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Bu çalışmada, DOC ve SCR sistemlerine yönelik olarak, farklı katalistlere sahip Fe2O3 esaslı 
katalizörlerin geliştirilmesi ve geliştirilen bu katalizörlerin, emisyon dönüşümleri üzerindeki etkisinin 
belirlenmesi amaçlandı. Bu amaçla Al2O3 – Fe2O3, Al2O3 – TiO2 / Fe2O3, Al2O3 – TiO2 / CeO2 / Fe2O3, 
Al2O3 – Nb2O5 / CeO2 / Fe2O3 ve Al2O3 – Pt / Fe2O3 olmak üzere beş farklı türde katalizör üretimi 
gerçekleştirildi. Her bir katalizöre ait SEM, XRD, XRF ve BET analizleri gerçekleştirilerek katalizörlere 
ait yapısal ve kimyasal özellikler belirlendi. Analizleri gerçekleştirilen katalizörlerin test edilmesi 
amacıyla bir egzoz sistemi tasarlanarak deney motoruna adaptasyonu sağlandı. SCR sisteminin 
çalışmasına yönelik elektronik kontrol sistemi ve yazılımı gerçekleştirildi. Deney düzeneğinin 
tamamlanmasından sonra katalizörler, egzoz sistemi içerisine yerleştirilerek egzoz emisyonu üzerindeki 
etkilerinin belirlenmesi amacıyla motor testlerine tabi tutuldu. Testler tek silindirli bir dizel motor 
kullanılarak sabit motor devrinde (1500 d/d) ve 7 farklı motor torkunda (6, 9, 12, 15, 18, 21 ve 24 Nm) 
gerçekleştirildi. Bu testlerle, DOC’lerinin CO, CO2, HC, O2, NO, İs emisyonları ile egzoz gazı sıcaklığı 
üzerindeki etkileri belirlenirken, SCR katalizörlerinin NOx emisyonu üzerindeki etkisi tespit edildi. Sonuç 
olarak DOC ve SCR katalizörlerinin kullanımı ile CO emisyonlarında %83.51, HC emisyonlarında 
%80.83, İs emisyonlarında %52.72 ve NOx emisyonlarında %86.47 oranlarını bulan dönüşümler elde 
edildi. Ayrıca katalizör kullanımının özgül yakıt tüketimi ve hava fazlalık katsayısı üzerindeki etkileri 
belirlendi. Katalizör kullanımı özgül yakıt tüketimi değerlerinde bir miktar artışa yol açarken hava 
fazlalık katsayısı değerlerinde azalmalar gözlemlendi. Deneysel çalışma sonrasında, deney sonuçlarının 
çok değişkenli regresyon analizi gerçekleştirilerek her bir katalizöre yönelik sayısal denklemler elde 
edildi. 
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This study as for DOC and SCR system was carried on the development of Fe2O3 based catalyst 
with different additives and the effect of developed catalysts on conversion of pollutant emissions. For 
this purpose, five different types of catalyst production including Al2O3 – Fe2O3, Al2O3 – TiO2 / Fe2O3, 
Al2O3 – TiO2 / CeO2 / Fe2O3, Al2O3 – Nb2O5 / CeO2 / Fe2O3 and Al2O3 – Pt / Fe2O3 were performed. 
Chemical and physical properties of catalysts were determined by SEM, XRD, XRF and BET analyzes. 
An individual exhaust system was built up and mounted to engine for catalyst tests. An electronic control 
system and software were developed to control SCR system. After the completion of experimental setup, 
Catalysts placed inside exhaust system were subjected to engine tests to determine effects on exhaust 
emissions. Experiments were carried out with a single cylinder diesel engine at constant engine speed 
(1500 rpm) and 7 different engine loads (6, 9, 12, 15, 18, 21 and 24 Nm). With these tests, the effects of 
DOCs on CO, CO2, HC, O2, NO, Smoke emissions and exhaust gas temperature were determined while 
the effects of SCR catalysts on NOx emissions were determined. Consequently, the use of DOCs and SCR 
catalysts led to conversion in CO, HC, smoke and NOx up to 83.51%, 80.83%, 52.72% and 86.47% 
respectively. Furthermore, the effects of catalysts on specific fuel consumption and excess air coefficient 
were determined. The use of catalyst led to an amount of increase in specific fuel consumption of engine 
while decreases were observed in excess air coefficient values. After experimental studies, numerical 
equations for each catalyst were obtained by performing multivariate regression analysis of test results. 
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ÖNSÖZ 

 
 
Çevre ve insan sağlığı üzerinde ciddi sorunlara yol açan hava kirliliği, dünya 

genelindeki tüm ülkeler için ortak bir sorun haline gelmiştir. Ulaşım sektöründe 
kullanılan taşıtlar, hava kirliliğine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Taşıtlardan 
kaynaklanan hava kirliliğinin önüne geçilebilmesi ve kirletici emisyonların kabul 
edilebilir değerlere düşürülmesi ancak motor sonrası emisyon kontrol sistemleri 
sayesinde gerçekleştirilebilmektedir. Motor sonrası emisyon kontrol sistemleri dünya 
genelinde, her geçen gün gelişmekte olan bir pazar halini almış ve birçok üretici firma 
bu kontrol sistemleri üzerine odaklanmıştır. Ancak ülkemizde bu alanda gerçekleştirilen 
gerek ticari gerekse bilimsel anlamdaki çalışmalar yetersizdir. Gerçekleştirilen bu tez 
çalışması, elde edilen sonuç ve birikimleriyle, bundan sonra gerçekleştirilecek olan 
çalışmalar için önemli bir altyapı oluşturacak niteliktedir. 
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1. GİRİŞ 

 

İklim değişikliği, insanların neden olduğu küresel bir çevre tehlikesi olarak 

tanımlanmaktadır. Dünyanın karşı karşıya kaldığı en ciddi ikinci sorun olarak görülen 

iklim değişikliği, insan hayatını olumsuz şekilde etkileyen sonuçlar doğurmaktadır 

(European Commission, 2011). Sanayi öncesi çağdan bu yana ortalama 0.8 oC’lik 

küresel ısınma, 1950’lerden bu yana okyanusun 0.09 oC ısınması ve asitleşmesi, her on 

yılda bir deniz seviyesinde meydana gelen 3.2 cm’lik artış, son on yılda çok yüksek 

sayıda olağanüstü ısı dalgalarının oluşumu ve gıda ürünü yetiştirme alanlarını olumsuz 

yönde etkileyen kuraklık bu sonuçların en önemlilerinden bir kaçıdır. (Dai, 2012; 

Heyder ve ark., 2011; Levitus ve ark., 2012; Li ve ark., 2009; McKechine ve Wolf, 

2010; Meyssignac ve Cazenave, 2012). Güncel düzenlemeler ve yükümlülüklerde 

belirtilen azaltımlar uygulanmadığı takdirde, iklim değişikliğinin negatif etkilerinin 

oluşmaya devam etmesi kaçınılmazdır. Mevcut durumun sürekliliği durumunda, 2060’lı 

yıllara kadar dünya genelinde +4 oC’lik bir sıcaklık artışı ve deniz seviyesinde 0.5 - 1 m 

aralığında bir yükselişin meydana gelebileceği tahmin edilmektedir (Huddleston, 2012). 

Sera etkisi dünya ikliminin şekillenmesinde önemli bir role sahip olan doğal bir 

süreçtir. Dünya üzerine gelen ışınlar, dünya üzerinden yansıyarak, başta karbon dioksit 

(CO2), metan (CH4) ve su buharı olmak üzere atmosferde bulunan gazlar tarafından 

tutulmakta ve böylelikle yerkürenin ısınması sağlanmaktadır. Bu doğal süreç sera etkisi 

olarak tanımlanmaktadır. Atmosferde bulunan sera etkisine sahip gazların normalden 

fazla olarak yer alması, yansıyan ışınımların yüksek seviyede tutulmasına ve buna bağlı 

olarak yerkürede normal seviyeden daha yüksek ısınmaların ve sıcaklık artışlarının 

gerçekleşmesine yol açmaktadır. İnsanların gerçekleştirdiği eylemler, özellikle fosil 

kökenli yakıtların tüketimi, sera gazları miktarını arttırarak sera etkisinin 

şiddetlenmesine sebep olmaktadır (Jain, 1993; Saxena, 2009). Atmosferde normalden 

fazla olarak bulanan sera gazlarındaki artış,  iklim değişikliğini de beraberinde 

getirmektedir. İnsan aktivitelerinden dolayı atmosfere yayılan önemli sera gazları CO2, 

CH4, NOx ve HC gazlarıdır (Lindley ve  McCulloch, 2005; Venkataraman ve ark., 2012; 

Wei ve ark., 2008).  

CO2 sera gazları arasında en yüksek orana sahiptir ve küresel ısınmanın temel 

nedeni olarak gösterilmektedir. Dünya genelindeki CO2 salınım oranı 2011 yılı 

içerisinde %3 oranında bir artış göstermiş ve 34 milyar ton ile tüm zamanların en 

yüksek değerine ulaşmıştır (Olivier ve ark, 2012). Mevcut durumda, dünya genelindeki 
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CO2 salınımının yıllık olarak 35 milyar ton değerinde olduğu belirtilmektedir. Hızlı ve 

zorunlu politikalar uygulanmadığı takdirde 2020’li yıllarda yıllık CO2 salınımının 41 

milyar tona yükseleceği tahmin edilmektedir. Atmosferdeki CO2 konsantrasyonunun 

artışı küresel ısınmaya yol açacağı gibi buzul çözünmelerinden dolayı okyanus 

asidifikasyonuna da sebep olacaktır (The Potsdam Institute for Climate Impact Research 

and Climate, 2012).  

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) yayımladığı raporda, iklim 

politikalarıyla ilgili acil önlemler alınmadığı takdirde, insan kaynaklı sera gazı 

emisyonlarının 2000 ile 2030 yılları arasında %25 ile %90 aralığında bir artış 

göstereceğini belirtmiştir (IPCC, 2007). IPCC, dördüncü değerlendirme raporunda, 

2100 yıllarında dünya genelinde 1.1 ile 6.4 oC’lik bir sıcaklık artışı ve 7 ile 23 inç’lik 

deniz seviyesinde bir yükseliş öngörmekte olduğunu belirtmiştir. IPCC’ye göre 2050 

yıllarında küresel sıcaklık artışının 2 ila 2.4 oC aralığında sınırlandırılabilmesi için sera 

etkisi yaratan gazların %50-85’lik bir oranda azaltılarak 2000 öncesi yıllardaki 

seviyelere düşürülmesi gerekmektedir. Bu amaca ulaşılabilmesi için sera etkisi yaratan 

emisyonların, tüm sektörlerdeki ortak uğraşıyla birlikte azaltılması sağlanmalıdır  

(IPCC, 2007). 

Ulaşım, çevresel kirliliğe ve iklim değişikliğine yol açan başlıca sektörlerden 

birisidir. Ulaşım sektöründe özellikle motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonlar 

atmosfere salınan sera gazı miktarını oldukça arttırmaktadır (OECD, 2002). Ulaşım 

sektörü %22’lik bir oranla dünya genelinde en çok CO2 oluşumuna yol açan ikinci 

sektördür (International Energy Agency, 2012). Motorlu taşıtların sayılarındaki hızlı 

artış ve emisyon kontrol sistemlerinin yaygın olarak kullanılmayışı, ulaşım sektörünü 

bölgesel hava kirliliğine yol açan en büyük kaynak haline getirmiştir. Bu durum 

özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki şehirlerde önemli sağlık problemlerini de 

beraberinde getirmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki hava kirliliği her yıl on binlerce 

ölüme, tıbbi alanda milyarlarca dolar harcamalara ve işgücü kayıplarına yol açmaktadır 

(Faiz ve ark., 1996; Prasad ve Bella, 2010; Sivaloganathan, 1998; Uherek ve ark., 

2010). Dünya sağlık örgütü, dünya genelinde her yıl 2.4 milyon insanın hava 

kirliliğinden dolayı yaşamını yitirdiğini belirtmiştir (WHO, 2007). 

Günümüz dünyasında çevresel koruma, iklim değişikliği ve hava kirliliği, ilgi 

duyulan konuların başında gelmektedir. Dünya genelinde kirletici emisyonlardan 

kaynaklanan hava kirliliğini ve iklim değişikliğini önlemek için birçok dernek ve 

organizasyon (EPA, OECD, IPCC, IEA, EEA, vb.) kurulmuş olup bu konuda çalışmalar 
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yürütmektedirler. Gerçekleştirilen çalışmalarda kirletici emisyonların %20-30’luk bir 

kısmının ulaşım sektöründen kaynaklandığı ve bu emisyonların küresel ısınmada ve 

iklim değişikliğinde önemli bir etkiye sahip olduğu vurgulanmıştır. Bu kuruluş ve 

dernekler, kirletici emisyonların olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çeşitli yasal 

düzenlemeler gerçekleştirmiş, ileri teknolojik gelişmeler sağlamış, birçok model 

yapıları oluşturmuş, kontrol sistemleri geliştirmiş ve trafik yapısını organize etmeye 

yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir (EEA, 2012; EPA, 2012; IEA, 2012; IPCC, 2007; 

OECD, 2002; OECD, 2011). 

Dizel motorlar, benzinli motorlarla karşılaştırıldığında düşük yakıt tüketiminin 

yanı sıra yüksek dayanıklılığa ve güvenirliliğe sahip motorlardır. Bu önemli özellikler, 

başta ağır hizmet taşıtları olmak üzere birçok taşıt türünde, dizel motorları en çok tercih 

edilen motor haline getirmiştir. Kamyon, otobüs, otomobil, tren ve gemi gibi ulaşım 

araçlarının yanı sıra ekskavatör, maden ekipmanları, jeneratör gibi ulaşım dışı 

makinelerde kullanılan dizel motorlar, ticari sektörün arkasında duran güç kaynağı 

olarak görülmektedir. Dizel motorlar üzerine olan ilgi her geçen gün daha da artış 

göstermektedir. Birçok avantaja sahip bu motorların yaygın olarak kullanımı, bu 

motorların dünya genelindeki çevresel kirlilik problemlerinde de önemli bir rol 

oynamasına yol açmaktadır. Dizel motorlu taşıtlar, egzoz emisyonlarından kaynaklanan 

çevre kirliliğinde en büyük paya sahip taşıt türleri olarak gösterilmektedir. Dizel 

motorlar, özellikle birçok çevre ve sağlık problemlerinden sorumlu tutulan partikül 

madde ve NOx kirletici emisyonlarını yüksek miktarda içermektedir (Prasad, 2010). 

