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Özet— Bu çalışmada; saf yakıtların (benzin, CNG, LPG)ve 

benzine karıştırılarak elde edilen karışımlı alternatif 

yakıtların (CNG, LPG, aseton, naftalin ve bor türevleri: 

boraks pentahidrat, susuz boraks, borik asit)ticari bir 

motorda motor performansına ve egzoz emisyonlarına 

etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Testlerde kullanılan 

ticari motor, Honda L13A4 i-DSI sıralı çift buji ateşlemeli 

motorudur. Testler öncelikle tek yakıt olarak benzin (G100), 

CNG (CNG100) ve LPG(LPG100) ile yapılmıştır. Ardından, 

emme havası hattına benzine kütlesel olarak %10 CNG 

(CNG10) ve %5 LPG (LPG5) enjekte edilerek testler 

gerçekleştirilmiştir. Diğer alternatif karışımlı yakıtlar 

doğrudan benzin içine katılarak elde edilmiştir. Benzine 

kütlesel olarak %25 aseton (A25), %50 aseton (A50), %50 

naftalin (N50) katılarak yüksek katkı yakıtı ilaveleri test 

incelemesine alınmıştır. Bor türevleri olarak boraks 

pentahidrat (BP), susuz boraks (SB) ve borik asit (BA) 

kullanılmıştır. Bu bor türevleri benzin içinde bekletilerek 

çözünme ile borlu benzin elde edilmiştir. Bu şekilde 

toplamda 11 adet yakıt ticari motorda test edilmiştir. Testler 

motor kataloğunda maksimum tork devri olarak gösterilen 

2800 d/dk’da ve tam kelebek açıklığında yapılmıştır. Motor 

test düzeneğinde, her yakıt için motor performansına 

yöneliktork, yakıt debisi ve emme havası debisive 

emisyonlar olarak ise CO2, CO, O2, HC ve NOx ölçümleri 

yapılmıştır. Ölçülen değerler kullanılarak; güç, ortalama 

efektif basınç, volumetrik verim ve özgül yakıt tüketimi 

hesaplanmıştır.  

Test sonuçları incelenen 11 yakıt için karşılaştırmalı 

olarak değerlendirilmiştir. Test sonuçları genel olarak, 

incelenen yakıtların benzine göre motor performans 

parametrelerini özgül yakıt tüketimi hariç kötüleştirdiğini 

göstermektedir. Aseton karışımlarının özgül yakıt 

tüketiminde en fazla düşüşü oluşturduğu görülmektedir. Bor 

türevlerinin benzin içinde bekletilmesi şeklinde çözünme ile 

elde edilen borlu benzin özgül yakıt tüketimi açısından 

özellikle BA için bir miktar avantaj sağlamaktadır.  

Emisyonlar açısından, genel olarak; CNG ve LPG’nin 

NOx oluşumunu 4-5 kat artırması ve asetonun ise A25 için 

%13,6 ve A50 için %6,0 NOx oluşumunu artırması 

haricinde, test edilen yakıtların emisyonlarında pozitif yönde 

değişimler görülmüştür. N50 için NOx oluşumu azalırken 

diğer emisyonlarda kötüleşme olmuştur. Ayrıca borlu 

benzinin HC oluşumunu ve NOx oluşumunu azaltıcı yönde 

etki ettiği gözlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler—Benzin, CNG, LPG, aseton, naftalin, 

bor, sıralı çift buji ateşlemeli motor, motor testi. 

 

I. GİRİŞ 

Gelişen teknolojik altyapının alternatif enerji 

kaynaklarının uygulanmasında oluşturduğu kolaylıkla 

birlikte enerji verimliliği ve çevresel etkilerin oluşturduğu 

baskılar ve stratejik olarak petrol kökenli yakıt 

bağımlılığının azaltılması yönündeki zorunluluklar, ilgili 

uygulama sahalarında alternatif enerji kullanımını daha da 

ivmelendirmenin yanısıra bilinen enerji kaynaklarının 

potansiyel kullanımlarının tekrar gözden geçirilmesine de 

yönelme oluşturmaktadır. İçten yanmalı motorların 

kullanıldığı otomotiv sektöründe hidro-karbon yakıtların 

verimli ve temiz yakılması yanında alternatif yakıt arayışı 

sürekli gündemde kalmaktadır.  

Motor ve yakıt teknolojilerinin izin verdiği seviyelerde, 

alternatif yakıtların doğrudan kullanımı yanında çeşitli 

sebeplerle doğrudan kullanımın sınırlı olduğu durumlarda, 

ana yakıtlara çeşitli oranlarda ilave edilmesi de alternatif 

bir kullanım oluşturmaktadır. Bu şekilde benzin ve 

motorin ana yakıtlarına çeşitli katkı yakıtlarının katılması 

alternatif bir kullanım oluşturmaktadır. Birçok alternatif 

yakıt kullanımı hem sıkıştırma ateşlemeli hem buji 

ateşlemeli motorlarda özellikle deneysel olarak çok fazla 

çalışmaya konu olmuş ve birçok bulgu elde edilmiştir. 

Fakat, bununla beraber sektör, her geçen gün daha farklı 

çözümler aramakta ve yeni Ar-Ge çalışmaları ile bilinen 

klasik alternatif yakıt ilaveleri dışında, daha farklı 

kimyasallara yönelmektedir. Alternatif yakıt ilaveleri ile 

nihai etki olarak ise motor performansı ve emisyonlardaki 
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iyileşmeler dikkate alınmaktadır. Motor ömrü ise mutlaka 

göz önünde tutulan bir parametredir. Bu konudaki 

deneysel çalışmalar, gerekli altyapının kurulması için 

(dinamometre, akış, sıcaklık ve basınç sensörleri, 

entegrasyon) yüksek maliyet gerektirse de doğrudan ticari 

bir araç motoru üzerinde testler yapılabildiği için daha 

somut sonuçlar üretmektedir. 

Sıvı fazındaki benzin ve motorin yanında gaz fazında 

motora gönderilen CNG ve LPG’de birçok ülkede ana 

yakıt sınıfına girmiştir. CNG ve LPG’nin değişik 

oranlarda katkı yakıtı olarak benzinle birlikte motora 

gönderilmesi üzerine çalışmalar mevcuttur [1].  

Motorin içine farklı yakıtların katıldığı yoğun 

çalışmalar bulunmaktadır. Motorine katılan katkı 

yakıtlarına örnek olarak biyodizel, di-metil eter (DME), 

jet yakıtı (JP8) verilebilir [2].  

Benzin içine katılan katkı yakıtlarının başında CNG, 

LPG, sıvılaştırılmış hidrojen, alkol yaktlar (metanol ve 

etanol) gelmektedir [2].  

Bu çalışmada ticari bir motor şimdiye kadar denenen 

bazı ana ve alternatif yakıtlar yanında (benzin, CNG, LPG, 

aseton) açık literatürde çalışıldığına dair yayın 

bulunmayan bazı katkı yakıtları (naftalin, bor türevleri) ile 

test edilmiştir. Öncelikle, konu ile ilgili literatürde 

yapılmış çalışmalara aşağıda yer verilmiştir.  

 

Putrasari vd. [3], buji ateşlemeli bir motoru kısmi 

yüklerdebenzin ve CNG ile test ederek motor 

karakteristikleri ve egzoz emisyonlarını 

incelemişlerdir.Motor hızını 2000-4500 d/dk, gaz 

kelebeği açıklığını ise %25-80 aralığında değiştirmişlerdir. 

CNG kullanımının egzoz emisyonları açısından iyileşme 

sağladığını, motor performans parametreleri açısından da 

kötüleşmeye neden olduğunu belirtmişlerdir. 

