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ÖZET 
 
Common-rail (CR) dağıtıcısı (manifoldu), dizel motorlarda enjektörlerin yanma odalarına sabit basınç 
altında yakıt püskürtmesini sağlayan bir yakıt basınçlandırma bileşenidir. Dağıtıcının basınç odasında 
bulunan yabancı partiküller enjektörleri tıkayabildiği için bunlar motorun düzgün bir rejimde 
çalışmasının önünde engel teşkil etmektedir. İmalat proseslerinde çevresel faktörler nedeniyle basınç 
odasında yabancı partiküllerin kalma olasılığı yüksek olduğundan, dağıtıcıları yıkama yoluyla 
partiküllerin odadan uzaklaştırılması kritik bir prosestir. Bu çalışmada, CR dağıtıcısında kalan 
partiküller modellenmiş ve dağıtıcıyı temizleme işlemi esnasında bunların akış davranışı hesaplamalı 
akışkanlar dinamiği (HAD) analizleri ile incelenmiştir. Yazılım olarak ANSYS Fluent programı 
kullanılmış ve standart k-ε türbülans modeli uygulanarak giriş basıncı, giriş bölgesi ve akışkan tipinin 
partiküllerin davranışı üzerindeki etkisi irdelenmiştir. Analizler, akışkan tipi ve giriş basıncının 
partikülleri kontrol hacminden uzaklaştırmadaki etkisinin çok az olduğunu göstermiş ve akışın kapalı 
uca en yakın olan kanaldan uygulanması gerektiğini ortaya koymuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Otomotiv, dizel motoru, common-rail, dağıtıcı (manifold) akışı, türbülans, sayısal 
analiz, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD), partikül sürükleme etkisi. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The common-rail (CR) distributor (manifold) is a fuel pressurization component, enabling the injectors 
to inject fuel under constant pressure to combustion chambers of diesel engines. Extraneous particles 
in distributor’s pressure chamber impede running of an engine in a steady regime, as they can clog 
injectors. Since the possibility of remaining foreign particles in pressure chamber is high due to the 
environmental factors in manufacturing processes, removal of those particles from the chamber by 
washing distributers is a critical process. In this study, the remainder particles in CR distributor were 
modelled and their flow behavior during the cleaning operation of distributer was investigated by the 
analyses of computational fluid dynamics (CFD). ANSYS Fluent program was used as the software 
and effects of input pressure, inlet zone, and fluid type on the particles’ behavior were examined by 
applying standard k-ε turbulence model. The analyses showed the effects of fluid type and input 
pressure on removal of the particles from control volume were very low and revealed the flow was 
needed to be applied from the channel nearest to closed end. 
 
Key Words: Automotive, diesel engine, common-rail, distributor (manifold) flow, turbulence, numerical 
analysis, computational fluid dynamics (CFD), particle drag effect. 
 
 

Numerical Investigation of the Effects of Selected Parameters on the Particle Behavior in the Flow inside the Diesel-
Engine Common-Rail Distributor 

 



  ____________________  1341  _______ 
 14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

 

Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu 
 

1. GİRİŞ 
 
İçten yanmalı motorlarda motor performansı ve yakıt ekonomisinin iyileştirilmesinde en önemli faktör, 
yanma veriminin arttırılmasıdır. Dizel motorlar dikkate alındığında bu iyileştirme, enjektörlerden yanma 
odalarına püskürtülen yakıtın her odaya aynı miktarda sevk edilmesi sayesinde yanmanın homojen bir 
şekilde sağlanmasına bağlıdır. Dolayısıyla, dizel motorlarda arzu edilen yanma verimini sağlamada en 
önemli bileşenlerinden biri yakıt enjeksiyon sistemi olmaktadır. Enjeksiyon sisteminde 
gerçekleştirilecek iyileştirmelerle yakıt tüketimini düşürmenin yanı sıra emisyon değerlerini azaltmak 
da mümkündür. Yakıt enjeksiyon sistemine ilişkin parametrelerin başında enjektörlerin tasarımı, 
oluşan türbülans, kavitasyon önleyici iyileştirme ve dağıtıcı (manifold) içerisindeki akış karakteristiği 
gelmektedir. Wickman vd. [1], yakıt tüketimi ve egzoz emisyonunu düşürmek amacıyla yeni bir 
enjektör prototipi tasarlayıp imal etmiş; geliştirilen bu enjektörlerle konvansiyonel enjektörlere kıyasla 
daha yüksek ısıl verimliliğe ulaşılabildiğini deneylerden gözlemiş ve daha düşük egzoz gazı sıcaklıkları 
ölçmüşlerdir. Wu vd. [2] tarafından yapılan çalışmada, enjektör içerisindeki basınç regülatörü ve yakıt 
manifold sisteminde basınç dalgalanmalarını doğru tanımlayabilmek için bir model geliştirilmiştir. 
Yüksek frekanslı rejim dikkate alındığında, basınç regülatöründe meydana gelen performans düşüşü 
nedeniyle basınç dalgalanmalarında tutarsızlık tespit edilmiştir. Sun vd. [3] ise, enjektörlerin içerisine 
yakıt besleme esnasında gelişen akışı ve kavitasyon etkisini, direkt enjeksiyonlu yüksek basınçlı 
“common-rail (CR)” dizel motorlar için nümerik olarak ele almışlardır. Akış ve kavitasyon 
karakteristiğinin yanı sıra kavitasyon gelişiminin ele alınıp incelendiği bu çalışmada, yakıt besleme 
anında hem ortalama akış hızı, hem de ortalama türbülans kinetik enerjisinin arttığı gözlenmiş olup, alt 
akış hızı ve negatif basınç bölgelerinde lokal kavitasyon riski tespit edilmiştir. 
 
