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Alt Sistemler Nedir?

 Motorun ana fonksiyonlarını destekleyen; yağlama, yakıt ve elektrik sistemi gibi 

sistemler alt sistemleri oluşturmaktadır.

 Proje kapsamında, bu sistemlerin tedarik edilmesi ve/ya özel tasarlatılması 

planlanmaktadır.

 Aday firmaların;

 Özel tasarım ve butik tasarım çalışma konseptine açık olması,

 Tasarım araçları kullanabilmesi ve yenilikçi çalışmalar yapabilmesi,

 Havacılık standartlarına hakim ve sertifika sahibi olması, 

 Hassas imalat metotları konusunda tecrübeli olması beklenmektedir.
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 Gerekli debide yakıtı, pilot ve ana yakıt enjektörleri ile yanma 

odasına iletir.

 Yakıtı pompalar.

 Yakıtı filtreler.

Yakıt Sistemi
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 Yakıtın debisini, pompalanması, filtrelenmesi ve kesilmesini kontrol eder.  

 Aksesuar Dişli Kutusu tarafından tahrik edilir, şaft hızı 12000 rpm’e kadar çıkacaktır.

 Motor Kontrol Ünitesinden (MKÜ) aldığı komutlara göre çalışır, MKÜ’ye geri bildirim sağlar.

 Zarf Boyutları 220 mm X 180 mm X 150 mm olacaktır.

 Ağırlığı 6/10 kg aralığında olacaktır.

 Yakıt debisi 140 g/s ve 125 bar’a kadar çıkacaktır.

 Yakıt giriş sıcaklığı -50/80o C aralığında olacaktır.

 -1200/22000 ft aralıklarında çalışması beklenmektedir.

 İçerdiği temel elemanlar:

 Yakıt Pompası

 V-bant kelepçe arayüzü

 Yakıt Filtresi

 Yakıt Kontrol Vanaları

Yakıt Kontrol Ünitesi

Yakıt Sistemi
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 Ana ve Pilot Yakıt Yakıt debisini ve basıncını kontrol eder.  

 Yakıt Kontrol Ünitesi; debilenmiş, filtrelenmiş ve 

basınçlandırılmış yakıtı Yakıt Akış Bölücüye iletir.

 Motor Kontrol Ünitesi tarafından kontrol edilir.

 Ağırlığı en fazla 800 g olacaktır.

 Ana Yakıt hattı 8/200 cc/s, pilot yakıt hattı 1,5/10 cc/s debi 

aralıklarında çalışmalıdır.

 Yakıt giriş basıncı 120 bar’a kadar çıkabilmektedir.

 Yakıt giriş sıcaklığı -50/110o C aralığında olacaktır.

 Pilot yakıt hattındaki yakıtı temizlemek için tahliye hava hattı 

bulunacaktır. Tahliye havası -50/500o C aralığında olacaktır.

 İçerdiği temel elemanlar:

 Ana Yakıt Hattı için Sabit Basınç Düşüş Vanası

 Pilot Yakıt Hattı için Selenoid Vana (3 Yollu, 2 Yollu veya 

Check Valf)

Yakıt Akış Bölücü

Yakıt Sistemi
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 Havacılık standartlarına uygun,

 Turboşaft motoru teknik isterlerini karşılayabilen,

 Hafif, dayanıklı ve uzun ömürlü olacak şekilde,

 Motora kolayca bağlanıp sökülebilen,

 Yakıt sisteminin tasarlanması, imal edilmesi ve test edilmesidir.

Aday Firmalardan Beklentimiz

Yakıt Sistemi
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Ateşleme Sistemi

 Yanma Odasındaki yakıtın ateşlenmesi için; platformdan gelen düşük 

voltajı yüksek voltaja çevirir, yüksek voltajı bujilere iletir ve yüksek 

voltaj ile kıvılcım oluşturur.

 -1200/22000 ft aralıklarında çalışması beklenmektedir.

