
FEN

BiLiMLERi

ENSTITUSU

KARADENiz rExruix Ulivansirrsi
ruN eirirrlrERi nrusrirUsU

r- oGnnuci sircirnni

Adr ve Soyadr

Numarasr

Anabilim Dah

Programr:

TEZ SAVUNMA SINAVI DUYURU FORMU

lrem KURT

344843

Makina Muhendisligi

Ytiksek Lisans Doktora

Form 02

[-l uu,u,rtegik Doktora

LISANSUSTU TEZ
SAVUNMASI

il- srNAV eiLCirnni

Tezin Bagh[r

Tez 6zeti

Savunma Tarihi

Savunma Saati

Srnav Yeri

Venturi Esaslr Pnomatik Hububat ragrma sisteminde performans incelenmesi

Tartmsal faaliyetler igerisinde enerji giderleri oldukga onemli bir yer tutmaktadrr. Enerji giderleri ve
tartmsal sistemlerin performanslart uzerinde yaprlabilecek galrgmalar ile do$rudan ulke
ekonomisine katkt saQlanaca$r agrktrr. Bu galrgmada tahrl ve hububat Uretrminde onemli biryer
tutmakta olan pnomatik tagtma sistemlerinde performans iyilegtirme amaglr hesaplamalr bir
galtgma yaprlmrgtrr, Bu konudaki mevcut teknoloji klasik siklonik esaslr prensiplere gore
gallgmakta olup, verimleri ve performanslarr srnrrlrdrr. Agrrr basrng kayrplarr, tagtnan malzemenin
hasar gormesi gibi bazr sorunlar yaganmaktadrr. Bu nedenle tagtma hatttntn vakum yerine pozitif
baslng alttnda tutulacak gekilde bir venturi gegiginden yaprlacak olan basma ile galrqan pnomatik
tagtma sistemi bazt avantajlar sa$lar. Bu amagla sayrsal olarak modellenmig bir venturi
b6lgesindeki halka birkesitten yaprlan emigin hat igerisindeki boru pargasrndaki akrg ozellikleri
bastng, yorunge ve htz Uzerindeki etkisini gormek Uzere hesaplamalr olarak parametrik bir
inceleme yaprlmlgtrr. Qalrgmada ANSYS-Fluent yazrlrmr kullanrlarak k-e turbUlans modeli ve
Euler-Lagrange hesaplamalr akrgkanlar dinamiQi modeli ile 5 m/s ile 25 m/s emig hrzr degerleri
arastnda boru igerisindeki akrg parametreleri ve partikul yorUngeleri detaylr olarak incelenmigtir
Elde edilen bulgular uygun galrgma kogullarr altrnda emig performansrnrn iyilegtiQini
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Not: Tez savunma slnav duyurusu, anabilim dah bagkanh$nca ilgiti bolumun duyuru panosunda vefveya
internet sitesinde ilan edilir.
Bu fbrrrun bir kopya.sr ktufbe@ktu.edu.tr c-posta adr.e.sine gtinderilrneliclir.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.ktu.edu.tr adresinden Belge Num.:42716135-302.14.05-E.243 ve Barkod Num.:2353360 bilgileriyle erişebilirsiniz.




