımcı Sistemleri

Karbüratörlü yakıt sistemi
Motorun ihtiyacı olan yakıtı silindirlere gönderen sistemdir. Motor çalışıp krank mili
dönmeye başlayınca krank milinden hareket alan kam mili de dönmeye başlar. Kam
milinden hareket alan benzin otomatiği de depodaki benzini emerek karbüratöre pompalar.
Karbüratör, motorun o andaki yol ve yük durumuna göre benzin-hava karışım oranını
ayarlayarak emme manifoldu aracılığıyla açık olan emme supabından geçip silindirlerin
içine dolmasını sağlar. Şekil 1.3’te motorun karbüratörlü yakıt sistemi görülmektedir.

Şekil 1.3: Karbüratörlü yakıt sistemi



Yakıt sistemi parçaları:

Yakıt deposu
Motor için gerekli olan yakıtı güvenli bir şekilde depolamak için kullanılır. İçinde
bulunan şamandıra ve müşür yardımıyla da depodaki yakıt miktarını yakıt göstergesine
bildirir.
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Yakıt pompası (benzin otomatiği)
Yakıt deposundaki benzini emerek yakıtın basınçlı bir şekilde karbüratöre
gönderilmesini sağlar.

Karbüratör
Motorun her türlü çalışma şartları altında ihtiyacı olan benzin/hava karışımını 1/15
oranında hazırlar.

Emme manifoldu
Karbüratörden gelen benzin/hava karışımının silindirlere iletilmesini sağlar.

Hava filtresi
Karbüratöre giren havayı süzerek hava içindeki yabancı maddeleri (toz, toprak vb.)
temizler.

Sürtünme kuvveti ve yağlama sistemi
Sürtünme, hareket ettirilmek istenen veya hareket hâlinde olan bir cismin hareket
yönünün aksi yönünde direnç gösteren kuvvettir. Şekil 1.4’te motorun yağlama sistemi ve
parçaları görülmektedir.

Yağlama yağının görevleri
Piston ve silindir arasında yağ filmi oluşturarak sürtünmeyi en aza indirmek, metal
yüzeylerin aşınmalarını azaltmak, kompresyon kaçağının önlenmesine yardımcı olmak,
yataklar ve muylular arasındaki boşluk nedeniyle oluşabilecek vuruntuyu yok ederek gürültü
ve sesleri azaltmaktır.

Şekil 1.4: Yağlama sistemi ve parçaları


Yağın soğutma görevi
Motor çalışmaya başladığı anda motor yağı çok hızlı bir şekilde dolaşıma geçer.
Ortalama olarak yağ pompası yağı dakikada 4-6 defa devrettirir. Devridaim yapan bu yağ,
parçaların ısısını da alarak kartere döner. Karterin hava akımı ile temas eden dış yüzeyleri
yağdaki ısıyı havaya iletir ve yağı soğutur. Soğutulmuş olan yağ, motorun normal çalışma
sıcaklığını korumasına yardımcı olur. Bazı iş makinesi motorlarında yağı soğutmak için
ayrıca motor yağ soğutucusu da bulunmaktadır.
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Yağın temizlik görevi
Yağ, yağlama esnasında sistemdeki metal talaşı gibi küçük partikülleri ve atıkları
kartere taşır. Kartere inen bu yabancı maddeler, yağ süzgecinde süzülerek toplanır. Motor
yağında bulunan temizleyici katkılar nedeniyle yağ değişiminden sonra yağın rengi
koyulaşır.


Yağlama sistemi elemanları


Yağ süzgeci
Motor yağlama kanallarında dolaşım yapan yağın kartere kadar getirdiği yabancı
maddelerin tekrar yağ pompasından geçerek yağ pompasını aşındırmasını önler ve sisteme
temiz yağın basılmasını sağlar. Yağ süzgeçleri, madeni telden yapılmış olup doğrudan
doğruya yağ pompası üzerine takıldığı gibi bir ara boru ile pompa emiş kanalına da
bağlanabilir. Sabit ve yüzen tipleri vardır. Çok eğimli arazide çalışan dozer gibi iş
makinelerinde genellikle iki adet emiş süzgeci bulunmaktadır.

Yağ pompası
Karterdeki yağı belli bir basınç altında motorun yağ kanallarında ve deliklerinde
dolaştırarak sistemin yağlanması gereken yerlerine gönderir. Yağ pompası hareketini
genellikle kam milinden alır. Dişli tip, rotor paletli tip ve pistonlu tipleri mevcuttur.

Basınç ayar valfi
İdeal bir yağlama için motorun her devrinde motor yağ basıncının istenilen değerlerde
olması gerekir. Motor devri yükseldikçe motor yağ basıncının çok fazla yükselmemesi için
ana yağ kanalı üzerinde basınç ayar valfi bulunmaktadır. Yağ basıncı normalden yüksek
olduğu zaman basınç ayar valfi yağın kısa devre yaparak kartere geri dönmesini sağlar.

Yağ filtresi
Motorun çalışması esnasında oluşan karbon zerrecikleri, toz ve pislikler gibi yabancı
maddeler yağa karışabilir. Bu yabancı maddelerin bir kısmı kartere çökerek yağ süzgeci ve
tapa mıknatısı tarafından tutulur. Daha küçük zerreler ise yağ filtresi tarafından süzülerek
sisteme zarar vermeleri önlenmiş olur. Tek parçalı veya elemanları değiştirilebilir tip yağ
filtresi çeşitleri bulunmaktadır. Her iki tip yağ filtresinin de değiştirilme periyotları üretici
firmanın bakım kataloglarında belirtilmiştir.

Karter ve karter havalandırma sistemi
Karter, motoru muhafaza altına alır ve motor yağına depoluk eder. Ayrıca yağın
soğutulmasını ve dinlendirilmesini de sağlar. Motor yağının ısınması sonucu meydana gelen
buharlaşma ve kompresyon kaçağı nedeniyle karterdeki yüksek basınç motor sızdırmazlığını
tehlikeye sokar. Bu basıncın yok edilmesi karterle emiş hattı arasındaki havalandırma
filtreleri sayesinde gerçekleşir.
Havalandırma filtresi üzerindeki basınç ayar valfi, karter basıncı arttığında diyafram
vasıtasıyla açılarak emiş hattını açar ve basınç dengelenmiş olur. Karter havalandırma
diyaframının arka yüzü bir delik vasıtasıyla atmosfere açılır. Yağ süzgecinin bakımı
yapılırken bu havalandırma deliğinin de açık olması sağlanmalıdır.
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Soğutma sistemi
Soğutma sisteminin görevi, motorun çalışma sıcaklığını istenilen sıcaklık aralığında
tutmaktır. Isınan motor parçaları genleşerek boyları uzar veya çapları artar. Bu yüzden
motorun verimli bir şekilde çalışabilmesi için mutlaka soğutulması gerekir. Motorlarda
kullanılan soğutma sistemleri su ile soğutma ve hava ile soğutma olmak üzere ikiye ayrılır.
Su ile soğutmalı motorlarda çalışan parçaların çevresinde soğutma suyu dolaştırılır.
Havayla soğutmalı motorlarda ise silindirlerin çevresinde hava kanatçıkları vardır.
Buralardan hava geçirilerek motor dıştan soğutulur. Şekil 1.5’te su ile soğutma sistemi ve
parçaları görülmektedir.

Şekil 1.5: Su ile soğutma sistemi parçaları


Ateşleme sistemi
Ateşleme sistemi, 12 voltluk batarya (akü) gerilimini primer devrede 200-250 volta
sekonder devrede ise 20.000–25.000 volta yükseltip motorun ateşleme sırasına göre buji
tırnak aralığından atlatarak yakıt-hava karışımını tutuşturan sistemdir. Şekil 1.6’da klasik
ateşleme sistemi ve parçaları görülmektedir.

Şekil 1.6: Klasik ateşleme sisteminin parçaları
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Bujiler
Sıkıştırma sonunda basıncı yükselen yakıt-hava karışımını, bujiler, tırnak aralığından
yüksek gerilim kablosundan gelen voltajı atlatarak tutuşturur. Şekil 1.7’de bujiler ve bujinin
yapısı görülmektedir.

Şekil 1.7: Bujinin yapısı

1.1.4. Elektronik Kontrollü Yakıt Enjeksiyon Sistemleri
Bu tip yakıt enjeksiyon sisteminin bakım ve onarımları elektronik kontrol cihazlarıyla
yapılmaktadır. Şekil 1.8’de elektronik kontrol ünitesine sahip buji ile ateşlemeli bir motorun
parçaları ve sistemleri görülmektedir.









Yakıt basınç regülâtörü: Yakıt hattı basıncını (2,6-2,8 bar) sabit tutar ve fazla
yakıtı geri gönderir.
Yakıt dağıtım hattı: Enjektörlerin içine yerleştirilen yakıt borusu olup sabit
basınçtaki yakıtın dağılımını sağlar.
Yakıt deposu: Yakıta depoluk eder.
Yakıt filtresi: Yakıtın içindeki yabancı maddeleri süzer.
Yakıt pompası: Gerotor tipi pompa rotorunda 10 diş, çemberde 11 dişi olan
elektrik motoru ile tahrik edilen bir pompadır.
Rolanti devri kontol supabı: Değişken delikli orifis şeklindedir. Rolanti
devrindeki hava miktarını ayarlayan bu supab, ECU tarafından kontrol edilir.
Hava kelebeği (gaz kelebeği) konum sensörü: Gaz pedalının bağlı olduğu
hava kelebeğinin konumunu gösteren sensördür. Bu sensörle modül için ne
kadar zamanda ve ne kadar miktarda güç istenildiğini algılar.
Hava debimetresi (anemometre):Üzerinden hava geçmekte olan telleri aynı
sıcaklıkta tutabilmek için gereken enerjiyi ölçerek sistemden geçmesi gereken
hava debisini ve kütlesini modülün hesaplamasına yardımcı olan debi ölçerdir.
14




Enjektör: Açık kalma süresi ayarlanabilen bir solenoid valftir. Yakıtı emme
portlarına püskürtür.
Kam mili konum sensörü: Motorun ilk çalıştırılması esnasında motor devrinin
600 devir/dakikaya geldiğinde enjektörlere püskürtme imkânı verir. Pistonun
konumu ile ilgili sinyali verir.

Şekil 1.8: Elektronik kontrol üniteli (ECU) motor ve sistemleri
















Emme sıcaklık sensörü: Soğuk çalışma, ısınma ve tüm motor rejimlerinde
gerekli olan yakıt miktarını hesaplayabilmek için ECU’nun kullanacağı hava
sıcaklık değerlerini ECU’ya bildirir. Sıcaklık yükseldiğinde rezistansın
devreden çıkması prensibine göre çalışır.
Soğutma suyu sıcaklık sensörü
Lambda sensörü: Dış hava ile egzoz gazı arasındaki oksijen farkını ölçerek
ECU’nun egzoz emisyonlarına göre yakıt ayarını sürekli kontrol etmesini
sağlar.
Motor devir sensörü: Volan üzerindeki çıkıntıları (dişleri) sayarak motor
devrini ve krank açısını bulur.
Ateşleme bobini: Ateşleme modülü tarafından kontrol edilir.
Yakıt buharı toplama tüpü: Benzin deposunda oluşan buharı emmek için
kullanılan bir karbon blokunu bünyesinde barındıran kutudur.
Tüp boşalma supabı: Kontak 1 konumuna getirildiğinde açılan solenoid bir
supabdır.
Hava filtresi
Güç rolesi
Yakıt pompa rolesi
Kontak anahtarı
Ateşleme modülü: Krank mili açısı ve motor devrine göre ateşleme sırasını
kontrol eden ve ECU’dan avans bilgilerini alarak uygulayan modüldür.
Batarya
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Üç yollu katalitik konvertör
Elektronik kontrol ünitesi (ECU): Tüm sensörlerden aldığı bilgileri işleyen,
kaydeden ve sisteme emirler gönderen bilgisayardır.

1.2. Turbojet Yapısal Aranjmanları ve Çalışmaları
Uçak motorları, uçağı hareket ettirecek olan tepki kuvvetini üretir. Bu kuvvet jet
nozzle’dan çıkan kütle akışının ters yönünde oluşur. Jet tepkisi kullanılan bu motorlara tepki
motoru da denir. Bu tip motorlar Newton’un hareket ve tepki kanunlarının teknik bir
uygulaması olarak geliştirilmiştir.