 İçerdiği temel elemanlar:

 Ateşleme Ünitesi

o Zarf boyutları 110 mm X 115 mm X 45 mm olacaktır.

o Ağırlığı 1,8/2,2 kg aralığında olacaktır.

o 2,2 joule’e kadar enerji saklama kapasitesine sahip olacaktır.

 İletim Kabloları

o -50/350o C aralığında çalışacaktır.

 Buji

o -50/450o C aralığında çalışacaktır.
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 Havacılık standartlarına uygun,

 Turboşaft motoru teknik isterlerini karşılayabilen,

 Nem, toz ve yabancı maddelerden iyi yalıtılmış,

 Titreşim ve manevra yüklerine dayanıklı,

 Yüksek sıcaklıklarda çalışabilecek, 

 Korozyon dayanımı yüksek,

 Ateşleme sisteminin tasarlanması, imal edilmesi ve test edilmesidir.

Aday Firmalardan Beklentimiz

Ateşleme Sistemi
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Yağlama Sistemi

 Temel görevleri;

 Sürtünme ve aşınmaların azaltılması,

 Sürtünme sonucu oluşan ısının sistemden uzaklaştırılması,

 Rulman, dişli gibi parçaların soğutulması,

 Yağlanan bölgelerde biriken parçacıkların uzaklaştırılması,

 Yağlanan yüzeylerde korozyonun önlenmesi,

 Taşıyıcı yapıların ısıtılarak buzlanmanın önlenmesidir.
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 Yağın pompalanmasını sağlar.

 Aksesuar Dişli Kutusu tarafından tahrik edilir, şaft hızı 12000 rpm’e kadar çıkacaktır.

 Zarf Boyutları 200 mm X 130 mm X 280 mm olacaktır.

 Ağırlığı 3,5/4,5 kg aralığında olacaktır.

 İçerdiği temel elemanlar:

 Yağ Besleme / Emiş Pompaları

o Besleme pompasının 140o C sıcaklıkta 20 L/m kapasite ile çalışması 

beklenmektedir.

o Emiş pompasının 140o C sıcaklıkta 12 L/m kapasite ile çalışması 

beklenmektedir.

 Basınç Tahliye Valfi

 Yağ Filtresi

Yağ Pompası

Yağlama Sistemi
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 Yağın depolanmasını sağlar, 3/5 litre aralığında yağ depolanacaktır.

 Soğutma ve yağlama görevini yaptıktan sonra yağ, tanka geri toplanır.

 Motorda sirkülasyon sonrası, yağdan havanın ayrıştırılması ve yağın temizlenmesini sağlar.

 Zarf Boyutları 300 mm X 300 mm X 90 mm olacaktır.

 İçerdiği temel elemanlar:

 Yağ Seviye İndikatörü

 Tahliye Valfi

 Elektro-manyetik Metal Dedektörü

 Düşük Seviye Yağ Sensörü

 Statik Hava-Yağ Ayrıştırıcı

Yağ Tankı

Yağlama Sistemi
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 Havacılık standartlarına uygun,

 Yüksek hızda, yük ve titreşim altında çalışabilen,

 Toz, yağ buharı, kum ve sıcaklık gibi dış etkenlere dayanabilen,

 Teknik isterleri karşılayabilen,

 Bakımı ve/ya değişimi yapılabilen,

 Özel tasarımı ve hesaplamaları yapılabilen,

 Yağlama sistemi ve alt bileşenleri tasarlanması, imalatı ve testlerinin 

yapılmasıdır.

Aday Firmalardan Beklentimiz

Yağlama Sistemi
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 Havada bulunan toz, kum gibi parçaların motora girmesini engelleyen Inlet Particle 

Separator (IPS Duct) parçası için hava emişi sağlar. 

 Yağ Soğutucu (ACOC) için hava emişi sağlar. 

 Hava emişini, içinde bulundurduğu çarkın (impeller) basınç farkı oluşturmasıyla 

gerçekleştirir.

 Aksesuar Dişli Kutusu (AGB) tarafından tahrik edilir, AGB’ye Alternatör (PMA) 

aracılığıyla bağlıdır. Şaft hızı 25000 rpm’e kadar çıkacaktır.