Yakıt besleme sistemindeki akış karakteristiğini etkileyen en önemli parametrelerden biri türbülans 
olup, türbülansın doğru modellenmesi sayesinde ortaya çıkabilecek akış ve kavitasyon problemlerine 
önlem alınması mümkündür. Cardwell vd. [4], akış bozucu kanatçıklar kullanarak, gelişmekte olan ve 
tam gelişmiş akışları 2.500, 10.000 ve 20.000 olmak üzere üç farklı Reynolds sayısı kullanarak 
incelemiş ve türbülans miktarının Reynolds sayısı ile doğru orantılı şekilde arttığını tespit etmişlerdir. 
Catania vd. [5] ise, basınç dalgası ve performans arasındaki neden-sonuç ilişkisini saptayabilmek için 
bir “multijet” CR enjeksiyon sisteminin genel matematiksel modelini geliştirerek, motora enjekte edilen 
yakıt miktarının performans ve verim üzerindeki etkilerini gözlemlemişlerdir. Ahsan [6], boru içi tam 
gelişmiş akışı yüksek Reynolds sayıları için tanımlamak amacıyla bir matematiksel model geliştirmiş 
ve boru içerisindeki tam gelişmiş türbülanslı akışın gözlendiği maksimum Reynolds sayısını 
belirlemiştir. Lee ve Lee [7], dağıtıcı (manifold) birleşim yerlerinde, hava ve su olmak üzere iki fazlı 
dairesel akış davranışını deneysel olarak inceleyerek uç bölgelere gaza göre daha az sıvı ulaştığını 
tespit etmişlerdir. Tomor ve Kristof [8], bölmeli akış manifold tasarımı için değişken akış katsayılarına 
sahip yeni bir ayrık model geliştirmiş ve manifold girişindeki boyutsuz hacimsel hız dağılımlarının 
Reynolds sayısından bağımsız olduğu saptamışlardır. Hassan vd. [9] tarafından yapılan çalışmada 
ise, bir pompa istasyonundaki ana dağıtıcı boru içerisindeki akış karakteristiği iki boyutlu sayısal 
yöntemlerle incelenmiştir. Söz konusu çalışmada “alan oranı” olarak tanımlanan boyutsuz büyüklük 
için farklı geometriler oluşturularak her bir geometri için akış analizleri yürütülmüş ve yüzey sürtünme 
faktörünün bu oranla doğru orantılı ve dağıtıcının daha uzak çıkışlarında akış debisinin daha yüksek 
olduğu görülmüştür.  
 
Enjeksiyon sisteminin içerisinde yakıt harici yabancı partiküllerin bulunması da yanma işleminin 
verimini olumsuz yönde etkilemekte; bununla kalmayıp, enjektör sistemindeki parçaların hasara 
uğramasına yol açabilmektedir. Sistemin montajı esnasında, imalat ortamından dağıtıcı hattın içerisine 
yerleşmesi olası partiküllerin uzaklaştırılması için dağıtıcılar titiz bir şekilde yıkanmakta ve dağıtıcı 
hattın akış bölgesinde yabancı partikül kalmadığının garanti edilmesi istenmektedir. Pazouki ve Negrut 
[10] tarafından yapılan ve farklı Reynolds sayıları için partikül dağılımlarının incelendiği çalışmada, 
seyreltik rejimlerde bile partiküllerin boru ekseninden uzaklaştığı, partiküller arası mesafe azaldığında 
bunların cidara daha yakın hareket ettiği ve partikül boyutu ile radyal doğrultudaki göçün ters orantılı 
olduğu görülmüştür. Asmolov [11], büyük kanallı akışlarda küçük ve rijit partiküllerin cidarlar arasındaki 
hareketini farklı Reynolds sayıları için incelemiş ve doğrusal kesme akımı dikkate alındığında, 
cidarların yakınındaki ince tabakalarda söz konusu olan eylemsizliğin kaldırma kuvvetini olumsuz 
yönde etkilediğini tespit etmiştir. Morrison vd. [12], farklı çalışma koşullarında, farklı viskozite ve 
yoğunluklardaki akışkanların pompa performansına olan etkisini hesaplamalı akışanlar dinamiği (HAD) 
yöntemi ile incelemiş ve yüksek viskoziteli akışkan kullanıldığında pompada oluşan basınç artışının, 
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düşük viskoziteye sahip akışkan kullanıldığında oluşan basınç artışına göre daha az olduğunu 
görmüşlerdir. Aynı çalışma kapsamında, üç farklı akış hızı için yapılan simülasyonlar, yüksek hız 
değerlerindeki pompa performansının viskozite artışına karşı daha duyarlı olduğu göstermiştir. 
Nadooshan vd. [13] tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise, hibrit nano katkı malzemeleri içeren 
10W40 motor yağının dinamik viskozitesi, sıcaklık ve partikül konsantrasyonuna bağlı olarak, sabit ve 
sabit olmayan kayma oranları için araştırılmıştır. Sabit kayma oranında sıcaklık yükseldikçe 
viskozitenin düştüğü; partikül konsantrasyonunun artmasıyla viskozitenin arttığı gözlemlenmiştir. 
Kayma oranının artmasıyla viskozitenin azaldığı; kayma gerilmesinin ise arttığı belirlenmiştir. Bu 
araştırmadan elde edilen veriler, söz konusu motor yağının Newton sıvılarına benzer davranış 
sergilemesine rağmen, düşük sıcaklılardaki davranışının Newton olmayan sıvılara benzediğini 
göstermiştir. 
 