Şekil 1.9: Turbojet motorun yapısı

Bu tip motorlar tepkinin motor içinde fan ve pervane gibi ilave hiçbir eleman
kullanılmadan elde edildiği jet motorlarıdır. Turbojet motorlar, santrifüj (merkezkaç) akışlı
ve eksenel (aksiyal) akışlı kompresöre sahip olan turbojet motorlar olmak üzere ikiye ayrılır.
Bazı turbojet motorlar, tek tip kompresöre sahip olabildikleri gibi her iki tip kompresörün
kullanıldığı turbojet motorlar da vardır.
Santrifüj tip kompresörler daha kısa motor uzunluğu ve daha geniş bir motor çapı için
uygundur. Sıkıştırma oranı da belirli limitlere sahiptir. Yüksek performanslı motorlarda,
eksenel akışlı kompresör kullanılması gerekir. Turbojet motorların çeşitlerinin
belirlenmesinde kompresör sayısı da belirleyici bir faktördür. Birbirinden bağımsız
kompresör sayısı türbin sayısını da belirler. Turbojet motorun hava girişine yakın olan
kompresör, düşük basınç (LP/Low Pressure) kompresörü daha sonraki kompresör ise yüksek
basınç (HP/High Pressure) kompresörü olarak adlandırılır. LP kompresör LP türbin
tarafından, HP kompresör ise HP türbin tarafından tahrik edilmektedir.

Şekil 1.10: Turbojet motorun kısımları
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Turbojet motor içinde mekanik yönden birbirinden bağımsız, aerodinamik yönden ise
birbirine bağımlı olarak dönmekte olan HP ve LP eleman şaftları vardır. HP eleman şaftının
içinden LP eleman şaftı geçer. İki kompresörlü motorlar twin–spool, tek kompresörlü
motorlar ise single spool motorlar olarak da adlandırılmaktadır.
Turbojet motorlar, uçağın uçuş yüksekliği ve uçuş hızı artıkça verimi artan
motorlardır. Bu nedenle optimum (en uygun) yüksekliğe çıkabilecek menzile sahip uçaklar
için turbojet motorlar daha uygundur. Ancak turbojet motorlar, düşük hava hızlarında yüksek
tepki veremez. Bu sorunun çözümü için turbojetlerin inlet (giriş) kısımlarında ram basıncı
(çarpma basıncı) oluşturulması bir çözüm yöntemidir. Turbojet motorlu uçaklar, kalkış
esnasında daha uzun bir piste ihtiyaç duyar. Turbojet motoru oluşturan ana elemanlar inlet,
kompresör, yanma odası, türbin ve exhaust duct’tır.

1.2.1. Turbojet Motorun Çalışması
Turbojet motorları, jet nozzle’dan daha yüksek hızlı gazların çıkması amacıyla
tasarlanmış bir motordur. İçinde değişik elemanları barındırmasına rağmen dışarıdan
bakıldığında iki ucu açık bir boru gibi düşünürsek bu borunun bir ucu havanın girdiği inlet
(alık) ucu, diğer ucu ise tepkiyi oluşturacak olan giren havanın hızına kıyasla daha hızlı
havanın çıktığı nozul (lüle=orifis) olarak adlandırılır. Tepkinin şiddeti, giren ve çıkan
havanın hız farkına bağlı olarak değişmektedir.

Balon ile jet tepkisinin oluşturulması
Balonun içine basılan hava, balon hacmi ile orantılı olarak bir basınç oluşturur. Bu
basınç, balonun bütün iç cidarlarına eşit olarak iletilir. Balonun jet pipe denilen ağzı
açıldığında çıkan hava, jet tepkisi oluşturur. Bu jet tepkisinin 180° zıt yönünde thrust kuvveti
(basınç) oluşarak balonu jet tepkisi yönünde hareket ettirir.

Şekil 1.11: Balon ile jet tepkisi oluşturulması
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Şekil 1.12’de görüldüğü gibi balonun ağzından çıkan hava, bir jet tepkisi oluşturur.
Böylece balonun ağız kısmında bir basınç düşmesi oluşur. Ön tarafta basınç olduğu için bu
basınç farkından dolayı balonun ağzından çıkan havanın hızı artar, statik basıncı ise düşer.

Şekil 1.12:Turbojet sistemi

Motor, kompresörün starter tarafından döndürülmesiyle çalışmaya başlar. Hava
alığından (Inlet duct) emilen hava, kompresörün LP (düşük basınç) ve HP (yüksek basınç)
kademeleri (compressor stage= rotor + stator) tarafından sıkıştırılır. Sıkıştırılarak basıncı
arttırılan hava 150 m/sn. hızla yanma odasına doğru (combustion chamber) sevk edilir.
Yanma odasına girmeden önce yakıtla tutuşup yanabilmesi için havanın hızı diffusor (hız
düşürüp basınç artıran) tarafından uygun limitlere (25 m/sn.) düşürülür. Yanma odası
girişinde bulunan yakıt üfleyici (fuel nozul) etrafındaki swirl vane’den (helezon sabit bıçak
yapısı) geçen hava, burgu hareketi kazanarak flame tube kısmına (alevin oluştuğu kısım)
girer.
Yanma odasına giren havanın hızı en uygun değere geldiğinde yani motor N2 şaftının
% 17 devrine eşit bir devirde iken yanma odası içindeki bujiler ignition on (bujilerin
ateşlenmesi) durumuna geçer ve ateşlemeye başlar. N2 şaftının % 21 devrinde HP fuel on
(yüksek basınçlı yakıt açılır) olarak fuel nozzle’lar (yakıt püskürtücü) vasıtasıyla yakıt
havanın merkezine doğru püskürtülür. N2 şaftının % 26 devrine yakın bir değerde light up
(tutuşmanın başlangıcı) gerçekleşir ve yaklaşık olarak N2 şaftının % 38 devrinde ise self
sustaining speed (alevin kendini devam ettirecek kararlı hâle gelmesi) gerçekleşir.
N2 şaftının yaklaşık % 45 devrinde starter devreden çıkar (starter cut-out speed). N2
şaftının % 60 devrine gelindiğinde artık ıdle (rölanti) devri olup motor kendi kendine
çalışabilecek duruma gelir. İdeal bir yanma için yanma odasına 1/15 oranında hava/yakıt
karışımı gönderildiğinde alev sönmeden yanmaya devam eder. Yanma odasındaki flame
tube’ün içinde yanan hava/yakıt karışımının sıcaklığı 1200 °C’ye ulaşır.
Bu sıcaklığın etkisini azaltmak için P3 (CDP=Compressor Dıscharge Pressure=
kompresör çıkış basıncı) ile gelen havanın % 20’si yanma odası içinde yanmaya katılırken %
80’i yanma odasını soğutmak için flame tube üzerindeki değişik açılı deliklerden içeri girer.
İçeri giren bu hava, alevin merkezde tutulması ve alevle flame tube iç yüzünün temasını
önleyerek hava filmi vazifesi görmesi için kullanılır.
Yanma odasından çıkan yanmış gazlar ve yanmaya katılmayan hava, türbine nozzle
guide vane (türbin rehber yönlendirici sabit bıçakları/palleri) tarafından bir sonraki HP türbin
blade’lerine (yüksek basınç türbin hareketli bıçakları/palleri) çarparak blade’leri ve bağlı
oldukları rotor disklerini çevirir. Her kademede (stage) bu işlem tekrarlanarak HP türbinden
sonra gelen LP türbin kademelerinde de akan gazların enerjisi türbin blade’leri tarafından
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emilerek N1 ve N2 şaftları vasıtasıyla LP ve HP kompresör kademelerine iletilir. Böylece
türbinler kendi kompresörleriyle aynı devirde döner. HP türbin N2 şaftı vasıtasıyla HP
kompresöre, LP türbinde N2 şaftının içinden geçen N1 şaftı vasıtasıyla LP kompresöre bağlı
olduğundan aynı devirle döner.
N1 ve N2 şaftı birbirlerinden bağımsız oldukları için farklı devirde döner dolayısıyla
LP ve HP kompresör hızları da aynı değildir. Türbini terk eden gazlar, egzoz nozul (exhaust
nozzle) vasıtasıyla atmosfere atılır. Exhaust nozzle’un türbine bakan kısmı geniş, sonuna
doğru olan kısmı ise daralan bir kesite sahip olduğu için egzoz gazları nozul içinde akarken
hız kazanır. Nozulun ucunda akan gazların hızı artar, statik basınçları düşer ve atmosfere
çıkan gazlar akış yönünün tersine doğru ‘thrust’ adı verilen bir itme kuvveti oluşturur. Bu
itme kuvveti tonlarca ağırlığındaki uçağı, gövde ve kanatların aerodinamik yapısının da
yardımı ile havada uçurur.

1.3. Turbofan Motorun Yapısal Aranjmanları ve Çalışması
Turbofan motorlar, hava akış oranlarının haricînde pratik olarak turboprop motorlara
benzer. Ana motor hariç ikincil (secondary) hava miktarının motor içinden geçen birincil
(primary) hava miktarına oranı turboprop motorlara göre daha düşüktür. Bu oran, turbofan
motorlarda bypass oranı (BPR, Bypass Ratio) olarak adlandırılır.

Şekil 1.13:Turbofan motorun yapısı

Turboprop motorlardaki pervane ve pervane dişli kutusu yerini eksenel akışlı
kompresördekine benzeyen fakat nispeten daha büyük ölçekli döner blade (hareketli bıçak),
sabit vane’leri (sabit bıçak) olan eksenel akışlı fana bırakmıştır. Genellikle fanın çevresi fan
duct (kasa) ile kaplıdır.
Fan pervanede olduğu gibi üzerinden geçen havayı ivmelendirir. İvmelenen hava
kütlesi ters yönde bir tepki oluşturur. Fan nedeniyle ortaya çıkan bu tepki BPR’ye bağlı
olarak toplam tepkinin büyük bir bölümünü oluşturur. Fandan geçen bu hava, fanı terk
ettikten sonra yanmaya gönderilmez. Fanın ucundaki bir nozzle veya fan duct’tan motor
boyunca uzatılarak bu hava ana motor exhaust nozzle çevresinden atmosfere gönderilir. Bu
tiplere ilave olarak bir diğer turbofan ise fandan gelen hava ve ana motorda türbini terk eden
egzoz gazları karıştırılır ve tek bir nozuldan bu karışım çıkartılır.
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Resim 1.6:Turbofan motor

Turbofan turbojet’in yüksek hız ve yükseklik kabiliyeti ile turboprop motorun çalışma
verimi ve yüksek tepki kabiliyetini birleştirebilen özelliklere sahiptir. Ayrıca turboprop
motorlara göre turbofan motorlar daha hafif ve daha az karmaşıktır.
Turboprop ve turbofan arasındaki bir temel prensip farkı da, fandan geçen hava
miktarının motor inlet duct’ın tasarımı ile kontrol edilmesidir. Bu yaklaşım fan blade
üzerindeki hava hızının turboprop motorlarda olduğu gibi uçak hızından büyük oranda
etkilenmesini engellemektedir. Bu durum, turboprop motorlarda 400 knot’ın üzerindeki
hızlarda hava hızının tepkisel verimlilik üzerinde oluşturduğu sınırlama sonucu verimin
düşme etkisini azaltarak uçak hızında bir sınır şartı olmasını büyük oranda etkilemektedir.
Eşit tepkiye sahip turbojet motor ile turbofan motor kıyaslandığında turbofan motorların
egzoz gazı gürültü seviyesinin daha düşük desibellerde olduğu görülmektedir. Bu durum, fan
için ilave edilen türbin kademelerinde gürültüye sebep olan yanmış gaz hızının daha da
düşmesi nedeniyle oluşur.

Şekil 1.14:Turbofan motorun hava akışı

Son yıllarda gürültünün belirlenen sınır değerlerinin altına düşürülmesinin gerekliliği
ve daha düşük yakıt sarfiyatı gibi etkenler turbofan motorları özellikle ticari sahada
vazgeçilmez hâle getirmektedir. Turbofan motoru oluşturan ana elemanlar ile turbojet
motorun ana elemanları bile aynıdır, burada fan ikinci bir LP kompresör olarak kabul
edilmektedir. Turbofan motorların propfan ve Advanced Ducted Propulsor (ADP) olarak
adlandırılan çeşitleri de mevcuttur. Yakıt sarfiyatı üzerine çok olumlu etkileri nedeniyle
geleceğin ticari motorları olmaya aday gösterilmektedir.
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Şekil 1.15: Twin spool (iki şaftlı) turbofan motor

Şekil 1.16:Triple spool (üç şaftlı) turbofan motor

1.3.1. Turbofan Motoruna Hava Girişi


Havanın kompresöre giriş kanalları: Hava motora hava giriş alığı yoluyla
girer. Motordaki bu ünite için ‘inlet duct, inlet cowl, intake nose veya nose
cowl’ isimlerinden birisi kullanılmaktadır.