 Zarf Boyutları 320 mm X 200 mm X 230 mm olacaktır.

 Ağırlığı 3,6/4,2 kg aralığında olacaktır.

 İçerdiği temel elemanlar:

 Impeller

 Kuvil Şaft

Hava Üfleci (Blower)
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 Havacılık standartlarına uygun,

 Yüksek hızda, yük ve titreşim altında çalışabilen,

 Toz, yağ buharı, kum ve sıcaklık gibi dış etkenlere dayanabilen,

 Teknik isterleri karşılayabilen,

 Bakımı ve/ya değişimi yapılabilen,

 Özel tasarımı ve hesaplamaları yapılabilen,

 Hava Üflecinin (Blower) tasarlanması, imalatı ve testlerinin yapılmasıdır.

Aday Firmalardan Beklentimiz

Hava Üfleci (Blower)
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Valf Sistemleri

 Kompresör dalgalanmasını (surge) engellemek amacıyla kompresörden hava 

tahliye eder. Ayrıca, kompresör havası ile motorda gerekli bölgeleri ısıtarak 

buzlanmayı engeller.

 Sayısal Motor Kontrol Sistemi tarafından kontrol edilir.

 Zarf Boyutları 220 mm X 110 mm X 40 mm olacaktır.

 Ağırlığı 1,8/2,2 kg aralığında olacaktır.

 Maksimum akışkan sıcaklığı 200o C, çevre sıcaklığı 150o C olacaktır. 

 200 ms tepki süresine (response time) sahip olmalıdır.

 İçerdiği temel elemanlar:

 Tahliye Valfi

 Buzlanma Önleme Valfi

Selenoid Yapılı Pnömatik Valf
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 Havacılık standartlarına uygun,

 Yüksek hızda, yük ve titreşim altında çalışabilen,

 Toz, yağ buharı, kum ve sıcaklık gibi dış etkenlere dayanabilen,

 Teknik isterleri karşılayabilen,

 Bakımı ve/ya değişimi yapılabilen,

 Özel tasarımı ve hesaplamaları yapılabilen,

 Valflerin tasarlanması, imalatı ve testlerinin yapılmasıdır.

Aday Firmalardan Beklentimiz

Valf Sistemleri
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 Test Hizmet Alımlarının Amacı Nedir?
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Test Hizmet Alımlarının Amacı Nedir?

 Turboşaft Motor Geliştirme (TMG) Projesi kapsamında çeşitli konularda test 

hizmeti alınacaktır. Bir geliştirme projesinde, yapılacak testler çok kritik öneme 

sahiptir ve sonuçları dikkatle incelenmesi gereken çok değerli girdilerdir. TMG 

Projesinde testlerin yapılma amaçları temel olarak dörde ayrılmaktadır:

 Geliştirme (TEI’nin, çalışmalarını geliştirmek amacıyla yaptığı testlerdir)

 Doğrulama (TEI’nin, çalışmalarını doğrulamak amacıyla yaptığı testlerdir)

 Kalifikasyon (Müşteri tarafından talep edilen motor yeteneklerini test etmek 

için yapılan testlerdir)

 Sertifikasyon (Havacılık otoritesinin onayı ile alınacak lisansların bir şartı 

olarak olarak yapılan testlerdir)
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 Test Hizmet Alımlarının Amacı Nedir?
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Test Hizmet Alımları

 Motor Bütünü Testleri

 Motor geneli üzerinde uygulanacak testlerdir. 

 Motora ait özgül yakıt tüketimi, şaft gücü, titreşim ve emisyon değerleri gibi 

temel performans parametreleri ölçülecektir.

 Komponent / Modül Testleri

 Gazların davranışı üzerine yanma odası, güç türbini, yüksek basınç türbini ve

kompresör modülleri üzerinde uygulanacak testlerdir. 

 Modül testlerindeki temel amaç, bu modüllere ait aerotermal çalışma 

karakteristiklerinin elde edilmesi olacaktır.