Dizel motor CR hattında, imalat ya da montaj süreçlerinde dağıtıcı basınç odasında kalarak 
enjektörleri tıkayabilen yakıt dışı yabancı partiküllerin modellenerek, dağıtıcı yıkama prosesi gibi kritik 
bir işlemde bunların akış davranışının ortaya konması ve seçilen parametrelerden etkin olanların 
belirlenip yıkama makinalarının tasarımına girdi sağlanmasının amaçlandığı bu çalışmada, ANSYS 
Fluent 18.0 paket programından faydalanılmıştır. Çalışmada, akışkan tipi, giriş basıncı ve giriş bölgesi 
parametre olarak seçilmiş; bunların etkisi de kontrol hacminde kalan partikül sayısı ve partikül 
yoğunluğu esas alınarak incelenmiştir. Her parametre için dörder seviye seçilmiş ve her seviye için 
ayrı analiz yürütülmüştür. 
 
 
 
2. MATERYAL ve METOT 
 
Çalışma kapsamında gerçekleştirilen akış analizlerinde, dizel araçlarda kullanılan bir CR dağıtıcısının 
geometrisinden yararlanılmıştır. Dağıtıcı akış bölgesinin üç boyutlu CAD modeli oluşturulmuş ve ağ 
yapısı kurulmuştur. Sonrasında bu ağ yapısı doğrulanmış, ağdan bağımsızlık çalışması 
gerçekleştirilmiş ve her bir parametre seviyesi için HAD analizleri yürütülmüştür. İncelenen 
parametreler ve bunların seviyeleri Tablo 1’de gösterilmiş olup, akışkan tiplerine ait karakteristik 
özellikler Tablo 2’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. İncelenen parametreler ve parametre seviyeleri 

 

Parametre Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4 

Giriş Basıncı 260 Bar 280 Bar 300 Bar 320 Bar 

Giriş Bölgesi Merkez Yüzey 1. Kanal 3. Kanal 5. Kanal 

Akışkan Tipi Su Motor Yağı Hidrolik Yağ Sıvı Dizel 

 
Tablo 2. Üzerinde çalışılan akışkan tiplerine ait karakteristik özellikler 

 

Akışkan Tipi Fiziksel Hal Yoğunluk (kg/m3) Viskozite (kg/m.s) 

Su Sıvı 998,2 0,001003 

Motor Yağı [13] Sıvı 873,0 0,019500 

Hidrolik Yağ Sıvı 818,0 0,010000 

Dizel Sıvı 730,0 0,002400 

 
Kontrol hacmindeki partikül dağılımı araştırılırken, öncelikle, parametrelerdeki değişimlerin hız ve 
basınç üzerindeki etkisi tespit edilmiştir. Dağıtıcı kanalları önünde oluşturulan kesitlerde hız ve basınç 
değerleri incelendikten sonra dağıtıcı içerisine 1.000 adet partikül rastgele dağıtılmış ve 30 saniyelik 
çevrim süresi dikkate alınarak, zamana bağlı olacak şekilde partikül analizleri yürütülmüştür. Zamana 
bağlı analizler tamamlandıktan sonra kontrol hacminde kalan ve “kalıntı partikül” olarak adlandırılan 
partiküllerin sayısı hesaplanmıştır. 
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2.1. Geometri 
 
Çalışmaya konu olan CR dağıtıcı hattına ait akış bölgesinin üç boyutlu modeli oluşturulmuştur (Şekil 
1). Dağıtıcı ana gövde eksenine dik şekilde ve “merkez” olarak adlandırılmış bir giriş alanı ile birlikte 
dağıtıcı eksenine 90° olacak şekilde ve “kanal” olarak adlandırılmış 5 adet çıkış alanı bulunan modelin 
boyutları Tablo 3’te verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1. HAD analizlerinde kullanılan modele ait görüntü 
 
Tablo 3. HAD analizlerinde kullanılan ve gerçek parçadan oluşturulan modele ait geometrik ölçüler 
 

Geometri Tanımı Değer 
Dağıtıcı Uzunluğu 298,4 mm 

Dağıtıcı Çapı 9 mm 
Kanal Uzunluğu 3 mm 

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

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

 
 

Şekil 2. CR dağıtıcı hattına ait 3 boyutlu HAD analizleri için oluşturulan ağ yapısı 
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Diğer yandan, kritiklik seviyesi nispeten düşük olarak yorumlanan bölümlerin daha büyük ve 
dolayısıyla daha az sayıda hacme bölünmesi sayesinde bilgisayar iş yükünün belirli bir seviyeyi 
aşması önlenmiştir. Ağ yapısının ortalama çarpıklık değeri 0,23 olup ortalama orthogonal kalitesi 
0,87’dir. 
 