Şekil 1.17: Sabit kompresör girişi



Hava giriş alığının fonksiyonları

Inlet duct’un çapı arkaya doğru gidildikçe genişleyen bir yapıdadır. Bu
tasarım, giren havanın dinamik basıncının statik basınca dönüşmesine
yardım eder.

Düzgün bir akış sağlar. Böylece motorun verimini azaltacak olan hava
akışındaki bozulmaları önler.
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1.3.2. Turbofan Motor Kompresörleri
Kompresör, yanma odasına sürekli hava akışı sağlayan kısımdır. İki ana kompanenti
vardır. Bunlar axial flow (aksiyel akışlı) ve centrifugal flow (santrifüj akışlı)
kompresörlerdir. Her iki tip kompresörde hareketini şaft vasıtasıyla türbinden alır ve
genellikle türbin şaftına direk bağlıdır.
Santrifüj akışlı kompresör havayı bir veya iki kademe hızlandıran impeller ve bu
hızlandırılmış havayı gerekli basınca çıkartan diffuser’den oluşur. Aksiyel akışlı kompresör
çok kademeli rotor ve statordan oluşmaktadır. Bu kademeler havanın basıncını gerekli olan
basınç değerlerine yükseltir. Rotor pallerine blade, stator pallerine ise vane denir.

Resim 1.7: Rotor ve stator

Yüksek motor devirlerinde motorun verimli çalışması için airflow kontrol sisteminin
kullanılması gereklidir. Bu sistem genellikle kompresörün orta kademesindeki herhangi bir
stage’den atmosfere ya da by-pass’lı motorlarda by-pass duct’ının içine açılan bleed
sistemlerinden oluşmuştur. Buna ek olarak motorun ön kısmında oluşan stall’u önlemek için
Intake Guide Vane’lerin (IGV) açılarını otomatik olarak ayarlayan bir sistem de
konulmuştur.
Fan duct içinde yer alan stator vane setine Outlet Guide Vane (OGV) seti denir. Fan
havası akışını yönlendirir. Kompresörü oluşturan diğer ana parçalar ınlet case ve outlet
case’dir. Case’ler, rotor yataklarını taşır ve düzgün hava akışına yardımcı olur. Radial akış
temin eden kompresörler (centrifugal=santrifüj akışlı kompresör) ve aksiyal akış temin eden
kompresörler (axial=düz akışlı kompresörler) vardır.


Santrifüj akışlı kompresörlerin yapısal özellikleri ve hareket alanı

Küçük gaz türbinli motorlarda ve APU’larda kullanılır. Ana kompanentleri;




Impeller = Rotor
Difüzör = Stator
Kompresör manifoldu = Kompresör housing (case)’dir.
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Şekil 1.21: Santrifüj akışlı kompresör

Basınç oranını artırmak için en iyi yol kademe eklenmesidir. Ancak iki kademeden
fazla kademe kullanmak efektif değildir. Çünkü kompresörün yapısı gereği akış yönü her
kademede değiştiğinden basınç azalması kaçınılmaz olur. İki girişli tip kompresörler de
mevcuttur. Bu kompresörlerde iki adet impeller yüz yüze yerleştirilmiştir. İki girişli tip
kompresörler yapısı itibariyle daha yüksek basınç sağlamaz sadece daha fazla akış olmasını
sağlar. Aynı zamnda motorun ön alanının küçük ve hafif olabilmesini sağlar.
Hava türbin tarafından yüksek devirlerde döndürülen impeller’in merkezine doğru
ilerler. Centrifugal (merkezkaç) hareketi havanın merkezden dışarı impeller vaneleri
boyunca hareketine neden olur. Hız verilmiş havanın merkezden dışarı doğru kayması
sonucu basınç ortaya çıkar. Motor giriş duct’larında, hava kompresöre girmeden önce havaya
dairesel hareketi vermek için vaneler bulunabilir.
Impeller’dan ayrılan hava diffuser bölümünün içine doğru ilerler ki burada bulunan
divergent nozzle’lar vasıtasıyla kinetik enerji basınç enerjisine çevrilir. Pratikte kompresörler
basıncın yarısını impeller’da diğer yarısını ise diffuser’de yükseltecek şekilde tasarlanmıştır.
Hava kütlesi kompresöre doğru gider ve impellerin dönüş hızına bağlı olarak basıncı
artar. Bu yüzden kompresörler saniyede 1600 devir yapacak şekilde imal edilmiştir. Yüksek
devirlerde dönen impeller’larla havanın basıncı ve hızı arttırılır. Basıncı etkileyen faktörler
ise hava giriş sıcaklığı, basıncı, hızı, nem gibi unsurlardır.


Aksiyel akışlı kompresörlerin yapısal özellikleri ve hareket alanı

Hava akışı yatay eksen boyuncadır. Genellikle kademe sayısı birden fazladır.
Aerodinamik şekilli olan blade ve vane grupları, kompresör kademelerinden geçişte düzgün
hava akışı sağlar. Santrifüj kompresöre benzer şekilde, basınç artışı iki hareket sonucu
oluşur. Rotor hareketi blade’ler sayesinde akış hızını artırır. Artan bu enerji, statik basınca
dönüşür. Bunu sağlayan, stator vane’leri arasında oluşan difüzör’e benzeyen kanallardır. Her
kademede oluşan basınç oranı yaklaşık (1,3/1) dir. Örneğin bir kademeye girişte basınç 10
PSI ise aynı kademe çıkışında 13 PSI olur.
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Her kademedeki basınç artışının çok küçük olması nedeniyle gerekli yüksek basınç
değerlerine ulaşmak için çok kademeye gereksinim vardır. Kompresör içinde havanın basıncı
arttıkça yoğunluğu da artar. Sonuçta, havanın gereksinimi olan hacim azalır. Bu durumda
akış hızının sabit kalmasını sağlamak için kompresör içindeki hava akış aralığı önden arkaya
doğru daralan bir kesitte tasarlanmıştır. Modern gaz türbin motorlarda her iki tip kompresör
de kullanılmaktadır.
Axial flow kompresörler, bir veya birkaç rotordan oluşur. Bu rotorlar üzerlerinde
blade’leri taşımaktadır. Ayrıca bunlar stator case’in içine yerleştirilmiş yataklar arasında
bulunmaktadır. Kompresörler yüksek basınç üretebilmek için birçok kademeden oluşmakta
olup her kademede birbiri ardı sıra dizilmiş blade’ler bulunmaktadır.

Şekil 1.23: Rotor palleri

Bazı kompresörlerde ek olarak yönlendirici stator vane’leri vardır. Bunlara ise intake
ya da inlet guide vane (IGV) denir. Bu vane’ler kompresörün ilk kademesine havanın
düzgün bir şekilde gitmesi için havaya yön verir. Vane’lerin açıları değişik çalışma
koşullarının gerektirdiği hava gereksimine göre otomatik olarak değişebilir.
Kompresörün önünden arkasına yani alçak basınçtan yüksek basınca doğru gidildikçe
rotor şaft ve stator case’in arasında bulunan havanın içinde durduğu alan kademe kademe
küçülür. Bu da kompresör boyunca havanın yoğunluğunu artırmak ve axial akışın
sürekliliğini sağlamak için gereklidir. Hava annulus yakınsaklığı, rotor ve statorun uçlarına
doğru incecik sivrileşen şekildeki yapısı sayesinde basıncı artarak ilerler.
Tek ya da çift kademeli kompresörlerin önüne fan takılabilir ve fan kompresörle aynı
hizada olduğu için kompresör gibi yerleştirilir. Triple spool tip fanlarda ise alçak basınç
kompresörü, orta ve yüksek basınç kompresörlerine ait olmayan ayrı bir türbin tarafından
döndürülür. Alçak basınç kompresörü diğer iki kompresörden daha fazla hava kütlesi
çekebilmek için büyük rotor ve stator blade’lerine sahiptir. Bu kompresörlerin her biri çok
sayıda rotor blade’lerine sahiptir.
Rotor blade’leri uzun aerofil şeklindeki yapılarıyla havaya aksiyal hareket
kazandıracak şekilde imal edilmiştir. Yüksek basınç rotorunun oluşturduğu santrifüj
etkisinden dolayı blade’lerin uçlarına doğru ilerler.
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Aksiyel ve santrifüj akışlı kompresörlerin karşılaştırılması

Avantaj(+) / Dezavantaj(-)
Kompresör verimi (optimum hızda)
Kompresör verimi (geniş hız
aralığında)
Elde edilebilecek toplam basınç
oranı
Basınç artışı (her kademede)
Maliyet ve imalat zorlukları
Ağırlık
Start için güç gereksinimi


Aksiyel Akışlı
Kompresör
+

Santrifüj Akışlı
Kompresör
-

-

+

+

-

+

+
+
+
-

Çalışma koşulları (operating condition)

Çok kademeli kompresörlerde, her kademede bulunan hava karakteristiği farklılıklar
gösterir. Bu yüzden kompresörlerin verimli çalışabilmesi için bu bölümlerin birbirinin
karakteristiğine uygun şekilde yerleştirilmesi gerekir. Bu yerleştirme, motorun tek bir
çalışma kondisyonu için çok kolaydır fakat motorun değişik çalışma kondisyonları için
(savaş uçaklarında bulunan motorların manevralar sırasındaki durumu gibi) gerçekten
zordur.
Kompresör blade’leri yüksek motor devirlerinde almış olduğu havanın basıncını ve
hızını yükseltecek şekilde tasarlanmıştır. Havanın basınç hızı ve dönüş hızında herhangi bir
nedenle bozukluk gerçekleşirse blade profiline doğru akmakta olan hava akımı da bozularak
stall’a neden olacak girdaplar oluşturur. Bu girdaplar, hava akımının bozulması, manevralar
sırasında havanın azalması ya da sistemden aşırı yakıt akmasından dolayı oluşmaktadır.
Bir ya da birkaç stage’deki stall, bütün stage’ler stall’a girene kadar devam ederse
kompresör dalgalanma (surge) durumuna girer. Stall’dan dalgalanmaya geçiş çok kısa bir
anda olur. Diğer yandan stall önemsiz miktarda vibrasyon, çok az miktarda hız azalımı veya
çoğalımı gibi etkilerle kendini gösterebilir.
Hava akış sistemi kontrol ediliyor olmasına rağmen düşük motor devirlerinde
kompresörün ön kısımlarında küçük bir miktar stall görülebilir. Bu, motor için zararlı ve
kayda değer bir durum değildir. Türbin gaz sıcaklığının yükselmesine ya da kompresördeki
vibrasyon kompresör stall’una işaret eder. Motordan gelen şiddetli gürültü, patlama ve türbin
gaz sıcaklığının yükselmesi ise dalgalanmanın açık belirtileridir.
Surge’ün oluştuğu hava akışı ve basınç oranına surge point (surge noktası) denir.
Motorun değişik devirlerindeki bu surge point’lerinin birleştirilmesi ile oluşan hatta ise buna
surge line denir. Bu da motor dönüş hızına uygun minimum kararlı hava akış miktarını
bildirir. Kompresörler, hava akışı ve basınç oranı arasında, surge’ün oluşabileceği hava
akımı ve kompresyon oranları arasında en güvenli çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.
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Resim 1.10:Vane kesiti



Kompresörlerde stall ve surge olayı

Motor dizaynlarının dışında blade’lerin etrafından akan ve kompresöre doğru giden
düzgün hava akımının yönü bozulduğu takdirde stall veya surge olarak bilinen durum ortaya
çıkar. Stall ve surge terimlerinin çoğunlukla eş anlamlı olarak kullanılmasına rağmen
birbirinden farklıdır. Stall bir veya birkaç stage’de etkili olurken surge ise hava akımının tüm
kompresör boyunca bozulmasıdır.

Kompresörlerde stall
Kompresör içindeki uygun hava akışının değişimidir. Hava akışının yavaşlamasına,
durmasına veya ters yönde hareketine neden olur. Stall, bazen sadece bazı airfoil’lerde
meydana geldiği için zayıftır ve hemen hemen fark edilemez. Bir veya birden fazla
kademede meydana geldiğinde ise motor gürültülü çalışır ve rotor hızı bir miktar düşer.

