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Abstract 
In this study, simplified seal geometries were designed by using commercial 

software. A commercial solver software using finite element method and time 

dependent 2D Computational Fluid Dynamics simulation was used for the 

designs for oil and air seal performance on rotor-stator pairs. The gaps between 

the rotor and the stator and the dynamic interaction of the flow performances 

were investigated. The data used in the analyzes were processed without units due 

to confidentiality. RPM and temperature values are shared without units. 

Unstructured solution hybrid mesh model is used. As a result of the study, the 

advantages of carbon seal design have been revealed. It provides high sealing and 

also prevents hot heat transfer at a high rate. Finally, it increases engine 

efficiency. 
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Karbon Keçe Tasarımı ve Akış Analizleri 

Anahtar Kelimeler 
Karbon keçe, 

Labirent keçe, 
Hesaplamalı 

akışkan analizi. 

Özet 
Bu çalışmada, basitleştirilmiş keçe geometrileri ticari bir yazılım kullanılarak 

tasarlanmıştır. Tasarımlar üzerinde yağ ve hava sızdırmazlık performansları rotor-

stator çiftleri üzerinde sonlu elemanlar yöntemi kullanan ticari bir çözücü yazılım 

ile zamana bağlı 2 boyutlu Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği simülasyonu 

kullanılmıştır. Çalışmada rotor ve stator arasındaki açıklıklar ve akış 

performanslarının dinamik etkileşimi incelenmiştir. Analizlerde kullanılan veriler 

gizlilik sebebiyle birimsiz olarak işlenmiştir. RPM ve sıcaklık değerleri birimsiz 

paylaşılmıştır. Yapısal olmayan çözüm ağ modeli kullanılmıştır. Yapılan çalışma 

sonucunda karbon keçe tasarımının sağladığı avantajlar ortaya çıkarılmıştır. 

Yüksek sızdırmazlık sağlamış aynı zamanda ısı geçişine de yüksek oranda engel 

olmuştur. Sonuç olarak, motor verimi artmaktadır. 
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1. Giriş 

Bu makalede havacılık motorlarında kullanılan sızdırmazlık elemanlarından 
keçeler incelenmiştir. Kullanılan mevcut labirent keçe geometrileri ile karbon keçe 
geometrilerine göre kıyaslamalı olarak akış ve sızdırmazlık performansları yapılan 
akış analizleri ile doğrulanarak incelenmiştir. Yapılan çalışmalarda labirent keçe ve 
karbon keçe tasarımları yapılmıştır. Bu tasarımlar aynı sınır şartlarında ve ortam 
koşullarında ticari bir yazılımla akış analizlerine tabi tutularak sonuçlar 
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kıyaslanmıştır. Çalışma neticesinde Karbon keçenin sağlamış olduğu avantajlar ve 
performans artışı ortaya koyulmuştur.  

1.1. Keçe Modelleri ve Hesaplamalı Akışkan Analizleri  

Uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarında sivil veya askeri her türlü gaz türbinli 
motorlarda sızdırmazlık elemanları kullanılmaktadır. Havacılık motorlarında 
performans çok önemlidir. Motor kabiliyeti hava aracının performansını da 
etkilemektedir. Bu çalışmada sızdırmazlık elemanlarından keçeler üzerine 
yoğunlaşılacaktır. Havacılık motorlarında keçeler genel olarak yağ ve hava 
sızdırmazlığı göreviyle kullanılmaktadır.  

Keçelerin tarihsel gelişimi bildiğimiz örnekler üzerinden gösterilmiştir. Tarihsel 
süreçte yakın tarihe doğru geldikçe keçelerin verimini artıracak teknolojik 
gelişmeler, özellikle de malzeme ve imalat gelişmeleri sayesinde ciddi ivme 
kazanılmıştır. Sızdırmazlık elemanlarındaki bu gelişmelerle beraber motorlarda 
daha yüksek hızlara ve zorlayıcı görevlere karşı kabiliyet geliştirilmiştir 
(Arslanoğlu, 2019:12). 

Şekil 1. Keçelerin tarihsel gelişimi 
 

Farklı geometrilere ve çalışma prensiplerine dayanan keçe tiplerinin tarihsel 
gelişim süreçleri çalışma performansını artırıcı yönde motor verimine pozitif katkı 
sağlayarak gerçekleşmiştir. Şekil 1’de bu süreç gösterilmiştir. 
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Tasarlanan çoğu şey gibi sızdırmazlık elemanları da mükemmel elemanlar değildir.  
Kaçak akışlar muhakkak ki olacaktır. Burda temel amaç kaçak akış miktarını 
minimum seviyeye indirmektir. Dolayısıyla kaçak akış aslında beklenendir. Belli 
durumlarda tasarımsal olarak hedeflenmektedir.  Sızdırmazlık elemanları 
tasarımında amaç akışı sınırlandırmak veya kontrol altında tutmaktır. Yapılan 
çalışmalarda labirent keçe ve karbon keçe tasarımları yapılmıştır. Bu tasarımlar 
aynı sınır şartlarında ve ortam koşullarında ticari bir yazılımla akış analizlerine 
tabi tutularak sonuçlar kıyaslanmıştır. Çalışma neticesinde Karbon keçenin 
sağlamış olduğu avantajlar ve performans artışı ortaya koyulmuştur. 