 
2.3. Sınır Şartları ve Denklemler 
 
Ele alınan CR dağıtıcı hattının üç boyutlu modeli üzerindeki akışın davranışını tespit etmek için 
yürütülen analizlerde ANSYS Fluent 18.0 paket programı kullanılmıştır. Kontrol hacminde yer alan 
partiküllerin uzaklaştırılmasını incelerken seçilen parametre seviyelerine ait HAD analizleri, aşağıdaki 
sistematiğe bağlı kalınarak yürütülmüştür. 
 

- Giriş basıncının etkisi incelenirken, giriş bölgesi merkez yüzey; akışkan tipi su olarak seçilmiştir. 
 

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

- Akışkan tipinin etkisi incelenirken, giriş basıncı 300 bar; giriş bölgesi merkez yüzey olarak 
seçilmiştir. 

 

- Her bir kanalın hemen önünde, akış sürekliliğinin bozulmadığı yerlerde (kanal eksenlerinden 9,1 
mm önce) ve merkez yüzeyine paralel olacak şekilde toplam 5 adet kesit alınıp seçilen 
parametreler ile hız ve basınç değişimleri hem görsel, hem grafiksel olarak incelenmiştir. 

 

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

 

- Dağıtıcı hattın merkezinden bir kesit alınmış; incelenen parametrelerin hız ve basınç değişimlerine 
etkisi ile birlikte zamana bağlı analiz sonucunda gözlenen kalıntı partikül sayısı ve dağılımı hem 
görsel, hem de grafiksel olarak incelenmiştir. 

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

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ ∇ ∙ (𝜌𝜌�⃗�𝑣) = 𝑆𝑆𝑚𝑚                                                                                             (1) 
 

Bu ifade, kütle korunumu eşitliğinin genel formu olup 𝑆𝑆𝑚𝑚, kaynak terimini ifade etmektedir. 
 
Üç boyutlu momentum denklemi: 
 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝜌𝜌�⃗�𝑣) + ∇ ∙ (𝜌𝜌�⃗�𝑣�⃗�𝑣) = −∇𝑝𝑝 + ∇ ∙ (𝜏𝜏̿) + 𝜌𝜌�⃗�𝑔 + �⃗�𝐹                                                    (2) 
 

Burada 𝑝𝑝, statik basıncı (Pa); 𝜏𝜏̿, aşağıda açıklanan tensör gerilimini (N); 𝜌𝜌�⃗�𝑔 ve �⃗�𝐹 ise yerçekimi ve dış 
kuvvetleri (N) tanımlamakta; �⃗�𝐹 aynı zamanda kaynak terimini de ifade etmektedir. 
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Tensör gerilimi denklemi: 
 

𝜏𝜏̿ = 𝜇𝜇 �(𝛻𝛻�⃗�𝑣 + 𝛻𝛻�⃗�𝑣𝑇𝑇) − 2
3
𝛻𝛻 ∙ �⃗�𝑣𝐼𝐼�                                                                             (3) 

 

Burada 𝜇𝜇, dinamik viskoziteyi (N s/m2); 𝐼𝐼 ise tensör bölümünü ifade etmektedir. 
 
Standart k-ε türbülans modeli denklemi: 
 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝜌𝜌𝜌𝜌) + 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

(𝜌𝜌𝜌𝜌𝑢𝑢𝑖𝑖) = 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗

��𝜇𝜇 + 𝜇𝜇𝑡𝑡
𝜎𝜎𝑘𝑘
� 𝜕𝜕𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗
� + 𝐺𝐺𝑘𝑘 + 𝐺𝐺𝑏𝑏 − 𝜌𝜌𝜌𝜌 − 𝑌𝑌𝑀𝑀 + 𝑆𝑆𝑘𝑘                  (4) 

 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝜌𝜌𝜌𝜌) + 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

(𝜌𝜌𝜌𝜌𝑢𝑢𝑖𝑖) = 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗

��𝜇𝜇 + 𝜇𝜇𝑡𝑡
𝜎𝜎𝜀𝜀
� 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗
� + 𝐶𝐶1𝜕𝜕

𝜕𝜕
𝑘𝑘

(𝐺𝐺𝑘𝑘 + 𝐶𝐶3𝜕𝜕𝐺𝐺𝑏𝑏) − 𝐶𝐶2𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕2

𝑘𝑘
+ 𝑆𝑆𝜕𝜕        (5) 