 Tasarım noktası ve tasarım dışı noktalar için debi, verim, basınç oranı, basınç 

kaybı, kompresör ve türbin haritaları, çıkış hız ve sıcaklık profilleri gibi temel 

parametreler ölçülecektir. Test sonuçları ile tasarım ve analiz araçlarının 

doğruluğu kontrol edilecek ve analiz modellerinde iyileştirmeler yapılacaktır.
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Test Hizmet Alımları

29

 Çevresel Testler

 Motorun çevresel koşullara dayanımını ölçen testlerdir.

 Motor / modül sertifikasyon testlerinin ilgili standartlara göre (örn. EASA, CSE) 

yapılabileceği test altyapısı gerekmektedir. 

 Başlıca Testler: 

o Yağmur ve buz testi

o Kum testi

o Kuş çarpma testi

o İklimlendirme kabinleri 

o Motor çan ağzı 



 Test Hizmet Alımlarının Amacı Nedir?

 Motor Bütünü Testleri 

 Komponent / Modül Testleri

 Çevresel Testler

 Spin Testleri

 Yapısal Testler, Ömür Testleri, Vibrasyon Testleri

İçerik

30



Test Hizmet Alımları

31

 Spin Testleri

 Dönme etkisinin farklı etkiler ile kombinasyonunun türbinler ve kompresördeki

sonuçlarını ölçen testlerdir.

 Yapısal Testler, Ömür Testleri, Vibrasyon Testleri

 Çeşitli fiziksel etkilerin sonuçlarını ölçen yapısal testler, ömür testleri ve

titreşim kaynaklı etkileri değerlendiren vibrasyon testleri yapılacaktır. 



 Havacılık standartlarına uygun,

 Tercihen akredite, 

 Hızlı çözüm sunabilen,

 Test Hizmetlerinin sağlanmasıdır.  

Aday Firmalardan Beklentimiz

Test Hizmet Alımı
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TEST ALTYAPI YATIRIMI

İŞ KALEMLERİ

TASARIM-TEDARİK-KURULUM



 Test Altyapı Yatırımının Amacı Nedir? 
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 Gaz Türbini Motoru Test Bremzesi

İçerik
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TEI’ye Ait Ticari-Gizli Bilgidir Kapak Sayfasına Bakınız

Test Altyapı Yatırımı Hakkında

 Komponent testlerindeki temel amaç, bu modüllere ait aerotermal çalışma 

karakteristiklerinin elde edilmesi olacaktır.

 Tasarım noktası ve tasarım dışı noktalar için debi, verim, basınç oranı, basınç 

kaybı, kompresör ve türbin haritaları, çıkış hız ve sıcaklık profilleri gibi temel 

parametrelerin ölçülmesi planlanmaktadır. Test sonuçları ile tasarım ve analiz 

araçlarının doğruluğu kontrol edilecek ve analiz modellerinde iyileştirmeler 

yapılacaktır.

 Motor bütünü testleri ile motora ait özgül yakıt tüketimi, şaft gücü, titreşim ve 

emisyon değerleri gibi temel performans parametrelerinin ölçülmesi 

planlanmaktadır.
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TEI’ye Ait Ticari-Gizli Bilgidir Kapak Sayfasına Bakınız

Komponent Test Altyapı Yatırımı Kapsamı

Kompresör Modülü Test Sistemi

 Kompresör test sistemi temel olarak elektrik motoru, dişli kutusu, hava alığı, giriş 

ve çıkış hava rezervuarları, torkmetre ve enstrümantasyondan oluşacaktır. 

 Hava alığı ile kompresöre kontrollü ve düzgün bir şekilde ve minimum basınç 

kaybıyla hava sağlanması amaçlanmaktadır. 

 Kütlesel hava debisi de bu kısımda ölçülecektir. 

 Hava alığı kısmında gereklilik durumunda gürültü azaltıcı susturucular da 

bulunabilecektir. 