Sağlık uzmanları dizel motorlardan salınan kirletici emisyonların insan hayatını 

olumsuz bir şekilde etkilediğini ve bu emisyonların asit yağmurlarına, ozon tabakasının 

delinmesine ve görüş uzaklığını azaltmaya sebep olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmalar 

dizel motolarından salınan kirletici emisyonların akciğerde zarara, solunum 

problemlerine ve kanser hastalığına neden olduğunu ortaya koymuştur (Burr ve 

Gregory, 2011; Lewtas, 2007; Lloyd ve Cackette, 2001; Sydbom ve ark., 2001; 

Whichmann, 2006). 

DOC ve SCR sistemine yönelik olarak gerçekleştirilen bu çalışmada, farklı 

katalistlere sahip hematit (Fe2O3) esaslı katalizörlerin, dizel egzoz emisyonları 

üzerindeki etkisinin deneysel olarak araştırılması amaçlanmıştır. Diğer çalışmalardan 

farklı olarak bu çalışmada kullanılan katalizörlere ait ana yapıyı Fe2O3 teşkil etmektedir.  

Fe2O3 malzemesi düşük maliyetli olup katalist etkiyede sahiptir.  
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DOC ve SCR sistemi alanlarında gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar genellikle 

hazır laboratuar ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Ancak bu çalışmada katalizörler 

gerçek çalışma koşullarında test edilmiştir. SCR sisteminin çalışmasına yönelik özgün 

bir elektronik kontrol sistemi ve yazılımı gerçekleştirilmiştir.   

Tez çalışmasında ilk olarak önceki yapılan çalışmalar incelenerek literatür 

bilgileri elde edilmiş ve bu bilgiler kaynak araştırmaları bölümünde sunulmuştur. 

Materyal ve yöntem kısmında katalizörlerin hangi malzeme ve yöntemle üretildiği ve bu 

katalizörlerin test edilmesinde kullanılacak deney düzeneğinin kurulumu hakkında bilgi 

verilmiştir. Üretilen katalizörlere ait analizler sonucunda elde edilen yapısal ve kimyasal 

özellikler, katalizörlere ait motor testleri sonuçları, katalizörlerin egzoz emisyonu 

üzerindeki etkileri ve elde edilen bulguların yorumlanması araştırma sonuçları ve 

tartışma bölümünde detaylı olarak sunulmuştur. Sonuçlar ve öneriler kısmında ise 

çalışmada elde edilen önemli sonuçlar ve bu konuda gerçekleştirilecek diğer çalışmalara 

yönelik öneriler bulunmaktadır. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 

 

Bu bölümde dizel motorlardan kaynaklanan kirletici emisyonlar ile bu 

emisyonların kontrol edilmesine yönelik olarak kullanılan motor sonrası emisyon 

kontrol sistemleri detaylı olarak açıklanmıştır. Bölüm sonunda ise tez çalışma alanı 

üzerine yapılan önceki çalışmalara yer verilmiştir. 

 

2.1. Dizel Motorlardan Kaynaklanan Kirletici Emisyonlar 

 

Dizel motorlar hava ve yakıtın silindir içerisinde karıştırıldığı ve tutuşmanın 

kendi kendine gerçekleştiği motorlardır. Yanma için gerekli olan hava, yanma odası 

içerisinde sıkıştırılmaktadır. Yüksek basınçlarda sıkıştırılan bu hava üzerine dizel yakıtı 

püskürtülerek, yakıtın kendi kendine tutuşması ve bu tutuşma sonucunda dizel yakıtının 

içerdiği kimyasal enerjinin açığa çıkması sağlanmaktadır.  Bu kimyasal enerjinin açığa 

çıkması sonucu oluşan ısı enerjisi, mekanik enerjiye dönüştürülerek bir iş elde 

edilmektedir (Bosch, 2005).  

Birçok yakıt türünde olduğu gibi dizel yakıtı da içeriğinde yüksek oranda karbon 

ve hidrojen elementlerini barındırmaktadır. Tam yanma reaksiyonunda, dizel yakıtının 

yanması sonucu, yanma odasında sadece CO2 ve H2O açığa çıkmaktadır (Prasad, 2010). 

Ancak bir çok neden (hava-yakıt karışımı, tutuşma süresi, yanma odasındaki türbülans, 

hava-yakıt konsantrasyonu, yanma sıcaklığı vb.) bu durumu imkansız kılmakta ve 

yanma esnasında bir çok zararlı ürün oluşmaktadır. Bu zararlı gazlardan en çok açığa 

çıkanlar CO, HC, NOx ve PM emisyonlarıdır. 

 

 
 

Şekil 2.1. Dizel egzoz gazı bileşimi (Reşitoğlu ve ark., 2015) 



 

 

6

Şekil 2.1, dizel motorun egzoz gazında bulunan içeriklerin yaklaşık değerlerini 

göstermektedir (Khair ve Majewski, 2006). Şekil incelendiğinde, kirletici emisyonların 

egzoz gazındaki oranının %1’den daha düşük olduğu görülmektedir.  Dizel 

motorlardaki kirletici emisyonlar arasında %50 oranla NOx emisyonu en yüksek değere 

sahiptir. NOx emisyonlarından sonra PM emisyonları ikinci en yüksek orana sahip 

kirletici emisyon türüdür (Prasad ve Bella, 2010). Dizel motorlar fakir karışımlı 

motorlar olduğundan dolayı benzinli motorlara göre CO ve HC emisyon değerleri daha 

düşük orandadır. Aynı zamanda kirletici emisyonlar arasında dizel yakıtının 

özelliklerine ve kalitesine bağlı olarak değişim gösteren, bir miktar kükürt dioksit (SO2) 

yer almaktadır. Bu emisyon türü dizel yakıtı içerisinde bulunan kükürtten dolayı 

oluşmaktadır. Bu güne kadar bu emisyon türünü elimine edebilecek katalitik 

dönüştürücüler gibi herhangi bir emisyon kontrol sistemi geliştirilememiştir. 

Günümüzde yakıt distribütörleri ve tedarikçilerin çoğu SO2 emisyonunun zararlı etkisini 

önlemek amacıyla son derece düşük kükürt içeriğine sahip dizel yakıtları (ULSD) 

kullanmaktadırlar. 

Bu bölümde dizel motorlardan kaynaklanan dört temel kirletici emisyon türü 

(CO, HC, PM ve NOx) açıklanmaktadır. Her bir emisyon türü kapsamlı olarak ele 

alınmış ve çevreyle insan sağlığı problemleri üzerindeki etkisi irdelenmiştir. 

 

2.1.1. Karbon monoksit (CO) 

 

CO emisyonları, oksidasyon sürecinin tam olarak meydana gelmediği eksik 

yanma sonucu oluşan bir üründür. Bu emisyonun oluşumu büyük bir oranda hava-yakıt 

karışımına bağlıdır ve hava-yakıt oranının (λ) 1.0’den düşük olduğu zengin karışımlarda 

artış göstermektedir (Wu ve ark., 2004). Özellikle motorun zengin karışıma ihtiyaç 

duyduğu ilk çalışma ve ani ivmelenme zamanlarında oluşmaktadır. Zengin karışımlarda 

hava eksikliğinden dolayı reaksiyona giren karbonun tümü CO2’e dönüşememekte ve 

CO oluşumu gerçekleşmektedir. Her ne kadar CO oluşumu zengin karışım noktalarında 

gerçekleşse de çok düşük oranda kinetik etkilerden dolayı fakir karışımlarda da 

gerçekleşebilmektedir (Faiz ve ark, 1996). 

Dizel motorlar hava-yakıt oranının devamlı olarak yüksek değerlerde olduğu 

(λ>1) fakir karışımlı motorlardır. Bu nedenden dolayı dizel motorlarda CO oluşumu 

benzinli motorlara göre oldukça düşük ve azdır. Yinede dizel motorlarda, yanma 

odasında yakıt damlacıklarının büyük olduğu veya yeterli türbülansın olmadığı 
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durumlarda eksik yanma ürünü olarak CO emisyonu ortaya çıkabilmektedir (Demers ve 

Walters, 1999).  

CO kokusuz, renksiz ve tatsız bir gazdır. İnsanlar havada bulunan CO 

emisyonunu soluyarak akciğerlerinden kan dolaşımına iletmektedirler. CO kanda 

bulunan hemoglobine bağlanarak, kanın oksijeni transfer etme özelliğini 

engellemektedir. Havadaki CO konsantrasyonuna bağlı olarak bu durum, boğulma 

olayına neden olmakla birlikte bir çok organın fonksiyonunu etkileyerek reflekslerin 

azalmasına ve konfüzyona yol açmaktadır (Kampa ve Castanas, 2008; Raub, 1999; 

Strauss ve ark., 2004; Walsh, 2011). 

 

2.1.2. Hidrokarbonlar (HC) 

 

HC emisyonları, yakıtın tam olarak yakılamaması sonucu açığa çıkan bir eksik 

yanma ürünüdür. HC oluşumunun temel nedeni, silindir içi sıcaklıkların veya oksijenin 

yetersiz olması sonucu yanmanın tam olarak gerçekleşememesidir (Correa ve Arbilla, 

2008). HC’lar alkanlar, alkenler ve aromatikler gibi binlerce farklı türleri içermekle 

birlikte, genel olarak C3H6 (propilen) formunda bulunmaktadırlar (Hiroyuki ve ark., 

2011). 

Dizel motorlar genellikle düşük oranda HC emisyonu yayarlar. Dizel motorunun 

oluşturduğu HC emisyonları özellikle düşük ve yüksek motor yüklerinde hava-yakıt 

karışımından dolayı meydana gelmektedir.  Karışımın fakir olduğu düşük yüklerde, 

yanmamın, iş zamanında tamamlanabilmesi için alev hızı oldukça düşük olmakta ve 

bunun sonucunda yanma gerçekleşemeyebilmektedir. Yüksek motor yüklerinde 

karışmın zenginleşmesinden dolayı bir miktar yakıt yakılmadan dışarıya atılmaktadır. 

Bu durumlar, yüksek oranda hidrokarbon emisyonlarının oluşmasına yol açmaktadır 

(Zheng ve ark., 2008). Ayrıca egzoz gazı içerisinde bulunan HC emisyonları düzgün 

olmayan çalışma koşullarından da oluşabilmektedir. Motor hızında gerçekleşen yüksek 

orandaki ivme değişiklikleri, aşırı enjektör meme deliği miktarı ve enjektör iğnesindeki 

aşınmalar önemli miktarda yanmamış hidrokarbonun egzoz gazına geçişine yol 

açmaktadır (Payri ve ark., 2009). Dizel motorlarda, yakıt özellikleri, motor ayarları ve 

tasarımı hidrokarbon emisyonlarını etkileyen faktörlerdir. 

Egzoz gazı içerisinde bulunan hidrokarbonlar sıcaklığın 600 oC’nin üzerinde 

olması ve yeterli oksijenin bulunması durumunda reaksiyona girmeye devam 

etmektedirler. Bu yüzden egzoz borusunda bulunan HC emisyon miktarı silindiri terk 
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eden HC emisyon miktarından önemli miktarda düşük olabilmektedir (Faiz ve ark., 

1996). 

HC emisyonları sadece taşıt egzozunda bulunmamaktadır. Aynı zamanda motor 

karteri, yakıt sistemi ve yakıt dağıtımı esnasında hava çıkış deliklerinden de HC 

salınımı gerçekleşmektedir (Faiz ve ark., 1996). Egzoz gazı hidrokarbonları toplam HC 

emisyonlarının %50-60’nı oluştururken, karterden ve buharlaşmadan kaynaklanan HC 

emisyon oranları sırasıyla %20-35 ve %15-25 aralığında değişim göstermektedir 

(Dhariwal, 1997). Gümüzde karter ve buharlaşmadan kaynaklanan HC emisyonlarını 

bertaraf etmeye yönelik sistemler (Karter havalandırma, karbon kanister valfi vb.) 

geliştirilmiş olup, otomobillerde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Hidrokarbonlar insan ve çevre sağlığı üzerinde oldukça zararlı bir etkiye 

sahiptir. Diğer kirletici emisyonlarla birlikte sera etkisinin tahribatında önemli bir rol 

oynamaktadırlar. Hidrokarbonlar solunumu tahriş edici bir etkiye sahip olmasıyla 

birlikte oldukça zehirlidir ve kansere yol açabilmektedir (Diaz-Sanchez, 1997; 

Krzyzanowski, 2005). 

 

2.1.3. Partikül madde (PM) 

 

Egzoz gazı içeriğinde bulunan PM emisyonları yanma prosesinden 

kaynaklanmaktadır. Partikül maddeler kısmi yanmış yakıt, kısmi yanmış yağlama yağı, 

yakıtın kül içeriği, silindir yağlama yağı, sülfat ve suyun kümelenmesinden 

kaynaklanmaktadır (Demers ve Walters, 1999; Maricq, 2007). Partikül maddelerin 

önemli bir bölümü yakıt ve yağlama yağında bulunan hidrokarbonların eksik yanması 

sonucu oluşmaktadır. Deneysel bir çalışmada ağır hizmet taşıtında kullanılan bir dizel 

motora ait partikül madde içeriği %41 karbon, %7 yanmamış yakıt, %25 yanmamış yağ, 

%14 sülfat ve su, %13 kül ve diğer bileşenler olarak belirlenmiştir (Kittelson, 1998). 

Gerçekleştirilen başka bir çalışma, partikül madde içeriğinin yaklaşık olarak %31 doğal 

karbondan, %14 sülfat ve nemden, %7 yanmamış yakıttan, %40 yanmamış yağlama 

yağından ve %8 metaller ile diğer bileşenlerden oluştuğunu göstermiştir (Agarwal, 

2007). 

Dizel partikül maddeleri genellikle 15-40 nm kürelerden oluşmaktadır ve 

yaklaşık olarak partikül maddelerin %90’nı 1 μm çaptan küçüktür. PM emisyonlarının 

oluşumu yanma ve genleşme zamanı, yakıt kalitesi (kükürt ve kül içeriği), yağlama yağı 
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kalitesi ve tüketimi, yanma sıcaklığı ve egzoz gazı sıcaklığı gibi birçok parametreye 

bağlı olarak değişmektedir (Burtscher, 2005). 

