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ÖZET 

Bu çalışmada; sıralı çift buji ateşlemeli dört silindirli bir motorda, aseton ve naftalinin benzine karıştırılmasıyla motor 

performansı ve egzoz emisyonlarının değişimi deneysel olarak incelenmiştir. Test motoru olarak, ticari bir araç olan 

Honda-Jazz 2004 modelinde bulunan Honda L13A4 i-DSI sıralı çift buji ateşlemeli motor kullanılmıştır. Testler 

öncelikle benzin ile yapılmıştır. Ardından, benzine kütlesel olarak %25 aseton (A25), %50 aseton (A50) ve %50 

naftalin (N50) ilave edilen karışımlar test edilmiştir. Testlerde, özellikle, yüksek oranlardaki ilave yakıt miktarları 

incelemeye alınmıştır. Testler motor kataloğunda maksimum tork devri olarak gösterilen 2800 d/dk’da ve tam yükte 

yapılmıştır. Motor test düzeneğinde, ardışık testlerde her yakıt için motor performansı (tork, yakıt tüketimi, emme 

havası debisi) ve emisyonlar (CO, CO2, HC, O2, NOx) ölçülmüştür. Ölçülen değerler kullanılarak; güç, ortalama efektif 

basınç, volumetrik verim ve özgül yakıt tüketimi hesaplanmıştır. Genel olarak, incelenen yakıt karışımlarının tüm motor 

performans değerlerini benzine göre (A25 ve A50 için özgül yakıt tüketimi hariç) kötüleştirdiği gözlenmiştir. Aseton 

karışımında benzine göre torkta meydana gelen A25:%3,6 ve A50:%3,9 düşüşlere rağmen, özgül yakıt tüketimindeki 

A25:%8,0 ve A50:%12,1 değerlerindeki etkin azalmalar dikkat çekmektedir. Naftalin karışımında ise torkta N50:%3,2 

düşüş olurken özgül yakıt tüketiminde N50:%24,4 değerinde ciddi artış olmuştur. Ayrıca, emisyonlar açısından, aseton 

karışımları benzine göre CO2, CO, O2 ve HC emisyonlarında düşük seviyelerde de olsa bir iyileşme oluştururken NOx 

oluşumunu A25:%13,6 ve A50:%6,0 arttırmıştır. Naftalin karışımı ise CO2, O2,ve NOx emisyonlarını bir miktar 

iyileştirirken, HC oluşumu artmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Aseton, Naftalin, Alternatif Yakıt, Sıralı Çift Buji Ateşlemeli Motor, Motor Testi, Motor 

Performansı, Emisyonlar.  

 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF ACETONE–GASOLINE AND NAPHTHALENE–

GASOLINE MIXTURES IN DUAL SEQUENTIAL IGNITION ENGINE 

ABSTRACT 

In this study; the variation of engine performance and exhaust emissions was experimentally investigated by mixing 

acetone and naphthalene into gasoline for a four-cylinder dual sequential ignition engine. As the test engine, the Honda 

L13A4 i-DSI engine available on the Honda-Jazz 2004, a commercial vehicle, was used. Tests are primarily made with 

gasoline. Mixtures were then tested in which mass fraction of 25% acetone (A25), 50% acetone (A50) and 50% 

naphthalene (N50) are added to the gasoline. In the tests, alternative fuel quantities at high ratios are considered. The 

tests are carried out at full load and at 2800 rpm, which is the maximum torque speed given in the engine catalogue. In 

the engine test rig, the engine performance (torque, fuel consumption, intake air flow rate) and emissions (CO, CO2, 

HC, O2, NOx) are measured for each fuel in consecutive tests. Using measured values; power, effective pressure, 

volumetric efficiency and specific fuel consumption are calculated. In general, it has been observed that the fuel 

mixtures studied have deteriorated all engine performance values compared to gasoline (excluding specific fuel 

consumption for A25 and A50). For the acetone mixtures compared to gasoline, despite the decline in the torque by 

A25:3.6% and A50:3.9%, the effective reductions in specific fuel consumption by A25:8.0% and A50:12.1% are 

remarkable. In the naphthalene mixture, the specific fuel consumption is significantly increased by N50:24.4%, while 

the torque decreased by 3.2%. Also, in terms of emissions, while acetone mixtures produced an improvement in CO2, 

CO, O2 and HC emissions, even at low levels, NOx formation increased by A25:13.6% and A50:6.0%. The naphthalene 

mixture improves the emissions of CO2, O2 and NOx, while the formation of HC increases. 