Şekil 1.24: Kompresörlerde stall


Kompresörlerde surge
Meydana gelen kuvvetli bir stall tüm kompresör kademelerini etkileyebilir. Buna
kompresör surge denir. Çok sert bir kompresör stall’udur. Hava akışındaki hızın azalması
bazı blade kademelerinde stall’a neden olur. Akışın bu kademelerde bloke olması, takip eden
kademelerde daha kuvvetli bir stall’u doğurur. Bu durumda ortaya çıkan alçak basınç
bölgeleri, akışı durma noktasına getirir ve ters yönde bir akışa neden olur. Surge, tüm
kompresör kademelerinde oluşabilir.
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Kompresörlerde stall ve surge nedenleri

Motorun çalışması ile ilgili problemler, motor parçalarındaki hasarlar ve tüm ana
motor kompanentleri (fan, kompresör, yanma odası, türbin ve egzoz) ile ilgili hasarlanmalar
stall’a neden olabilir.
Motor girişinde oluşan çentik ve benzeri hasarlar ve buzlanma, giriş havasının
türbülansa uğramasına ve akışın bozulmasına neden olur, giriş hızı azalır. Hasarlı rotor
blade’leri ve stator vane’leri hava akışını bozar. Aşırı kirli kompresör blade ve vane’leri dahi
akışı etkiler. Yanma odasında hasarlı veya kopmuş malzeme olması hava akışının bloke
olmasına ve hava akışının azalmasına neden olur. Hasarlı türbin parçaları da akışın
azalmasına sebep olur.
Jet nozzle’daki çentik ve benzeri hasarlar veya egzoz sisteminde mevcut kırık ve
kopuk parçalar hava akışını bloke edebilir.


Hava akış kontrol metotları (stall ve surge önleme yöntemleri)

Bu konuda üç farklı yöntem geliştirilmiştir. Kompresör bleed valve kullanılması, iki
veya üç spool’lu rotor kullanılması ve en etkili yöntem olan variable stator vane’lerin
kullanılmasıdır.


Kompresör bleed valve kullanılması

Stall’u önlemek için kullanılan çok basit ve efektif bir yöntemdir. Valfler
kompresörün orta ve bazen de arka bölümlerine yerleştirilir. Düşük hızlarda açılarak ön
kademelerden gelen fazla havanın dışarı atılmasını (overboard) sağlar. Hava akışının arka
kademelerde bloke olması önlenir. En olumsuz tarafı, verimde büyük kayıplara neden
olmasıdır. Çok kademeli aksiyal kompresörlerde sadece düşük hızlarda stall’u önler. Tüm
kademeleri, tüm motor hızlarında ‘match’ etmek zordur. Birkaç pozisyonda bleed valf
kullanarak daha güvenli bir sistem oluşturulabilir.

Şekil 1.28: Bleed manifoldları
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Çift spool’lu rotor kullanılması
Önde LP kompresör (N1), arkada HP kompresör (N2) vardır. Her biri ayrı türbinler
tarafından tahrik edilir. Arkada yer alan HP kompresörün akışı bloke etmesi zordur. Çünkü
daha hızlı dönmektedir. Çift spool’lu motorun bir başka avantajı da küçük rotor kütlesi
nedeniyle mükemmel ivmelenme (acceleration) kapasitesinin olmasıdır. Bu özellik, üç
spool’lu motorlarda daha da iyidir.

Hareketli starter kanatçıkları (variable stator vane kullanılması)
Stall’u önlemede en efektif yöntemdir. HP kompresör ön kademelerinde radyal
eksende dönebilen vane’ler vardır. Kompresörün ilk kademesi önünde yer alanlara IGV-Inlet
Guide Vane, kompresör kademelerinde olanlara ‘VSV-Variable Stator Vane’ denir.
Hareketli vane’ler kompresör içindeki akışı, arkasındaki ‘rotor blade’leri için optimum
yönde saptırarak (optimum hücum açısı) stall oluşumunu önler.


Kompresör oranı

Santrifüj tip kompresörün basınç oranı
Impeller’in dönme hareketiyle havanın yatay emişi sağlanır. Daha sonra santrifüj
etkisiyle hava merkezden dışa doğru itilir. Hız (enerji) artar, kısmen de statik basınca
dönüşür. Difüzör’de (vane’ler) hava akış hızı azalır ve basınç artar. Elde edilen basınç oranı
yaklaşık (5/1) dir.

Aksiyel tip kompresörde basınç oranı
Her kademede oluşan basınç oranı yaklaşık (1,3/1) dir. Örneğin, bir kademeye girişte
basınç 10 PSI ise aynı kademe çıkışında 13 PSI olur. Her kademedeki basınç artışının çok
küçük olması nedeniyle gerekli yüksek basınç değerlerine ulaşmak için çok kademeye
gereksinim vardır.
Kompresör içinde havanın basıncı arttıkça yoğunluğu da artar. Sonuçta, havanın
gereksinimi olan hacim azalır. Bu durumda akış hızının sabit kalmasını sağlamak için
kompresör içindeki hava akış aralığı önden arkaya doğru daralan bir kesitte tasarlanır.

Şekil 1.29: Pressure ratio (basınç oranı)
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1.3.3. Turbofan Motorun Yanma Odası Bölümü (Combustion Chamber)

Amaç ve özellikleri
Yanma odası, türbin ve jet nozul için sıcak gaz akımı üretir. Bunu yakıt-hava
karışımının sürekli yanması sağlar. Birçok olumsuz faktör ve koşul nedeniyle zor bir
işlemdir. Büyük miktardaki yakıtın tutuşturulması, yakılması, türbinin her çalışma koşulunda
ihtiyacı olan kompresör tarafından gönderilen havanın genleştirilmesi, hız kazandırılması ve
bu havanın düzgün bir akımla burayı terk edip türbine gitmesidir. Bu belirlenen limitler
içinde minimum basınç kaybı ve maksimum güvenli sıcaklık elde edilir.
Hava içine karıştırılacak olan yakıt miktarı combustion chamber, türbin nozzle guide
vane, türbin blade vane’lerinin yapıldığı metallerin dayanabileceği limitlere uygun olmalıdır.
Bu da 700-1200˚C arası olabilir. Combustion chamber’ın çalışabilmesi için 500-600 ˚C’ye
ihtiyacı vardır. Örneğin, turboprop bir motorun uzun çalışma limitleri arasında combustion
verimi sabit tutulmalıdır. Ticari hava taşımacılığı arttıkça combustion veriminin önemi daha
da artmıştır çünkü bu artışla birlikte hava kirliliği artmaya başlamıştır.
Emniyetli ve verimli çalışma için yanma odasında aranan özellikler:

Yerde ve uçuşta emniyetli ateşleme

Tüm çalışma koşullarında istikrarlı yanma

Tam yanma (yakıtın tamamının yanması)

Çıkışta eşit sıcaklık dağılımı

Minimum basınç kaybı oluşturacak şekilde yanma

Küçük ve hafif olması

Yeterli soğutma sistemine sahip olması

Yüksek çalışma ömrü

Yanma odası komponentleri
Motorlarda birkaç tip yanma odası kullanılır, hepsinde ortak olan iki ana kompanent
vardır.

İç-dış kasa (inner-outer case)
Yanma odası dış muhafazasıdır. Hava basınç yüklerini (yanma öncesi ve sonrası)
karşılar/taşır. İç ve dış motor kompanentlerini sıcak gazlardan korur. Flame tube ve diğer
kompanentleri taşır (yakıt nozulları ve bujiler).

Alev borusu (flame tube)
Alevi kontrol ve yataklık ederek yönlendirir. Delik ve slotları olan birçok segmentten
yapılmıştır.
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Şekil 1.30: Yanma odası parçaları


Malzeme
İlk bölgede ‘combustion chamber’ı oluşturan ve iç kısmındaki metaller yüksek gaz
sıcaklığına karşı dayanıklı olmalıdır. Pratikte bunu başarabilmek için ısıya karşı dayanıklı
metaller kullanmak ve ‘flame tube’ün iç kısmını soğutup yalıtmak gereklidir. Combustion
chamber’ yanmadan dolayı oluşan korozyon, ısı kaybı, titreşimli ve basınçlı yüklere karşı
dayanıklı olmalıdır. Silisyum-bronz karışımı alaşımlı çelikten yapılır.


Yanma odalarının çalışma prensibi

Yanma işlemi
Sıkıştırılmış hava yanma odasına girer. Yakıt nozulları, yakıtı hava akışının merkezine
doğru püskürtür. Yakıt buharlaşarak hava akışına karışır. Bujiler elektrik kıvılcımları
oluşturarak ateşleme yapar ve yanmayı başlatır. Bujiler 40-50 sn. devrede kalıp sonra
devreden çıkar. Yanma odasına sürekli hava ve yakıt belli oranda geldiği sürece yanma
işlemi devam eder.

Şekil 1.34: Yanma odasında primary ve secondary hava akımı
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Resim 1.14: Yanma odası girişi ve yanma odasının yandan görünüşü


Yanma odası çeşitleri
Can tip, can-annular tip ve annular tip olmak üzere üç tip yanma odası vardır.

Şekil 1.40: Can –annular tip yanma odası

Şekil 1.41:Can tipi yanma odası ve annular tipi yanma odası


Karbon oluşumu ve emisyon azaltma yöntemleri
Modern gaz türbinli motorlarda aranılan önemli bir özellik de, egzoz gazlarındaki
kirliliğin minimum seviyede olmasıdır. Yüksek sıkıştırma oranlı motorlar, take-off esnasında
duman biçiminde egzoz gazları çıkarmaya meyillidir. Bu ise bize karbon parçacıklarının
prımary zone (birinci bölge) bölgesindeki yüksek sıcaklık ve basınç ile düşük türbülans
bölgesinde oluştuklarını gösterir. Bu duman oluşumu nerdeyse ihmal edilebilecek oranda %
3 gibi bir yanma verimi düşüklüğü gösterir yani önemsizdir.
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Şekil 1.47: Yanmada zengin ve fakir karışım sınırları


Egzoz gazlarında kirliliğe sebep olan oluşumlar
Yanmamış yakıt ve hidrokarbonlar (HC), karbonmonoksit (CO), nitrojenoksit (NO×)
kirliliğin sebeplerinden biri de ideal oranda ayarlanamayan yakıt/hava karışımı yüzünden
yanmanın tamamlanamamasıdır. En ideal yanmada bu oran 15:1’dir.

Şekil 1.48: Egzoz emisyonları


Zengin karışım hâli
Yakıt çok fazladır. Yanmamış yakıt egzoza karışır. HC oranı artar. CO oluşmasına
neden olur.

Şekil 1.49. Zengin ve fakir karışımda emisyon oluşumları


Fakir karışım hâli
Yakıt yetersizdir. Kirlilik daha fazladır. Alevin sönme tehlikesi vardır. Yanmanın
mümkün olabilmesi için karışım oranı, minimum (7,5:1) ile maksimum (24:1) arasında
olmalıdır. CO ve HC miktarları, optimum hava/yakıt oranları sağlandığında azalır.
32


NOx emisyonunun azaldığı hâller
Gazın sıcak bölgelerde kalma/temas süresi azaldığında düşük yanma sıcaklıklarında
azalır. Ancak bu durumda CO emisyonu çok fazla artacaktır.

Yanma sıcaklığının artması hâlinde
CO ve HC emisyonu azalır. NOx emisyonu artar. Yanmanın sebep olduğu bu
olumsuzlukları azaltmak için ‘çift dome’lu yanma odaları kullanılır.

Şekil 1.50: Yanma odasının sıcak ve soğuk çalışmasında emisyon oluşumu


Çift dome’lu yanma odaları
Dış ve iç yanma bölgeleri vardır. Dış (pilot) kademe daima çalışır. İç (ana) kademe
sadece yüksek güçlere çıkıldığında kullanılır. Yakıt/hava karışımı daha iyi kontrol edilir. CO
ve HC emisyonu azalır. Yanma odası boyu daha kısadır. NOx oluşumu azalır.

1.3.4. Türbin Kısmı

Türbin tipleri ve kompanentleri
Türbin, motorda kompresör ve dişli kutusunu (accessory gearbox) tahrik edecek gücü
sağlar. Yanma odasından gelen sıcak gazların enerjisinin çıktığı bölgedir. Radyal akışlı ve
Aksiyal akışlı olmak üzere iki farklı türbin tipi vardır.

Şekil 1.51: Radyal akışlı türbin impelleri ve radyal akışlı türbin kesiti

Her iki tip türbinde ortak olan ana kompanentler şunlardır: Sabit olan stator vane’leri
(Nozzle Guide Vanes- NGV’s) ve hareketli olan rotor blade’leridir. Türbin, bir veya daha
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fazla kademeli olabilir. Her bir kademe, stator (vane) / rotor (blade) komponentlerinden
oluşur.


Türbin soğutma yöntemleri

Türbini soğutmanın iki nedeni vardır:
o
Servis ömrünü artırmak (Vane, blade gibi iç türbin parçaları
soğutulur.)
o
Türbinden daha yüksek verim almak (Dış türbin parçaları
soğutulur.)