Dizel motorlardan kaynaklanan PM emisyonları benzinli motorlara göre 6-10 kat 

daha yüksektir. Dizel PM emisyonları üç temel başlığa ayrılabilir: İs, çözülebilir 

organik fraksiyon (SOF) ve inorganik fraksiyon (IF). PM emisyonların %50’sinden 

fazlası, görülebilir siyah duman olan istir. SOF, is üzerinde absorbe edilmiş ağır 

hidrokarbonlar içermektedir. SOF’un oluşumu, yağlama yağı, yanmamış yakıt ve 

yanma esnasında açığa çıkan bazı bileşiklerden gerçekleşmektedir. SOF değerleri, 

yanma sonu sıcaklıklarının az olduğu düşük motor yüklerinde maksimumdur (Metts ve 

ark., 2005; Sarvi ve ark., 2011; Sharma, ve ark., 2005; Stanmore ve ark., 2001; Tighe ve 

ark., 2012). 

PM emisyonlarının insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkisini belirlemek 

amacıyla birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda, partikül maddelerin 

solunmasının prematüre ölümü, astım, akciğer kanseri ve diğer kardiyovasküler sorunlar 

gibi önemli sağlık problemlerine yol açtığı ortaya konulmuştur. Bu emisyonlar hava, su 

ve toprak kirliliğine de katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda binaların kirlenmesine yol 

açmakta, görüş uzaklığını azaltmakta, tarım verimliliğini etkilemekte ve küresel iklim 

değişikliğine yol açmaktadır (Englert, 2004; Michaels ve Kleinman, 2000; OECD, 

2002). 

 

2.1.4. Nitrojen oksitler (NOx) 

 

Dizel motorlar, yakıtı tutuşturmak için yüksek basınçta sıkıştırılmış sıcak hava 

kullanmaktadır. Temel olarak oksijen ve nitrojenden oluşan hava ilk olarak silindire 

alınmakta ve daha sonra yanma odası hacmine doğru sıkıştırılarak üzerine yakıt 

püskürtülmektedir. Püskürtülen yakıt yüksek basınç ve sıcaklıktan dolayı tutuşarak 

yanmakta ve ısı açığa çıkmaktadır. Normal olarak bu süreçte nitrojen yanma odası 

içerisinde oksijen ile reaksiyona girmemekte, aynı haliyle motor dışına salınmaktadır. 

Ancak 1600 oC’nin üzerindeki yüksek sıcaklıklar, nitrojenin oksijenle reaksiyona 

girmesine ve bu duruma bağlı olarak NOx emisyonlarının oluşmasına yol açmaktadır. 

Sonuç olarak NOx emisyonlarının oluşumundaki en önemli faktörler sıcaklık ve yanma 

odasında bulunan oksijen konsantrasyonudur. 

NOx emisyonun oluşumu, silindirdeki maksimum sıcaklık değeri, oksijen 

konsantrasyonu ve yanma zamanının bir fonksiyonu olarak değişim göstermektedir. 
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NOx salınımının çok büyük bir kısmı maksimum sıcaklığın elde edildiği iş stroğunda, 

piston en üst ölü noktaya çok yakın iken oluşmaktadır. Yanma sıcaklığının yükselmesi, 

oluşan NOx emisyonu miktarında artış etkisi yaratmaktadır. Yanma sonu sıcaklığındaki 

her 100 oC’lik bir artış, oluşan NOx emisyonları miktarında üç kat artışa yol açmaktadır 

(Bosch, 2005; Lee ve ark., 2013). 

NOx, nitrojen oksit (NO)  ve nitrojen dioksit (NO2) olarak tanımlanmaktadır. 

NO, NOx emisyonlarının %85-95’ini oluşturmaktadır. Egzoz çıkışından salınan NO 

atmosferde NO2’ye dönüşmektedir. Her ne kadar NO ve NO2’ler NOx emisyonu olsalar 

da, bu iki kirleticinin kendilerine özgü farklılıkları mevcuttur. NO  renksiz ve kokusuz  

bir yapıya sahipken NO2 kırmızımsı kahverengi bir renge sahip keskin kokulu bir gazdır 

(Chong ve ark., 2010; Hoekman ve Robbins, 2012).  

Kara ulaşımı, dünya genelindeki bölgesel NOx emisyon oluşumunun %40-70 

gibi önemli bir bölümünden sorumlu tutulmaktadır. Çeşitli taşıt türleri arasında, dizel 

motorlara sahip taşıtlar, NOx emisyonlarına en büyük katkıda bulunan taşıtlardır. Dizel 

motorlar sıkıştırmalı motorlar oldukları için benzin motorlarıyla karşılaştırıldığında 

daha yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duymaktadır. Dizel motorlar ulaşımdan kaynaklanan 

başta NO emisyonu olmak üzere NOx emisyonlarının %85’lik kısmından sorumlu 

tutulmaktadır (Lee ve ark., 2013; Wang ve ark., 2012). 

Taşıtlardan kaynaklanan NOx emisyonları birçok çevre ve sağlık problemlerinin 

oluşumunda önemli bir etkiye sahiptir. NOx emisyonları dünya genelindeki birçok 

ülkenin önemli sorunlarından olan asit yağmuru, ozon ve sis oluşumu gibi sorunlara 

katkı sağlamaktadır. Atmosfere salındığında NOx emisyonları diğer kirleticilerle 

kimyasal reaksiyona girerek fotokimyasal sisin öncelikli öğesi olan troposferiz ozonu ve 

diğer zehirleyici kirleticileri meydana getirmektedir (Grewe ve ark., 2012; Hoekman ve 

Robbins, 2012). 

Gerek NO ve gerekse NO2 emisyonları zehirleyici olmakla birlikte, NO2, NO 

emisyonuna oranla beş kat daha zehirleyicidir. NO2 gazı insan akciğerini doğrudan 

tahriş edici bir etkiye sahiptir. Bu gaz, akciğeri tahriş etmekte ve grip gibi solunumla 

ilgili enfeksiyonlara olan direnci azaltmaktadır. NOx emisyonları dünyanın kara ve su 

ekosistemini son derece olumsuz bir yönde etkileyen asit yağmurlarının önemli 

mimarlarındandır. Atmosferde bulunan NO2 gazı aynı zamanda görüş uzaklığını 

zayıflatan sise yol açmaktadır (Hoeft ve ark., 2012; Kagawa, 2002). 
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2.2. Dizel Motorlu Taşıtlara Yönelik Kullanılan Emisyon Kontrol Sistemleri 

 

Günümüz dünyasında çevresel koruma önemli bir gündem maddesi haline 

gelmiştir. Birçok dernek ve kuruluş sera gazları ve kirletici emisyonların çevre ve insan 

sağlığı üzerindeki zararını önleme konusunda çaba göstermektedir. Dizel motorların 

çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı yönetimler, egzoz 

emisyon standartlarına yönelik düzenlemeler yürütmektedir. Avrupa’da 1993 yılından 

bu yana her geçen gün daha da sıkı hale getirilen Euro standartları uygulanmaktadır. 

Çizelge 2.1’de 70/156/EC yönergesinde tanımlanan ağırlığı 2.610 kg’dan düşük 

M1-M2 ve N1-N2 sınıfı taşıtlara yönelik Euro standartları görülmektedir. Çizelgede 

belirtilen limitler g/kWh olarak ifade edilmiştir. Euro standartlarındaki düzenlemeler 

aşamalı olarak her geçen yıl çok daha sıkı hale getirilmiştir. Euro I standardıyla 

karşılaştırıldığında Euro VI standardında CO, HC, NOx ve PM emisyonları için izin 

verilen değerler sırasıyla %66, %76, %95 ve %98 oranlarında düşüş göstermiştir. Euro 

VI standardı ağır hizmet taşıtları için 1 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Delphi, 

2012).  

 
Çizelge 2.1. Ağır hizmet taşıtlarına yönelik Euro standartları (Delphi, 2012) 

 
 CO 

(g/kWh) 
HC 

(g/kWh) 
NOx 

(g/kWh) 
PM 

(g/kWh) 
Euro I 4.5 1.1 8.0 0.61 
Euro II 4 1.1 7.0 0.15 
Euro III 2.1 0.66 5.0 0.13 
Euro IV 1.5 0.46 3.5 0.02 
Euro V 1.5 0.46 2.0 0.02 
Euro VI 1.5 0.13 0.4 0.01 

 

Her geçen gün daha da düşürülen emisyon standartlarındaki değerler, araç 

üreticilerini taşıtlardan kaynaklanan kirletici emisyonları azaltmaya yönelik çalışmalara 

mecbur bırakmıştır. Onlarca yıldır gerçekleştirilen çalışmalarda motor tasarımı, 

elektronik kontrollü yakıt püskürtme sistemleri ve yakıt özelliklerinin iyileştirilmesi 

konuları üzerinde durulmuştur. Ancak bu çalışmalar standartların gerektirdiği emisyon 

değerlerini karşılayamamıştır. Arzu edilen emisyon değerlerinin sağlanması ancak 

egzoz sonrası emisyon kontrol sistemleri sayesinde gerçekleştirilebilmektedir. Emisyon 

kontrol sistemlerine sahip taşıtlar emisyon standartlarını sağlayabilmektedir. Emisyon 
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kontrol sistemleri ile kirletici emisyonlar, motor çıkışından sonra havaya salınmadan 

önce elimine edilebilmektedir (Bosch, 2005; Prasad, 2010). 

Dizel motorlardan kaynaklanan emisyonların sınırlandırılması için bir çok 

emisyon kontrol sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemlerden en önemlileri NOx 

emisyonlarının azaltılmasında kullanılan Seçici Katalitik İndirgeme (SCR), CO ve HC 

emisyonlarının azaltılmasında kullanılan Dizel Oksidasyon Katalizörü (DOC) ve is 

emisyonlarının azaltılmasında kullanılan Dizel Partikül Filtreleme (DPF)’dir. 

Bu bölümde dizel motorlarda kullanılan emisyon kontrol sistemleri ayrıntılı bir 

şekilde ele alınmıştır.  Özellikle ağır hizmet taşıtlarında yaygın olarak kullanımlarından 

dolayı DOC, DPF ve SCR sistemleri üzerinde durulmuştur.  

 

2.2.1. Dizel Oksidasyon Katalizörü (DOC) 

 

Dizel Oksidasyon Katalizörünün temel görevi CO ve HC (HC’dan türeyen 

aldehit, polinükleer aromatik hidrokarbon-PAH, çözünür organik partikül parçacıkları-

SOF dahil olmak üzere) emisyonlarını okside etmektir. Bunun yanı sıra DOC, karbon 

partiküllerine absorbe olan hidrokarbonların oksidasyonunu sağlayarak dizel partikül 

filtrenin işini kolaylaştırmaktadır (Chen ve Schirmer, 2003; Wang ve ark., 2008). 

Ayrıca DOC, SCR sistemiyle birlikte çalışarak NO emisyonlarını NO2’ye 

dönüştürmekte ve NO2:NOx oranını yükseltmektedir. DOC’de gerçekleşen 3 temel 

reaksiyon bulunmaktadır (Zheng ve Banerjee, 2009).  

 

CO + ½ O2 → CO2                                                                                                       (2.1) 

C3H6 + 9/2 O2 → 3 CO2 + 3H2O                                                                                  (2.2) 

NO + ½ O2 → NO2                                                                                                       (2.3) 

 

2.1 ve 2.2 no’lu denklemlerde CO ve HC emisyonlarının oksidasyonu 

sağlanarak CO2 ve H2O elde edilmektedir. Dizel egzoz gazı genellikle yanma odası 

içerisinde reaksiyona girmemiş olan ve %2 ila %7 aralığında değişen oksijen içeriğine 

sahiptir. DOC içerisinde gerçekleşen reaksiyonlarda bu oksijenden faydalanılmaktadır 

(Yu ve Kim, 2013). HC dönüşüm denkleminde propilen (C3H6) bileşimine yer 

verilmiştir. Propilen, egzoz gazındaki HC emisyonları içeriğinde %80 oranlarında yer 

alan ve kolayca oksitlenebilen hidrokarbonlardır. HC emisyonları içeriğinde, propilen 
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dışında %20’lik oranı temsil eden metan ve doymuş hidrokarbonlar yer almaktadır 

(Hiroyuki ve ark., 2011). 

 

 
 

Şekil 2.2. Dizel oksidasyon katalizörü (Reşitoğlu ve ark., 2015) 
 

DOC içerisinde gerçekleşen bir diğer reaksiyon 2.3 no’lu denklemde görüldüğü 

gibi NO emisyonun NO2 formuna dönüştürülmesidir. NOx içeriğinde bulunan NO2 

konsantrasyonu, DOC sonrasında yer alan DPF ve SCR sistemleri için büyük öneme 

sahiptir. Zira NOx içeriğinde bulunan NO2 konsantrasyonunun yüksek oranda olması 

DPF ve SCR verimliliğini arttırıcı bir etki yaratmaktadır. Motorun birçok çalışma 

şartlarında oluşan egzoz gazının NOx emisyonunda bulunan NO2 bileşimi %10 

civarındadır. DOC’nün bir fonksiyonu olarak, NO2: NO oranı termodinamik denge 

sayesinde yükseltilmektedir (Lee ve ark, 2008; Sampara ve ark., 2007). 

Sıcaklık, DOC verimliliğinde önemli bir etkiye sahiptir. HC ve CO 

emisyonlarının oksidasyonunun gerçekleşmesi için “light-off” adı verilen bir sıcaklığa 

erişilmesi gerekmektedir. Light-off sıcaklığı, katalizör içerisinde reaksiyonların 

başladığı egzoz gazı içeriğine, egzoz debisine ve katalizör özelliğine bağlı olarak 

farklılık gösteren sıcaklık değeri olarak tanımlanmaktadır. 

DOC aynı zamanda bir katalitik ısıtıcı olarak da kullanılmaktadır. CO ve HC 

emisyonlarının oksidasyonu bir ısının açığa çıkmasına yol açmaktadır. Bu ısı DOC 

çıkışında egzoz gazı sıcaklığının bir miktar artmasını sağlamakta ve egzoz gazı 

sıcaklığındaki artış DPF’nin rejenerasyonuna yardımcı olmaktadır. Katalizörde 

hacimsel olarak her %1’lik CO oksidasyonu, egzoz gazı sıcaklığında yaklaşık olarak 

+90 oC’lik bir artış sağlamaktadır (Bosch 2005). Sıcaklık artışının çok hızlı bir şekilde 

gerçekleşmesi katalizörde bir takım sıcaklık gradyanlarının oluşmasına yol 

açabilmektedir. Seramik taşıyıcıdaki gerilmelerden dolayı sıcaklık artışlarının 200 ile 

250 °C’den daha yüksek değerlerde olmaması gerekmektedir (Bosch 2005). 

Dizel Oksidasyon Katalizörleri genellikle bal peteği geometrisinde seramik ya 

da metal yapıdadırlar (Şekil 2.3). Bu katalizörler genellikle alümina oksit (Al2O3), 

seryum oksit (CeO2), zirkonyum oksit (ZrO2)  gibi ana yapıyı teşkil eden bir oksit 
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karışımı ile platin (Pt), paladyum (Pd) ve rodyum (Rh) gibi aktif katalitik soy metaller 

içermektedirler (Doleisch ve ark., 2004; Sampara, 2008). 