Aslam vd. [4], buji ateşlemeli bir motorda benzin ve 

CNG için devir sayısını değiştirerek testler yapmışlardır. 

CNG kullanımının benzine göre özgül yakıt tüketimini 

düşürdüğü, motor verimini ve gücünü artırdığı ve 

emisyonlarıdüşürdüğünü belirtmişlerdir. CNG için 

benzine göre CO oluşumunun %80 azaldığı, HC 

oluşumunun %20 azaldığı ve NOx oluşumunun ise %33 

arttığı raporlanmıştır. 

Gümüş [5], benzin-LPG karışımını buji ateşlemeli bir 

motorda test etmiştir. Benzine ilave edilen LPG’nin 

artmasıyla volumetrik verimin düştüğü ve dolayısıyla da 

motor performans parametrelerinin olumsuz etkilendiği 

belirtilmiştir. Artan LPG ile egzoz emisyonlarında 

anlamlı iyileşmeler olduğunu tespit etmiştir. 

Bayraktar ve Durgun [6], buji ateşlemeli bir motorda 

LPG kullanımının motordaki yanmaya ve motor 

performansına etkilerini deneysel ve sayısal olarak, 

incelemişlerdir. Çalışmalarında 1,5 lt hacme sahip bir 

motoru, 1000-6000 d/dk hız aralığında ve tam kelebek 

açıklığında değerlendirmişlerdir. LPG’nin benzine göre 

volumetrik verimi düşürdüğünü ve bunun sonucunda 

torkta ve güçte de azalma olduğunu belirtmişlerdir. 

Emisyonlar açısından ise LPG’nin benzine göre CO 

bakımından avantajlı olduğunu tespit etmişlerdir. Benzin 

kullanımında ölçülen lambda değerinde, LPG kullanımı 

sağlandığında ise CO ve NOx üretiminde benzin 

kullanımına göre iyileşme, motor performansında düşüş 

ve yakıt tüketimi açısından artış gözlediklerini hem 

deneysel hem de modelleme çalışmalarının sonuçlarında 

belirtmişlerdir. 

Akyaz [7], yüksek lisans tezinde, buji ateşlemeli tek 

silindirli bir motorun ana yakıtı olan kurşunsuz benzine, 

naftalin ve tersiyer bütil alkol ilaveleri yaparak, motor 

performansındaki (tork, efektif güç, ortalama efektif 

basınç, özgül yakıt tüketimi, efektif verim) ve egzoz 

emisyonu olarak CO emisyonundaki değişimleri deneysel 

olarak incelemiştir. Tam yükte, değişken devir sayıları ve 

farklı sıkıştırma oranlarında yaptığı deneylerde, naftalini 

kütlesel olarak dört farklı oranda (%2, 4, 6, 8), tersiyer 

bütil alkolü ise hacimsel olarak dört farklı oranda (%1,2, 

3, 4) benzine katmıştır. Testlerde; ateşleme avansı 10 

KMA’da sabit tutularak, sıkıştırma oranı 8-10 arasında ve 

devir sayısı ise 900-1600d/dk arasında değiştirilmiştir. 

Test edilen tüm sıkıştırma oranlarında ve devir sayılarında; 

genel olarak benzine naftalin katkısının CO emisyonunu 

kötüleştirdiği ve tersiyer bütil alkol katkısının ise 

iyileştirdiği sonucu görülmektedir. Test sonuçlarına tork 

açısından bakıldığında, naftalin katkısı için =8,0 ve 10,0 

sıkıştırma oranlarında torkta azalma görülmektedir. 

Sıkıştırma oranının ara değerlerinde ise (=8,5-9,0-9,5); 

genel olarak düşük naftalin oranlarında torkta kısmi 

artışlar, yüksek oranlarda ise düşüşler görülmektedir. 

Tersiyer bütil alkol için ise; yine katkı oranına bağlı 

olarak torkta genel bir iyileşme görünüyor. Naftalin 

katkısı hemen hemen tüm şartlar için özgül yakıt 

tüketimini artırmıştır. Tersiyer bütil alkol katkısının özgül 

yakıt tüketimi üzerindeki etkisi katkı oranına ve sıkıştırma 

oranına göre değişken çıkmıştır. Sonuç olarak, çalışmada, 

tüm motor performans parametrelerinin katkı oranına ve 

sıkıştırma oranına bağımlılığı değerlendirilmiştir. 

Elfasakhany [8], bir silindirli buji ateşlemeli bir 

motorda benzine farklı hacimsel oranlarda aseton (%3, 7, 

10) ilave ederek tam yükte ve 2600-3400 d/dk hız 

aralığında testler yapmıştır. Artan aseton oranının motor 

performansında artış sağladığı ve emisyonları düşürdüğü 

belirtilmiştir. En yüksek motor performansı artışının %10 

aseton karışımında; egzoz gazı sıcaklığı %5, silindir içi 

basınç %10,5, efektif güç %5,2, efektif tork %2,1 ve 

volumetrik verim %3,2 değerlerinde raporlamıştır. Egzoz 

emisyonlarının ise ortalama olarak CO için %43, CO2 

için %32 ve HC için %33 oranlarında düştüğünü 

belirtmiştir. Bu kirletici emisyonların düşük çıkmasını ise; 

benzine kıyasla, asetonun yüksek oksijen içeriğine, düşük 

vuruntu eğilimine ve yüksek alev hızına bağlamıştır. 

Elfasakhany [9] daha kapsamlı diğer bir çalışmasında; 

aynı motoru aynı şartlarda benzine hacimsel olarak %3, 7, 

10 oranlarında n-bütanol, isobütanol, etanol, metonal ve 

aseton katarak test etmiştir. Bu karışımları motor 

performansı ve emisyonlar açısından karşılaştırmıştır. 

Aseton kullanımının diğerlerine göre ortalama performans 

vermesine karşın en düşük CO ve HC emisyonlarını 

verdiğini tespit etmiştir. 

Nithyanandan vd. [10], hacimce farklı oranlarda 

karıştırılan aseton-bütanol-etanol karışımlarını 

(A:B:E=3:6:1, 6:3:1ve 5:14:1), benzini ve n-bütanol 

yakıtlarını bir silindirli buji ateşlemeli bir motorda test 

etmişlerdir. Testleri, 1200 d/dk’da farklı eşdeğerlilik 

oranları (0,83-1,25) için 3 bar ve 5 bar ortalama efektif 

basıncı sağlayacak tam yüklerde yapmışlardır. Efektif 

verim bakımından, A:B:E=6:3:1 oranındaki karışımın 
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diğer oranlara göre ve n-bütanol yakıtına göre daha uygun 

sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir. 

Aynı motor ve aynı çalışma şartlarında, Li vd. [11] 

tarafından belirlenen hacimsel oranlarda karıştırılan yakıt 

olarak A10 (%10 aseton ve %90 benzin), A20 (%20 

aseton ve %80 benzin), A19.5W0.5 (%19,5 aseton; %0,5 

su; %80 benzin) ve A19W1 (%19 aseton ve %1 su 

ve %80 benzin) karışımları kullanılarak test edilmiştir. 

A19W1 karışımının diğerlerine kıyasla daha yüksek 

efektif verim ve daha düşük CO ve NOx verdiği 

raporlanmıştır. Burada, benzine katılan %10 ve %20 (A10 

ve A20) oranlarındaki aseton da performans ve emisyon 

değerlerinde iyileştirme oluşturmuştur.  

Ayrıca, aynı motor ve yine aynı çalışma şartlarında, Li 

vd. [12] tarafından farklı ABE karışımları saf ve sulu 

benzin ile karıştırılarak testler yapılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar farklı karşılaştırmalar ile değerlendirilmiştir. 