 

Keyword: Acetone, Naphthalene, Alternative Fuel, Dual Sequential Ignition Engine, Engine Test, Engine Performance, 

Emissions. 
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1. GİRİŞ 

Enerji verimliliği ve çevresel etkilerin oluşturduğu baskılar yanında stratejik olarak petrol kökenli yakıt bağımlılığının 

azaltılması otomotiv sektöründe alternatif yakıt arayışlarını sürekli gündemde tutmaktadır. Alternatif yakıtların 

doğrudan kullanımı yanında çeşitli sebeplerle doğrudan kullanımın sınırlı olduğu durumlarda, ana yakıtlara çeşitli 

oranlarda ilave edilmesi de alternatif bir kullanım oluşturmaktadır. 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 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.  

 

Bu çalışmada, ana yakıt olan benzine, aseton ve naftalinin özellikle yüksek oranda ilavesinin motor performansı ve 

egzoz emisyonuna etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Benzine kütlesel olarak %25 aseton (A25), %50 aseton (A50) 

ve %50 naftalin (N50) ilave edilen karışımlar test edilmiştir. Yapılan literatür taramasında, aseton ve naftalinin 

alternatif yakıt olarak kullanıldığı oldukça sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır.  

 

Akyaz (Akyaz, 2007), 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 ε=8,0 ve 10,0 sıkıştırma oranlarında torkta azalma 

görülmektedir. Sıkıştırma oranının ara değerlerinde ise (ε=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 (Elfasakhany, 2016), 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 (Elfasakhany, 2017) 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. (Nithyanandan vd., 2016), 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 diğer oranlara göre ve n-bütanol 

yakıtına göre daha uygun sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir. 

 

Aynı motor ve aynı çalışma şartlarında, Li vd. (Li vd., 2017) 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. (Li vd., 2017) tarafından farklı ABE karışımları saf ve sulu 

benzin ile karıştırılarak testler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar farklı karşılaştırmalar ile değerlendirilmiştir. 
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Literatürde asetonun 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 

benzine katıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

 

Bu çalışmada ise özellikle kütlesel olarak yüksek oranlarda %25 aseton (A25), %50 aseton (A50) ve %50 naftalin 

(N50)karışım oranlarının testleri gerçekleştirilerek, yüksek karışım oranlarında motor performans ve emisyonlarının 

nasıl etkilendiği incelenmiştir. Ayrıca testler gerçek bir ticari motor kullanılarak yapılmıştır. Kullanılan motor, ticari bir 

araç olan Honda-Jazz 2004 modelinde bulunan Honda L13A4 i-DSI sıralı çift buji ateşlemeli motordur. 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 tüketimi, 

emme havası debisi) ve emisyonlar (CO, CO2, HC, O2, NOx) ölçülmüştür. Ölçülen değerler kullanılarak; güç, ortalama 

efektif basınç, volumetrik verim ve özgül yakıt tüketimi hesaplanmıştır. Böylece, aseton ve naftalinin yüksek karışım 

oranlarında ticari bir motorda kullanımının etkileri belirlenmiştir. 

 

2. TEST DÜZENEĞİ 

Motor test düzeneğinin fotoğrafı ve şeması Şekil 1’de gösterilmiştir. Düzenek temel olarak;  

 

 test motoru,  

 eddy-current dinamometre,  

 kontrol-ölçüm ve  

 emisyon ölçüm sistemi  

 

olmak üzere dört bileşenden oluşmaktadır. Tüm düzeneğin kontrolü ve ölçümler bilgisayar ortamında yapılmaktadır.  

 

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 (Migita vd., 2002). 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 (Nakayama vd., 2001). 

 

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-roofheadtipi 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 (Migita vd., 2002).  

 

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 

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 



                                9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018                                             4 / 9 

 

 
performansına yönelik olarak tork, yakıt tüketimi, 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 BEA 30-50-60 cihazları ile yapılmaktadır. Motor 

performans değerlerinin ölçüldüğü sürekli rejim anında emisyonlarda (CO, CO2, HC, O2, NOx) ölçülmektedir. 