 

 
 

Şekil 2.3. Farklı yapı, şekil ve geometrilerdeki Dizel Oksidasyon Katalizörleri (Web-1; Twigg, 2011) 
 

Ana yapının temel görevi soy metaller için geniş bir yüzey alanı sağlamak ve 

yüksek sıcaklıklarda meydana gelen katalizör sinterlenmesini yavaşlatmaktır. Kaplama 

amacıyla kullanılan soy metallerin niteliği genellikle g/ft3 olarak belirtilen yükleme 

miktarlarına göre belli olmaktadır. Bu değer genellikle 50-90 g/ft3 aralığındadır. Son 

zamanlarda Pt ve Pd içeren katalizörler yaygın olarak kullanılmakta ve bu değerli 

metalleri içeriğinde barındıran katalizörler üzerine bir çok bilimsel çalışmalar 

gerçekleştirilmektedir (Haneda ve ark., 2011; Kim ve ark., 2003; Kolli ve ark., 2010; 

Wang ve ark., 2008; Wiebenga ve ark., 2012). 

DOC seçiminde en önemli parametreler, light-off sıcaklığı, dönüştürme 

verimliliği, sıcaklık dayanımı, toksik etkisi ve üretim maliyetidir. Ayrıca kanal 

yoğunluğu (cpsi (bir inç karedeki gözenek sayısı)), gözenekler arasındaki duvar 

kalınlığı ve dış ölçüleri, DOC niteliğinde önemli rol oynamaktadır. Gözenek sayısı ve 

duvar kalınlığı, katalizörün sıcaklık duyarlılığını, egzoz gazı geri basınç miktarını ve 

mekanik özelliklerini belirlemektedir (Zervas, 2008). 

DOC hacmi (Vc), egzoz gazının hacimsel olarak akışının bir fonksiyonu olarak 

tanımlanır ve motorun silindir hacmine (Vs) bağlı olarak deşiğim gösterir. Tipik bir 

DOC’de Vc/Vs oranı 0.6-0.8 aralığında olmaktadır. Egzoz gazının hacimsel olarak 

saatteki akış hızının (Vf (m3/h)) katalizör hacmine oranı (Vc (m3)) “space velocity” (SV 

(h-1)) olarak tanımlanmaktadır. Bu değer genellikle oksidasyon katalizörleri için 

150,000-250,000 h-1 aralığında değişim gösterebilmektedir (Bosch, 2005). 

Dizel Oksidasyon Katalizörleri 1970’li yıllardaki ilk bulunuşundan günümüze 

kadar önemli bir teknoloji olarak kalmayı başarmıştır (Wang ve ark., 2008). Dizel 

motorların kullanıldığı yeni model ağır hizmet taşıtları, ticari taşıtlar, yolcu taşıma 
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araçları vb. DOC ile donatılmaktadır. DOC’ndeki CO ve HC emisyon azalımı genel 

olarak %60-90 aralığında gerçekleşebilmektedir. 

 

2.2.2. Dizel Partikül Filtresi (DPF) 

 

DPF, 2000 yılından bu yana üretilen dizel taşıtlarda kullanılan bir teknolojidir. 

Egzoz gazında bulunan PM emisyonlarının filtre edilmesinde kullanılmaktadır. Bir filtre 

görevini üstlenerek egzoz emisyonundaki katı ve sıvı partikül madde emisyonlarını 

arındırmaktadır (Biswas ve ark., 2009; Keskin, A., 2011; Martirosyan ve ark., 2010). 

DPF malzemelerinin seçiminde yüksek sıcaklık dayanımı, termal gerilmelere karşı aşırı 

direnç, korozyon dayanımı ve mekanik dayanım karakteristikleri göz önünde 

bulundurulan faktörlerdir. DPF genellikle bu özellikleri sağlayabilen silikon karpit  

(SiC), kordierit (2MgO- 2Al2O3-5SiO2) veya metal yapıda üretilmektedir (Mutlu ve 

Keskin, 2011). Bu yapılar arasında, en çok SiC kullanılmaktadır.  

Sistemde filtrelemenin sağlanabilmesi için kanallar düzenli bir şekilde sondan 

bloklanmıştır. Egzoz gazının geçişine izin vermeyen çıkış tarafı tıkalı kanallar, bir filtre 

görevini üstlenen aradaki gözenekli duvar sayesinde gazı çıkış tarafı açık olan kanallara 

yönlendirmektedir. Bu esnada egzoz gazı içeriğinde bulunan partikül maddeler bu 

duvara yapışarak filtre edilmektedir (Şekil 2.4). DPF genellikle kare geometrisine sahip 

yüksek sayıda gözenekli ve birbirine paralel kanallara sahiptir. Kanal duvarı kalınlığı 

genel olarak 300 ila 400 μm aralığındadır. Kanal ölçüleri gözenek sayısına göre 

belirlenmektedir. Bu filtrelerde yaygın olarak kullanılan gözenek sayısı 100-300 cpsi 

arasında değişim göstermektedir (Kuki ve ark., 2004; Ohno ve ark., 2002; Tsuneyoshi 

ve Yamamoto, 2012). 

 

 
 

Şekil 2.4. Dizel partikül filtresinin yapısı (Reşitoğlu ve ark., 2015) 
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Filtrenin duvarları arasından egzoz gazının herhangi bir zorlanmaya maruz 

kalmaması için filtre optimum bir gözenek sayısına göre tasarlanmaktadır. Filtre, is 

emisyonlarıyla yeterli doygunluğa eriştiğinde kanal duvarları yüzeyinde is katmanı 

oluşmaktadır. Bu durum devam eden çalışma koşulları için yüksek verimli yüzey 

filtrelemesi sağlamaktadır. Ancak aşırı doygunluk önlenilmesi gereken bir durumdur. 

DPF, PM emisyonlarını bünyesinde yüksek miktarda biriktirdiği takdirde yakıt tüketimi 

artışı, motor arızası, filtre içerisinde gerilmeler gibi olumsuz etkilere yol açabilen bir 

geri basınç oluşturmaktadır. Bu olumsuz etkilerin önlenebilmesi için DPF bünyesinde 

biriktirdiği PM emisyonlarını yakarak dejenere etmelidir. 

DPF’lerde aktif ve pasif rejenarasyon adını alan iki farklı tip rejenerasyon biçimi 

bulunmaktadır. Aktif rejenerasyonda, filtrede biriken is partiküllerinin 550 oC ve daha 

üzeri sıcaklık değerlerinde kontrollü olarak oksijenle oksidasyonu sağlanmaktadır 

(Jeguirim ve ark., 2005). Bu rejenarasyon türünde biriken PM periyodik olarak 

elektrikli ısıtıcı veya alev esaslı bir yakıcı gibi farklı bir kaynaktan sağlanan ısıyla 

yakılmaktadır. Filtrede biriken partiküllerin yakılması, DPF’de bir basınç artışını 

meydana getirebilecek seviyedeki bir birikmenin (yaklaşık olarak %45) oluşması 

durumunda başlamaktadır.  

Yüksek rejenerasyon sıcaklıkları ve ısının sağlanabilmesi için büyük miktarda 

enerjinin kullanılması, aktif rejenerasyonun en büyük sorunları olarak gösterilmektedir. 

Filtrenin erime noktasına yakın sıcaklıklar, filtrede arıza oluşumuna yol açabileceği 

gibi, ısınma için gerekli olan enerjinin sağlanması da üretim maliyetini yükseltmekte ve 

bu sistemi kompleks hale getirmektedir. Bu olumsuz etkiler aktif rejenerasyon 

sisteminin tercih edilmesinde zorluklar yaratmaktadır. 

Aktif rejenerasyon sisteminden farklı olarak DPF’lerin pasif rejenerasyonunda, 

partikül maddelerin oksidasyonu egzoz gazı sıcaklığında gerçekleştirilebilmektedir. 

Partiküllerin yakılması ek bir yakıt ve ısıtma gerektirmeden katalitik reaksiyon 

prosesinde gerçekleşmektedir. 200 ila 450 oC’lik bir sıcaklık aralığında NO2 

emisyonlarının az bir miktarı, birikmiş olan karbon partiküllerinin oksidasyonunu 

gerçekleştirmektedir. Bu durum NO2’nin daha düşük sıcaklıklarda is emisyonlarını 

okside etmesini sağlayan sürekli rejenerasyonun (CRT) diğer bir ifadeyle pasif 

rejenerasyonun temel ilkesini oluşturmaktadır (Allansson ve ark., 2002; York ve ark., 

2007).  
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Şekil 2.5. Silisyum karbür yapıdaki DPF (Web-2) 
 

Pasif rejenerasyon türü basit ve etkili olmasının yanısıra yakıt tasarrufu da 

sağlamaktadır. Bu rejenerasyonda gerek taşıt operatörü gerekse motor kontrol ünitesi 

DPF’nin rejenerasyonu için herhangi bir işlem gerçekleştirmemektedir. Bu proseste 

genellikle DOC ile Silisyum karbürden oluşan filtre (Şekil 2.5)  kullanılmaktadır. 

DPF’den önce kullanılan DOC egzoz gazı içeriğindeki NO2/NO oranını yükselterek 

partikül maddelerin oksidasyon sıcaklığını düşürmektedir. NO2 oksijenden daha etkili 

bir oksidasyon sağlamakta ve bu durum pasif rejenerasyonlarda optimum bir verim 

artışı meydana getirmektedir (Johansen ve ark., 2007). 

 

2.2.3. Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) 

 

SCR teknolojisi özellikle ağır hizmet taşıtlarına yönelik geliştirilmiş bir 

sistemdir. Hafif hizmet taşıtlarının düşük egzoz sıcaklıklarına sahip olmasından dolayı 

bu taşıtlarda çok fazla tercih edilmemektedir. SCR sistemi ile egzoz gazında bulunan 

NOx emisyonları, bir katalizör eşliğinde amonyak (NH3) ile reaksiyona sokularak 

minimize edilmektedir (Biswas ve ark., 2009). Egzoz gazında NOx emisyonların 

katalitik olarak dönüştürülmesi sonucunda N2 ve su açığa çıkmaktadır. Amonyağın 

toksik etkisinden ve yüksek sıcaklıktaki ortamda reaksiyona girmeden yanmasını 

engellemek amacıyla, NH3 sulu üre çözeltisinden elde edilmektedir (Hamada ve 

Haneda, 2012; Moreno-Tost ve ark., 2008). Bu solüsyon kütlesel olarak %33 oranında 

üre çözeltisi (NH2)2CO ve %67 oranında saf sudan oluşmaktadır. 

Yüksek verimliliğin sağlanabilmesi için SCR katalizöründe biriken amonyak 

miktarının mümkün olduğunca kontrol edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yüksek 

miktarda arzu edilmeyen NH3 birikmesi meydana gelecektir. Bu birikmenin önlenmesi 

veya minimize edilmesi reaksiyonun gerektirdiği kadar amonyak püskürtülmesiyle 
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sağlanabilir (Majewsk ve Khair, 2006). Üre solüsyonunun egzoz gazı üzerine 

püskürtülmesiyle saf su yüksek sıcaklığın etkisiyle buharlaşmakta ve katı üre 

parçacıkları eriyerek ısıl çözünme reaksiyonu gerçekleşmektedir (Denklem 2.4) (Koebel 

ve ark., 2000; Yim ve ark., 2004). 

 

(NH2)2CO → NH3 + HNCO (ısıl çözünme)                                                                (2.4) 

 

Isıl çözünme reaksiyonunda NH3 ve izosiyanik asit açığa çıkmaktadır. NH3, 

SCR katalizöründe gerçekleşen reaksiyonlarda görev alırken izosiyanik asit hidroliz 

reaksiyonunda su ile reaksiyona girerek NH3 ve CO2 oluşturmaktadır (Denklem 2.5). 

 

HNCO + H2O → NH3 + CO2 (hidroliz)                                                                      (2.5) 

 

Isıl çözünme ve hidroliz reaksiyonları diğer reaksiyonlarından çok daha hızlı bir 

şekilde gerçekleşmektedir. Bu reaksiyonlar sonucunda bir molekül üreden iki molekül 

amonyak üretilmektedir (Chi ve DaCosta, 2005). Üre çözeltisinden amonyak üretiminde 

kullanılan reaksiyonların verimliliği büyük bir oranda egzoz gazı sıcaklığına bağlı 

olarak değişim göstermektedir.  Üre çözeltisinin erime sıcaklığı her ne kadar 133 oC 

olsa da farklı çalışmalarda ısıl çözünmenin başlama sıcaklığının 143, 152, 160 oC 

olduğu görülmüştür. (Calabrese ve ark, 2000; Linde, 2007; Oh ve ark., 2004; Schaber 

ve ark., 2004; Sun ve ark, 2001). Sulu üre çözeltisinden NH3 oluşumu enjektörden 

püskürtüldüğü anda başlasa da tam olarak NH3 dönüşümü katalizör girişine kadar 

tamamlanamamaktadır. Üreden NH3 ayrışımının toplamının yarısı katalizör girişinde 

tamamlanmış olmaktadır. Bu nedenle katalizör girişine kadar dönüşüm verimliliği 

teorik olarak %50 olmaktadır. Katalizörden önce gaz fazında gerçekleşen hidroliz 

reaksiyonları egzoz gazı sıcaklığına bağlı olarak dönüşüm verimliliğini 

yükseltebilmektedir (Chi ve DaCosta, 2005; Koebel ve ark., 2000). Isıl çözünme ve 

hidroliz reaksiyonlarından sonra SCR katalizöründe gerçekleşen reaksiyonlar aşağıda 

sıralanmıştır. 

 

4 NO +4 NH3+O2 → 4 N2+ 6 H2O                                                                               (2.6) 

2 NO + 2 NO2 + 4 NH3 → 4 N2 + 6 H2O                                                                     (2.7) 

6 NO2 + 8 NH3 → 7 N2 + 12 H2O                                                                                (2.8) 
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Bu denklemlerin reaksiyon hız değerleri “2.7 > 2.6 > 2.8” şeklinde sıralanabilir. 