 

Literatürde, CNG ve LPG açısından saf ve benzin 

karışımlı olarak kullanım bakımından çalışmalara 

rastlansa da ticari ve sıralı ateşlemeli motor bakımından 

yapılmış çalışmalar sınırlıdır. Asetonun ise benzine 

katılarak test edildiği iki grup deneysel çalışmaya 

rastlanmıştır. Bu çalışmalarda en fazla %20 hacimsel 

aseton karışımları kullanılmıştır ve testler bir silindirli 

özel test motorlarında yapılmıştır. Naftalinin ve bor 

türevlerinin alternatif katkı yakıtı olarak benzine katıldığı 

herhangi bir çalışmaya ise rastlanmamıştır.  

 

Bu çalışmada benzinli ticari bir motor; benzin (G100), 

CNG (CNG100) ve LPG (LPG100) olmak üzere 3 ana 

yakıt ile test edilmiştir. CNG ve LPG yakıtları emme 

hattına kısmi oranlarda katkı yakıtı olarak enjekte edilerek 

de testler yapılmıştır. CNG ve LPG katkıları düşük 

oranlarda test edilmiştir. CNG %10 oranında (CNG10) ve 

LPG %5 oranında (LPG5) benzine ilave edilerek testler 

yapılmıştır. Ayrıca,karışımlı yakıt olarak benzine katkı 

yakıtı şeklinde aseton ve naftalin katılarak kütlesel olarak 

yüksek oranlarda %25 aseton (A25), %50 aseton (A50) 

ve %50 naftalin (N50) için testler yapılmıştır. Son olarak; 

3 farklı bor türevi;BP: boraks pentahidrat 

(Na2B4O7.5H2O), SB: susuz boraks (Na2B4O7)ve BA: 

borik asit (H3BO3) ayrık olarak benzin içinde bekletilerek 

çözünmesi ile borlu benzin elde edilmiş ve testleri 

yapılmıştır. Böylece ticari motor 11 adet farklı yakıt için 

test edilmiştir. 

 

Testler; ticari bir araç olan Honda-Jazz 2004 modelinde 

bulunan Honda L13A4 i-DSI sıralı çift buji ateşlemeli 

motorda yapılmıştır. Testler motor kataloğunda 

maksimum tork devri olarak gösterilen 2800 d/dk’da ve 

tam yükte yapılmıştır. Motor test düzeneğinde, 

dinamometre ve egzoz emisyon ölçüm cihazı ile her yakıt 

için ardışık testlerde motor performansı (tork, yakıt debisi, 

emme havası debisi) ve emisyonlar (CO2, CO, O2, HC ve 

NOx) ölçülmüştür. Ölçülen değerler kullanılarak; güç, 

ortalama efektif basınç, volumetrik verim ve özgül yakıt 

tüketimi hesaplanmıştır. Böylece, 11 farklı yakıtın ticari 

bir motorda kullanımının etkileri belirlenmiştir. 

 

 

 

 

II. TEST DÜZENEĞİ 

Test çalışmasında kullanılan tüm yakıt türlerinin test 

edildiği motor test düzeneğinin fotoğrafı ve şeması Şekil 

1’de gösterilmiştir. Motor test düzeneği temel olarak;  

- test motoru (Honda L13A4 i-DSI),  

- eddy-current manyetik alan dinamometresi,  

- kontrol-ölçüm-veri toplama sistemi, 

- emisyon ölçüm sistemi  

olmak üzere dört bileşenden oluşmaktadır. Tüm 

düzeneğin kontrolü ve ölçümler bilgisayar 

ortamındayapılmaktadır.  

 

Test motoru:Deneysel çalışmada kullanılan sıralı çift 

buji ateşlemeli Honda L13A4 i-DSI motora ait teknik 

özellikler Tablo 1’de verilmiştir. Bu motor yapısı 

itibariyle VTEC, VVT gibi teknolojilerin gelişiminde 

önemli rol oynamıştır. Motor silindirindeki emme ve 

egzoz portları çapraz konumlandırılmıştır. Emme portu 

yüksek girdap (swirl) oranına (1,10-1,36) ve güçlü 

türbülans oluşumları için yüksek takla (tumble) oranına 

(1,30-1,58) sahip olacak şekilde tasarlanmıştır [13]. Yakıt 

emme supabının arkasına püskürtülmekte ve böylece 

emme supabının soğutulması da sağlanmaktadır. Bu 

sayede, silindir içerisine girmeden yakıtın bir kısmı 

buharlaşarak ön karışım oluşmaktadır.  

Motorda, tıpkı portlar ve supaplarda olduğu gibi, her 

bir silindirde birbirine çapraz konumlandırılmış iki adet 

buji bulunmaktadır. Farklı zamanlarda yapılan çift 

ateşleme sayesinde alevin silindir içerisinde bütün 

noktalara ulaşması sağlanarak yanma veriminin 

arttırılması, yakıt tüketiminin ve HC emisyonunun 

azaltılması sağlanmıştır. Sıralı çift buji ateşlemeli sistem; 

rölantide ve 4000 d/dk devir sayısı üzerinde aynı anda 

ateşleme yapmakta ve diğer devir sayılarında ise farklı 

zamanlarda ateşleme yapmaktadır. İki buji arasındaki 

ateşleme farkı devir sayısına bağlı olarak 2º-5º KMA 

arasında motor ECU tarafından belirlenmektedir [14]. 

Motorun geleneksel buji ateşlemeli motorlardan farklı 

bir başka özelliği ise yanma odasının geometrik 

özelliklerinin farklı olmasıdır. Pistona ait yanma odası, 

tamamıyla asimetrik yapıda olup daha etkin girdap 

oluşumu ve buna bağlı olarak daha homojen yakıt hava 

karışımını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Motor 

silindiri pent-roof head tipi silindir kafasına sahiptir. 

Motor supaplarının aralarındaki açının azaltılması ve 

yanma odası tasarımı sayesinde daha yüksek sıkıştırma 

oranı elde edilmiş (10,8:1) ve buna bağlı olarak motorun 

verimi artırılmıştır. Bu tasarım sayesinde kendiliğinden 

ateşlemeye sebep olmadan ön alevin egzoz supabını 

geçerek yanma odası içerisinde ilerlemesi mümkün 

olmaktadır [13].  

 

Dinamometre: Motor test düzeneğinde, eddy-current 

tipi manyetik alan dinamometresi bulunmaktadır. 

Dinamometre maksimum 100kW güç ölçümü, 500Nm 

tork ölçümü yapabilmekte ve 3000Nm frenleme torku 

oluşturabilmektedir. Dinamometre, belirlenen devir sayısı 

ve kelebek açıklığı için hassas olarak kontrol 

edilebilmektedir. 

 

Kontrol-ölçüm sistemi: Motor kontrol-ölçüm sistemi; 

motor test düzeneğinden birçok ölçümün yapılmasını ve 
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özellikle dinamometredeki yükü değiştirerek tanımlanan 

kelebek açıklığı için tanımlanan devir sayısını 

sağlamaktadır. Bu sistem sensörler, yükselticiler, veri 

aktarıcılar ve motor test yazılımından oluşmaktadır. 