 

Bu çalışmada; motorun maksimum tork devri olan 2800 d/dk motor devrinde ve tam gaz kolu kelebeği açıklığında; 

benzin, benzin-aseton karışımları ve benzin-naftalin karışımı için motor testleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk 

kısmında; benzin için motor performans parametreleri ve egzoz gazı emisyonları ölçülmüştür. İkinci kısımda ise; 

benzine kütlesel olarak %25 aseton (A25), %50 aseton (A50) ve %50 naftalin (N50) katılarak hazırlanan karışımlar için 

motor testleri yapılmıştır. Karışımların kütlesel olarak hazırlanmasında 0,1g hassasiyete sahip hassas terazi 

kullanılmıştır. Böylece, ticari motorun maksimum tork devrinde, farklı yakıt karışımlarının motor performansı ve 

emisyon parametreleri üzerindeki etkileri ölçülmüştür. 

 

Tablo 1. Test edilen motorun teknik özellikleri. 

Model Honda L13A4 i-DSI 

Silindir sayısı 4 

Strok hacmi (cm3) 1339 

Silindir çapı (m) 0.073 

Strok (m) 0.080 

Sıkıştırma oranı 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. 

 

3. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, benzin-aseton ve benzin-naftalin karışımlarının ticari bir motorun karakteristikleri üzerindeki etkileri 

testler yapılarak incelenmiştir. Benzin-aseton ve benzin-naftalin karışımları belirlenen yüksek oranlarda karıştırılarak 

karışım oluşturulmuştur. Test düzeneğinde testler ardışık olarak yapılarak sonuçlar elde edilmiştir. Test edilen yakıtlar 

aşağıda listelenmiştir: 

 

1) %100 benzin (G100) 

2) %25 aseton+ %75 benzin (A25) 

3) %50 aseton + %50 benzin (A50) 

4) %50 naftalin + %50 benzin (N50) 
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Testleri yapılan yakıtların bazı özellikleri Tablo 2’de listelenmiştir.  

Tablo 2. Yakıt özellikleri. 

 

Testler motor kataloğunda maksimum tork devir sayısı olarak belirtilen 2800 d/dk’da ve tam gaz kolu kelebeği 

açıklığında yapılmıştır. Tüm testler motor sürekli rejime ulaşıncaya kadar ısıtıldıktan sonra peşi sıra yapılmıştır. 

Testlerde motor performansına yönelik olarak tork, yakıt tüketimi ve emme havası debisi ölçülmüştür. Bunlara bağlı 

olarak; güç, ortalama efektif basınç, volumetrik verim ve özgül yakıt tüketimi hesaplanmıştır. Emisyon olarak ise CO2, 

CO, O2, HC ve NOx ölçümleri yapılmıştır.  

 

Motor performansı olarak; tork, güç, ortalama efektif basınç, volumetrik verim ve özgül yakıt tüketimi değerleri tüm 

testler için sırasıyla Şekil 2, 3, 4, 5, 6’da gösterilmiştir. Ayrıca; tüm yakıtlar için tüm performans parametrelerinin 

yüzdesel değerlendirme grafiği Şekil 7’de verilmiştir. Emisyon değerleri ise CO2, CO, O2, HC ve NOx için sırasıyla 

Şekil 8, 9, 10, 11,12’de ve yine tüm yakıtlar için emisyonların yüzdesel karşılaştırma grafiği Şekil 13’de gösterilmiştir.  

 

Genel olarak, incelenen karışım oranları için tüm performans değerleri benzine göre düşmüştür. Emisyonlar aseton 

karışımları için NOx hariç iyileşirken, naftalin karışımı için NOx hariç kötüleşmiştir. Sonuçlar değerlendirilirken şu 

husus göz önünde tutulmalıdır. Testlerde kullanılan motor ticari bir motordur ve kendine özgü motor kontrol ünitesi 

(ECU) ile kontrol edilmektedir. Benzinin stokiometrik hava-yakıt oranı 14,7’dir. Ancak, test edilen motor için test 

şartlarında (2800 d/dk, tam gaz kolu kelebek açıklığı) ECU tarafından hava-yakıt oranı 13,3 olarak ayarlanmaktadır. 