 Elektrik motoru ve dişli kutusu yardımıyla sürülen enstrumante edilmiş 

kompresörün, tasarım ve tasarım dışı noktalara ait farklı hızlarda, giriş ve 

çıkışından alınacak ölçümler (sıcaklık, basınç, debi vb.) ve torkmetre ile 

ölçülecek şaft tork değeriyle kompresöre ait performans haritası ortaya 

çıkarılacaktır.
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TEI’ye Ait Ticari-Gizli Bilgidir Kapak Sayfasına Bakınız

Komponent Test Altyapı Yatırımı Kapsamı

Kompresör Modülü Test Sistemi
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TEI’ye Ait Ticari-Gizli Bilgidir Kapak Sayfasına Bakınız

Komponent Test Altyapı Yatırımı Kapsamı

Yanma Odası Modülü Test Sistemi

 Yanma odası test sistemi temel olarak, giriş hava rezervuarı, test kısmı, 

enstrümantasyon, su spreyi (emisyon kontrolü için), egzoz çıkış bağlantıları ve 

çıkış bacasından oluşacaktır. 

 Yanma odası girişinde, kompresör çıkış havasını temsil etmesi anlamında 

giriş havası, hava kompresörüyle basınçlandırılacak ve ısıtıcı ile istenilen 

sıcaklığa çıkarılacaktır. 

 Giriş hava rezervuarı, hava kompresörü veya hat üzerinde bulunan başka bir 

ekipmandan kaynaklı basınç salınımlarını elimine ederek, havanın test 

kısmına düzgün bir hız dağılımı ile girmesini sağlayacaktır. 

 Enstrumante edilmiş yanma odası, test kısmına bağlanacak ve belirlenmiş 

olan testlere tabi tutulacaktır.
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TEI’ye Ait Ticari-Gizli Bilgidir Kapak Sayfasına Bakınız

Komponent Test Altyapı Yatırımı Kapsamı

Yanma Odası Modülü Test Sistemi
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TEI’ye Ait Ticari-Gizli Bilgidir Kapak Sayfasına Bakınız

Komponent Test Altyapı Yatırımı Kapsamı

Türbin Modülü Test Sistemi

 Türbin test sistemi temel olarak, dinamometre, dişli kutusu, giriş ve çıkış hava 

rezervuarı, enstrumantasyon ve torkmetreden oluşacaktır. 

 Hava kompresörü ve ısıtıcı ile basınçlandırılmış ve ısıtılmış olan giriş havası, 

giriş hava rezervuarından geçerek düzgün bir hız dağılımı ile türbin test 

kısmına girecek, burada enstrumante edilmiş türbin, tasarım ve tasarım dışı 

noktalara ait farklı hızlarda testlere tabi tutulacak ve türbine ait performans 

haritası ortaya çıkarılacaktır. 

 Türbin giriş ve çıkışından çeşitli termodinamik parametreler (sıcaklık, basınç 

vb.), türbin hava kütlesel debisi ve yük ünitesine (dinamometre) bağlanmış 

türbin şaft gücü (torkmetre ile) ölçülecektir. 
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TEI’ye Ait Ticari-Gizli Bilgidir Kapak Sayfasına Bakınız

Komponent Test Altyapı Yatırımı Kapsamı

Türbin Modülü Test Sistemi
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TEI’ye Ait Ticari-Gizli Bilgidir Kapak Sayfasına Bakınız

Komponent Test Altyapı Yatırımı Kapsamı

Hava Tedarik Sistemi

 Hava tedarik sistemi, yanma odası ve türbin modülü test sistemlerine gerçek motor 

koşullarını simüle etmek için ihtiyaç olunan 10 kg/sn’ye kadar ve maksimum 950 

Kelvin sıcaklıkta hava sağlar. 

 Sistem başlıca; Hava kompresörleri, Isıtıcılar (Doğalgaz ve Elektrikli), Kurutucular, 

Hava Tankları, Enstrümantasyon ve vakum kompresörlerinden oluşmaktadır.
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TEI’ye Ait Ticari-Gizli Bilgidir Kapak Sayfasına Bakınız

Komponent Test Altyapı Yatırımı Kapsamı
Yardımcı Sistemler / Ölçüm ve Kontrol Sistemi

 Tesis kontrol sistemi (FCS), Motor Kontrol Sistemi (ECS), Valf kontrol sistemi 

(VCS), Acil Kapama (E-stop) ve Yalıtım sistemleri, test tesisi kontrol sisteminin ana 

bileşenleridir.