Motor testleri esnasında ölçümler istenen devir sayısı ve 

gaz kolu kelebek açıklığında alınabilmektedir. Komple 

sistem ön ısıtmadan geçtikten ve sürekli rejime ulaştıktan 

sonra tanımlanan açıklıkta tanımlanan devir sayısı sabit 

hale gelince, veriler, 0.5s aralıklarla 2dk boyunca alınarak 

kaydedilmektedir. Sonuçlar, bu 2dk süresince alınan 240 

ölçümün ortalaması alınarak oluşturulmaktadır. Motor test 

düzeneğinde; motor karakteristiklerinin belirlenmesine 

yönelik fiziksel büyüklüklerin ölçüm sensörleri yanında 

düzeneğin emniyetli çalışmasına yönelik birçok sıcaklık 

ve basınç sensörü de bulunmaktadır. Testler motor 

kataloğunda maksimum tork devri olarak gösterilen 2800 

d/dk’da ve tam yükte yapılmıştır. Motor performansına 

yönelik olarak tork, yakıt debisi, emme havası debisi 

ölçülmüştür. Ölçülen değerler kullanılarak; güç, ortalama 

efektif basınç, volumetrik verim ve özgül yakıt tüketimi 

hesaplanmıştır.  

 

Emisyon ölçüm cihazı: Egzoz gazı emisyon ölçümleri 

ise BOSCH BEA30-50-60 cihazları ile yapılmaktadır. 

Motor performans değerlerinin ölçüldüğü sürekli rejim 

anında emisyonlarda (CO2, CO, O2, HC ve NOx) 

ölçülmektedir. 

 

Bu deneyselçalışmada; motorun maksimum tork devri 

olan 2800 d/dk hızda ve tam gaz kelebeği açıklığında; 

toplam 11 adet yakıt için motor testleri gerçekleştirilmiştir. 

Böylece, ticari Honda L13A4 i-DSI motorunun 

maksimum tork devrinde, farklı yakıtların motor 

performansı ve emisyon parametreleri üzerindeki etkileri 

ölçülmüştür. 

 

TABLO I. TEST EDİLEN MOTORUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Model Honda L13A4 i-DSI 

Silindir sayısı 4 

Strok hacmi (cm3) 1339 

Silindir çapı(m) 0.073 

Strok(m) 0.080 

Biyel kolu uzunluğu (m) 0.149 

Sıkıştırmaoranı 10.8:1 

Maks. tork(Nm, 2800 d/dk’da) 119 

Maks. güç(kW, 5700 d/dk’da) 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Motor test düzeneği fotoğrafı ve şeması. 

 

III. SONUÇLAR 

Bu deneysel çalışmada, ticari benzinli bir motorda 

alternatif yakıt kullanımlarının motor performansı ve 

egzoz emisyonları üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Alternatif yakıt olarak tek yakıt ve karışımlı yakıtlar 

kullanılmıştır. Tek yakıt olarak benzin, CNG ve LPG 

(%70 Bütan + %30 Propan) kullanılmıştır. Karışımlı yakıt 

olarak ise benzine katkı yakıtı şeklinde CNG, LPG, aseton 

naftalin ve 3 farklı bor türevi (boraks pentahidrat: 

Na2B4O7.5H2O, susuz boraks: Na2B4O7, borik asit: H3BO3) 

ilave edilmiştir. Ticari motorun test edildiği toplam 11 

yakıt aşağıda listelenmiştir.  

 

TABLO II. TEST EDİLEN YAKITLAR 

 
 

Ticari motor öncelikle tasarlandığı yakıt olan saf 

benzin ile test edilmiştir. Saf CNG testi için ise motora 

entegre edilmiş olan CNG dönüşüm düzeneği 

kullanılmıştır. Saf LPG testinde ise motorun mevcut 

ECU’su devrede iken emme hattından LPG enjekte 

edilerek test yapılmıştır.  

 1 G100 %100 Benzin

2 CNG100 %100 CNG

3 LPG100 %100 LPG

4 CNG10 %10 CNG + %90 Benzin

5 LPG5 %5 LPG + %95 Benzin

6 A25 %25 Aseton + %75 Benzin

7 A50 %50 Aseton + %50 Benzin

8 N50 %50 Naftalin + %50 Benzin

9 BP Boraks Pentahidrat lı Benzin

10 SB Susuz Boraks lı Benzin

11 BA Borik Asit li Benzin
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CNG ve LPG yakıtlarının kısmi oranlıları, bu gaz 

fazındaki yakıtların emme hattına katkı yakıtı olarak 

enjekte edilmesi ile testleryapılmıştır. Benzin için ayarlı 

motor kontrol ünitesine (ECU) müdahale edilemediğinden, 

CNG ve LPG katkıları düşük oranlarda test edilmiştir. 

CNG %10 oranında (CNG10) ve LPG %5 oranında 

(LPG5) benzine ilave edilerek testler yapılmıştır.  

Aseton ve naftalin ise benzine belirlenenkütlesel 

oranlarda doğrudan karıştırılarak karışımlı yakıt elde 

edilmiş ve testler yapılmıştır. Aseton ve naftalin için 

yüksek katkı oranları incelenmiştir. Aseton benzine %25 

ve %50 oranlarında (A25 ve A50) karıştırılmıştır. Naftalin 

ise %50 oranında (N50) katılmıştır.  

Katı haldeki bor türevleri ise(boraks pentahidrat:BP, 

susuz boraks: SB, borik asit: BA), benzin içine katılarak 

bekletilmiştir. Bor türevlerinin benzin içinde çözünme 

kabiliyetine göre borlu benzin elde edilmiş ve testler 

yapılmıştır.  

Test edilen yakıtların bazı özellikleri Tablo 3’de 

listelenmiştir. 

 

TABLO III. YAKIT ÖZELLİKLERİ 

 
 

Motor testlerinin başlangıcında motor benzin ile 

çalıştırılarak ısıtılmıştır. Kararlı rejim şartlarının 

oluşmasından sonra ölçümler alınmıştır. Testler; tam 

yükte yani tam kelebek açıklığında ve özellikle motorun 

kataloğunda maksimum tork devri olarak gösterilen 2800 

d/dk hızda yapılmıştır. Sadece, iki test (CNG10, LPG5) 

3000 d/dk hızda yapılmıştır. Testlerde motor performansı 

açısından ölçülen parametreler; devir sayısı, tork, yakıt 

debisi ve emme havası debisidir. Bu ölçülen değerler 

kullanılarak güç, ortalama efektif basınç, volumetrik 

verim ve özgül yakıt tüketimi hesaplanmıştır. Testlerde eş 

zamanlı olarak CO2, CO, O2, HC ve NOx emisyon 

ölçümleri yapılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar sırasıyla motor performans 

değerleri ve emisyon değerleri şeklinde gruplanarak 

grafikleri oluşturulmuştur. Motor performans değerleri 

olarak;tork, güç, ortalama efektif basınç, volumetrik 

verim ve özgül yakıt tüketimi grafikleri test edilen 11 

yakıt için sırasıyla Şekil 2, 3, 4, 5, 6’da gösterilmiştir. 

Ayrıca, test edilen yakıtlar için motor performans 

değerlerinin benzine göre yüzdesel değişimleri topluca 

Şekil 7’de gösterilmiştir. Testlerden elde edilen emisyon 

değerleri olarak ise CO2, CO, O2, HC ve NOx grafikleri 

sırasıyla Şekil 8, 9, 10, 11, 12’de gösterilmiştir. Test 

edilen yakıtların emisyonlarının benzine göre yüzdesel 

değişimleri de topluca Şekil 13’de gösterilmiştir. 

 

Ticari motorda test edilen 11 yakıt için, tüm sonuçlara 

en genel hali ile bakılırsa; motor performansı açısından 

benzine göre diğer yakıtlar düşüş göstermiştir. Sadece, 

özgül yakıt tüketiminde bazı yakıtlarda kayda değer 

iyileşmeler (A50 için %25,7’ye kadar) görülmektedir. 