Motora hangi yakıt gönderilirse gönderilsin, ECU hava-yakıt oranını bu değeri referans alarak ayarlamaktadır. 

Stokiometrik şartlarda; aseton 9,5 hava-yakıt oranında ve naftalin ise 12,9 hava-yakıt oranında yanmaktadır. Test edilen 

motor 2800 d/dk ve tam gaz kolu kelebeği açıklığında çalıştığında, ECU motora 13,3 oranına göre yakıt 

göndermektedir. Fakat, testlerde kullanılan karışımların hava-yakıt oranları hem stokiometrik şartlarda hem de diğer 

çalışma şartlarında, ECU’da benzin için tanımlı oranlardan farklılık göstermektedir. Benzin yerine farklı karışımlar 

kullanıldığında, motorun kontrol ünitesi tarafından belirlenen benzin için tanımlı 13,3 hava-yakıt oranı 

gerçekleşmemektedir. Bu sebeple, karışım kullanıldığında motorun fakir-zengin bölge aralığında farklı çalışma 

bölgelerinde çalışması gerçekleşmektedir. Hava-yakıt oranının kullanılan karışıma özgün olarak ayarlanamaması 

durumu, motor performansı ve emisyonları açısından çeşitli davranış farklılıklarına sebep olmaktadır. Testlerde, ticari 

motorun benzin için ayarlanmış ECU tanımlamalarına dokunulmadan karışımlı yakıtlar ile testi yapılmıştır. Ayrıca, 

ECU’da benzin için tanımlanmış ateşleme avansı, karışımlı yakıtlar için de değiştirilmeden kullanılmıştır.  

 

Şekil 2’de görüldüğü gibi, benzin kullanımında tork 108Nm olarak ölçülmüştür. Motor katalog torku 119Nm’dir. 

Benzin için tork motor katalog değerinden %9,2 düşük elde edilmiştir. Bu aradaki fark test şartlarının katalogdaki test 

şartları ile aynı olmamasından ve motorun yeni olmamasından kaynaklanmaktadır. Diğer tüm karışımlar için motor 

torku benzine göre düşük seviyelerde gerçekleşmiştir. Karışımlı yakıtlar için tork benzine göre A25, A50 ve N50 için 

sırasıyla %3,6; %3,9 ve %3,2 düşmüştür. Aseton miktarının iki katına çıkarılması ile torkun hemen hemen aynı 

seviyelerde kalması dikkat çekmektedir. Motor torku, hava-yakıt oranı yanında volumetrik verimin, yakıt ısıl 

değerlerinin ve yanma karakteristiklerinin bir fonksiyonudur. 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. Aseton ve naftalinin gizli buharlaşma ısıları benzine göre yüksektir. Ayrıca; 

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 torkuda azaltmaktadır. A25 için volumetrik verim benzine göre fazla 

değişmezken, A50 için %7,6 düşmüştür. N50 için ise %5,8 düşmüştür.  

 

Yakıt Özellikleri

Benzin Aseton Naftalin

Kimyasal formulü C8H18 C3H6O C10H8

C/H oranı 0.44 0.50 1.25

Moleküler ağırlığı (kg/kmol) 114 58 128

Gaz sabiti (kJ/kg-K) 72.9 143.3 65.0

Alt ısıl değeri (MJ/kg) 44.3 29.6 33.0

Buharlaşma gizli ısısı (kJ/kg) 270 552 297-339

Kaynama sıcaklığı (oC) 99 56 215

Sıvı yoğunluğu (kg/m3) 690 790 1078

Buhar yoğunluğu (kg/m3) 4.60 0.64 4.42

Stokiometrik H/Y oranı 14.7 9.5 12.9

Özgül ısı: cp (kJ/kg-K) 2.02 2.16 1.72

Özgül ısı:  cv (kJ/kg-K) 1.64 1.32 1.03
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Diğer taraftan, torku etkileyen bir diğer etken de yakıtların ısıl değeridir. Benzin, aseton ve naftalin için alt ısıl değerler 

sırasıyla 44,3 MJ/kg, 29,6 MJ/kg ve 33,0 MJ/kg şeklindedir. Benzin, aseton ve naftaline göre daha yüksek ısıl değere 