 

Burada 𝐺𝐺𝑘𝑘, ortalama hız gradyanlarından dolayı türbülans kinetik enerjisi üretimini; 𝐺𝐺𝑏𝑏, kaldırmadan 
dolayı türbülans kinetik enerjisi üretimini; 𝑌𝑌𝑀𝑀, dalgalanan genleşmenin sıkıştırılabilir türbülansın genel 
dağılma oranına katkısını; 𝐶𝐶1𝜕𝜕, 𝐶𝐶2𝜕𝜕 ve 𝐶𝐶3𝜕𝜕, sabit katsayıları; 𝜎𝜎𝑘𝑘, k için türbülans Prandtl numarasını; 
𝜎𝜎𝜕𝜕, 𝜌𝜌 için türbülans Prandtl numarasını, 𝑆𝑆𝑘𝑘ve 𝑆𝑆𝜕𝜕 ise kaynak terimlerini ifade etmektedir. 
 
Türbülans viskozitesi: 
 

𝜇𝜇𝜕𝜕 =  𝐶𝐶𝜇𝜇 𝜌𝜌 𝑘𝑘
2

𝜕𝜕
                                                                                       (6) 

 

Burada k, türbülans kinetik enerjisi (m2/s2); 𝜌𝜌, yayılma hızı (m2/s3) ve 𝐶𝐶𝜇𝜇 sabit katsayıdır. 
 
Dinamik viskozite: 
 

𝜇𝜇 = 𝜏𝜏
𝛾𝛾
                                                                                                 (7) 

 

Burada 𝜏𝜏, kayma gerilmesi (N/m2); 𝛾𝛾 ise kayma oranıdır (1/s). 
 
Kinematik viskozite: 
 

𝑣𝑣 = 𝜇𝜇
𝜕𝜕
                                                                                                 (8) 

 

Burada 𝜇𝜇, dinamik viskozite (N s/m2); 𝜌𝜌 ise yoğunluğu (kg/m3) tanımlamaktadır. 
 
Sanal kütle kuvveti ve basınç gradyanı denklemi: 
 

�⃗�𝐹 = 𝐶𝐶𝑣𝑣𝑚𝑚  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑝𝑝

 ��⃗�𝑣 𝑝𝑝 ∇ �⃗�𝑣 −  𝑑𝑑 𝑣𝑣�⃗   𝑝𝑝
𝑑𝑑𝜕𝜕

 �                                                                            (9) 
 

�⃗�𝐹 =  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑝𝑝

 �⃗�𝑣 𝑝𝑝 ∇ �⃗�𝑣                                                                                                 (10) 
 

Burada 𝐶𝐶𝑣𝑣𝑚𝑚, değeri 0,5 olan sabit bir sanal kütle faktörüdür. 
 
Çapı 0,01 μm ile 0,1 μm arasında değişen partiküller için kullanılan Stokes-Cunningham denklemi: 
 

𝐹𝐹𝐷𝐷 =  18𝜇𝜇
𝑑𝑑𝑝𝑝2𝜕𝜕𝑝𝑝𝐶𝐶𝑐𝑐

                                                                                                      (11) 
 

Burada 𝐶𝐶𝑐𝑐, Stokes sürüklenme kanunundaki Cunningham düzeltmesi olup aşağıdaki denklemle ifade 
edilmektedir. 
 

𝐶𝐶𝑐𝑐 =  1 + 2𝜆𝜆
𝑑𝑑𝑝𝑝
�1,257 + 0,4𝑒𝑒−�1,1𝑑𝑑𝑝𝑝 2𝜆𝜆⁄ ��                                                                        (12) 

 

Burada λ, moleküler serbest yol ortalamasını (m); 𝑑𝑑𝑝𝑝 ise partikül çapını (m) ifade etmektedir. 
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2.4. Doğrulama ve Ağdan Bağımsızlık 
 
Çözüm yönteminin doğrulanması amacıyla Hassan vd. [9] tarafından yürütülen sayısal çalışmada ele 
alınan 0,6 alan oranına sahip geometrik model kullanılmıştır. Söz konusu model, L= 16 m, D= 1400 
mm ve d= 500 mm ölçüleri kullanılarak üç boyutlu olarak oluşturulmuş, ağ yapısı kurulmuş ve manifold 
girişindeki akış debisi 3,7 m3/s olacak şekilde HAD analizleri yürütülmüştür. Çözüm yöntemi olarak, 
standart k-ε türbülans modeli ile birlikte birleşik hız ve basınç denklemlerinde SIMPLE yarı kapalı 
çözüm yöntemi uygulanmış ve terimlerin ayrıklaştırılmasında ikinci derece çözümlerden 
faydalanılmıştır. Yakınsatma faktörleri için varsayılan değerler (basınç 0,3; momentum 0,7; türbülans 
özellikleri 0,8) alınmış; yakınsama kriteri 10-6 olarak seçilmiştir. Elde edilen hız değerleri Hassan vd. [9] 
tarafından gerçekleştirilen çalışmadaki sonuç ile karşılaştırılmıştır (Şekil 3). Aradaki bağıl farkın %4 
seviyesinde olduğu saptanmış ve kullanılan bu çözüm yönteminin benzer akışlar için uygulanabilir 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 