Şekil 1.57: Türbin soğutma

o
Konveksiyon (ısı iletimi) soğutma
En kolay yöntemdir. Soğutma havası vane ve blade’lerden geçer. Akış, bu
malzemelerin ‘airfoil’ yapı iç duvarları boyunca olur ve malzeme üzerindeki ısıyı alır.
Soğutma havası ‘rotor blade’ine, blade dibindeki deliklerden girer. Mevcut iç kanallardan
akar. Sonunda firar kenarı ve blade ucundan blade’i terk ederek sıcak gaz akışına karışır.

Resim 1.18: Türbin blade, soğutma delikleri ve konveksiyon soğutma
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o
Impingement (çarpma) soğutma
Vane ve blade’ler için daha iyi bir yöntemdir. Soğutma havası önce airfoil içine tespit
edilmiş “insert” e girer. ‘Insert’ler, üzerinde jet nozul gibi çalışan çok sayıda delik bulunan
parçalardır. Soğutma havası bu deliklerden geçerek airfoil iç duvarlarına çarpar. Bu şekilde
ısı transferi daha iyi gerçekleşir. Son olarak firar kenarından malzemeyi terk eder ve sıcak
gaz akışına karışır.

Şekil 1.58: Türbin impengement soğutma

o
Film soğutma
Vane ve blade’lerde kullanılır. Airfoil üzerindeki küçük deliklerden (drill hole) çıkan
soğutma havası, sıcak gaz akışı içine üflenir. Blade ve vane airfoil dış duvarları üzerinde,
sıcak gazı perdeleyen (airfoil formunu almış), ince bir hava film tabakası oluşur. Bu şekilde,
sıcak gaz akışının türbin malzemesi ile doğrudan teması önlenir. Film soğutma, çok etkili bir
yöntemdir. Minimum soğutma havası ile maksimum soğutma etkisi sağlanır. Soğutma
havasının türbini tahrik için kullanılan havadan çalınan hava olduğunu düşünürsek bu
miktarın minimum olmasının türbin verimine büyük katkı sağladığı kolayca anlaşılır. Film
soğutma yönteminin olumsuz tarafı, imalat zorluğu nedeniyle çok pahalı oluşudur.

Şekil 1.60: Vanelerde film soğutma delikleri ve bladelerde film soğutma delikleri

Resim 1.20: NGV’de film soğutma delikleri ve film soğutma havasının parça üzerini sıvaması
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Türbin boşluk-klerans (clearence) kontrolü
o
Tip kleransı
Rotor blade ucu ile stator case arasındaki boşluktur. Çalışma koşullarına bağlı olarak
değişen tip kleranslarının kontrol altında olması gerekir. Kleranslar çok küçük olduğunda
blade’in case’e sürtmesi (teması) söz konusudur. Bu durum blade’in aşınmasına hatta
tamamen hasarlanmasına neden olabilir. Kleranslar çok büyük olduğunda ise bu
boşluklardan geçecek gazların iş yapmayacak olması türbin verimini düşürecektir. İstenen
rotor hızlarına ulaşabilmek için ek yakıt gerekeceğinden egzoz gaz sıcaklıklarında artış
olacaktır.

Şekil 1.61: Tip klerans ve tip kleransta uygun olmayan kaçak hava

Isınan cisim genleşir. Benzer malzemelerde genleşme miktarı, sıcaklığa ve malzeme
boyutlarına bağlıdır. Malzemenin kalınlığı ise genleşme süresini (hızını) etkiler (İnce
malzeme kalın malzemeden daha hızlı genleşir.). Yukarıdaki saptamaların ışığında; “Türbin
malzemesi üzerinde yüksek gaz sıcaklıklarının oluştuğu motor startı sırasında hangi türbin
malzemesi önce genleşir?” sorusunun yanıtı daha ince ve büyük çaplı oluşu nedeniyle türbin
case olur (Case rotordan daha hızlı genleşir.).

Şekil 1.62: Yüksek hızlarda tip klerans azalması, düşük hızlarda klerans tip artması

Motor, düşük hızdan yüksek hıza geçişindeki ivmelenme sırasında da aynı genleşme
karakterini gösterir. Sonuç olarak türbin blade tip kleransları, motorun start ve ivmelenme
periyotlarında artma eğilimi gösterir. Rotor hızları arttığında rotor üzerindeki santrifüj
kuvvetler artar.

Şekil 1.63: Yanma odasından türbine sıcak hava akışı ve takeoff’ ta maksimum tip klerans
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Bu kuvvetlerin etkisiyle oluşan genleşme tip kleransını azaltır. Santrifüj kuvvetin
neden olduğu rotor disk ve blade’lerindeki genleşme, ısının neden olduğu genleşmeden daha
fazladır. Buradan da düşük hızlardaki tip kleranslarının yüksek hızlardaki tip kleranslarından
daha büyük olacağı gerçeği ortaya çıkar.

Şekil 1.64: Uygun olmayan tip kleransta yıllık 120 ton fazladan yakıt yakılması

Motorda gaz kesildiğinde veya shutdown olduğunda rotor ve case çapları azalır.
Başlangıçta rotor case’den daha hızlı büzülür (santrifüj kuvvetler azaldığı için). Daha sonra
case daha hızlı büzülür (case malzemesi ince olduğu için). Modern gaz türbin motorlarında,
farklı operasyon koşullarında, tip kleranslarının yukarıda açıklanan oluşumlarını kontrol
altında tutabilmek için (mümkün olduğunca küçük kalmasını sağlamak) aktif klerans kontrol
sistemi vardır.

Şekil 1.65: Yüksek hızlarda santrifuj kuvvetlerin etkisiyle blade boyunun uzaması
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Case’i soğutmak için genellikle fan havası bazen de kompresör havası kullanılır. Bazı
gaz türbin motorlarının kompresörlerinde de kontrol sistemi kullanılır. Örnek: CFM56-5A



Türbin blade’lerinin diske bağlanması
o
Türbin diski
Türbin diski bir şaft ya da şafta bağlanmış bir flanşla birlikte dövme malzemeden imal
edilir. Disk çevresinde türbin pallerinin bağlanması için yuvalar vardır.
o
Türbin blade’leri
Türbin palleri kanat şeklinde bir yapıya sahiptir. Bunun amacı da hızın istenen
reaksiyon derecesine ulaştığı bölge olan boğaza doğru giden akıma sabit bir ivme kazandıran
komşu paller arasındaki geçişi sağlamaktır.
Her bir palin esas yeri, izin verilen gerilme ve soğutma amacı ile kullanılabilecek
deliklerin ölçülerine bağlı olarak sabittir. Yüksek verim ince firar kenarlarının bölümlere
gelmesini gerektirir fakat motorun çalışması ve durması sırasındaki sıcaklık değişmesine
bağlı olan pal kırılmalarını önlemek için tedbir alınmalıdır.
Pallerin diske bağlanma metodu, disk bağlantı çevresindeki gerilmenin ya da pal
diplerinin kenar hızını sınırlamak için önemli bir yatağa sahip olduğundan önem taşır.
Whittle motorun ilk tiplerinde paller “de laval bulb fixing” yöntemi ile diske bağlanıyordu.
Fakat bu tasarım çok kısa zaman sonunda gaz türbin motorlarının çoğunda kullanılan “tırtree” metodu ile yer değiştirdi. Bu bağlama tipi yüklemenin tüm dişler tarafından eşit
paylaşımını sağlamak için çok doğru bir işlem gerektirir.
Türbin sabit iken paller yuvasında serbesttir ve türbin döndüğünde merkezkaç yük
tarafından diple sertleştirilir. Pal başları arasında gaz kaçağı nedeniyle ortaya çıkan verim
kaybını azaltmak için bir shroud (bağlayıcı) kullanılır. Fanı arkaya monte edilmiş bir turbo
fan motorunda paller ilave bir ısı problemi oluşturur. Bunun nedeni ise her bir palin iç
bölümü normal gaz akımında çalışırken dış bölümünün serin bir hava akımını geçiren bir tüp
içinde çalışmasıdır.

Resim 1.21: Vane açıları ve vanelerin statora takılması
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Şekil 1.67: Üç rot geçmeli blade, kırlangıçkuyruğu geçmeli ve tek rot geçmeli

Şekil 1.68: F4 J–79 türbine section



Türbin 2 nozzle vane’leri
o
Nozzle guide vane
Nozzle guide vane kanat şeklinde bir yapıya sahiptir. Birleşik ‘vane’ler arasındaki
boşluk kapanan delik şeklindedir. Vane’ler türbin muhafazasına genişlemeye izin verecek
şekilde yerleştirilmiştir. Nozzle guide vane’ler genellikle içi boş şekilde yapılır ve yüksek ısı
gerilmeleri ile gaz yüklerini azaltmak amacı ile içlerinden geçen HP kompresör havası ile
soğutulabilir.

Türbin blade’lerinin gerilmeye sebeb olan etkileri
Türbinin çalışma ortamı çok farklıdır. Türbin elemanlarının maruz kaldığı yükler, o
türbinin ne kadar süre serviste kalacağını belirler. Söz konusu yükler, yüksek sıcaklıklar ve
yüksek santrifüj kuvvetleridir. Türbinin çalışması yanma gazları ile türbin arasındaki enerji
transferine bağlıdır. Bu transfer termodinamik ve aerodinamik kayıplar nedeniyle asla % 100
değildir fakat başarılan yüksek türbin değeri yaklaşık % 90 değerindedir.
Yanma işlemiyle gaz genişletildiğinde saniyede yaklaşık 2000 feet’e ulaştığı türbinin
boşaltma nozzle’larına yöneltilir. Aynı zamanda gaz akışına türbin pallerinin dönüş yönünde
bir girdap ya da dönme verilir. Gazların pallere çarpması ve bunun sonucu pallerde oluşan
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reaksiyon süresince enerji emilerek türbin yüksek hızda dönmeye zorlanır ve türbin, şaftı ve
kompresörü döndürmek için güç elde eder.
Türbine uygulanan döndürme gücü ya da torku gaz akış oranı ve türbin pallerinin giriş
ile çıkış arasındaki gaz enerji değişimi tarafından yönetilir. Böylece enerji verimli olarak
emilirse girdap gaz akışından uzaklaştırılacaktır. Aşırı girdap egzoz sisteminin verimini
düşürür, egzoz desteklerinde ve strut’larında zararlı etkiye sahip titreşimler üretmeye yönelir.
Görüleceği üzere ‘türbin nozzle’ları ve palleri bükümlüdür, pallerin baş tarafı uç
tarafından daha büyük zikzaklı bir açıya sahiptir. Bu eğimin amacı, yanma sisteminden çıkan
gaz akışına pal uzunluğu boyunca bütün pozisyonlarda eşit iş yaptırmak ve gaz akışının
egzoz sistemine düzgün aksiyal bir hızla girmesini sağlamaktır. Bu akış türbin boyunca
oluşan sıcaklık, basınç ve hızdaki keskin değişmelerle sonuçlanır. Reaksiyon derecesi uçta
en az, başta en %50 değerde olacak şekilde değişir.
Türbinin %100 verimli oluşunu etkileyen kayıpların bir dizi sebepleri vardır. Tipik bir
üç kademeli türbinde % 3,5’luk bir kayıp türbin pallerindeki aerodinamik kayıplardan, %
4,5’un üzerinde bir kayıp ‘nozzle guide vane’lerdeki aerodinamik kayıplardan, rotor palleri
(blade) üzerindeki gaz kaçaklarından ve egzoz sistemindeki kayıplardan dolayı oluşabilir. Bu
kayıplar ortalama olarak aynı orandadır.