sahiptir. Dolayısıyla, benzin yerine silindire gönderilen aseton ve naftalin kütlesi yanma ile açığa çıkan enerjinin düşük 

olması ve sonuç olarak ta torkun düşük olması anlamındadır. Ayrıca, aseton ve naftalinin C/H oranlarından ve yanma 

karakteristiklerinin farklılığından kaynaklanan etkiler de bulunmaktadır. Elde edilen tork değerleri, tüm etkilerin (hava-

yakıt oranı, volumetrik verim, yakıt ısıl değerleri, yanma karakteristikleri) bileşkesi şeklinde ortaya çıkmaktadır.  

 

Şekil 3’de yakıtlar için hesaplanan güç ve Şekil 4’de ortalama efektif basınç değerleri gösterilmiştir. Bu değerlerin 

benzine göre yüzdesel değişimleri torkta olduğu gibidir. İlaveten, özgül yakıt tüketimi hesaplanarak Şekil 6’da 

gösterilmiştir. Asetonun benzin içindeki oranı arttıkça özgül yakıt tüketimi azalmıştır. A25 ve A50 için benzine göre 

özgül yakıt tüketimi sırasıyla %8,0 ve %12,1 azalma olmuştur. 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.  

 

N50 için özgül yakıt tüketimi benzine göre %24,4 artmıştır. Naftalin kullanımında özgül yakıt sarfiyatının benzine göre 

daha yüksek çıkmasının nedenleri, naftalinin alt ısıl değerinin benzine göre yaklaşık %25 düşük olması ve C/H oranının 

yaklaşık üç katı daha yüksek olmasıdır. Ayrıca, karışımın karbon miktarının daha yüksek olması ve yanma için daha 

fazla havaya ihtiyaç duyulmasına rağmen yeterli havanın sağlanamamasından kaynaklı olarak özgül yakıt sarfiyatı 

artmaktadır.  

 

Motor performans parametreleri açısından genel olarak, Şekil 7’de gösterildiği gibi, karışımlı yakıtların özgül yakıt 

sarfiyatı hariç diğer parametrelerde düşüşe sebep olduğu görülmektedir. Özgül yakıt sarfiyatı açısından ise aseton içeren 

karışım pozitif etki oluştururken, naftalin içeren karışım negatif yönde etki oluşturmuştur. 

 

Emisyonlar bakımından CO2 ve CO ortak olarak değerlendirilirse (Şekil 8 ve Şekil 9), A25 ve A50 için benzine göre 

CO2 artarken CO düşmüştür. Bunun sebebi olarak; asetonun oksijen ihtiva etmesi, C/H oranının benzine göre yüksek 

olmasından kaynaklanan daha fazla CO2 oluşumu, asetonun buharlaşma sıcaklığının düşük olmasından kaynaklanan 

yanma iyileşmesi ile daha az CO oluşumu düşünülebilir. Karışımdaki aseton iki katına çıktığında CO2 miktarı %1,3 

azalmakta ve CO miktarı %3,6 artmaktadır. Bu ise, karışımdaki aseton miktarı arttıkça, tam yanma ürünlerinin azalıp 

eksik yanma ürünlerinin artığını göstermektedir. Bu gözlemi, HC grafiğindeki (Şekil 11) artışta desteklemektedir. N50 

için ise; naftalinin 1,25 olan C/H oranı benzinin 0.44 değerinden oldukça yüksek olduğundan, CO2 ve CO oluşumu 

benzinden sırasıyla %0,9 ve %1,8 yüksek çıkmıştır. 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.  

 

Şekil 10’da gösterildiği gibi, egzoz gazlarındaki O2 miktarı, A25 ve A50 için benzine göre sırasıyla %14,7 ve %15,5 

artmıştır. Bu artışta, özellikle asetonun oktan sayısının benzine göre yüksek olmasının etkisi büyüktür. N50 için ise O2 

miktarının azaldığı ve eksik yanma ürünü olan CO miktarının arttığı gözlenmektedir. N50 için benzine göre O2 

miktarında %26,7 azalma olmuştur. 