2.7 no’lu denklemin reaksiyon hızı, diğer denklemlere göre daha yüksektir.  SCR 

sisteminden önce herhangi bir oksidasyon katalizörünün olmaması durumunda, diğer bir 

deyişle SCR sistemine giren NOx emisyonu, büyük bir oranda NO olarak doğrudan 

motordan geliyorsa, SCR sisteminde 2.6 no’lu reaksiyon gerçekleşmektedir. SCR 

sisteminden önce gereğinden büyük boyut ve kapasiteye sahip bir oksidasyon 

katalizörünün kullanılması durumunda NOx emisyonu büyük bir oranda NO2 yapısında 

olmakta ve 2.8 no’lu reaksiyon gerçekleşmektedir. Dolayısıyla reaksiyon hızı düşmekte 

ve NOx emisyonlarının dönüştürülme oranı azalmaktadır. SCR sisteminden önce 

kullanılan oksidasyon katalizörünün boyutu ve yükleme miktarı optimize edildiği 

takdirde, 2.7 no’lu reaksiyon gerçekleşmektedir. Reaksiyon hızının yüksek olmasından 

dolayı daha iyi bir NOx emisyonu dönüşümü sağlanmaktadır. NO:NO2 oranı 1:1 

olduğunda SCR sistemi maksimum performans göstermektedir  (Devarakonda ve ark., 

2008; Shost ve ark., 2008; Sluder ve ark., 2005). 

 

 
 

Şekil 2.6. DOC’ne sahip SCR sistemi (Reşitoğlu ve ark., 2015) 
 

Şekil 2.6, dizel oksidasyon katalizörünün de yer almış olduğu bir SCR sistemini 

göstermektedir. Zeolit ve vanadyum esaslı katalizörler SCR sisteminde yaygın olarak 

kullanılan katalizör türleridir. Katalizör seçiminde sıcaklık son derece önemli bir 

parametredir. Bakır zeolitler düşük sıcaklıklarda en iyi performansa sahipken, demir 

zeolitler yüksek sıcaklıklarda en iyi performansı sergilemektedirler (Hamada ve 

Haneda, 2012). 

SCR sistemi 200-600 oC egzoz sıcaklığı aralığında çalışabilmektedir. 

Reaksiyonlar genellikle yaklaşık 200 oC sıcaklıkta başlamakta ve maksimum NOx 

dönüşüm verimliliği yaklaşık 350 oC’de elde edilmektedir (Way ve ark., 2009). 200 
oC’nin altındaki egzoz gazı sıcaklık değerlerinde üre solüsyonunun ayrışım 
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reaksiyonları sonucu siyanür asit, biüre, melamin, amelide ve ameline gibi ürünler 

oluşabilmektedir. Bu ürünler egzoz borusu cidarlarında birikmekte ve istenilmeyen 

sonuçlar doğurabilmektedirler (Schaber ve ark., 2004). Bu gibi durumların önlenmesi 

için genellikle üre solüsyonunun püskürtülmesi 200 oC egzoz gazı sıcaklık değerinin 

üzerindeki değerlerde gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda 600 oC’nin üzerindeki 

sıcaklıklar da, amonyağın NOx emisyonlarıyla reaksiyona girmeden önce yanmasına ve 

dönüşümün oluşmamasına yol açmaktadır. 

V2O5-WO3/TiO2, Fe-ZSM5, Cu-ZSM5, Ag/Al2O3 katalizörleri SCR 

sistemlerinde en çok kullanılmakta olan ve üzerinde birçok çalışmaların yürütüldüğü 

katalizör türleridir. Cu-PPHs, CeO2-TiO2, Cu/Al2O3, NbCe, Fe-MFI yapıları da SCR 

sisteminde kullanılmakta olan diğer katalizör türleridir. Bu katalizörle ilgili 

gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların çoğunda NOx emisyonları dönüşüm verimliliği 

değerleri %90’ların üzerinde ölçülmüştür (Casapu ve ark., 2011; Oliveria ve ark., 2011; 

Shan ve ark., 2012).  

SCR sistemlerinde üre püskürtme şekli oldukça karmaşık ve önemlidir. Üre 

püskürtme şeklinin dönüşüm verimliliği üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla da 

birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda üre püskürtme şeklinin önemli bir 

parametre olduğu ve dönüşüm verimliliğini %10 kadar etkilediği görülmüştür.  

Her ne kadar alternatif püskürtme sıvısı olarak aminler (Methylamine 

(CH3NH2), ethylamine (CH3CH2NH2), propylamine (CH3CH2CH2NH2) ve butylamine 

(CH3CH2CH2CH2NH2)) çalışmalarda denenmiş olsa da hiçbiri piyasada AdBlue olarak 

adlandırılan üre solüsyonunun verimini sağlayamamıştır (Stanciulescu ve ark., 2010).  

 

2.3. Önceki Çalışmalar 

 

Bu kısımda bir önceki bölümde anlatılan emisyon kontrol sistemleri (DOC, DPF 

ve SCR) ile ilgili gerçekleştirilmiş olan önceki çalışmalara yer verilmiştir. Bu sistemler 

üzerine gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarda genellikle farklı katalizör tipleri ve 

boyutları üzerine yoğunlaşılmıştır. DOC ve DPF sistemlerinden farklı olarak SCR 

sisteminde püskürtme sıvısı, püskürtme basıncı ve zamanlaması parametreleri, üzerinde 

araştırmaların yapıldığı konulardır. 

He ve Yu (2005), Ag/Al2O3 katalizörünü SCR sistemlerinde kullanmışlardır. 

Daldırma yöntemiyle hazırlamış oldukları Ag/Al2O3 katalizörlerini, ilk olarak 120 oC 

sıcaklıkta ve 12 saat süreyle kurutmuşlar ve daha sonra 3 saat boyunca 600 oC sıcaklıkta 
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sinterlemişlerdir. Kütlece %2, %4, %6 ve %8 Ag oranına sahip dört farklı türde 

oluşturdukları katalizörlerin kimyasal özelliklerini belirlemiş ve NOx emisyonlarını 

dönüştürme oranlarını test etmişlerdir. Katalizörün ihtiva ettiği gümüş miktarı arttıkça 

yüzey alanında düşüş gözlemlenmiştir. Farklı sıcaklıklar, indirgeyiciler ve NOx 

değerlerinde gerçekleştirilen deneylerde, ağırlık olarak %4 oranında Ag ihtiva eden 

katalizörlerle maksimum NOx dönüştürme oranları elde edilmiştir. 

Moreno-Tost ve ark. (2008) ağır hizmet taşıtlarında, NOx emisyonlarını kontrol 

etmek amacıyla, SCR sistemlerine yönelik Cu-PPHs katalizörü hazırlamışlardır. 

Hazırladıkları PPHs yapılarının üzerine bakırı %1, %3 ve %7 oranlarında 

kaplamışlardır. Hazırladıkları katalizörleri 450 oC sıcaklıkta sinterlemişlerdir. Her bir 

katalizöre ait kimyasal özellikler belirlenmiştir. Gerçekleştirilen deneyler sonucunda, 

katalizördeki Cu oranının artmasıyla NOx emisyonlarının dönüşüm oranında artış 

sağlandığı görülmüştür. 

Shan ve ark. (2012), SCR sistemlerinde kullanılmak üzere CeO2-TiO2 katalizörü 

geliştirmişlerdir. Çökeltme yöntemiyle hazırladıkları CeO2-TiO2 katalizör maddesini 

100 oC’de bir gece boyunca kurutmuş ve 5 saat süreyle 500 oC sıcaklıkta yakarak toz 

haline getirmişlerdir. Daha sonra elde ettikleri katalizör maddesini, 300 cpsi’li bal 

peteği geometrisine sahip silindirik-kordiyerit yapıya bulamışlardır. Oluşturdukları 

katalizörü yine 100 oC’de bir gece boyunca kurutmuş ve 3 saat süreyle 500 oC sıcaklıkta 

sinterlemişlerdir. Oluşturulan CeO2-TiO2 katalizörünü kıyaslamak amacıyla, bu 

katalizöre ek olarak V2O5-WO3/TiO2 ve FeZSM-5 katalizörlerini de üretmişlerdir. 

Gerçekleştirilen testler sonucunda,  CeO2-TiO2 katalizörünün 250-450 oC sıcaklık 

aralığında %90’nın üzerinde NOx dönüşümü sağladığı gözlemlenmiştir. Ayrıca 

neredeyse tüm sıcaklıklarda CeO2-TiO2 katalizörü, V2O5-WO3/TiO2 ve FeZSM-5 

katalizörüne göre daha yüksek NOx dönüşümü sergilemiştir. 

Casapu ve ark. (2011) tarafından Niobia-Ceria (NbCe) yapısı SCR sisteminde 

katalizör olarak kullanılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda 250 oC sıcaklıkta %72 

oranında NOx dönüşümü sağlanırken, 300-450 oC sıcaklık değerlerinde NOx dönüşümü 

tam olarak gerçekleşmiştir. Üretilen bu katalizör, geleneksel TiO2 katalizörüyle, üre 

sıvısının hidroliz aktivitesiyle ilgili benzer özellikler göstermiştir. Ayrıca is oksidasyon 

sıcaklık derecesinde önemli miktarda düşüşler saptanmıştır. 

Wang ve ark. (2012) gerçekleştirdikleri deneysel çalışmada, CuSAPO-34 (bakır 

destekli silisyum alüminyum fosfat) katalizör üretimi esnasında hidroflorik asit 

kullanımının NOx dönüşüm verimliliği üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Laboratuar 
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ortamında dizel motor egzozunu temsil eden bir reaktör oluşturulmuş ve üretilen 

katalizörler bu reaktör içerisine yerleştirilerek test edilmiştir. Sonuçlar CuSAPO-34 

hazırlanışı esnasında hidroflorik asit kullanımının kristalleşmeyi hızlandırdığını ve 

yapının bağıl kristalliliğini geliştirdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca özgül gözenek 

hacmi, BET (Brunauer-Emmelt-Teller) yüzey alanı ve yapının katalizör yükleme 

miktarı hidroflorik asit kullanımıyla artış göstermiştir. 24 saatlik kristalleşme süresinde 

yapının katalizör yükleme miktarı hidroflorik asit yokluğunda %13.6 iken hidroflorik 

asit kullanımıyla bu oran %20.3 olarak elde edilmiştir. NOx dönüşüm verimliliği, 

hidroflorik asit kullanımıyla önemli miktarlarda artış göstermiştir. 

SCR sisteminde püskürtülecek olan üre solüsyonunun kontrol edilmesine 

yönelik deneysel bir çalışma gerçekleştiren Hsieh ve Wang (2011), DOC ve DPF ile bir 

dizel motora uyarlanan SCR emisyon kontrol sistemini test etmişlerdir. SCR sisteminde 

demir zeolit yapıya sahip iki katalizör kullanılmıştır. Sistemde, ilk katalizör girişi, iki 

katalizör arası ve ikinci katalizör çıkışında olmak üzere üçer adet NOx ve NH3 sensörü 

konumlandırılmıştır. Bu sensörlerin ölçüm karakteristiklerini test etmek amacıyla bir 

gaz analiz cihazından faydalanılmıştır. SCR katalizörleri ve sensörler test edilerek elde 

edilen sonuçlar sistemin kontrol edilmesi amacıyla bir model oluşturulmasında 

kullanılmıştır. Deney sonuçları, hazırlanan modelin, sistemin çalışmasını son derece 

uyumlu bir şekilde gerçekleştirdiğini ortaya koymuştur. 

Chen ve Schirmer (2003), iki aşamalı olarak gerçekleştirdikleri teorik çalışmada, 

katalitik dönüştürücülerin tasarım optimizasyonlarına yönelik bir model oluşturmuş ve 

daha sonra oluşturdukları bu modele ait bir CFD simülasyonu hazırlamışlardır. 

Simülasyonda yüksek güce sahip bir dizel motora ait DOC örnek alınırken, egzoz gazı 

kütle akış hızı 8.4 kg/s, egzoz gaz sıcaklığı 420 oC, türbülans yoğunluğu %5, hidrolik 

çap 0,82 m olarak kabul edilmiştir. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda oluşturulan 

modelleme ve simülasyonun, katalitik dönüştürücülerin performansının 

değerlendirilebilmesinde olumlu bir etki oluşturduğu belirlenmiştir. 

Ström ve ark. (2011) gerçekleştirdikleri teorik çalışmada, CFD simülasyonunda 

kullanılmak üzere, SCR sistemindeki ürenin püskürtülmesine yönelik modellemeler 

yapmışlardır. Bu kapsamda egzoz borusu üzerine yerleştirilen bir enjektörün, direk 

olarak egzoz gazı üzerine üre solüsyonunu püskürtmesi ve bu püskürtme sonucunda 

oluşan etkileşimler modellenmiştir. Modellemelerde ürenin ayrışma sıcaklığı 425 K, 

enjektörün püskürtme miktarı 2.5 g/s, püskürtme hızı 17.75 m/s olarak kabul edilmiş, 

düşük ve yüksek olmak üzere iki farklı gaz akışı ele alınmıştır. Egzoz borusu üzerinde 
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oluşan sıvı katman, püskürtme sonucu oluşan damlacıklar ve bu damlacıkların 

ayrışması, damlacıklarda oluşan ısı transferleri, sürükleme katsayısının etkileri gibi 

konularda matematik model geliştirilmiştir. Çalışmada temel olarak, SCR sisteminde 

üre püskürtülmesine yönelik oluşturulacak CFD simülasyonunda kullanılmak üzere, 

elverişli ve karmaşık olmayan bir model geliştirilmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak 

gerçekleştirilen CFD simülasyonunda modellemenin son derece önemli bir etki yarattığı 

saptanmıştır. 

Abu-Jrai ve Tsolakis (2007), SCR sisteminde H2 ve CO’in NOx emisyonu 

dönüşümü üzerindeki etkisini incelemişlerdir. SCR sisteminde %1 oranında Pt içeren 

Al2O3 katalizörü kullanılmıştır.  Sistem birçok farklı parametrede test edilmiştir. 200-

300 oC aralığında %60’lara varan NOx emisyonu dönüşümü sağlanmıştır. Testler 1200 

ve 1500 d/d motor devirlerinde, %25, %50 ve %75 motor yüklerinde gerçekleştirilmiş 

ve her bir motor yük ve hız şartında egzoz gazında bulunan bileşimler tespit edilmiştir. 

Motor yükü arttıkça NOx emisyonu dönüşüm verimliliğinde azalma saptanmıştır. Test 

motorunda kullanılan EGR sistemi NOx dönüştürme oranında artış sağlamıştır. Egzoz 

gazında bulunan H2 bileşiminin artışı, özellikle 250 oC sıcaklık değerinin altındaki 

değerlerde, NOx emisyonlarının dönüşüm verimliliğini arttırmıştır. Bu çalışmaya paralel 

olarak gerçekleştirilen bir diğer çalışmada aynı deney düzeneğine benzer bir düzenek 

kullanılarak ve EGR sistemi revize edilerek, farklı sıcaklıklarda H2 ve CO’in NOx 

dönüşümü, yanma verimliliği, yakıt tüketimi ve emisyonlar üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Yapılan testler sonucunda, NOx emisyonlarında %87 oranlarına varan 

düşüşler gözlemlenirken, genel olarak özgül yakıt tüketimi değerlerinde azalmalar 

saptanmıştır (Abu-Jrai ve ark., 2007). 