Kompresör-türbin karşılaştırılması
Motorun maximum verim ve performansının sağlanması için türbin ile kompresörün
akış özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerekir. Örneğin nozul guide vane’ler çok düşük bir
akışa izin verirse o zaman kompresörde bir dalgalanmaya neden olan arka basınç oluşabilir.
Her koşulda bir verim kaybı çok hızlı bir şekilde ortaya çıkacaktır.
Daha yüksek türbin giriş sıcaklığı kullanma yolundaki engeller, her zaman ‘nozzle
guide vane’ler ve türbin pallerindeki bu sıcaklıklar, türbin diski ile pallere çekme gerilimini
veren yüksek sıcaklıklarının etkileridir.
Türbin pallerindeki yüksek gerilme, pallerin ve nozzul guide vane’lerin zor işlerini
doyurucu bir çalışma hayatı boyunca yapmaları açısından türbin giriş sıcaklığını sınırlamayı
gerekli kılar. Türbin disklerinde, türbin palleri gibi çalışma ömrü boyunca, malzeme çalışma
süresinin sonuna ulaşmadan çalışmalıdır. Türbin giriş sıcaklığındaki herhangi bir yükselme,
madde kalınlığındaki yükselmeler ve soğutma havasının yükselişi aynı anda
gerçekleşmelidir.
Paller yüksek hızlardaki dönmeden dolayı ortaya çıkan merkezkaç kuvvetini taşıyacak
yeterli güçte olmalıdır. İki onsluk (28,35 gr) bir pal, yüksek hızda iki tonun üzerinde bir yük
kullanabilir ve kompresörü çevirmek için gereken binlerce türbin gücünü üreten gazlar
tarafından uygulanan yüksek eğilme yüklerine dayanmalıdır. Paller ayrıca yüksek
frekanstaki dalgalanmalar altında yorulmaya ve termal şoklara karşı dayanıklı olmalı ve
korozyona karşı dayanım göstermelidir.
Bütün bu istekler karşısında paller modern imalat metotları ile biçimlendirilen ve
üretilen maddelerden imal edilir. Yukarıdaki açıklamalardan şunlar anlaşılıyor ki özel bir pal
maddesi ve kabul edilir bir emniyet hayatı için müsade edilen bir maksimum türbin giriş
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sıcaklığı ve uygun maksimum bir motor gücüne ihtiyaç vardır. Bunun için motor tasarımı
yapanlar sürekli olarak daha iyi türbin pal maddeleri ve gelişmiş pal soğutma metotları
üzerinde araştırma yapmaktadır.
Geçmişte türbin diskleri bazen demir materyallerden bazen de demir alaşımlardan
imal ediliyordu fakat türbin sıcaklığı yükselmeye devam ederken nikel alaşımlar gelecekteki
türbin diskleri için vazgeçilmez bir malzeme olmuştur.

Balans
Türbinin balansı imalatında önemli bir çalışmadır, yüksek dönüş hızları ve maddenin
yoğunluğu göz önüne alınırsa herhangi bir balanssızlık durumu, dönen yatakların montajını
ve motorun çalışmasını ciddi bir şekilde etkileyebilir.
Balans işlemi özel balans tezgâhlarında yapılır.

1.3.5. Turbofan Motorun Egzoz Kısmı

Egzoz kısmı malzemeleri
Gaz türbinli motorlarda egzoz kısmı paslanmaz çelik ve titanyum alaşımlarından
yapılmıştır. Uçak motorlarında kullanılan egzoz sisteminin ana görevleri motor tipine bağlı
olarak değişiklik gösterir.

Gaz türbinli motorda egzoz sistemi
Türbin çıkışındaki egzoz gazlarını dışarı atar. Ana işlevi motor tipine bağlıdır.
Aerodinamik yapıyı tamamlar.

Turbofan motorlar egzoz sistemi
Egzoz gazlarını dışarı atar. Aerodinamik yapıyı tamamlar. Soğuk ve sıcak gazların
mikser veya ortak egzoz nozul kullanılarak karıştırılması ile egzoz gazlarının hızı düşürülür.
Thrust verimi artırılır, bu sayede daha az egzoz gürültüsü oluşur. Thrust reverser kullanılarak
egzoz gazlarının yönünün 180 sapması sağlanarak ek bir frenleme gücünün oluşmasına
imkân verir. Genel olarak egzoz nozullar, yanmış gazların düzgün ve belirli debide
ivmelendirerek dışarı atılması ile jet tepkisi oluşturur ve motorun aerodinamik yapısını
tamamlar.
Bazı uçak motorlarında JT8D-15 ve JT8D-9 motorlarında olduğu gibi egzoz gazının
oluşturduğu jet tepkisi, thrust reverser sistemiyle ters yöne döndürülerek ters yönde frenleme
kuvveti elde edilir. Bu ters yöndeki itiş gücü sayesinde bir çeşit motor freni yaptırılmış olur.
Egzoz gazlarının akış yönü yani jet tepkisinin ters yöne döndürülmesi, egzoz konisinin
sonuna yerleştirilen kepçelerin hareketiyle veya ‘fan duct’a yerleştirilen kepçelerin
hareketiyle sağlanır.
Thrust reverser sistemi kokpitten kumanda edilmek suretiyle ve özel şartları
sağlanınca çalıştırılabilir. Türbini terk eden egzoz gazlarının ve yanmaya karışmayan
soğutma havasının birleşerek art yanmanın (after burner) yapıldığı yer de burasıdır. Nozul
egzoz bölümünün en ucunda bulunur, egzozda dönen parça bulunmaz. Nozullar sabit veya
hareketli olabilir. Ses hızından hızlı uçan uçaklarda hareketli (Convergent-Divergent) nozul
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kullanılır. Ses hızı çevre sıcaklığına göre belirlenir, ses hızına göre uçan cisimlerin sahip
oldugu hızlar; ses altı, ses veya ses üstüdür. Ses hızı yaklaşık 340 m/sn.dir.

Egzoz nozul çeşitleri
Hava akış düzenine göre egzoz nozulları ve common (ortak) sıcak-soğuk hava akışlı
egzoz nozul sistemi bulunur. Modern uzun mesafelerde uçan uçaklarda bazen common
(ortak) egzoz nozullar kullanılır. Amacı, soğuk ve sıcak gaz akışını birbirine karıştırarak
egzozda akan gazların hızını yavaşlatmaktır. Avantajları, sıcak egzoz gazlarının hızı
düşürülür, yüksek thrust verimi elde edilir, egzoz gürültüsü azaltılır.
Ayrı sıcak-soğuk hava akışlı egzoz nozul sistemi sıcak gaz akışı primary nozuldandır,
soğuk egzoz fan akışı secondary nozuldandır.
Not: Fan havası egzoz olarak da nitelendirilir.

Şekil 1.70: Ayrı sıcak-soğuk hava akışlı egzoz nozul

Şekil 1.71: Ortak sıcak-soğuk hava akışlı egzoz nozul
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Şekil 1.72: Ayrı sıcak-soğuk hava akışlı egzoz nozul

Şekil 1.73: Mikser (karıştırıcı)



Ekgoz gazlarını yönlendirme düzenine göre egzoz nozullar
Yakınsak (C- convergent) bir noktada toplayan egzoz nozulları ve ıraksak
(D- divergent) dağıtan egzoz nozullarıdır.

Egzoz konisi (exhaust cone)
Sistemin bir parçasıdır. Çıkış havasını yönlendirir. Türbülansı önler. Türbin arka
kademesinde oluşacak ters akışı önler. Bazı jet motor egzoz sistemleri egzoz duct veya tail
pipe olarak da adlandırılır ve uzun bir duct’dan meydan gelmiştir. Bu konik duct türbin
‘egzoz case’ine bağlıdır, arka kısmındaki egzoz nozul motordan çıkan egzoz gazlarına hız
kazandırır. Bu uzun tip egzoz duct’ları eski uçaklarda kanat altına takılı motorlarda
kullanılmıştır. Egzoz sistemine giren gazların sıcaklığı motorun tipine göre 550 C- 850 C
arasındadır. Turboprop ve by-pass motorlar en soğuk gaz akımına sahiptir. Afterburner’lu
motorlarda jet borusundaki sıcaklık 1500 C’den yüksektir. Yüksek sıcaklığın bütün etkisi
hissedildiği hâlde şekil değişimine ya da kırılmaya dayanacak yapı özelliği taşıyan madde
kullanmak gerekir.
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Afterburner’lu jet nozulları afterburner açılıp-kapandığında oluşacak gaz akış
hacmindeki değişikliği karşılamak amacıyla iki kademeli veya değişken alanlı tepkili nozul
kullanır. Motor türbininden egzoz sistemine gaz saniyede 750-2000 feet’e kadar değişen
hızlarda girer. Bu hızlar yüksek sürtünme kayıpları üretir, onun için gazların akım hızı
yayılma yoluyla azaltılır. Bu işlem, egzoz konisi ile dış duvar arasındaki geçiş boşluğu
yükseltilerek sağlanır yani hacim artırılarak gazların hızı yavaşlatılır. Koni ayrıca egzoz
gazlarını yön değiştirerek türbin diskinin arka tarafına geçmesini önler. Egzoz ünitesi
çıkışında gazların hızını  0,5 mach  950 feet’te tutmak normaldir. İlave kayıplar türbinden
çıkan gaz akışındaki fazla anafor hızından dolayı ortaya çıkar. Bu kayıpları azaltmak için
egzoz ünitesindeki destek çemberleri, gazlar jet borusuna girmede önce akışı güçlendirecek
şekilde yapılır.
Mach sayısı, bir cismin hızının aynı ortam ve sıcaklıkta sesin yayılma hızına oranıdır.
Kalkış ve yaklaşma fazlarında olduğu gibi uçağın oldukça düşük hızlarındaki hareketlerinde
knot kullanılır. Knot = 1 nautical mile = 1,151 English statue mile veya ekvatorun bir
dakikalık kesitindeki çember uzunluğuna eş değerdir. 1feet = 0,3 m egzoz gazları atmosfere
tepkili nozul ile atılır böylece gaz hızı artırılmış olur, turbojet motorlarda egzoz gazlarının
çıkış hızı sadece düşük güç şartlarında ses hızının altındadır. Birçok çalışma koşulunda
egzoz gazlarının çıkış hızı, egzoz gaz sıcaklığına bağlı olarak ses hızına ulaşır ve bu duruma
nozul tıkalı denir. Sıcaklık yükselmedikçe hızda daha fazla yükselme sağlanamaz.
Akıma karşı toplam basınç tepkili nozul’un tıkanmasına sebep olan değerin üzerine
çıkarken, çıkıştaki gazların statik basıncı da atmosferik basıncın üzerine çıkar. Tepkili
nozul’daki bu basınç farkı basınç gücü denen ve nozul çıkış alanı üzerinde etkili olan gücü
verir. Kapanır tip nozul’da çıkışı terk eden gazlar yeteri kadar genleşemediği için bir enerji
kaybı meydana gelir, uçağın uçuş fazına bağlı olarak, bazı yüksek basınç oranlı motorlar,
kaybolan enerjinin bir kısmını karşılamak amacıyla açılır-kapanır tip nozul kullanır.
Bu tip nozul’lar gaz hızında dolayısıyla güçte daha fazla bir artış için basınç enerjisini
kullanır. Gaz, nozul’un sabit bölümüne girdiğinde statik basınçtaki düşmeye bağlı olarak gaz
hızı yükselir. Gaz boğaz ayrımını terk edip hareketli bölüme akarken çıkışa doğru hızında
giderek ilerleyen bir artma olur. Momentteki bu yükselme reaksiyonu, nozul iç duvarında
hareket eden basınç gücüdür.
Tepkili nozulun ölçüsü çok önemlidir ve doğru sıcaklık, basınç ve güç dengesi elde
edilecek şekilde imal edilmelidir. Küçük nozul’da bu değerler yükselir ama motor
dalgalanması ihtimali vardır (devir azalış artışları). Geniş nozul’larda sağlanan değerler daha
düşüktür. Bazı motorlarda değişken alanlı tepkili nozul kullanılır, bir flap (kepçe) kullanarak
ya da alternatif olarak bir koniyi nozul açıklığından içeri-dışarı hareket ettirerek nozul alanı
azaltılır veya çoğaltılabilir. Bu tip tepkili nozul’da kullanıldığında nozul boyunca akım
bölgesinde yükselme türbin arka basıncında azalma sebebiyle düşük sıcaklık ve devirde ilk
harekete geçiş kolay sağlanır, nozul bölgesindeki değişim yakıt tüketimini de düşürür.
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Şekil 1.79: Egzoz konisi


Motor sesinin azaltılması
Gaz türbinli motorlarda motor sesini azaltmak için egzoz nozullarında mikser
kullanılmıştır. Mikser; egzozdan akan sıcak gazlarla soğuk gazları karıştırarak egzoz
gazlarının akış hızını yavaşlatır ve dolayısıyla gürültüyü önler.
Bir başka uygulama da modern turbofan motorlarda thrust’ı artırmak için kullanılan
fan havasıdır. Değişen (1:1–1:5) bypass oranlarında fanın ürettiği havanın büyük bir bölümü
fan duct’tan geçerek toplam thrust’ın önemli bir kısmını oluşturur. Fan duct’dan akan
havanın hızı düşük, egzozdan akan havanın hızı yüksek olduğundan ve thrust’ın büyük kısmı
fan duct’tan akan hava tarafından karşılanır ve gürültü azaltılmış olur. Modern gaz türbinli
motorlarda egzozdan akan havanın enerjisi, türbin blade’lerini çevirmek dolayısıyla
kompresör ve AGB (accessory gear box) kompanetlerinin hareketi için kullanılır.