Test edilen yakıtların emisyonlardaki etkileri ise farklılık 

göstermektedir. Emisyonlar; gaz yakıt türlerinin emme 

havası içerisine karıştırılarak gönderilen CNG karışımları 

için NOx hariç iyileşmiş, LPG karışımları için CO ve NOx 

benzine göre kötüleşmiştir. Benzin içerisine ilave ile elde 

edilen aseton karışımları için NOx hariç emisyonlar 

iyileşmiş, naftalin karışımı için NOx hariç kötüleşmiş, 

boraks pentahidrat karışımı için bütün emisyonlar 

iyileşmiş, susuz boraks ve borik asitte ise CO hariç 

iyileşmiştir.  

Elde edilen tüm test sonuçları aşağıda 

değerlendirilmiştir. Sonuçların yorumlanmasında şu 

durumun akılda tutulması uygun olacaktır. Testlerde 

kullanılan motor ticari benzinli bir motor olduğu için 

kendine özgü ve dış müdahaleye kapalı benzin için 

ayarlanmış bir motor kontrol ünitesi (ECU) 

bulunmaktadır. Bundan dolayı, motorda benzin haricinde 

karışımlı yakıtlar kullanılsa dahi, motor benzin için 

ayarlanmış ECU ile kumanda edildiğinden, karışımlı 

yakıtlar benzin ayarlarına göre test edilmiştir. Yani; 

karışımlı yakıtlara özgün olarak özellikle ateşleme avansı 

ve hava-yakıt oranı gibi önemli ayarlamalar 

yapılamamıştır.Benzin için stokiometrik hava-yakıt oranı 

14,7’dir. Ticari test motorunun 2800 d/dk ve tam kelebek 

açıklığı olan test şartlarında ECU tarafından benzin için 

13,3 hava-yakıt oranı sağlanacak şekilde benzin beslemesi 

yapılmaktadır. Ayrıca, ticari motorun 2800 d/dk devrinde 

benzin için ECU’da ayarlanmış ateşleme avansı ÜÖN’dan 

30 KMA önce şeklindedir. Katkı yakıtlarının stokiometrik 

hava-yakıt oranları farklı olduğundan (CNG 17,2; LPG 

15,8; Aseton 9,5; Naftalin 12,9) benzine katıldıklarında, 

karışıma ait farklı birstokiometrik hava-yakıt oranı 

oluşacaktır. Ayrıca, katkılarla birlikte benzinin yoğunluğu 

ve viskozitesi de değişeceğinden yakıt pompasının 

gönderdiği kütlesel yakıt debisi de değişecektir. Tüm bu 

durumlar dikkate alındığında;karışımlı yakıt testlerinde 

motorun çalıştığı bölge, benzin için tanımlı olana göre 

daha zengin bölgede olacaktır.  

 

 

Motor performansı: 

 

Tork, Volumetrik verim: 

Tüm yakıtlar için ölçülen tork değerleri motor 

kataloğundaki tork değeri ile birlikte Şekil 2’de 

gösterilmiştir.Test şartlarındaki motor katalog torku 

119Nm olarak verilmiştir. Saf benzin testinde bu tork 

108Nm olarak ölçülmüştür. Katalog ve test değerleri 

arasındaki %9,2 tork farkının nedeni olarak,mevcut test 

düzeneğindekive katalog testindeki ortam şartlarının 

farklılığı (atmosfer basıncı, sıcaklığı, nemi), benzin 

yapısının farklılığı ve özellikle motorun yıpranmış olması 

gösterilebilir. Test edilen diğer saf yakıtların ve karışımlı 

yakıtların tork değerleri benzine göre düşük ölçülmüştür.  

Saf yakıtlar için tork değeri benzine göre CNG100 

için %4,8 ve LPG100 için %9,5düşük ölçülmüştür. CNG 

ve LPG yakıtlarının gaz fazında emme hattına oransal 

enjekte edilmesinde ise yine benzine göre tork değeri 

CNG10 için %17,4 ve LPG5 için %8,5 düşmüştür. Aseton 

ve naftalin için tork değerleri ise benzine göre A25 

 Yakıt Özellikleri

Benzin CNG

LPG 

(%70Bütan+

%30Propan) Bütan Propan Aseton Naftalin

Kimyasal formulü C8H18 CH4 C3,7H9,4 C4H10 C3H8 C3H6O C10H8

C/H oranı 0,44 0,25 0,39 0,40 0,38 0,50 1,25

Moleküler ağırlığı (kg/kmol) 114 16,04 53,9 58,1 44,08 58 128

Gaz sabiti (kJ/kg-K) 72,9 0,5182 0,1569 0,1433 0,1885 143,3 65,0

Alt ısıl değeri (MJ/kg) 44,3 50,8 45,9 45,5 46,5 29,6 33,0

Buharlaşma gizli ısısı (kJ/kg) 270 511 398 386 428 552 297-339

Kaynama sıcaklığı (oC) 99 -161,6 -13 -0,4 -41,97 56 215

Sıvı yoğunluğu (kg/m3) 690 0,656 2,34 2,48 2,01 790 1078

Buhar yoğunluğu (kg/m3) 4,60 0,72 2,49 2,59 2,01 0,64 4,42

Stokiometrik H/Y oranı 14,7 17,2 15,8 15,5 15,7 9,5 12,9

Özgül ısı: cp (kJ/kg-K) 2,02 2,23 1,38 1,69 1,67 2,16 1,72

Özgül ısı:  cv (kJ/kg-K) 1,64 1,71 1,53 1,55 1,48 1,32 1,03
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için %3,6; A50 için %3,9 ve N50 için %3,2 

düşmektedir.Bor türevleri için tork değeri BP, SB, BA 

için sırasıyla %4,0; %4,4; %4,4 düşmüştür. 

Yakıtın kimyasal özellikleri yanında test ile ölçülen 

torku etkileyen birçok parametre bulunmaktadır. Bu 

parametrelerden en önemlileri olarak özellikle hava-yakıt 

oranı, volumetrik verim, yakıt ısıl değeri, yakıtın test 

edilen şartlardaki silindir içinde gösterdiği yanma 

karakteristikleri sayılabilir.  

Öncelikle, gaz fazındaki CNG ve LPG için Şekil 5’de 

görüldüğü gibi volumetrik verim değerleri benzine göre 

CNG100 için %1,8 ve LPG100 için %9,4 düşük 

gerçekleşmiştir. Buna sebep olarak iki etken gösterilebilir. 

Birincisi gaz fazındaki CNG ve LPG’nin motora 

gönderimi esnasında gaz yakıtın yer işgali nedeniyle 

silindire daha az hava emilmesidir. İkincisi ise, enjekte 

edilen benzin buharlaşması esansında ortamdan ısı 

çekilmesi ile soğuma ve yoğunluk azalmasına bağlı daha 

fazla hava emme olayının gaz fazındaki CNG ve LPG için 

olmamasıdır. Sonuç olarak,saf CNG ve LPG için 

volumetrik verimin düşük olmasının yanında CNG’nin 

C/H oranından kaynaklı enerji yoğunluğunun benzinden 

daha düşük olması nedeniylemotor torku saf benzine göre 

daha düşük ölçülmüştür.CNG’nin enerji yoğunluğu, 

benzinin %70’i ve motorinin %60’ı kadardır [15]. 

CNG ve LPG katkı yakıtı olarak emme hattına enjekte 

edilerek kullanıldığında ise saf benzine göre volumetrik 

verimdeki düşme daha fazla olmuştur:CNG10 için %23,2 

ve LPG5 için %15,6 (Şekil 5). 