NOx ve partikül madde emisyon tutucularının üç boyutlu olarak modellenmesi 

konusunda bir çalışma yürüten Benjamin ve Roberts (2007), CFD paket programından 

faydalanarak gözenekli ortam yaklaşımıyla bir modelleme gerçekleştirmişlerdir. 

Geleneksel yaklaşımlardan farklı olarak bu çalışmada tek bir gözenek yerine, 

modelleme tüm gözenekli yüzey boyunca uygulanmıştır. Modellemede geleneksel CFD 

Star-CD 3.15 versiyon paket programı kullanılmıştır. Katalizörde cereyan eden 

kimyasal reaksiyonlardan yola çıkılarak modellemede kullanılan denklemler 

türetilmiştir. Katalizör giriş ve çıkışındaki akış hareketleri, yaygın olarak kullanılan 

Navier-Stokes yöntemindeki Reynolds ortalamalarıyla çözümlenmiştir. Modelleme 

sonucu elde edilen değerlerin karşılaştırılmasını sağlayabilmek için emisyon kontrol 

sistemi, 2 lt. hacme sahip bir dizel motora uyarlanmış ve CO, NO, NOx emisyonlarını 
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tespit etmek için gaz analiz cihazları kullanılmıştır. Testler sonucunda elde edilen 

değerler, modelleme sonucunda elde edilen değerlerle benzerlik göstermiştir. Sonuç 

olarak gözenekli ortam yaklaşımının, dizel motorlarda kullanılan emisyon kontrol 

sistemlerine uygulanmasının önemli avantajlar sağladığı saptanmıştır. 

Kim (2006) gerçekleştirdiği çalışmada SCR sisteminin çalışmasına yönelik tek 

boyutlu matematik model geliştirmiş ve bu matematik modelle elde edilen sonuçları 

gerçek test sonuçlarıyla karşılaştırmıştır. Matematik modellemede ilk olarak gaz ve 

yüzey sıcaklıklarına yönelik enerji denklemleri oluşturulmuştur. SCR sisteminde 

cereyan eden kimyasal reaksiyonlardan yola çıkarak NOx dönüşüm verimliliği üzerine 

hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. Model sonuçlarıyla deney sonuçları birbirlerine 

yüksek oranda benzerlik göstermiştir. 

Nguyen ve ark. (2010), SNCR ve SCR sistemlerinin birlikte kullanımının NOx 

emisyon dönüşümleri üzerindeki etkisini test etmişlerdir. Testlerin geçekleştirilmesi için 

bir deney düzeneği kurulmuştur. Bu deney düzeneğinde egzoz gazı ilk olarak SNCR 

sistemine girmekte ve daha sonra bir ısı değiştiricisiyle sıcaklığı düşürüldükten sonra 

SCR sistemine geçiş yapmaktadır. SNCR sisteminde NOx emisyonları, herhangi bir 

katalizör olmaksızın yüksek sıcaklıklarda NH3 ile tepkimeye sokularak 

dönüştürülmüştür. SCR sisteminde ise bal peteği geometrisine sahip geleneksel V2O5-

WO3/TiO2 katalizörü kullanılmıştır. Sistemde püskürtme sıvısı olarak, %5 oranında üre 

ve %95 oranında su içeren solüsyon kullanılmıştır. SNCR çıkışında, NOx 

emisyonlarındaki dönüşüm oranı, 940 oC’de %81 olarak ölçülürken, SCR çıkışında bu 

değer %91 olarak belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca CFD programı kullanılarak sistemin 

çalışmasına yönelik bir model oluşturulmuştur. Hazırlanan modelde elde edilen 

sonuçlar ile test sonuçları karşılaştırılmıştır. Genel olarak incelendiğinde değerler 

birbirleriyle benzerlik göstermiştir. SCR ve SNCR sistemlerinin kombine halde 

kullanılmasıyla, NOx dönüşüm verimliliğinde ve katalizördeki amonyak birikmesinde, 

SNCR sistemine göre iyileşmeler saptanmıştır. Aynı zamanda karma sistemin, SCR 

sistemine göre daha düşük maliyete sahip olduğu görülmüştür. 

SCR sisteminde püskürtülecek üre miktarının kontrol edilmesine yönelik bir 

çalışma gerçekleştiren Herman ve ark. (2009), konuyla ilgili bir kontrol algoritması 

oluşturmuşlardır. Oluşturulan bu algoritma, uygun olmayan püskürtmeden kaynaklanan 

olumsuzlukları engellemek amacıyla geri beslemeli (kapalı döngü) olarak 

gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen kontrol yaklaşımının avantajlarının belirlenmesi 

amacıyla oluşturulan algoritma bir deney düzeneğinde test edilmiştir. Testlerde 
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elektrikli bir dinamometreye montajı gerçekleştirilmiş, 6,6 lt hacme sahip 8 silindirli bir 

dizel motor kullanılmıştır. Emisyon kontrol sistemi olarak SCR ile birlikte DOC ve DPF 

bileşenleri de sistemde yer almıştır. SCR sisteminde, 300 cpsi gözeneğe sahip bakır 

zeolit katalizör tercih edilmiştir. Yapılan deneyler sonucunda geliştirilen kontrol 

algoritmalarının optimizasyonları sağlanarak SCR sistemine yönelik en uygun kontrol  

modeli oluşturulmuştur. 

Xu ve McCabe (2012), Ford Motor Şirketi ile birlikte yürüttükleri çalışmada, 

2007-2008 yıllarında Ford şirketinin katalizör üreticisine ait olan ve 2. nesil olarak 

adlandırılan LNT (lean NOx traps) ve SCR sistemlerinin birlikte kullanıldığı, dizel 

motora ait emisyon kontrol sistemi üzerinde çalışma yapmışlardır. Sistem, önceki 

örnekleriyle dayanıklılık, performans ve maliyet karakteristiklerine göre 

karşılaştırılmıştır. Yapılan testler sonucunda, LNT ve SCR sistemlerinin birlikte 

kullanılmasıyla, LNT katalizöründe sülfatlaşmanın dejenerasyonu daha düşük 

sıcaklıklarda gerçekleştirilmiş, LNT katalizöründe kullanılan platin miktarı azaltılmış ve 

dolayısıyla maliyet düşürülmüştür. Sistem, uzun süre çalışmadan sonra bile yüksek 

performans göstermiş ve SCR katalizörü sayesinde hidrokarbon oksidasyon 

verimliliğinde gelişme sağlanmıştır. 

Emisyon kontrol sistemlerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren 

Brück ve ark. (2009) ilk olarak sistemin CFD simülasyonuna yönelik literatür 

çalışmaları gerçekleştirmiş ve daha sonra hazırladıkları deney düzeneğinde DOC, PM-

Metalit ve SCR bileşenlerinden oluşan emisyon kontrol sistemini test etmişlerdir. 

Sistemde Adblue enjektörünün püskürtme noktasının devamında yer alan PM-Metalit, 

üre solüsyonunun hidroliz ve ısıl çözünme olaylarını hızlandırmak ve ayrıca amonyağın 

SCR katalizöründe düzgün dağılımını sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Emisyon 

kontrol sisteminde kullanılan DOC, PM-Metalit ve SCR bileşenlerinin katalizör 

boyutları sırasıyla 1.85 lt, 4.16 lt, 7.23 lt olarak belirlenmiştir. Testlerin 

gerçekleştirilmesinde bir dinamometreye montajı gerçekleştirilmiş 107 kW güce sahip 

bir dizel motor kullanılmıştır. Teste başlanmadan önce sistem 50 saat boyunca 

çalıştırılmıştır. Yapılan testler sonucunda is ve NOx emisyonlarının maksimum 

dönüşüm oranları sırasıyla %70 ve %90 olarak tespit edilmiştir. 

Yu ve Kim (2013), ağır hizmet taşıtlarına yönelik olarak, vanadyum esaslı 

katalizörün kullanıldığı SCR sisteminde, NOx dönüşüm oranının belirlenmesi amacıyla 

bir model geliştirmişlerdir. Modelde gaz fazında iletim, taşınım ve difüzyon transferleri, 

sınır katmanı boyunca kütle ve enerji transferleri, kaplama kalınlığında difüzyon, katı 
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maddede ise iletim ile ısı transferi olaylarının gerçekleştiği varsayılmıştır. SCR 

sisteminde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlara ait genel denklemlerden de 

faydalanılarak oluşturulan matematik modelle çeşitli parametrelerin (akış hızı, O2, H2O, 

NO2 ve NH3 konsantrasyonları) NOx dönüşümü üzerindeki etkisi araştırılmış ve elde 

edilen sonuçlar literatürdeki mevcut değerlerle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak akış hızı, 

H2O konsantrasyonu ve NH3/NOx değerlerinde oluşan düşüş ile O2 ve NO2/NOx 

değerlerindeki artış eğilimlerinin, NOx dönüşüm verimliliğinde iyileştirici bir etki 

yarattığı saptanmıştır. 

Pontikakis ve Stamatelos (2001), Euro-3 ve Euro-4 emisyon standartlarına 

yönelik olarak kullanılan katalitik egzoz sistemlerinin matematik modellenmesi 

üzerinde çalışma yürütmüşlerdir. Tek boyutta gerçekleştirilen modelleme, üç yönlü 

katalitik dönüştürücülere uyarlanmıştır. Katı ve gaz fazlarda cereyan eden kütle ve ısı 

transferlerine yönelik denklemler oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen modellemeyle 

emisyon kontrol sistemlerinin, katalizör boyutu ve konumu, içeriğindeki değerli metal 

miktarının değişimi, kaplama kalınlığı, ana taşıyıcı yapıdaki değişimlerine göre 

optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. 

Katalizörlerin modellenmesi ve simülasyonu konusunda bir çalışma 

gerçekleştiren Stepanek ve ark. (2012), bir boyutlu kanal modellerini üç boyutlu CFD 

göstergelerine uyarlamışlardır. Teorik olarak gerçekleştirilen çalışmada emisyon kontrol 

sistemlerinin üç boyut modellemelerine yönelik alternatif bir yaklaşım sunulmuştur. Bu 

yaklaşım üç boyutlu CFD yazılımı ile katalizör kanallarında gerçekleşen prosese 

yönelik verimli bir çözüm gerçekleştiren kullanıcı tanımlı tek boyutlu kanal modelinin 

kombinasyonundan oluşmuştur. Geliştirilen CFD yazılımıyla, kanallarda gerçekleşen 

akış hareketleri ve her bir kanal aralığında cereyan eden ısı transferi hesaplanarak tipik 

kanallara yönelik tek boyutta oluşturulan modellemenin çağrıları yönetilmiştir. 

Kanallarda gerçekleşen her türlü proses daha sonra tek boyut modellemeyle 

simülasyona dönüştürülmüştür. Bu yaklaşım tek boyutlu modelleme ile 3 boyutlu 

simülasyon arasında bir uyuşma olduğunu göstermiştir. 

Lopez ve ark. (2009) gerçekleştirdikleri çalışmada, SCR sistemi ile EGR+DPF 

sistemini karşılaştırmışlardır. Bu amaçla sadece SCR sistemine sahip bir otobüs ile 

EGR+DPF sistemine sahip bir otobüsü gerçek çalışma koşullarında farklı yakıtlar 

kullanarak test etmişlerdir. Her bir otobüs dizel, B20 (%20 Biyodizel+%80 Dizel) ve 

biyodizel yakıtlarının her biriyle test edilmiştir. Yapılan testler sonucunda SCR 

sistemine sahip olan otobüs, EGR+DPF sistemine sahip olan otobüse göre CO2, THC, 
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NOx emisyonlarının azaltılmasında daha yüksek performans sergilerken, CO ve PM 

emisyonlarında daha düşük performans göstermiştir. Biyodizel yakıtının kullanılmasıyla 

yakıt tüketiminde artış gözlemlenmiştir. Her üç yakıt türü içinde, SCR sistemine sahip 

taşıtın yakıt tüketimi, EGR+DPF sistemine sahip olan taşıta göre daha düşük değerlerde 

ölçülmüştür. 

Miao ve ark. (2009), ilk çalışması soğuk olan bir dizel motorda kullanılan SCR 

sisteminin performansını arttırmaya yönelik bir çalışma yürütmüşlerdir. 

Gerçekleştirdikleri bu çalışmada SCR katalizörünün, NOx emisyonlarını dönüştürmek 

için gerekli olan reaksiyon sıcaklığına, kısa sürede ulaşması amaçlanmıştır. SCR 

katalizörünün kısa sürede arzu edilen reaksiyon sıcaklığına erişebilmesi için SCR 

katalizöründen önce dizel oksidasyon katalizörü yerleştirilmiştir. Ayrıca SCR sisteminin 

motora olan uzaklığı azaltılmış ve sistem elektrikli ısıtıcıyla da ısıtılarak reaksiyon 

sıcaklığına çok daha kısa sürede erişilmesi sağlanmıştır. Sistemde cereyan eden ısı 

transferi prosesinden yararlanılarak bir model oluşturulmuştur. Modelde, enerji 

transferinin sıcak egzoz gazlarından katı yüzeylere (DOC, borular ve SCR) doğru 

olduğu kabul edilmiş ve dizel oksidasyon katalizöründe, CO ve HC emisyonlarının 

oksidasyonu sonucunda açığa çıkan ısı da göz önünde bulundurulmuştur. Toplam ısı 

transferi katsayısı denkleminden yola çıkılarak, çalışmada kullanılan egzoz emisyonu 

kontrol sistemlerine yönelik; (mC)s(∂Ts/∂t)=(ṁC)g(Tg,in-Tg,out)+Qsource,Qloss enerji 

denklemini oluşturmuşlardır. Elde ettikleri bu denklemden DOC sistemine yönelik; 

Qrxn=∑ ṁYkinletf(T)Δhk denklemi geliştirilmiştir. Aynı zamanda, boruda oluşan ısı 

kaybının hesaplanmasında; Qsink=hA(Ts-T∞)+ɛσA(Ts
4- T∞

4) denklemi kullanılmıştır. 

Matematik model ile deneysel sonuçlardan elde edilen veriler birbirleriyle 

karşılaştırılmıştır. Genel olarak veriler birbirleriyle benzerlik göstermiştir. 