 Tesis Kontrol Sistemi (FCS); Tesis operatörünün –HMI- aracılığıyla kontrol 

odasından çeşitli tesis sistemlerini kontrol etmesini ve / veya izlemesini 

sağlayan –PLC- tabanlı bir kontrol sistemidir. Bu sistem, test edilen modülleri 

doğrudan kontrol etmeyen tüm sistemleri kontrol eder ve izler. Her bir modül 

test sistemi ve Hava Tedarik Sistemi (ve ilgili ortak sistemler) için bir tane 

olmak üzere dört bağımsız PLC tabanlı FCS sistemi bulunacaktır.
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TEI’ye Ait Ticari-Gizli Bilgidir Kapak Sayfasına Bakınız

Komponent Test Altyapı Yatırımı Kapsamı
Yardımcı Sistemler / Ölçüm ve Kontrol Sistemi

 Tesis kontrol sistemi (FCS), Motor Kontrol Sistemi (ECS), Valf kontrol sistemi 

(VCS), Acil Kapama (E-stop) ve Yalıtım sistemleri, test tesisi kontrol sisteminin ana 

bileşenleridir.

 Valf kontrol sistemi (VCS); Kompresör, Yanma ve Türbin test sistemlerindeki 

valf kontrol sistemleri (VCS), operatörün test akış devresinin kritik bileşenlerini 

kontrol odasından bir HMI üzerinden kontrol etmesine ve / veya izlemesine izin 

veren PLC tabanlı kontrol sistemleridir.

 Acil Kapama (E-Stop) Sistemi; Bu sistem, çalışanların, test edilen parçaların, 

tesisin ve ekipmanların  korunmasına öncelik vermek üzere tasarlanmış bir acil 

durum sistemidir. Bu sistem etkinleştirildiğinde, Estop sistemi kritik sistemlerin 

tam kontrolünü ele alır ve operatör komutlarını geçersiz kılar ve kritik sistemleri 

güvenli bir duruma getirir.
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TEI’ye Ait Ticari-Gizli Bilgidir Kapak Sayfasına Bakınız

Komponent Test Altyapı Yatırımı Kapsamı
Yardımcı Sistemler / Ölçüm ve Kontrol Sistemi

 Tesis kontrol sistemi (FCS), Motor Kontrol Sistemi (ECS), Valf kontrol sistemi 

(VCS), Acil Kapama (E-stop) ve Yalıtım sistemleri, test tesisi kontrol sisteminin ana 

bileşenleridir.

 Yalıtım sistemi; Operatörlerin test edilen parçaların yakınında güvenli bir 

şekilde çalışmasını sağlamak için tasarlanmış bir güvenlik sistemidir. Bu sistem 

aktif edildiğinde, potansiyel olarak tehlikeli sistemleri, özellikle test edilen 

parçaların çevresindeki operatör komutlarını geçersiz kılarak tehlikeli koşulları 

(basınç / sıcaklık / aktüatör sıvısı / gücü) kaldırarak izole etmelidir.

 Enstrümantasyon, Veri toplama (DAS) ve Dinamik Veri Toplama (DDAS) sistemleri 

Ölçüm sisteminin ana bileşenleridir. Ölçüm sistemlerinin işlevi, tesisteki çeşitli 

testler sırasında üretilen verileri ölçmek, toplamak ve saklamaktır. Bu sistemler, 

zaman damgalı veriler, gerçek zamanlı alarm işleme, gerçek zamanlı veri 

görüntüleme, test prosedürü yeteneği ve rapor fonksiyonları ile veri toplama 

gereksinimlerini karşılayacaktır.
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Komponent Test Altyapı Yatırımı Kapsamı
Yardımcı Sistemler / Diğer

 Yardımcı hava sistemi, Yağlama sistemi, Yakıt sistemi ve Hidrolik sistemi tesisin 

diğer ana yardımcı ve destek sistemleridir.