Aseton daha düşük sıcaklıkta daha hızlı buharlaşarak 

ortam havasından benzine göre daha az ısı çeker ve bu 

nedenle aseton karışımlarında volumetrik verim azalmış 

ve dolayısıyla da tork benzine göre düşmüştür. Özellikle 

asetonun ve kısmen naftalinin buhar özgül hacimlerinin 

benzine göre yüksek olması yani birim kütlenin daha fazla 

hacim kaplaması nedeniyle de sabit silindir hacmine daha 

az dolgu girişi olur. Bu sebeple de, Şekil 5’de gösterilen 

karışımlı yakıtlardaki volumetrik verimin azalması torku 

da azaltmaktadır. Volumetrik verim değerleri saf benzine 

göre A25 için %0,8; A50 için %7,6; N50 için %5,8 

düşmüştür.  

Bor türevlerinin katıldığı borlu benzin için ise 

volumetrik verim BP için %6,3; SB için %7,3; BA 

için %8,5 oranında düşmüştür. Borlu benzinde volumetrik 

verimin düşüşüne neden olarak benzinde çözünen borun 

buharlaşma kabiliyetini kötüleştirmesi tahmin 

edilmektedir.  

Tork üzerinde etkin bir diğer önemli parametre de 

yakıtların alt ısıl değerleridir. Alt ısıl değerler; benzin için 

44,3 MJ/kg; CNG için 50,8 MJ/kg ve LPG için 45,9 

MJ/kg’dır. CNG ve LPG’nin alt ısıl değerlerinin benzine 

göre yüksek olması; bu yakıtlar silindir içerisinde benzine 

ile aynı kütlesel miktarda yakıldığı zaman silindir içi 

sıcaklıkların benzine göre yüksek olmasına bunun 

sonucunda daha yüksek ortalama efektif basınç 

oluşumuna sebep olmakta buna karşın NOx emisyonunu 

benzine göre yükseltmektedir. 

Benzin, aseton ve naftalin için alt ısıl değerler sırasıyla 

44,3 MJ/kg, 29,6 MJ/kg ve 33,0 MJ/kg 

şeklindedir.Benzinin alt ısıl değeri aseton ve naftaline 

göre daha yüksektir. Yani, asetonlu benzinin ve naftalinli 

benzinin alt ısıl değeri saf benzine göre düşük olur. Bu 

durumda, benzin yerine silindire gönderilen aseton ve 

naftalinin birim kütlesi yandığı zaman açığa çıkan 

enerjinin düşük olması sonucu torkta düşük olmaktadır. 

Ayrıca, aseton ve naftalinin C/H oranlarından ve yanma 

karakteristiklerinin farklılığından kaynaklanan etkiler de 

bulunmaktadır.  

Borlu benzin için torkun bir miktar düşük olması 

benzinde çözünen borun yanma karakteristiklerine 

olumsuz etkisinin de olması şeklinde yorumlanabilir. Bu 

konuda test ve gözlem sayısı arttıkça daha net 

değerlendirmeler yapılabilir.  

Yakıtların farklı alt ısıl değerlerine ilaveten farklı 

yanma karakteristiklerine sahip olmaları da doğrundan 

yanma sonrası silindir içi basınç oluşumunu 

etkilemektedir. İncelenen yakıtlar için elde edilen tork 

değerleri, tüm etkilerin (yakıtın kimyası, hava-yakıt oranı, 

volumetrik verim, yakıt alt ısıl değerleri, yanma 

karakteristikleri) fonksiyonu şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

 

Güç, Ortalama efektif basınç: 

Elde edilen test sonuçları kullanılarak hesaplanan güç 

değerleri Şekil 3’de ve ortalama efektif basınç değerleri 

Şekil 4’de gösterilmiştir. Güç, yakıt tüketimine bağlıdır. 

Emme hattında emme havası içine enjekte edilen gaz 

fazda yakıtların yada doğrudan supap arkasına gönderilen 

gaz fazda yakıtların volumetrik verime ve ortalama efektif 

basınca etkilerinden dolayı güçte azalışa sebep olduğu 

görülmektedir. Benzin içerisine belirli oranda ilave edilen 

katkı yakıtlarının güç ve dolayısıyla ortalama efektif 

basınç üzerindeki etkileri de torktaki etkiye benzer şekilde 

gerçekleşmiştir. 

 

Özgül yakıt tüketimi: 

Ayrıca, özgül yakıt tüketimi de test edilen yakıtlar için 

hesaplanarak Şekil 6’da gösterilmiştir.Saf CNG kullanımı 

özgül yakıt tüketiminibenzine göre %13,0 ve CNG10 

için %5,0 azaltmıştır. Saf LPG’de %1,5 artış gözlenirken, 

LPG5 için %7,1 azalma olmuştur. CNG’nin H/C oranı 

diğer yakıtlara ve karışımlarına göre yüksektir ve bu 

nedenle daha CNG ile diğer yakıtlar ile elde edilebilinen 

güç seviyelerine ulaşmak mümkündür.CNG’nin LPG’den 

en önemli farkı yaklaşık olarak yoğunluğunun LPG’ye 

göre üçte biri seviyelerinde olması ve bu nedenle hava ile 

daha homojen karışım oluşturup silindir içi yanmanın 

kalitesini yükseltmesidir. Buradaki değişimin 

iyileştirilebilmesi ve yorumlanabilmesi ile alakalı diğer 

bir durum ise gaz yakıtların motora gönderim yöntemidir. 

Emme havası içerisine gönderildiğinde özgül yakıt 

tüketiminde iyileşme sağlandığı tespit edilirken, supap 

arkasına gönderildiğinde özgül yakıt sarfiyatını yükseltiği 

tespit edilmiştir. 

Aseton karışımlarında özgül yakıt tüketimi benzine 

göre A25 için %22,2 ve A50 için %25,7 azalmıştır.Aseton 

içerisinde benzine göre daha fazla oksijen ihtiva ettiği, 

oktan sayısı yüksek olduğu ve daha çabuk buharlaştığı 

için ve hava ile daha homojen şekilde karışım oluşturduğu 

için aynı gücü elde etmek için daha az yakıt miktarı 

gerekmektedir. 

Naftalin karışımında ise N50için özgül yakıt tüketimi 

benzine göre %5,1 artmıştır.Naftalin kullanımında özgül 

yakıt tüketiminin benzine göre daha yüksek çıkmasının 

nedenleri, naftalinin alt ısıl değerinin benzine göre 

yaklaşık %25 düşük olması ve C/H oranının yaklaşık üç 

katı kadar fazla olmasıdır. Ayrıca, karışımın karbon 
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miktarının daha yüksek olması ve yanma için daha fazla 

havaya ihtiyaç duyulmasına rağmen yeterli havanın 

sağlanamamasından kaynaklı olarak özgül yakıt tüketimi 

artmaktadır. 

Borlu benzin karışımları için özgül yakıt tüketimi ise 

benzine göre BP için %4,9 artma, SB için %0,3 azalma ve 

BA için %14,3 artma olduğu görülmektedir. Benzin 

içinde çözünen bor türevlerinin yanmayı olumsuz yönde 

etkilediği tahmin edilmektedir.  

Test edilen 11 yakıt için motor performans değerlerinin 

benzine göre yüzdesel değişimleri topluca Şekil 7’de 

gösterilmiştir. Genel olarak, incelenen yakıtların benzine 

göre motor performans parametrelerini özgül yakıt 

tüketimi hariç kötüleştirdiği görülmektedir. Aseton 

karışımlarının özgül yakıt tüketiminde en fazla düşüşü 

oluşturduğu görülmektedir.  