Oliveira ve ark. (2011) üç aşamalı olarak gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmada, 

demir ve bakır esaslı zeolit yapıya sahip katalizörlerin NOx emisyonlarını dönüştürme 

oranlarını araştırmış ve yapay sinir ağlarını kullanarak bu araştırmaya yönelik bir model 

oluşturmuşlardır. İlk aşamada, geleneksel vanadyum esaslı katalizör ile bakır ve demir 

zeolitlerin, farklı sıcaklıklarda, akış hızlarında egsoz gazında bulunan oksijen, su ve SO2 

miktarlarına bağlı olarak NOx emisyonu dönüştürme verimliliği üzerinde deneysel 

çalışılmıştır. İkinci aşamada, ilk evrede elde edilen verilerle, giriş (akış hızı, egzoz gazı 

sıcaklığı, oksijen, sülfür dioksit, su, NOx ve NH3 konsantrasyonları)  ve çıkış (dönüşüm 

verimliliği, N2O oluşumu, amonyak dönüşüm verimliliği) değerleri arasındaki 

matematiksel korelâsyon kullanılarak yapay sinir ağları geliştirilmiştir. Son aşamada 



 

 

28

geliştirilen bağıntılar, bir taşıt yol simülatörüne uyarlanarak hafif ve ağır hizmet 

taşıtlarında SCR sistemi test edilmiştir. Testlerde kullanılan zeolitlerdeki bakır ve demir 

oranları, her ikisi için ayrı ayrı toplam ağırlığın %2 ve %4 miktarında belirlenmiştir. 

Testler 30-550 oC aralığında, %2-17 O2, %0-16 H2O, 0-50 ppm SO2, 150-1600 ppm NO 

ve 150-1600 ppm NH3 baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Vanadium esaslı katalizörle, 

ağırlıkça %2, %4 oranlarında bakır ve demir içeren zeolitler olmak üzere toplamda 5 

katalizörle 600 ölçüm yapılmıştır. Yapılan ölçümler sonucunda, vanadyum esaslı 

katalizörün en iyi NOx dönüşümünü sağladığı gözlemlenmiştir. Tüm katalizörler en iyi 

dönüştürme oranlarını 400 oC sıcaklıkta göstermiştir. 400 oC sıcaklıktan sonra, özellikle 

bakır içerikli katalizörün NOx dönüşümünde ciddi düşüşler meydana gelmiştir. 

SCR sistemlerinde üre sıvısının püskürtülme şeklinin amonyak oluşumu 

üzerindeki etkisini inceleyen Thirumal ve Gunasekaran (2011), CFD kullanarak 

konuyla ilgili nümerik bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada temel olarak, üre 

solüsyonunun püskürtülmesinin optimizasyonunun sağlanması hedeflenmiştir. 

Amonyağın heterojen ve geçici şartlarda buharlaşmasına yönelik gerçekleştirilen sayısal 

hesaplamalarda, Navier-Stokes denklemlerinden yararlanılmıştır. Hesaplamalar tek bir 

gözenek ele alınarak yapılmamış, tüm katalizöre yönelik gerçekleştirilmiştir. Gaz 

fazındaki hız, sıcaklık, basınç, derişim denklemlerinin elde edilmesinde momentum ve 

enerji denklemlerinden faydalanılmıştır. Püskürtme parametrelerinin irdelenmesi için 

standart, gözenekli olmayan ve uzunluğu diğerlerine göre yüksek olan üç farklı 

katalizör ele alınarak bunlara yönelik simülasyonlar oluşturulmuştur. Gözenekli 

olmayan katalizör diğerleriyle kıyaslandığında maksimum amonyak derişimi 

göstermiştir. Püskürtme yeri katalizöre yaklaştıkça amonyağın buharlaşmasında artış 

gözlemlenirken katalizör içerisindeki dağılım heterojen hale gelmiştir. 

Manigrossa ve ark. (2012), SCR sisteminin verimliliğini artırmasında dizel 

oksidasyon katalizörünün histeriz etkisini incelemişlerdir. Bu amaçla DOC, DPF ve 

SCR sistemlerinin birlikte kullanıldığı bir emisyon kontrol sistemi geliştirilmiştir. DOC 

sisteminde, Pt/Pd/Al2O3 katalizörü kullanılmıştır. Çalışmada 750 ve 800 oC sıcaklıkta 5 

saat süreyle yaşlandırılmış iki katalizör ile herhangi bir yaşlandırılmaya maruz 

bırakılmayan bir katalizöre ait karakteristik özellikler belirlenerek her bir katalizörün 

NOx dönüştürme oranları belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, herhangi bir 

yaşlandırılmaya maruz bırakılmayan katalizörlerin NO dönüştürme oranlarının daha 

yüksek değerlerde olduğu saptanmıştır. 



 

 

29

Zervas (2008), EGR sistemine sahip olan Euro 4 normundaki bir yolcu taşıtında 

DOC sisteminin farklı konfigürasyonlarda dizel motora uyarlanmasıyla CO ve HC 

kirleticilerindeki değişimi gözlemlemiştir. Taşıtta, egzoz çıkışında bulunan orijinal 0,8 

L hacme sahip dizel oksidasyon katalizörüne ek olarak, egzoz manifoldunun her bir 

egzoz kanalına 0,06 L hacimli birer katalizör ve EGR portundan önce 0,8 L hacme 

sahip bir katalizör konumlandırılmıştır. Yapılan testler sonucunda EGR portundan önce 

yerleştirilen dizel oksidasyon katalizörü özellikle HC emisyonlarını önemli derecede 

azaltmıştır. Her bir silindirin egzoz kanalına yerleştirilen katalizörler, bu bölgede egzoz 

gazının yüksek hızlarda olmasından dolayı, yüksek egzoz gazı sıcaklığına rağmen düşük 

oksidasyon verimliliği sergilemişlerdir. Genel olarak bakıldığında farklı türlerde 

gerçekleştirilen konfigürasyonlar CO ve HC emisyonlarının azaltılmasında olumlu etki 

yaratmışlardır. 

Lee ve ark. (2008), ağır hizmet taşıtlarında kullanılan dizel motorlarda, DOC ve 

DPF’nin hacimsel oranlarının (DOC/DPF) ve katalizör yükleme miktarının PM ve NOx 

emisyonları üzerindeki etkisiyle ilgili matematik model oluşturmuşlardır. Sayısal 

modelleme sistemin rejenerasyon sırasındaki termal davranışlarını ve NO’ların NO2’ye 

dönüşüm verimliliğini belirlemek amacıyla bir boyutlu olarak gerçekleştirilmiştir. DOC, 

DPF ve DOC-DPF modellemelerinin simülasyon sonuçları, modellemenin 

doğruluğunun belirlenmesi amacıyla deney sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. DOC’un 

ihtiva ettiği katalizör miktarı ile DOC ve DPF’nin hacimsel oranının, basınç düşüşü, 

dönüşüm verimliliği, partikül maddenin oksidasyon oranı üzerindeki etkisi sayısal 

olarak araştırılmıştır. Sonuç olarak aynı çap ölçüsüne sahip DOC ve DPF’nin hacimsel 

oranının 1,5 olduğu durumda, maksimum dönüşüm verimliliği ve is oksidasyonu elde 

edilmiştir. Dizel motorun, 2200 d/d ve 175 kW çalışma koşullarında yaklaşık olarak 55 

g/ft3 Pt miktarının ve 5,3 m2/g Pt yüzeyinin, maksimum dönüşüm verimliliğiyle is 

oksidasyonunun sağlanması için yeterli olduğu yapılan çalışmalar sonucunda 

saptanmıştır. Sistemde kullanılan DOC, 300 cpsi özelliğe sahip 266 mm çapta ve 

yaklaşık olarak 610 mm uzunluğa sahip iken, DPF 200 cpsi gözenek sayısına, 266 mm 

çap ölçüsüne ve yaklaşık 305 mm uzunluğa sahiptir. Testlerin uygulanmasında 6 

silindirli 8.1 lt hacme sahip common rail püskürtme sistemli bir dizel motor 

kullanılmıştır. DOC için gerçekleştirilen modellemede; akış karakteristikleri, malzeme 

özellikleri ve reaksiyon dönüşümlerinin DOC’nün tüm kanallarında uniform olduğu 

kabul edilmiştir. Radyal yöndeki termal gradyanlar göz ardı edilerek yine bu yöndeki 

dış duvar tamamen yalıtılmış olarak ele alınmıştır. Kaplama kalınlığı oldukça ince 
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olduğundan dolayı kaplama yüzeyindeki sıcaklıkla ana malzeme yüzey sıcaklığının eşit 

olduğu kabul edilmiştir. Katalitik reaksiyonların kaplama yüzeyinde gerçekleştiği 

varsayımıyla modelleme gerçekleştirilmiştir. 

Kolli ve ark. (2010) gerçekleştirdikleri deneysel çalışmada sülfür ve kalsiyumun, 

Pt/Al2O3 dizel oksidasyon katalizör aktifliği üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Bu 

bağlamda toz halindeki Pt/Al2O3 katalizörleri su, sülfür, sülfür-su, kalsiyum-su ve 

sülfür-kalsiyum-su ile yaşlandırılmıştır. Sülfür, kalsiyum ve suyun Pt/Al2O3 

katalizörünün performansı üzerindeki etkisini belirleyebilmek için BET, TEM-EDS, 

XPS, ICP-OES, ASS analizleri ve katalitik aktivite testleri gerçekleştirilmiştir. ICP-

OES ve EDS sonuçları, sülfürün ön yüzeyde biriktiğini göstermiştir. AAS ve EDS 

sonuçları, kalsiyum ve sülfür-kalsiyum ile işleme sokulmuş Pt/Al2O3 katalizörlerinde 

bulunan kalsiyum miktarının çok az miktarda olduğunu göstermiştir. Tüm durumlarda 

özgül yüzey alanı, işlem sonrası azalma göstermiştir. Sülfür ve sülfür-su ile işlemden 

geçirilen katalizörlerin, CO ve propan dönüşümlerinde reaksiyon başlama sıcaklık 

değeri, herhangi bir işleme tabi tutulmayan katalizöre göre daha yüksek derecelerde 

saptanmıştır. Bu değer su, kalsiyum ve sülfür-kalsiyum ile yaşlandırılan katalizörlerde, 

herhangi bir işleme tabi tutulmayan katalizör değeriyle benzer seviyelerde ölçülmüştür. 

TEM-EDS analiz sonuçlarında Pt partikül boyutu ve alüminyum oksit tabakasına ait 

mikro yapının önişlemler sonucunda bir değişikliği uğramadığı saptanmıştır. C3H6 ve 

CO emisyon dönüşümleri açısından incelendiğinde sülfürün kullanımıyla dönüşüm 

oranlarında önemli azalmaların gerçekleştiği belirlenmiştir. 

DOC ve C-EGR sistemleri üzerine CFD kullanarak modelleme ve simülasyon 

geliştiren Karthikeyan ve ark. (2011), elde ettikleri sonuçları deneysel sonuçlarla 

kıyaslamışlardır. C-EGR sisteminde egzoz gazının sıcaklığını düşürmek amacıyla, 

motor performansını etkilemeyen oluklu soğutucu borular kullanılmıştır. Çalışmada 

egzoz gazı akışı, DOC’de oluşan basınç düşmesi, soğutucu ince borularda oluşan 

sıcaklık değişimleri ve EGR soğutucusundaki basınç dağılımları parametrik olarak 

incelenmiştir. DOC sisteminde katalizör malzemesi olarak platin ve paladyum 

kullanılmıştır. DOC’de oluşan akış hareketleri ve C-EGR’deki soğutma verimliliğinin 

bulunması amacıyla CFD analizi gerçekleştirilmiştir. Meşlemeler ICEM CFD 

kullanılarak oluşturulurken, geliştirilen denklemlerin çözümünde CFX çözücüsünden 

faydalanılmıştır. DOC dış duvarlarında ışınım ve taşınım ile ısı transferinin olduğu 

kabul edilmiştir. Isı taşnım katsayısı 10 W/(m2K) olarak alınmıştır. EGR sistemindeki 

soğutucu borularda da taşınım ve ışınımla ısı transferi olduğu kabul edilmiş ve ısı 
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transferi katsayısı 200 W/(m2K) olarak ele alınmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 

yüksek gözenek ve ince duvar yapısına sahip katalizörlerin dönüştürme verimliğinin 

daha yüksek olduğu ve EGR soğutucusundaki ince boru sayısının artmasıyla yüksek 

soğutma verimliliğinin sağlandığı saptanmıştır. 

Schott ve ark. (2012), sinterlenmiş metal filtreyle (SMF) destekli dizel 

oksidasyon katalizörüne yönelik bir reaktör tasarımı gerçekleştirmişlerdir. Kombine 

halde tasarlanan reaktörde dizel motordan kaynaklanan CO, HC ve is emisyonlarının 

tek aşamada arındırılması hedeflenmiştir. Tasarımı gerçekleştirilen reaktörü, diğer 

benzerlerinden farklı kılan en önemli etken metal halkalara ait özel bir kapatma şeklinin 

olmasıdır. Çalışmada, metal yüzeylerde gerçekleşen sıcaklık dağılımlarının tespit 

edilmesi amacıyla CFD kullanılarak sisteme ait bir simülasyon oluşturulmuştur. Sonuç 

olarak tasarımı gerçekleştirilen reaktör, propan, CO ve NO oksidasyonu açısından iyi 

bir performans sergilemiştir. Ayrıca gözenek yapısının ve yüzey tabakasında 

gerçekleşen difüzyonun, DOC-SMF disklerinin katalitik verimlerini etkilemediği 

görülmüştür. 

Kim ve ark. (2003) gerçekleştirdikleri çalışmada, Pt katkılı dizel oksidasyon 

katalizörlerinde V2O5 kullanımının, SO2 emisyonlarının oksidasyonu üzerindeki etkisini 

araştırmışlardır. Çalışmada kullanılan ve kütlece %0.5 oranında Pt içeren katalizörler 

daldırma yöntemiyle kaplanmış ve 150 oC sıcaklıkta 1 gün boyunca kurutulduktan sonra 

500 oC sıcaklıkta 5 saat süreyle kalsine edilmiştir. V2O5, Pt destekli katalizörlere 

emdirildikten sonra 120 oC sıcaklıkta bir gün boyunca kurutulmuş ve 400 oC sıcaklık 

değerinde 5 saat süresince kalsine edilmiştir. Katalizörlere ait kimyasal ve fiziksel 

özellikler belirlenerek, katalitik reaksiyonları, egzoz gazının benzetildiği bir reaktörde 

test edilmiştir. Benzetimi yapılan egzoz gazı 100 ppm SO2, N2 dengesiyle %10 O2 

içeriğinden oluşturulmuştur. Ayrıca hidrokarbon oksidasyonunun test edilmesi amacıyla 

bazı durumlarda 1000 ppm C3H6, egzoz gazı içeriğine eklenmiştir. Testlerde farklı 

miktarlarda V2O5 ve Pt içeriğine sahip beşer adet TiO2 ve Al2O3 esaslı katalizörler, 250-

600 oC sıcaklık değerlerinde, SO2 / SO3 oksidasyon reaksiyonları dönüşümü açısından 

incelenmiştir. Sonuç olarak V2O5 kullanımıyla, zararlı SO3 oluşumunun azaldığı 

saptanmıştır. Egzoz gazı içerisine C3H6 eklenmesi, SO2 / SO3 dönüşüm oranında azaltıcı 

bir etki yaratmıştır. 