 Yardımcı Hava Sistemi; aşağıdaki kullanıcılar için gerekli akış, basınç ve çiğ 

noktasında alçak basınçlı hava sağlamak için gereken hava kompresörleri, 

kurutucular, filtrasyon bileşenleri, basınç regülatörleri ve emniyet tahliye vanalarını 

içerecektir.

 Atölye ve Enstrümantasyon havası

 Pnömatik Valf havası

 Sızdırmazlık havası (örn. Kompresör Test Sistemi Rulmanları ve Dişli Kutusu)

 Test edilen parçalara servis Havası (örn. Türbin Kanadı Soğutması)

 Telemetri Soğutma

 Torkmetre Soğutma ve Sızdırmazlık havası
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TEI’ye Ait Ticari-Gizli Bilgidir Kapak Sayfasına Bakınız

Komponent Test Altyapı Yatırımı Kapsamı
Yardımcı Sistemler / Diğer

 Yardımcı hava sistemi, Yağlama sistemi, Yakıt sistemi ve Hidrolik sistemi tesisin 

diğer ana yardımcı ve destek sistemleridir.

 Yakıt Sistemi; JP-8 ve JP-10 yakıtı ile çalışabilecek bu sistem, yanma odası modül 

test sistemine ihtiyaç duyulan debi, basınç, sıcaklık vb. şartlarda yakıt beslemesi 

yapacaktır. Bu sistemin başlıca bileşenleri; yakıt depolama tankları, yakıt transfer 

istasyonu, yakıt şartlandırma ve ölçümü, azot tahliye ve atık yatık depolamasıdır.

 Hidrolik Sistemi; Bu sistem, Türbin ve Yanma Odası modül test sistemlerinde 

kullanılacak hidrolik tahrikli vanalar ve Hava Tedarik Sistemi ile tesiste bulunacak 

kontrol vanalarına hidrolik güç sağlayacaktır.
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 Test Altyapı Yatırımının Amacı Nedir? 

 Komponent Test Altyapıları

 Kompresör Modülü Test Sistemi

 Yanma Odası ModülüTest Sistemi

 Türbin Modülü Test Sistemi

 Hava Tedarik Sistemi

 Yardımcı Sistemler

 Gaz Türbini Motoru Test Bremzesi

İçerik
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TEI’ye Ait Ticari-Gizli Bilgidir Kapak Sayfasına Bakınız

Motor Test Altyapı Yatırımı Kapsamı

Motor Test Bremzesi

 Turboşaft motor test bremzesinin kurulum amacı, motor bütünü testlerinin 

yapılması ve turboşaft motoruna ait özgül yakıt tüketimi, şaft gücü, titreşim ve 

emisyon değerleri gibi temel performans parametrelerinin ölçülmesidir. 

 Testlerle motoru oluşturan alt modüllerin birlikte çalışması ve birbirlerine etkileri de 

incelenebilecektir. Yakıt, yağlama, ateşleme sistemleri ve motor kontrol ünitesinin 

fonksiyonelliği motor bütünü testlerinde görülebilecektir. 
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TEI’ye Ait Ticari-Gizli Bilgidir Kapak Sayfasına Bakınız

Motor Test Altyapı Yatırımı Kapsamı

Motor Test Bremzesi

 Kurulacak olan test bremzeleri ile farklı test profillerinde motor bütünü testlerinin 

gerçekleştirilmesi, Telemetri sistemi ile döner parçalardan veri toplama kabiliyeti 

kazanılması, bremzelere kurulacak “Attitude” ve “Clutch” yapıları ile platformda 

gözlenebilecek manevralara ait simülasyon kabiliyeti kazanılacaktır.

 Test Bremzesi ana bileşenleri; Yakıt Besleme Sistemi, Yağlama Sistemi, 

Dinamometre Sistemi, Yük Bankası Sistemi, Motor Başlatma Sistemi, Kontrol

Sistemi, Veri Toplama Sistemi (DAS & DDAS) ve Yardımcı Sistemlerdir.
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Teşekkürler

Gücün Kaynağı...