Havacılık motorlarında kullanılan temel tip keçeler çoğunlukla Şekil 2 ve Şekil 3’te  
gösterilen labirent ve karbon keçelerden oluşmaktadır. 

Şekil 2. Labirent keçe(encyclopedia2.com, 2021) 
 
 

 

 

 

 
 

Şekil 3. Karbon keçe yapısı (a) Karbon keçe ucu (b) Radyal karbon keçe (c) Parmak 
keçe(YanChao ve Kai, 2018: 382) 

1 https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Labyrinth+seals, The McGraw-Hill 
Companies 

2 Enstrümantasyon Mühendisi, Xi'an Teknoloji Üniversitesi, zhangyanchao@xaut.edu.cn 
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2. Keçe Modelleri ve Simülasyonlar 

2.1. Keçe Modelleri 

Yapılacak ikincil akış analizlerinin birbiriyle karşılaştırılabilmesi için oluşturulan 
geometriler benzer koşullarda analiz edilecektir. Geometriler Labirent keçe – 
Stator ve Karbon keçe – Stator çiftlerinden oluşmaktadır. Bu tez kapsamında 2 
farklı geometri birbiriyle benzer koşullarda  hava – hava ve hava – yağ akışkan 
çiftleriyle akışkan analizleri simülasyonu ile karşılaştırılmıştır. Oluşturulan 
geometriler benzer modellerden faydalanılarak basitleştirilmiş şekilde bilgisayar 
destekli ticari yazılım ile modellenmiştir. - X ekseni eksenel doğrultu, - Z ekseni 
radyal doğrultuyu göstermektedir. 

Şekil 4. Labirent keçe - stator geometrisi Kesit Görünüş (a) Labirent ve karbon keçe (b) 

Stator 

2.2. Hesaplamalı Akışkan Simülasyonları 

Çalışma kapsamında 2 farklı model üzerinde, bunlar labirent keçe – stator ve 
karbon keçe – stator, hava – hava ve hava- yağ simülasyonları yapılmıştır.  Karbon 
Keçe  - Stator analiz sonuçlarına göre sıcak havanın ilk kesitte soğuk hava 
bölgesine yaklaşmadan önemli miktarda düşürüldüğü gözlemlenmiştir. Benzer 
şekilde sıcak hava hız vektörlerinin soğuk hava tarafından ilk bölümde ters yöne 
geri itildiği, yani istenmeyen akışın geçişinin engellendiği gözlemlenmiştir. 
Labirent keçeye kıyasla daha dar açıklıklı olan karbon keçe – stator modelinde bu 
sızdırmazlık ve ısı yalıtımı daha yüksek performansta gerçekleşmiştir. 

 

 

 



Journal of Current Research on Engineering, Science and Technology, 2021, 7 (1), 19-26.  23 

 

 

 

Şekil 5. Labirent Keçe Hava - Hava Sıcaklık Kontürü 

 

Şekil 6. Labirent Keçe Hava - Yağ Hız Vektörü 
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Şekil 7. Karbon Keçe Hava - Hava Sıcaklık Kontürü  

 

Şekil 8. Karbon Keçe Hava - Hava Hız Akım Çizgisi 
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3. Sonuç 

Hava platformlarında güç, performans, ağırlık, hacim endeksli motor 
tasarımlarında performans parametresini yükseltmek önemli bir kazanç olarak ön 
plana çıkmaktadır. Labirent keçelerde ve karbon keçelerdeki performanslar 
incelendiğinde, Karbon keçeler hem sızdırmazlıkta hem de sıcaklık geçirgenliğinde 
daha yüksek performans göstermiştir. Bunu yüksek malzeme teknolojisine, daha 
dar ve hassas toleranslı tasarımına borçludur. Sonuç olarak istenilen hedefler iki 
modelde de sağlanmaktadır. Ancak hava aracı tarafından motordan beklenen 
isterlerin gün geçtikçe artması ve motor tasarımlarının daha ileriye gidebilmesi 
için daha iyi performans gelişimleri yapmak elzem olmaktadır. Bu da motor 
üreticilerini iyileştirilmiş karbon keçe tasarımlarına yöneltmektedir. 
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