 

 

Emisyonlar: 

 

CO2, CO, O2 :  

Emisyonlar test edilen 11 yakıt için aşağıda 

değerlendirilmiştir. CNG100 için Şekil 8 ve Şekil 9’da 

gösterilen CO2 ve CO emisyonlarında benzine göre 

sırasıyla%10,8 ve %99,1 düşüş olmuştur. CNG100 için bu 

yüksek etkinin oluşmasında motora entegre edilmiş CNG 

dönüşüm düzeneğinin rolü olmuştur. LPG100 için ise 

CO2 emisyonu %4,9 artarken CO emisyonu %59,1 

azalmıştır. CNG ve LPG'nin gaz fazda olması her ne 

kadar volumetrik verimi düşürse de hava-yakıt 

dolgusunun benzine göre daha homojen olmasından 

kaynaklı yanmanın tam yanmaya yaklaşmasından dolayı 

özellikle CO emisyonunda iyileşmeler meydana gelmiştir. 

Aynı iyileşme CNG ve LPG’nin katkı yakıtı olarak 

kullanıldığı CNG10 ve LPG5’de görülmemiştir. Bu katkı 

ilavelerinde motor benzin için optimize edilmiş ECU ile 

kontrol edildiğinden ilave yakıtlar optimize edilmiş hava-

yakıt oranında ve ateşleme avansında test edilmemiş 

olmaktadır.  

Aseton karışımlarında, A25 ve A50 için benzine göre 

CO2 hemen hemen aynı seviyede kalırken CO 

sırasıyla %11,1 ve %7,6 düşmüştür. Asetonun oksijen 

ihtiva etmesi, C/H oranının benzine göre yüksek olması 

ve asetonun buharlaşma sıcaklığının düşük olmasından 

dolayı, benzine göre kısmen CO2 ve özellikle CO 

bakımından iyileşmeler olmuştur.Karışımın içeriğindeki 

aseton %25 den %50’ye arttığında, CO2 bir miktar 

azalırken CO artmaktadır. Bu ise, karışımdaki aseton 

miktarı arttıkça, tam yanma ürünlerinin azalıp eksik 

yanma ürünlerinin artığını göstermektedir. Bu gözlemi, 

HC grafiğindeki (Şekil 11) artışta desteklemektedir.  

Naftalin karışımında ise; N50 içinCO2 ve CO oluşumu 

benzinden azda olsa (sırasıyla %0,9 ve %1,8) yüksek 

çıkmıştır.Naftalinin 1,25 olan C/H oranı, benzinin 0.44 

oranından oldukça yüksek olması bu sonuç üzerinde 

etkilidir.Ayrıca, naftalinin yüksek olan C/H oranı 

sebebiyle, ortamda hava ile silindir içerisine giren O2 

molekülleri C ile daha fazla bileşik oluşturarak CO2 ve 

CO miktarını artırır. Bu durumu, O2 (Şekil 10) grafiği de 

desteklemektedir. 

Bor türevlerinin benzin içinde çözünmesi CO2 

oluşumunu az da olsa azaltmıştır. Bu azalma yüzdeleri BP 

için %2,5; SB için %5,1; BA için %5,2 değerlerinde 

olmuştur. CO oluşumu ise yine aynı sıra 

ile %3,0azalma, %1,7artma ve %0,9artma şeklinde 

olmuştur. 

Bor türevlerinin her üçü de benzine ilavesi sonrası CO2 

ve CO oluşumuna direkt olarak negatif etkilerde 

bulunmuşlardır. 

HC: 

HColuşumu (Şekil 11) açısından CNG ve LPG’nin saf 

ve karışımlı halleri için sonuçlar HC emisyonunda kayda 

değer bir iyileşme olduğunu göstermektedir.Gaz fazındaki 

yakıtın homojen karışım oluşturma ve yanma 

karakteristiklerinin iyi olması burada ön plana 

çıkmaktadır. HC oluşumunda CNG100 için %81,5; 

LPG100 için %51,3;CNG10 için %29,0; LPG5 

için %34,0 azalmalar ölçülmüştür. 

Aseton karışımlarında, A25 ve A50 için HC emisyonu 

benzine göre %9,7 ve %4,6 azalmıştır.Asetonun benzine 

göre buharlaşma sıcaklığının düşük olmasından dolayı 

hızlı buharlaşması, daha homojen hava-yakıt karışımının 

daha çabuk oluşmasına imkan sağlayarak HC oluşum 

süresini kısaltmaktadır. Bundan dolayı yanmamış HC 

emisyonlarının miktarı aseton ilavesinde daha düşük 

seviyelerde çıkmaktadır.  

Naftalin karışımında ise;N50 için ise benzine göre HC 

emisyonu %5,5 yüksek çıkmıştır. Bunun en büyük sebebi 

naftalinin yanmayı eksik yanma yönünde 

etkilemesidir.Ayrıca, naftalinin C/H oranının yüksek 

olması yani karbon içeriğinin yüksek olması yanmayı 

olumsuz yönde etkilemektedir.  

Bor türevlerinin benzine katılmasıyla saf benzine göre 

HC oluşumu BP, SB ve BA için sırasıyla %0,2 

artma, %6,7 azalma %2,7 azalma şeklinde gerçekleşmiştir. 

Bor türevlerinin genel perspektifde yanma sonunda 

karbonlar ile bileşik oluşturma potansiyelinden dolayı, 

HC oluşumunda azalma beklenir. BP (Na2B4O7.5H2O), 

SB (Na2B4O7) ile hemen hemen aynı kimyasal yapıya 

sahip olmasına rağmen içerisinde fazlaca H2O 

bulundurmasından dolayı H2 elementlerinin yanma 

sonunda toplam HC miktarlarında artış oluşturduğu 

görülmektedir.  

 

NOx: 

Şekil 12’de tüm yakıtlar için NOx 

oluşumugösterilmiştir.NOx oluşumunda etkin parametre 

silindir içi sıcaklıktır.  

CNG ve LPG için hem saf haldeki hem de karışımlı 

hallerdeki NOx oluşumu saf benzine göre 4-5 katına 

kadar artmıştır. CNG’nin genel olarak alt ısıl değeri ve 

yanma veriminin benzine göre daha yüksek olması, bu 

durumun reaksiyon hızlarına doğrudan etki etmesi, H/C 

oranının yüksek olması ve alev sıcaklığının yüksek 

olmasına bağlı olarak silindir içi sıcaklığın artması NOx 

oluşumunu oldukça yükseltmiştir. 

Aseton karışımlarında, NOx oluşumu benzine göre 

A25 için %13,6 ve A50 için %6,0 yüksek çıkmıştır.Bu 

durum, aseton ilavesinde silindir içerisinde sıcaklığın 

yükseldiğini göstermektedir. Asetonun oktan sayısının 

yüksek olması, hızlı buharlaşıp hava ile homojen karışım 

oluşturup daha fazla yakıtın reaksiyonunu mümkün 

kılması NOx oluşumunubenzine göre artırmıştır.  

Naftalin katkısında ise N50 için NOx oluşumu benzine 

göre %4,1 düşük ölçülmüştür. Naftalinin H/C oranının 

karşılaştırılan diğer yakıtlara göre çok düşük olması, 
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karbon içeriğinin yüksek olması nedeniyle yanmanın 

eksik yanma yöneliminde gerçekleşmesi, yakıtın 

tamamının okside edilememesi ve alt ısıl değerinin düşük 

olması sebebiyle silindir içi yanma sıcaklığı düşük 

seviyelerde kalmış ve NOx oluşumu azalmıştır.  