 
 

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

 
Çözüm yönteminin doğrulanmasının ardından, CR dağıtıcı hattının üç boyutlu modeli üzerinde ağdan 
bağımsızlık çalışması yürütülmüştür. Çalışmaya konu olan model üzerinde 260.445, 282.585, 
300.666, 318.680, 346.697 ve 360.147 adet hücreden meydana gelmiş toplam 6 farklı ağ yapısı 
oluşturulmuştur. Her bir ağ yapısı için sınır şartı olarak giriş basıncı 300 bar, giriş bölgesi merkez 
yüzey ve akışkan tipi olarak su seçilmiş; kesit boyunca 5 farklı bölgede tespit edilen hız ortalamaları 
arasındaki bağıl farklar irdelenmiştir (Şekil 4). Hücre sayısı ile bağıl fark miktarının ters orantılı olması 
ile birlikte 346.697 ve 360.147 adet hücreden kurulan ağ yapılarındaki çözümlerin birbirine oldukça 
yakın sonuç verdiği tespit edilmiştir. Bu sebeple HAD analizleri 346.697 adet hücreye sahip model 
üzerinde yürütülmüştür. 
 

 
 

Şekil 4. Farklı hacim sayılarına sahip ağ yapılarında tespit edilen bağıl fark yüzdeleri 
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3. BULGULAR 
 
3.1. Giriş Basıncının Etkisi 
 
Modellenen CR dağıtıcı hattında hız ve basınç seviyelerini gözlemlemek için 260 bar, 280 bar, 300 bar 
ve 320 bar olmak üzere farklı giriş basınçlarının uygulandığı şartlar için analizler yürütülmüştür. 
Dağıtıcı boyunca nispeten düşük olan hız ve basınç değerlerinin, kanal bölgeleri incelendiğinde, kesit 
daralması nedeniyle arttığını söylemek mümkündür (Şekil 5). Hız değerleri, dağıtıcı boyunca, 
beklenildiği üzere merkezden uzaklaştıkça azalma eğilimi sergilemektedir. Farklı giriş basınçları göz 
önüne alındığında, dağıtıcı boyunca en yüksek hız ve basınç değerlerinin 320 bar giriş basıncında 
hesaplanmış; dağıtıcı boyunca meydana gelen basınç farklılıkları ihmal edilebilir seviyelerde kalmıştır. 
(Şekil 6). Dağıtıcı kesiti boyunca ortalama hız ve ortalama basınç değerlerinin giriş basıncı ile değişimi 
Şekil 7’de görülmektedir. 
 

 
 

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

 

 
 

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

 
 

Şekil 7. Giriş basıncı değişiminin kesitteki ortalama hız ve ortalama basınç değerlerine etkisi 
 
 
Akış analizleri tamamlandıktan sonra, kontrol hacmine rastgele bir şekilde dağıtılan partiküller (Şekil 8) 
üzerinde farklı giriş basınçlarının etkisi, 30 saniye çevrim süresi dikkate alınmak suretiyle zamana 
bağlı olarak incelenmiş; kalıntı partiküllerin sayısı ve kesit boyunca dağılımları araştırılmıştır. 
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Farklı giriş basıncı parametre seviyeleri kullanılarak yürütülen analizler sonucunda, partiküllerin 
yaklaşık olarak %96’sının kontrol hacminden uzaklaştığı belirlenmiştir (Şekil 9). Bununla birlikte, 
seçilen giriş basıncı seviyelerinin partikül uzaklaştırma üzerinde oldukça sınırlı bir etkiye sahip olduğu 
tespit edilmiştir. 
 

 
 

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

 

 
 

Şekil 9. Farklı giriş basıncı değerleri ile yürütülen zamana bağlı analizlerden 
tespit edilen kalıntı partikül sayıları 

 
Kontrol hacmindeki akış incelendiğinde, partiküllerin dağıtıcı boyunca sürüklendiği ve kanallardan 
geçip kontrol hacminden uzaklaştığı belirlenmiş; ortamda kalan partiküllerin de dağıtıcının en uç 
noktasında biriktiği gözlenmiştir (Şekil 10). 

 

 
 

Şekil 10. Farklı giriş basıncı değerleri ile yürütülen zamana bağlı analizlerden 
tespit edilen kalıntı partikül dağılımları 
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3.2. Giriş Bölgesinin Etkisi 
 
Giriş bölgesinin hız ve basınç üzerindeki etkisini incelemek için, dağıtıcı üzerindeki farklı yüzeyler giriş 
bölgesi olarak tanımlanmıştır. Giriş bölgesi merkez yüzey olduğunda, akışta bir düzensizlik gözlenmez 
iken, çıkış bölgelerinde akışın yön değiştirmesinden dolayı düzensizlikler meydana gelmiştir. Akışkan 
girişinin kanallardan uygulandığı durumlarda ise, akışkanın kanalın karşısındaki cidara çarpmasından 
ötürü süreksizlikler oluşmuştur (Şekil 11). Bu durum, hız ve basınç düşüşünün ciddi oranda artmasına 
yol açmış; kesitteki dağılımlar arasında büyük farklılıklar meydana gelmiştir. Bununla beraber, akış 
hızı giriş kanalında en yüksek değerine ulaşmış ve giriş kanalından uzaklaştıkça azalma eğilimi 
göstermiştir. Benzer bir durum basınç dağılımı için de geçerlidir. Kanallardan kontrol hacmine giren 
akışta gözlenen söz konusu süreksizlikler nedeniyle basınç 9-10 bar düzeyine düşmüş ve giriş 
bölgesinden uzaklaştıkça azalma eğilimi sergilemiştir (Şekil 12). 