1.4. Turboşaft Yapısal Aranjmanları ve Çalışmaları
Turboprop motorlarda serbest türbin şaftı uçak pervanesi haricînde bir elemanı tahrik
ediyorsa bu motor turboşaft veya şaft türbinli motor (shaft türbine engine) olarak adlandırılır.
Hız düşürme sistemiyle birlikte turboşaft motorları genelde güç botlarında, gemilerde,
trenlerde ve otomobillerde kullanılır. Bu motorlar sıklıkla doğal gazı, araziden geçen boru
hatlarına pompalamak, hava kompresörleri ve büyük elektrik jeneratörleri gibi birçok değişik
tipteki endüstriyel aletlere güç kaynağı olarak kullanılır.
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Şekil 1.80: Turboşaft motor

1.5. Turbopropların Yapısal Aranjmanları ve Çalışmaları
Turbojetin gaz üreticisi (gas generator) olarak adlandırılan temel bölümü terk ederek
‘exhaust duct’ içinde ilerleyen yanmış gazların bir pervaneyi tahrik eden ilave bir türbini
çevirmek için kullanıldığı motorlar turboprop (propjet) olarak adlandırılır.
Thrust’ı elde ederken havanın miktarı fazla, ivmelendirmesi ise küçüktür. Tahrik
edilen bir propeller (pervane) vardır. Propeller hareketini ya doğrudan kompresör şaftından
alır ya da serbest türbin ve merkez tahrik şaftı (center drive şaft) kombinasyonundan alır.
Ancak her iki sistemde de araya yüksek türbin hızlarını düşürecek redüksiyon dişli grupları
ilave edilmiştir. Tüm gaz enerjisi tork kuvvetine dönüşür, verim yüksektir ama yüksek uçak
hızlarına imkân vermez.
Turboprop motorlar yapısını oluşturan elemanların yerleşim şekline ve/veya amacına
göre ilave edilen yeni elemanlara göre çeşitlere ayrılır. Tipik bir turboprop’ta pervane için
ayrı bir türbin mevcuttur. Bazı hâllerde pervanenin ayrı bir türbini olmadığı, direkt olarak
kompresör şaftına bağlandığı görülebilir. Bazı turboprop’larda dişli grubu ve pervane
motorun arkasında bulunur.
Uçaklarda kullanılan turboproplar, turbojetlerden çok daha karmaşık ve ağır olmasına
rağmen eş değer boyut ve güçleri karşılaştırıldığında düşük hava hızları için daha yüksek
tepki verebildiği görülecektir. Ancak bu avantaj hız arttıkça azalacaktır. Normal seyahat
hızlarında, hız arttığında turboprop’un tepkisel verimliliği (propulsive efficiency) azalırken
turbojet’in tepkisel verimliliği artmaktadır. Turboprop’u oluşturan ana elemanlar turbojet ile
benzerdir. Pervane, pervaneyi çeviren türbin ve aradaki dişli grubu farklılığı oluşturur.
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Şekil 1.81: Turboprop motor

Şekil 1.82: Çift ve tek şaftlı turboprop motor

Serbest türbinli turboprop motorların başka bir çeşidi de geriden arkaya doğru hava ve
gaz akış yönüne sahip olan oldukça alışılmadık bir motordur. Kompresörü centrifugal ve
axial flow kompresör bileşimi kullanılarak geliştirilmiştir.
Bu motora en iyi örnek United Aircraft of Canada Limited firması tarafından üretilmiş
PT6 motorudur. PT6 çok hafif serbest türbini ile gücü 600-1000 SHP’e kadar geliştirilebilen
47

bir motordur. Bu motor iki tane bağımsız ve saat yönünün ters istikametine dönen türbine
sahiptir.

Resim 1.22: Turboprop motorlu uçak

Türbinlerden bir tanesi kompresörü çalıştırırken diğeri hız düşürme dişli kutusu
(reduction gear box) üzerinden pervaneleri (sabit kanatlı uçaklarda) çalıştırır. Ana motor
bölümündeki kompresör, tek centrifugal kompresör kademesi ile üç tane axial flow
kompresör kademesinden oluşur. Axial flow ve centrifugal kademeleri aynı şaft üzerine
monte edilmiştir ve tek bir ünite gibi çalışır.
Giriş havası motorun arkasına yakın kavisli (plenum) oda üzerinden motora girer ve
ard arda dizilmiş kompresör kademelerine doğru akar. Bu akım yanmadan önce ‘centrifugal
kompresör’ kademeleri tarafından radyal yayıcılara (diffusers) doğru yönlendirilir. Bu hava
akımı yönü, yanma odasından geliş yönünün tersine doğru çevrilir. Yanma sonucu üretilen
gazlar ön taraftaki türbin kademelerinde türbini döndermek için bir kere daha ters çevrilir.
Türbini terk ettikten sonra gazlar, çevresel exhaust scrool’unda toplanır ve daha sonra
motorun ön tarafının yanında bulunan iki adet egzoz borusundan atmosfere atılır.

1.5.1. Açık Rotorlu Motorlar (Propfans)
Yapıda, bir fan (single fan) veya ters yönde dönüşlü fan grubu (counter-rotating fan)
vardır. Fan blade sayısı ve şekli dolayısıyla, motor yüksek hız ve altitude (yüksek irtifa)
özelliklerine sahiptir. %20’ye varan yakıt tasarrufu sağlar. Bypass oranı (90:1)’e kadar çıkar,
ancak uçağa montajının zorluğu ile ilgili sorunlar aşılamadığından yaygın olarak
kullanılmaz.

Şekil 1.83: Turbopropfan motor
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Pistonlu motor çalışma sistemlerinin parçalarını elemanlarını ayarlayarak
takınız.
İşlem Basamakları
 Gerekli emniyet
kurallarına uyunuz.
 Pistonlu motor çalışma
sistemlerinin
parçalarını tanıyınız.
 Pistonlu motor çalışma
sistemlerinin
elemanlarını sökünüz.

 Pistonlu motor çalışma
sistemlerinin
elemanlarını
inceleyiniz.
 Pistonlu motor çalışma
sistemlerinin
elemanlarını
ayarlayarak takınız.







Öneriler
Çalışma alanının temiz ve düzenli olmasına dikkat ediniz.
Yangın tüpünü hazır bulundurunuz.
Servis bakım kitabını hazırlayınız.
Gerekli bakımı yapınız ve avadanlıkları hazırlayınız.
Gerekli bakımı yapınız ve avadanlıkları hazırlayınız.

 Gerekli bakım ve avadanlıkları hazırlayınız.
 Sökülen motor çalışma sistemleri elemanlarını
yerleştirmek için iş tezgâhını hazırlayınız.
 Çalışma alanında yangın tehlikesi oluşturacak herhangi bir
cihazın çalışmadığından emin olunuz.

 Ölçü yapılacak parçaların temizliğine dikkat ediniz.
 Ölçü aletlerinin uygunluğunu kontrol ediniz.
 Kontroller sonunda pistonlu motor sistemlerini bakım
kitabındaki göre ölçüler dışındaki parçaları değiştiriniz.
 Gerekli bakım ve avadanlıkları hazırlayınız.
 Çalışma alanında yangın tehlikesi oluşturacak herhangi bir
cihazın çalışmadığından emin olunuz.
 Parçaların son temizliğini yapınız.
 Parçaları takarken sökme sırasının tam tersi işlem yapınız.
 Bağlantıları tekrar kontrol ediniz.
 Sistemi basınçlandırarak kaçak kontrolü yapınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Turboprop motorun pervane sistemini sökünüz.
İşlem Basamakları
 Gerekli emniyet
kurallarına uyunuz.








Öneriler
Çalışma alanının temiz ve düzenli olmasına dikkat ediniz.
Yangın tüpünü hazır bulundurunuz.
Aircraft maintenance manuel (AMM)’yi hazırlayınız.
Gerekli bakımı yapınız ve avadanlıkları hazırlayınız.
AMM’yi hazırlayınız.
Gerekli bakımı yapınız ve avadanlıkları hazırlayınız.

 Pervane çalışma
sisteminin parçalarını
tanıyınız.
 Pervane çalışma
 Gerekli bakımı yapınız ve avadanlıkları hazırlayınız.
sisteminin elemanlarını  Sökülen pervane çalışma sisteminin elemanlarını
sökünüz.
yerleştirmek için iş tezgâhını hazırlayınız.
 Çalışma alanında yangın tehlikesi oluşturacak herhangi bir
cihazın çalışmadığından emin olunuz.
 Pervane çalışma
 Gerekli bakımı yapınız ve avadanlıkları hazırlayınız.
sisteminin elemanlarını  Sökülen hidrolik sistem elemanlarını yerleştirmek için iş
inceleyiniz.
tezgâhını hazırlayınız.
 Çalışma alanında yangın tehlikesi oluşturacak herhangi bir
cihazın çalışmadığından emin olunuz.
 Ölçü yapılacak parçaların temizliğine dikkat ediniz.
 Ölçü aletlerinin uygunluğunu kontrol ediniz.
 Kontroller sonunda pervane sistemi bakım kitabındaki
ölçüler dışındaki parçaları değiştiriniz.
 Pervane çalışma
 Gerekli bakımı yapınız ve avadanlıkları hazırlayınız.
sisteminin elemanlarını  Çalışma alanında yangın tehlikesi oluşturacak herhangi bir
takınız.
cihazın çalışmadığından emin olunuz.
 Parçaların son temizliğini yapınız.
 Parçaları takarken sökme sırasının tam tersi işlem yapınız.
 Bağlantıları tekrar kontrol ediniz.
 Sistemi basınçlandırarak kaçak kontrolü yapınız.

50

UYGULAMA FAALİYETİ

Turbofan motorun hava giriş kısmının bakımını yapınız.
İşlem Basamakları
 Gerekli emniyet
kurallarına uyunuz.
 Hava giriş kısmının
parçalarını tanıyınız.
 Hava giriş kısmının
elemanlarını sökünüz.
 Hava giriş kısmının
elemanlarını
inceleyiniz.
 Hava giriş kısmının
elemanlarını takınız.







Öneriler
Çalışma alanının temiz ve düzenli olmasına dikkat ediniz.
Yangın tüpünü hazır bulundurunuz.
Aircraft maintenance manuel (AMM)’yi hazırlayınız.
Gerekli bakım ve avadanlıkları hazırlayınız.
Gerekli bakımı yapınız ve avadanlıkları hazırlayınız.

 Sökülen hava giriş kısmının elemanlarını yerleştirmek için
iş tezgâhını hazırlayınız.
 Çalışma alanında yangın tehlikesi oluşturacak herhangi bir
cihazın çalışmadığından emin olunuz.
 Ölçü yapılacak parçaların temizliğine dikkat ediniz.
 Ölçü aletlerinin uygunluğunu kontrol ediniz.
 Kontroller sonunda hava giriş kısmının bakım kitabındaki
ölçüler dışındaki parçalarını değiştiriniz.
 Parçaların son temizliğini yapınız.
 Parçaları takarken sökme sırasının tam tersi işlem yapınız.
 Bağlantıları tekrar kontrol ediniz.
 Sistemi basınçlandırarak kaçak kontrolü yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.

Değerlendirme Ölçütleri
Güvenlik önlemlerini aldınız mı?
İşlem basamaklarını tespit ettiniz mi?
Çalışma ortamının temiz ve düzenli olmasını sağladınız mı?

Evet Hayır

Servis bakım kitabını hazırladınız mı?

Gerekli takım ve avadanlıkları hazırladınız mı?
Pistonlu motor sistemleri parçalarını iş sırasına uygun sökebildiniz
6.
mi?
Pistonlu motor sistemleri parçalarını sökerken görevi ve çalışması
7.
hakkında verilen bilgileri okudunuz mu?
8. Sökülen parçaların temizliğini yaptınız mı?
9. İş parçasının genel kontrolünü yaptınız mı?
Ölçülen parçaların değerleri ile katalog değerlerini karşılaştırdınız
10.
mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Emniyetli bir şekilde araçtan motoru indirmek için aşağıdakilerden hangisine
uyulmalıdır?
A) Uygun takımları kullanmak
B) İş önlüğü giymemek
C) Gelişi güzel bir yer seçmek
D) Temizlik kurallarına uymamak

2.

Benzinli motoru sökerken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Motorun herhangi bir parçasından başlamak
B) İşlem sırasına göre yapılmak
C) Gelişi güzel bir yer seçmek
D) Yangın tüpü hazırlanmaz

3.

Yakıtın ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makine aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kavrama
B) Vites kutusu
C) Motor
D) Marş motoru

4.