Bor türevlerinin benzine katılması ise NOx oluşumunu 

azaltmıştır. Bu azalma yüzdeleri BP, SB ve BA için 

sırasıyla %11,1; %17,8; %18,3 şeklinde gerçekleşmiştir. 

Bu azalmanın nedeni, bor türevlerinin yanma gelişimini 

negatif yönde etkilemesinden dolayı silindir içi sıcaklığın 

düşmesi gösterilebilir. 

Test edilen 11 yakıt için emisyonların benzine göre 

yüzdesel değişimleri de topluca Şekil 13’de gösterilmiştir. 

Genel olarak; CNG ve LPG’nin NOx oluşumunu 4-5 kat 

artırması ve asetonun ise A25 için %13,6 ve A50 

için %6,0 NOx oluşumunu artırması haricinde, test edilen 

yakıtların emisyonlarında pozitif yönde değişimler 

görülmektedir. N50 için NOx oluşumu azalırken diğer 

emisyonlarda kötüleşme olmuştur.Bor türevlerinde ise, 

HC ve NOx oluşumunda azalma olsa da diğer 

emisyonlarda kötüleşme olmuştur. 

 

IV. GENEL DEĞERLENDİRMELER 

Bu çalışmada, ticari bir motor saf ve karışımlı alternatif 

yakıtlar olmak üzere 11 adet yakıt ile test edilerek motor 

performansı ve emisyonlar ölçülmüştür. Test edilen motor 

sıralı çift buji ateşlemeli bir motordur.  

Test edilen saf yakıtlar benzin, CNG ve LPG 

şeklindedir. Alternatif yakıt olarak; CNG, LPG, aseton, 

naftalin ve 3 adet bor türevi farklı oranlarda katkı yakıtı 

olarak benzine ilave edilerek testler yapılmıştır. 

Literatürde CNG ve LPG’nin saf ve karışımlı olarak 

kullanımına yönelik hem bir silindirli özel motorlarda 

hem de ticari motorlarda test sonuçları belli seviyede 

bulunmaktadır. Ancak, aseton ve naftalin kullanımına 

yönelik sınırlı sayıdaki testlerde bir silindirli test 

motorları kullanılmıştır. Bor türevlerinin benzine katılarak 

test edilmesi ile ilgili herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Belirtilen yakıtların ticari bir motorda 

test edilmesi önemli görülmektedir. Test edilen yakıtlar 

Tablo 2’de listelendiği gibi; G100, CNG100, LPG100, 

CNG10, LPG5, A25, A50, N50, BP, SB, BA şeklindedir.  

Testler motor kataloğunda maksimum tork devri olarak 

gösterilen 2800 d/dk’da ve tam yükte yapılmıştır. 

Testlerde ticari motorun benzin için ayarlanmış ECU 

tanımlamalarına dokunulmadan karışımlı yakıtlar ile test 

yapılmıştır.  

 

Genel olarak, incelenen yakıtların benzine göre motor 

performans parametrelerini özgül yakıt tüketimi hariç 

kötüleştirdiği görülmektedir.Özellikle motor 

performansını belirleyen torkta meydana gelen değişime 

neden olan parametreler yakıtın kimyası, hava-yakıt oranı, 

volumetrik verim, yakıt alt ısıl değerleri, yanma 

karakteristikleri sayılabilir.Torkta etkin rol oynayan 

volumetrik verim, emme havası debisi ölçülerek 

hesaplanmıştır.  

 

Saf yakıtlar için tork değeri benzine göre CNG100 

için %4,8 ve LPG100 için %9,5 düşük ölçülmüştür. 

Volumetrik verim ise benzine göre CNG100:%1,8 ve 

LPG100:%9,4 düşük gerçekleşmiştir. Özgül yakıt 

tüketiminde ise benzine göre CNG100:%13,0 azalma ve 

LPG100:%1,5 artma olmuştur.  

CNG ve LPG yakıtlarının gaz fazında emme hattına 

oransal enjekte edilmesinde ise yine benzine göre tork 

değeri CNG10:%17,4 ve LPG5:%8,5 düşmüştür. CNG ve 

LPG katkı yakıtı olarak emme hattına enjekte edilerek 

kullanıldığında volumetrik verimdeki düşme daha fazla 

olmuştur: CNG10:%23,2 ve LPG5:%15,6. Özgül yakıt 

tüketimi; CNG10:%5,0 ve LPG5:%7,1 azalmıştır. 

Aseton karışımında benzine göre torkta meydana gelen 

A25:%3,6 ve A50:%3,9 düşüşlere rağmen, özgül yakıt 

tüketimindeki A25:%22,2 ve A50:%25,7 değerlerindeki 

etkin azalmalar dikkat çekmektedir. Aseton karışımlarının 

özgül yakıt tüketiminde en fazla düşüşü oluşturduğu 

görülmektedir.Naftalin karışımında ise torktaN50:%3,2 

düşüş olurken özgül yakıt tüketiminde N50:%5,1 

değerinde artış olmuştur. Volumetrik verim değerleri 

A25:%0,8; A50:%7,6; N50:%5,8 düşmüştür.  

Bor türevlerinin katıldığı borlu benzin için ise tork 

değeri BP, SB, BA için sırasıyla %4,0; %4,4; %4,4 

düşmüştür.Volumetrik verim ise BP:%6,3; SB:%7,3; 

BA:%8,5 oranında düşmüştür. Özgül yakıt 

tüketimindeBP:%4,9 artma; SB:%0,3 azalma ve 

BA:%14,3 artma olduğu görülmektedir. 

 

Test edilen 11 yakıt için emisyonların benzine göre 

değişimlerine topluca bakıldığında genel olarak; CNG ve 

LPG’nin NOx oluşumunu 4-5 kat artırması ve asetonun 

ise A25 için %13,6 ve A50 için %6,0 NOx oluşumunu 

artırması haricinde, test edilen yakıtların emisyonlarında 

pozitif yönde değişimler görülmektedir. N50 için NOx 

oluşumu azalırken diğer emisyonlarda kötüleşme 

olmuştur.Bor türevlerinde ise, HC ve NOx oluşumunda 

azalma olsa da diğer emisyonlarda kötüleşme olmuştur. 

 

Elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, 

aseton ilavesinin, fakir karışım şartlarında ve optimize 

edilmiş ateşleme avanslarında motor performansına ve 

emisyonlara pozitif yönde etki edeceği söylenebilir. 

Ancak, naftalin ilavesinin uygulanabilirliğinin motorlar 

üzerinde pozitif bir etki oluşturmayacağı görülmektedir. 

Bor türevlerinin benzin içinde bekletilmesi şeklinde 

çözünme ile elde edilen borlu benzin özgül yakıt tüketimi 

açısından özellikle BA için bir miktar avantaj 

sağlamaktadır. Ayrıca borlu benzinin HC oluşumunu ve 

NOx oluşumunu azaltıcı yönde etki ettiği gözlenmiştir. 

Ayrıca testlerin yapıldığı motor ticari bir motor olup 

ECU’ya dışardan müdahale edilememekte ve ECU benzin 

için tanımlanmış hava-yakıt oranlarını ve ateşleme 

avanslarını kullanmaktadır. Bu nedenle yeni yakıt 

karışımları için optimum çalışma şartlarının belirlenerek 

ECU’da tanımlanması toplam faydayı artırıcı olacaktır. 

Bu durum, karışımlı yakıtlardan maksimum faydanın 

sağlanabilmesi için önem arz etmektedir. 
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Şekil 7. Motor performans parametrelerinin 

karşılaştırması 
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Şekil 11. HC emisyonu 

 

 

Şekil 12. NOx emisyonu 

  

Şekil 13. Motor emisyonlarının karşılaştırması 
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