 

 
 

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

 
 

Şekil 12. Farklı giriş bölgelerinin dağıtıcı kesitindeki hız (a) ve basınç (b) değerlerine etkisi  
 
Giriş bölgesinin merkez yüzey olduğu durum incelendiğinde, diğer giriş bölgelerine göre ortalama hız 
ve ortalama basınç değerleri oldukça yüksektir. Ancak, dağıtıcı geometrisi dikkate alındığında, 
kanallardan sonraki bölgenin kapalı olduğu ve herhangi bir türbülans gözlenmediği için hız değerinin 
durmaya yakın miktarlara kadar düştüğü ifade edilebilir. Ortalama hız ve ortalama basınç değerleri 
incelendiğinde ise, giriş bölgesinin süreklilik arz ettiği durumlarda her iki değerin de yüksek olduğu; 
tersi durumda ise hem basınç, hem de hız değerlerinin olumsuz yönde etkilendiği tespit edilmiştir 
(Şekil 13). 
 

 
 

Şekil 13. Giriş bölgesi değişiminin kesitteki ortalama hız ve ortalama basınç değerlerine etkisi 
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Akışın merkez yüzeyden uygulanması durumunda partiküllerin %96’sının ortamdan uzaklaşırken; giriş 
Kanal 1’den uygulandığında partiküllerin ancak %87’si uzaklaşabilmiştir. Bu duruma, giriş bölgesindeki 
süreksizliğin yanı sıra hız ve basınç miktarındaki düşüşün neden olduğu söylenebilir. 
 
Giriş bölgesi Kanal 3 olduğunda, partikül sürüklenme açısından merkez yüzey akışına benzer bir 
durum oluşarak partiküllerin % 96’sı ortamdan uzaklaşmıştır. Bununla birlikte, giriş bölgesi Kanal 5 
olduğunda %98 ile en yüksek partikül uzaklaşma oranına ulaşılmıştır (Şekil 14). Dağıtıcı içerisinde 
kalan partiküller kanallardan sonraki kapalı bölgede hapsolduğu için, bahsi geçen bölgede bir 
türbülans oluşturulmasının hapsolan partikülleri sürükleyip kalıntı partikül sayısının azaltılmasına katkı 
sağladığı ifade edilebilir. 

 
 

Şekil 14. Farklı giriş bölgeleri uygulanarak yürütülen zamana bağlı analizlerden 
tespit edilen kalıntı partikül sayıları 

 
Giriş bölgesi merkez yüzey olduğunda, partiküllerin dağıtıcı boyunca sürüklendiği ve kanallardan geçip 
kontrol hacminden uzaklaştığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, akış girişinin kanallardan sağlandığı 
durumlarda, partiküllerin giriş bölgesinin her iki tarafına dağılarak dağıtıcı içerisine yayıldığı belirlenmiş 
ve partiküllerin belli bir kısmı kontrol hacminden uzaklaşmıştır. Kalıntı partiküller ise yalnızca 
dağıtıcının en uç noktasında birikmiş olup, bunların dağılımları Şekil 15’te gösterilmiştir. 

 

 
 

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

 
3.3. Akışkan Tipinin Etkisi 
 
Farklı akışkan tiplerinin hız ve basınç üzerindeki etkisini incelemek için, yoğunluk ve viskozite değerleri 
Tablo 1’de verilen su, motor yağı, hidrolik yağ ve sıvı dizel akışkanları kullanılmıştır. Akış karakteristiği 
genel olarak değişmemekle birlikte, akışkanların farklı fiziksel özellikleri göz önünde 
bulundurulduğunda hız ve basınç dağılımlarında değişimler gözlenmiştir (Şekil 16). 
 