Motorun yardımcı sistemleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateşleme sistemi
B) Yürüyüş sistemi
C) Fren sistemi
D) Dreksiyon sistem

5.

Yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Distribütör
B) Karbüratör
C) Yağ filtresi
D) Radyatör

6.

Ateşleme sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateşleme bobini
B) Karbüratör
C) Yağ pompası
D) Termostat

7.

Dört zamanlı motorlardaki zamanların sıralaması nasıldır?
A) Emme, iş, eksoz ve sıkıştırma
B) İş, sıkıştırma, eksoz ve emme
C) Emme, eksoz, sıkıştırma ve iş
D) Emme, sıkıştırma, iş ve eksoz

8.

Motorun ana parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Radyatör
B) Krank mili
C) Yağ pompası
D) Yağ keçesi

9.

Motora taze yakıt hava karışımı hangi supaptan girer?
A) Emme ve eksoz
B) Emme
C) Eksoz
D) Eksoz ve emme

10.

Biyel kolu hangi parçaya bağlanır?
A) Kam miline
C) Pistona

B) Volana
D) Sekmanlara

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Pervane bağlantılarını bakım dokümanlarında belirtildiği şekilde yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


FADEC sisteminin yapısını araştırınız.

2. ELEKTRONİK MOTOR KUMANDA
ÜNİTESİ (FADEC)
2.1. FADEC Yapısı


FADEC - Fully Authorized Digital Engine Control (Tam yetkili motor
yönetim sistemi)

FADEC sisteminin kalbi digital computer’dır. Motor kontrol fonksiyonları üzerindeki
tüm yetki ondadır. Digital computer için farklı isimler kullanılır.
ECU – Electronic control unit ( Yakıt kontrol ünitesi)
EEC – Electronic engine control (Elektronik motor kontrolü)
FADEC sisteminin iki ana kompanenti FMU – Fuel Metering Unit’dir (yakıt
ölçülendirme ünitesi). Bazı motorlarda, HMU hidromekanik ünite olarak da geçer. Yakıt
ölçülendirme valve’nı kontrol edebilmek için ECU’dan talimat alır. FADEC’li motorlarda
hidromekanik FCU yoktur. ECU’nun düzgün çalışması için aşağıdaki girişler gerekir:








Thrust lever’dan gelecek istek sinyali
Motor hızları, hava sıcaklıkları ve basınçları
Elektriki güç temini
Uçaktan veya
PMA – Permanent magnet alternator’den
Fuel metering valve pozisyonu ile ilgili feedback sinyali ECU yakıt
ölçülendirme ve limitleri koruma dışında başka görevler de üstlenmiştir.

Tüm çalışma koşullarında optimum thrust kontrolünü sağlayacak fuel power
management diğer motor alt sistemleri kontrolü:

Kompresör stall önleme sistemi

Türbin \ kompresör klerans kontrol sistemi

Thrust Reverser sistemi
54




Motor çalıştırma sistemi
Motor indikasyon sistemi

ECU aldığı tüm verilere göre motor çalışmasını ve sistem kompanentlerini sürekli
izler. CMC “Centrailzed aircraft maintenance computür”e arıza mesajlarını gönderir. ECU
birbirinden bağımsız channel A,channel B olmak üzere iki komputüre sahiptir.

Şekil 2.21: ECU channel A ve channel B

Bazı uçaklarda EIU – Engine “Interface Unit” vardır. FADEC ve uçak arasında iki
yönlü veri iletimi sağlanır. Uçaktan ECU‘ya olan güç teminini kontrol eder.
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Şekil 2.21: ECU sistemin parçaları ve bilgi akış şeması

Tipik bir FADEC sistemi yapısında aşağıdaki kompanentler vardır:

ECU: Engine control unit

FMU: Fuel metering unit
Birçok elektrikli sensör motor üzerinde bulunur. Motordaki diğer alt sistemler ile ilgili
birçok kontrol olanağı sağlar.

FADEC sisteminin genel testi
Bu testin amacı uçak yerde iken kontrol amaçlı sistemin çalışıp çalışmadığı ile
ilgilidir. Testi gerçekleştirmeden önce uçak sistemlerine elektrik verilmesi gerekir. Bazı
sistemlere ait (monitörde görünen) sigortaların kapalı olduğundan emin olunur. FADEC
sistemi ana butonuna basılır. Düğmeye basıldığında belirti olarak düğmenin üzerindeki on
(açık) kısmının ışığının yanması gerekir.
Bu test yapılırken doğru veri ve bilgi alınması için rüzgârlı ortamlardan uzak
durulmalı, mümkünse hangarın içinde yapılmalıdır. MCDU (çok amaçlı indikasyon kontrol
ünitesi) kullanılarak sistem test ve raporlama sayfasına girilir. Sayfanın ilerleyen kısmında
FADEC-1A kanalı veya FADEC-1B kanalı yazılı kısımdan girmek istenilen kanal seçilir ve
burada ‘line key’ tuşuna basılır. Böylece sistemde herhangi bir arıza olup olmadığı
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görülebilir. Sistemin kendi kendini test etmesi isteniyorsa FADEC self test (FADEC kendi
kendini test) moduna girilerek tuşa basılır.

Şekil 2.21: FADEC sistemi

FADEC self testini yapabilmek için uçağa elektrik verildikten 30 sn. – 1 dk.
geçmesinin beklenmesi gerekir. Test sırasında hata mesajları gelirse kullanılan kontrol
göstergesinde (MCDU) yer testi menüsünü gör seceneği gelecektir. Bu kısma tıklayarak
FADEC sisteminin arıza arama butonuna basılır. Tekrar test yapılacak ise en baştan sisteme
girilmesi gerekir. Testi bitirdikten sonra return (geri dönme) tuşu ile ana sayfaya dönülür.
FADEC içinde başka bir kanal test edilecek ise yine 30 sn. – 1 dk. geçmesinin beklenmesi
gerekir.

FADEC sökülmesi
FADEC uçaktan sökülmeden önce birtakım işlemlerin yapılması gerekir. Öncelikle
elektrik sistemi tamamen kapatılır. FADEC grand power yerde enerjilendiren butonlara
basılır. Butonlar üzerinde herhangi bir yazı veya ışık olmamalıdır. Bütün bu işlemler
yapıldıktan sonra FADEC bağlantıları sıra ile sökülür. FADEC söküldükten sonra uçlara
statik plastik kapak takılır. Sigortalara uyarı etiketi asılır.

FADEC takılması
FADEC uçağa takılırken önce bir takım işlemlerin yapılması gerekir. FADEC
takılırken kablo bağlantı uçlarında bulunan statik plastik kapak çıkartılır. Bütün bu işlemler
yapıldıktan sonra FADEC bağlantıları sıra ile takılır. Sigortalara asılan uyarı etiketi kaldırılır.
Uçağa elektrik verilir. FADEC’in doğru bağlanıp bağlanmadığı ve arıza oluşup oluşmadığı
kontrol edilir. İşlem tamamlanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
FADEC sisteminin sökülme işlemini yapınız.
İşlem Basamakları

 Gerekli emniyet kurallarına uyarak
bağlantıları dikkatlice kontrol ediniz.

 Gerekli emniyet kurallarına uyarak uçağın
bütün elektrik sistemi tamamen kapatınız.
 FADEC Grand Power (yerde enerjilendiren
butonlara) basınız.
 Butonların karardığına, butonlar üzerinde
herhangi bir yazı veya ışık olmadığından emin
olunuz.
 Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra FADEC
bağlantılarını sıra ile sökünüz.
 Söküldükten sonra uçlara statik plastik kapak
takınız.

Öneriler
 Çalışma alanının temiz, düzenli ve
aydınlık olmasına dikkat ediniz.
 FADEC sistemi bakım kitabını
hazırlayınız.
 Gerekli bakımları yapınız ve
avadanlıkları hazırlayınız.
 Bağlantılarınızı tekrar kontrol
ediniz.
 Gerekli emniyet kurallarına uyunuz.
 Gerekli bakım ve avadanlıkları
hazırlayınız.
 FADEC sistemi bakım kitabını
hazırlayınız.
 Tekrar kullanmak üzere muhafaza
ediniz.
 Bağlantıları tekrar kontrol ediniz.
 Tekrar kullanmak üzere muhafaza
ediniz.

 Sigortalara uyarı etiketi asınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Evet Hayır
Güvenlik önlemlerini aldınız mı?
İşlem basamaklarını tespit ettiniz mi?
Çalışma ortamının temiz ve düzenli olmasını sağladınız mı?
Aircraft maintenance manuel (AMM)’yi hazırlayınız?
Gerekli takım ve avadanlıkları hazırladınız mı?
FADEC bağlantılarını iş sırasına uygun sökebildiniz mi?
FADEC bağlantılarını sökerken görevi ve çalışması hakkında
7.
verilen bilgileri okudunuz mu?
8. Sökülen parçaların temizliğini yaptınız mı?
9. İş parçasının genel kontrolünü yaptınız mı?
Ölçülen parçaların değerleri ile katalog değerlerini karşılaştırdınız
10.
mı?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Tipik bir FADEC sisteminin yapısında aşağıdaki kompanentlerden hangisi vardır?
A) ECU (Engine Control Unit)
B) FMU (Fuel Metering Unit)
C) Birçok elektrikli sensör motor üzerinde bulunur.
D) Hepsi

2.

EIU (Engine Interface Unit) görevi nedir?
A) Pilot ile uçak arasında irtibatın kurulmasını sağlar.
B) Pilot ile yolcu arasında irtibatın kurulmasını sağlar.
C) FADEC ve uçak arasında iki yönlü veri iletimi sağlar.
D) Hepsi

3.

ECU’nun düzgün çalışması için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?
A) Thrust lever’dan gelecek istek sinyali
B) Motorun dönüş yönü
C) Motor hızları, hava sıcaklıkları ve basınçları
D) Fuel metering valve pozisyonu ile ilgili feedback sinyali

4.

FADEC motora ait hangi alt sistemleri kontrol etmez?
A) Thrust reverser sistemi
B) Motor çalıştırma sistemi
C) Motor indikasyon sistemi
D) Motor dreyn sistemi

5.

FADEC self testini yapabilmek için uçağa elektrik verildikten sonra kaç dakika
geçmesi gerekir?
A) 30 sn. – 1 dk.
B) 2 dk. – 3 dk.
C) 3 dk. – 4 dk.
D) 4 dk. – 5 dk.

6.

FADEC’li motorlarda aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Hidromekanik FCU yoktur.
B) EIU (Engine Interface Unit) yoktur.
C) ECU (Engine Control Unit)
D) FMU (Fuel Metering Unit)

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Emniyetli bir şekilde araçtan motoru indirmek için aşağıdakilerden hangisine
uyulmalıdır?
A)
Uygun takımları kullanmak
B)
İş önlüğü giymemek
C)
Gelişi güzel bir yer seçmek
D)
Temizlik kurallarına uymamak

2.

Yakıtın ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makine aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kavrama
B)
Vites kutusu
C)
Motor
D)
Marş motoru

3.

Yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Distribütör
B)
Karbüratör
C)
Yağ filtresi
D)
Radyatör

4.

Dört zamanlı motorlardaki zamanların sıralaması nasıldır?
A)
Emme, iş, eksoz ve sıkıştırma
B)
İş, sıkıştırma, eksoz ve emme
C)
Emme, eksoz, sıkıştırma ve iş
D)
Emme, sıkıştırma, iş ve eksoz

5.

Tipik bir FADEC sisteminin yapısında aşağıdaki kompanentlerden hangisi vardır?
A)
ECU (Engine Control Unit)
B)
FMU (Fuel Metering Unit)
C)
Birçok elektrikli sensör motor üzerinde bulunur.
D)
Hepsi

6.

ECU’nun düzgün çalışması için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?
A)
Thrust lever’dan gelecek istek sinyali
B)
Motorun dönüş yönü
C)
Motor hızları, hava sıcaklıkları ve basınçları
D)
Fuel metering valve pozisyonu ile ilgili feedback sinyali

7.

EIU (Engine Interface Unit) görevi nedir?
A)
Pilot ile uçak arasında irtibatın kurulmasını sağlar.
B)
Pilot ile yolcu arasında irtibatın kurulmasını sağlar.
C)
FADEC ve uçak arasında iki yönlü veri iletimi sağlar.
D)
Hepsi
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8.

FADEC motora ait hangi alt sistemleri kontrol etmez?
A)
Thrust reverser sistemi
B)
Motor çalıştırma sistemi
C)
Motor indikasyon sistemi
D)
Motor dreyn sistemi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

62

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
B
C
A
D
A
D
B
B
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

D
C
B
D
A
A

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

A
C
D
D
D
B
C
D
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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