 

HC emisyonu, Şekil 11’de gösterilmiştir. Sırasıyla A25 ve A50 için HC emisyonu benzine göre %9,2 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. N50 için ise benzine göre 

HC emisyonu %5,5 yüksek çıkmıştır. Bunun en büyük sebebi naftalinin yanmayı eksik yanma yönünde etkilemesidir. 

 

Asetonun oktan sayısının yüksek olması, hızlı buharlaşıp hava ile homojen karışım oluşturup daha fazla yakıtın 

reaksiyonunu mümkün kılması NOx miktarını, Şekil 12’de görüldüğü gibi, benzine göre artırmıştır. A25 ve A50 için 

NOx oluşumu benzine göre sırasıyla %13,6 ve %5,5 yüksek çıkmıştır. Bu durum, ayrıca aseton ilavesinde silindir 

içerisinde sıcaklığın yükseldiğini göstermektedir. Çünkü, temelde NOx oluşumu silindiri içi sıcaklığın kuvvetli 

fonksiyonudur. Naftalinin H/C oranının karşılaştırılan diğer yakıtlara göre çok düşük olması, 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 kalarak NOx oluşumunu benzine göre 

%4,1 azaltmaktadır. NOx değişimini, daha fazla reaksiyonun gerçekleştiğini gösteren HC grafiği de desteklemektedir. 

 

Motor emisyonları testlerde kullanılan bütün yakıt türleri için değerlendirildiğinde, Şekil 13’de topluca gösterildiği gibi, 

A25 ve A50 için NOx emisyonu hariç emisyonların pozitif yönde etkilendiği ve N50 için NOx emisyonu hariç 

emisyonların negatif yönde etkilendiği görülmektedir. 
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Şekil 2. Tork 

 

 

Şekil 3. Güç 

 

 

Şekil 4. Ortalama efektif basınç 

 

Şekil 5. Volumetrik verim 

 

 

Şekil 6. Özgül yakıt sarfiyatı 

 

 

Şekil 7. Motor performans parametrelerinin karşılaştırması 
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Şekil 8. CO2 emisyonu 

 

 

Şekil 9. CO emisyonu 

 

 

Şekil 10. O2 emisyonu 

 

Şekil 11. HC emisyonu 

 

 

Şekil 12. NOx emisyonu 

 

 

Şekil 13. Motor emisyonlarının karşılaştırması 
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4. GENEL DEĞERLENDİRMELER 

Sıralı çift buji ateşlemeli dört silindirli ticari bir motor, aseton ve naftalin benzine katılarak test edilmiş ve motor 

performansı ve egzoz emisyonları ölçülmüştür. Kütlesel olarak %25 aseton (A25), %50 aseton (A50) ve %50 naftalin 

(N50) benzine ilave edilmiştir. 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 testi yapılmıştır. Şimdiye kadar aseton ve naftalin kullanımına yönelik sınırlı sayıdaki testlerde bir silindirli 

test motorları kullanılmıştır. Ticari bir motorda bu yakıt karışımlarının test edilmesi önemli görülmektedir. 

 

Genel olarak, incelenen yakıt karışımlarının tüm performans değerlerini (A25 ve A50 için özgül yakıt tüketimi hariç) 

benzine göre kötüleştirdiği gözlenmiştir. 

 

Aseton karışımında benzine göre torkta meydana gelen A25:%3,6 ve A50:%3,9 düşüşlere rağmen, özgül yakıt 

tüketimindeki A25:%8,0 ve A50:%12,1 değerlerindeki etkin azalmalar dikkat çekmektedir. Naftalin karışımında ise 

torktaN50:%2,9 düşüş olurken özgül yakıt tüketiminde N50:%24,4 değerinde ciddi artış olmuştur.  

 

Ayrıca, emisyonlar açısından, aseton karışımları benzine göre CO2, CO, O2 ve HC emisyonlarında düşük seviyelerde de 

olsa bir iyileşme oluştururken NOx oluşumunu A25:%13.6 ve A50:%6.0 arttırmıştır. Naftalin karışımı ise CO2, O2, NOx 

emisyonlarını bir miktar iyileştirirken, HC oluşumu artmıştır. 

 

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.  

 

Ayrıca testlerin yapıldığı motor ticari bir motor olup ECU’ya dışarıdan 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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