Analizlerden elde edilen hız ve basınç verileri incelendiğinde, akışkan tiplerini tanımlamak için 
kullanılan yoğunluk ve viskozite değerlerinin bahsi geçen çıktılar üzerindeki etkilerinin sınırlı olduğu 
görülmüştür (Şekil 17). Bununla birlikte, en yüksek hız ortalamasına sıvı dizel akışkanıyla; en düşük 
hız ortalamasına ise motor yağı ile gerçekleştirilen analizlerde ulaşıldığını söylemek mümkündür. 
Basınç ortalamalarında, akışkan tipi değişiminin etkisi ihmal edilebilir seviyelerde kalmıştır (Şekil 18). 
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Şekil 16. Farklı tipte akışkan kullanılmasıyla dağıtıcı kesitindeki hız ve basınç dağılımlarının gösterimi 
 

 
 
 

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

 
 

Şekil 18. Akışkan tipi değişiminin kesitteki ortalama hız ve ortalama basınç değerlerine etkisi 
 

Akışkan tipinin partikül davranışına olan etkisi incelendiğinde ise, su, hidrolik yağ ve sıvı dizel 
kullanılan analizlerde partiküllerin yaklaşık %96’sının ortamdan uzaklaşabildiği belirlenmekle birlikte, 
bu akışkanlar arasındaki fark ihmal edilebilir seviyelerde kalmıştır. Ancak, motor yağı ile yapılan 
analizlerin sonucu göz önüne alındığında bu oran %94’e inerek kontrol hacminde daha fazla artık 
partikül kaldığı tespit edilmiştir (Şekil 19). 
 
Tüm akışkan tipleri ile yürütülen analizlerde, partiküllerin beklendiği şekilde dağıtıcı boyunca 
sürüklenip belli miktarının kanallardan geçerek kontrol hacminden uzaklaştığı; kalıntı partiküllerin ise 
dağıtıcının en uç noktasında biriktiği tespit edilmiş olup kalıntı partikül dağılımları Şekil 20’de 
gösterilmiştir. 
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Şekil 19. Farklı akışkan tipi kullanılarak yürütülen zamana bağlı analizlerden 
tespit edilen kalıntı partikül sayıları 

 

 
 

Şekil 20. Farklı akışkan tipleri kullanılarak yürütülen zamana bağlı analizlerden 
tespit edilen kalıntı partikül dağılımları 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Dizel motorların yakıt sisteminde kullanılan CR dağıtıcısının çalışma şartlarında, yakıt dışı yabancı 
partikül kaynaklı herhangi bir sorunla karşılaşmaması için gerçekleştirilen yıkama işleminin etkinliğini 
arttırmak adına, basitleştirilerek modellenmiş olan bir CR dağıtıcısı üzerinde HAD yöntemi kullanılarak 
üç boyutlu sayısal akış ve partikül analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu analizlerde, parametre olarak giriş 
basıncı, giriş bölgesi ve akışkan tipinin, dağıtıcıda bulunması muhtemel kalıntı partiküller üzerindeki 
etkisi irdelenmiş olup elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır. 
 

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

 

- Akış, dağıtıcının içerisine farklı giriş bölgelerinden uygulandığında, merkez yüzey dışındaki akışın 
kontrol hacmine girdiği bölgede süreksizlik oluşturduğu belirlenmiş; aynı zamanda hız ve basınç 
oranlarında ciddi düşüşlerin meydana geldiği gözlenmiştir. Gerçekleştirilen bütün analizlerin sonucu 
detaylı bir şekilde incelendiğinde, kalıntı partiküllerin kanalın sonundaki kapalı bölgede hapsolduğu 
görülmüştür. Akışın merkez yüzeyden uygulandığı durumda bu partiküllerin %96’lık kısmı kontrol 
hacminden uzaklaşmıştır. Akışın, kapalı uca en yakın kanal olan Kanal 5’ten uygulandığı durumda, 
beklenenin aksine, partiküllerin %98’lik kısmının kontrol hacminden uzaklaşabildiği belirlenmiştir. 
Bu tespite göre, kalıntı partiküllerin biriktiği bölgede türbülans oluşturulmasının, partikülleri 
uzaklaştırma için oldukça etkili bir yöntem olduğu rahatlıkla ifade edilmektedir. 

 

 



  ____________________  1353  _______ 
 14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

 

Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu 
 

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

 
Gerçekleştirilen bu çalışma için seçilen ve etkisi incelenen parametreler dikkate alındığında, CR 
dağıtıcı hattının imalat sonrasındaki yıkama işleminde, akışın, dağıtıcının kapalı olan ucuna en yakın 
kanaldan uygulanması ve diğerlerine kıyasla çok daha ekonomik olan suyun akışkan olarak 
kullanılmasının en etkin yöntem olduğu açıktır. Bununla birlikte, dağıtıcı hattına giren akışkanın 
basıncının kalıntı partikül uzaklaştırmadaki etkisinin düşük olması da yıkama işlemlerinde basıncın 
gereksiz yere arttırılmasının önüne geçecek bir bulgu olarak dikkat çekmektedir. Açık literatürde 
görülen bir boşluğu doldurması ümit edilen bu sayısal çalışmanın ileriki aşamalarda deneysel olarak 
da doğrulanması, CR dağıtıcı hattının geometrisine bağlı olarak dağıtıcıların içerisindeki akışın 
parametrik bir yaklaşımla modellenmesinin önünü açacaktır. Bu da yıkama makinalarının tasarımında 
iyileştirmelerin yanı sıra, yıkama prosesindeki operasyon parametrelerinin uygun değerlerle seçimi ile 
verimlilik artışını beraberinde getirecektir. Söz konusu geliştirmeler, bu alanda çalışan firmalar için 
önemli endüstriyel kazanımlar sağlayacaktır. 
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