Wiebenga ve ark. (2012), Pt/Pd katkılı dizel oksidasyon katalizörlerinin 

kullanım ömürleri üzerine deneysel bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada, 400 

cpsi gözenek yapısına sahip, 7/1 Pt/ Pd oranında 49 g/ft3 miktarda değerli metal içeren 
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iki adet kordiyerit katalizör kullanılmıştır. Katalizörlerden biri herhangi bir çalışmaya 

maruz bırakılmamışken diğer katalizör 135000 mil yol yapmış 6.6 lt hacimdeki dizel 

motora sahip bir taşıttan temin edilmiştir. Herhangi bir çalışmaya maruz kalmamış 

katalizörün merkezi bölgelerinden tüm eksen boyunca 0,75 inç çapında ve 0,45 inç 

uzunluğunda numuneler çıkarılarak bunlar laboratuar ortamında farklı sıcaklık ve 

zaman değerleriyle %10 H2O içeriğinin bulunduğu bir ortamda yaşlandırılmıştır. 

Taşıttan temin edilen katalizörden de numuneler çıkarılarak 6 eşit parçaya bölünmüştür. 

Elde edilen tüm numunelere ait fiziksel ve kimyasal özellikler belirlenerek her bir 

numune emisyonları dönüştürme verimliliği açısından test edilmiştir. Testler 100 – 300 
oC sıcaklık aralığında atmosfer basıncı altında benzetimi yapılmış egzoz gazının sürekli 

verildiği bir reaktörde gerçekleştirilmiştir. Benzetimi yapılmış egzoz gazındaki 

bileşenler, 200 ppm NO, 1050 ppm HC, %8 O2, %8 H2O olarak belirlenmiştir. 

Gerçekleştirilen testler sonucunda, maksimum dönüşüm verimliliği, 2.4 saat süresince 

750 oC sıcaklıkta yaşlandırılan numuneyle elde edilmiştir. Buna karşın 750 oC sıcaklıkta 

72 saat yaşlandırılan numune, en düşük dönüşüm verimliliğini sergilemiştir. Egzoz giriş 

bölgesinden ilerlendikçe numunelerin dönüşüm oranlarında bir artış gözlenmiştir. Sonuç 

olarak çalışma sıcaklığının ve süresinin dönüşüm verimliliğini önemli derecede 

etkilediği ortaya konulmuştur. 

Wang ve ark. (2008) gerçekleştirdikleri çalışmada, bir taşıta ait gerçek çalışma 

koşullarından faydalanarak, geleneksel bir DOC’ne yönelik sayısal model 

oluşturmuşlardır. Dataların elde edilmesi ve performans karakteristiklerinin incelenmesi 

amacıyla, bir dinamometreye monte edilmiş, EGR sistemine sahip, 2 litre hacimli ve 4 

silindirli bir dizel motorda DOC’nün dönüştürme verimliliği test edilmiştir. DOC olarak 

bal peteği yapısına sahip, 400 cpsi gözenekli Pt/Al2O3 bileşeni kullanılmıştır. Testler 

düşük motor devirlerinde (1000 ve 1500 d/d) gerçekleştirilmiştir. Gerçek çalışma 

koşullarında elde edilen değerler, laboratuar ortamında gerekleştirilen değerlere göre 

daha karmaşık bir yapıda olduğundan testler birkaç defa tekrar edilerek dataların 

güvenirliliğinin artması sağlanmıştır.   Model reaksiyonlarına ait kinetik parametreler, 

deney sonuçlarının sayısal olarak uyarlanmasıyla belirlenmiştir. Hazırlanan DOC 

modelinde katalitik yüzey alanı, hacimsel reaksiyon oranındaki değişimlere bağlı 

kalınmadan formüle edilmiştir. Bunun için aktif metal yüzey alanı, kemisorpsiyon 

deneyleri ile ölçülmüştür. Böylece farklı katalizör yükleme miktarlarının dönüşüm 

verimliliği üzerindeki etkisinin tahmini mümkün kılınmıştır. Yapılan çalışmalar 

sonucunda, testlerde kullanılan DOC’nün önemli bir çalışma aralığında mükemmel 
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performans sergilediği saptanmıştır. Yaklaşık olarak 190 oC sıcaklık değerinde CO 

emisyonlarının tamamı dönüştürülmüştür. Tüm çalışma şartlarında HC dönüşüm oranı 

%80 üzerine çıkamamıştır. Oluşturulan modelleme, 1000 d/d motor devrinde CO ve HC 

emisyonlarının tespitinde iyi br performans sergilerken, NO ve NO2 emisyonlarının 

tespitinde zayıf bir performans göstermiştir. Diğer taraftan, 1500 d/d motor devrinde 

tüm emisyon türleri için iyi bir öngörü performansı gerçekleşmiştir. 

Zheng ve Banerjee (2009), kütle, momentum ve enerji denklemlerini kullanarak, 

DOC ve DPF sistemlerinin tek boyuttaki aktif akış konfigürasyonuna yönelik bir 

matematik model oluşturmuşlardır. DOC sistemi için gerçekleştirilen matematik model, 

monolit yapının bir kanalı esas alınarak geliştirilmiştir. Matematik modelde temel etken 

olarak, egzoz gazı ile katalizör yüzeyi arasındaki geçici termal tepkimenin oluşumu 

üzerinde çalışılmıştır. Model, egzoz gazı ile katı yüzey arasındaki taşınım ve iletimle 

gerçekleşen ısı transferine göre oluşturulmuştur. Işınımla gerçekleşen ısı transferi 

hesaplamalarda göz ardı edilmiştir. Kimyasal reaksiyonlardan dolayı açığa çıkan 

ekzotermik ısının hesaplanmasında,  katalizör yüzeyinde oluşan oksidasyon 

reaksiyonlarının kimyasal kinetiği göz önünde bulundurulmuştur. Modelde egzoz gazı 

ideal gaz olarak kabul edilmiştir. Sistem basıncının yüksek olmamasından dolayı egzoz 

gazı sıkıştırılabilirliği dikkate alınmamıştır. Kanallardaki egzoz akışı düşük Reynold 

sayılarından dolayı laminer olarak kabul edilmiştir. Çalışmada, farklı egzoz gazı 

sıcaklıklarına bağlı olarak malzemede gerçekleşen ısı ve kütle transferleri üzerinde 

durulmuştur. Isı taşınım katsayısı, sabit yüzey sıcaklığında, egzoz gazının tam gelişmiş 

laminer akış olduğu varsayılarak belirlenmiştir. Kütlenin korunumundan yola çıkılarak 

egzoz gazıyla ilgili kısmi diferansiyel formda d(ρguz)/dz=0 denklemi oluşturulmuştur. 

Bu denklemde ρg egzoz gazının yoğunluğunu, uz ise egsoz gazının kanala paralel 

yöndeki hızını simgelemektedir.  Monolit kanal boyunca egzoz gazındaki sıcaklık 

değişiklikleri; SVFcp.g [∂(ρguzTg)/ ∂z]+ (SSF)h(Tg-Ts)=0 denklemiyle hesaplanmıştır. Bu 

denklemde SVF, cp.g, SSF, Tg ve Ts sembolleri sırasıyla özgül hacim fraksiyonunu, sabit 

basınçtaki özgül ısı kapasitesini, özgül yüzey alanını, gaz sıcaklığını ve yüzey 

sıcaklığını simgelemektedir. Kanalın hidrolik çapı ve egsoz gazının iletiminin bir 

fonksiyonu olarak ısı taşınım katsayısının denklemi h=Nuλg/d olarak belirlenmiştir. 

Burada Nu Nusselt sayısını, λg ısı iletkenliğini ve d kanalın hidrolik çapını 

simgelemektedir. Son olarak katı yüzeyin homojen olduğu kabul edilerek Fourier Isı 

İletim yasasından, katı faz enerji dengesi için; (1-SVF) ρscp.s (∂Ts/∂t)=λs(1-
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SVF)(∂2Ts/∂z2)-hSSF(Ts-Tg)+SSF	∑ (∆퐻푖)푟푖 kısmi diferansiyel denklemi elde 

edilmiştir. 

Liu ve ark. (2012) yaptıkları çalışmada, DOC ve DPF sistemlerinin birlikte 

kullanılmasının is ve NO2 emisyonları üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Yapılan 

deneyler sonucunda emisyon kontrol sistemlerinin kullanılmasıyla NO2/NOx oranı 

önemli derecede artış göstermiştir. Katı parçacık ve is emisyonları sırasıyla %97 ve 

%90 oranlarında azaltılmıştır. 

Dizel motorlarda kullanılan emisyon kontrol sistemlerinden DOC ve DPF 

üzerine bir çalışma gerçekleştiren Doleisch ve ark. (2004), CFD simülasyonundan 

faydalanarak bu sistemleri görsel anlamda analiz etmişlerdir. Sistemde DOC, DPF’den 

önce yerleştirilmiştir. Her iki emisyon kontrol sistemlerine yönelik, farklı zamanlardaki 

sıcaklık, gaz akış hızı ve hücredeki kütle miktarını açılayan üç boyutlu görsel 

simülasyonlar oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen çalışmada, görselleştirmenin karmaşık, 

çok yönlü ve zamana bağlı simülasyon sonuçlarının analiz edilmesinde, etkin bir rol 

oynadığı belirlenmiştir. 

Haneda ve ark. (2011), platinum esaslı dizel oksidasyon katalizörlerinin 

hidrokarbon emisyonları üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Gerçekleştirilen 

çalışmada, Pt/Al2O3, Pt/ZrO2, Pt/TiO2 ve Pt/H-ZSM-5 katalizörleri geliştirilerek her biri 

test edilmiştir. Bu katalizörlerden, 750 oC’de 50 saat yaşlandırılan, Pt/Al2O3 katalizörü 

en yüksek katalitik aktiviteyi göstermiştir.  

Tsuneyoshi ve Yamamoto (2012) yaptıkları çalışmada, dizel partikül filtrenin 

hücre yapısı ve performansı üzerinde çalışmışlardır. Geleneksel kare hücre yapısına 

sahip DPF ile hegzagonal hücre yapısına sahip DPF performans açısından 

karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, geleneksel kare hücre yapısına sahip DPF ile 

karşılaştırıldığında, hegzagonal hücre yapısına sahip DPF’nin daha yüksek filtreleme 

verimliliğine sahip olduğu saptanmıştır. Ayrıca egzoz gazı giriş sıcaklığı değerinden 

bağımsız olarak hegzagonal DPF sisteminin rejenerasyon oranı daha yüksek olarak 

belirlenmiştir. Sabit gaz akış oranlarına göre değerlendirildiğinde is emisyonlarını 

henüz depolanmamışken, hegzagonal DPF sisteminin oluşturduğu geri basınç değeri, 

kare DPF sistemine göre daha yüksek değerlerde gözlemlenmiştir. Ancak is 

emisyonlarının filtredeki konsantrasyonu artıkça tam tersi bir durum gerçekleşmiştir. 

Lamharess ve ark. (2011), katalizör etkisine sahip bir DPF sistemi geliştirmiş ve 

kolza tohumundan üretilen biyodizel ile dizel yakıtını kullanarak geliştirilen DPF 

sistemini test etmişlerdir. DPF, 1.44 L hacme ve 300 cpsi gözeneğe sahip bal peteği 
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yapısından geliştirilmiştir. Filtre kanalları partikül filtrelemeyi sağlamak için zıt 

yönlerde kapatılmıştır. Destek malzemesinin oluşturulmasında kütlece %40 oranında 

Al2O3, %36 oranında ZrO2 ve %4.5 oranında CeO2 kullanılmıştır. Aktif malzeme olarak 

%2 oranında Pt, destek malzemesine uygulanmıştır. Yapılan testler sonucunda B30 

yakıtının oluşturduğu isin dizel yakıtına göre daha hızlı dejenere olduğu 

gözlemlenmiştir.  B30 yakıtının oluşturduğu is emisyonları dizel yakıtına göre daha 

düşük sıcaklıklarda oksitlenmeye başlamıştır. Aynı zamanda, sistemin CO ve HC 

emisyonlarını dönüştürme oranları, neredeyse tüm sıcaklıklarda, B30 yakıtıyla daha 

yüksek değerlerde gerçekleşmiştir. 

Tente ve ark. (2011), gerçekleştirdikleri geniş kapsamlı bir çalışmada dizel 

partikül filtresinin ağır hizmet taşıtlarında uygulanmasıyla ilgili bir çalışma 

yürütmüşlerdir. Bu çalışmada birbirinden farklı özelliklere sahip, 12 adet ağır hizmet 

taşıtına DPF sistemi monte edilmiştir. Araçlara monte edilen DPF sistemi 4 farklı üretici 

firmaya ait olmakla beraber farklı malzeme ve hücre yapılarına sahiptirler. Her bir araç 

DPF sistemi monte edilmeden ve DPF sistemi monte edildikten sonra gerçek çalışma 

koşullarında 200 saat test edilmiştir. Yapılan testler sonucunda, DPF sisteminin monte 

edilmesiyle, tüm araçların motor güç ve özgül yakıt tüketimi değerlerinde önemli 

değişiklikler saptanmazken is emisyonu değerlerinde ortalama %92 oranında azalma 

gözlemlenmiştir. 

Ye ve ark. (2012), “light-off temperature” adı verilen katalizörlerin aktivasyon 

sıcaklıklarının belirlenmesi amacıyla bir metot geliştirmişlerdir. Bu metotta egzoz gazı 

sıcaklığı ile katalizör öncesi ve sonrası emisyon değerleri kullanılarak, katalizöre ait 

aktivasyon sıcaklığı tespit edilmiştir. Bu amaçla, 106 mm çapında ve 114 mm 

uzunluğunda Pt katkılı bir katalizör kullanılarak, 2 lt silindir hacmine sahip bir motorda 

farklı torklarda deneyler gerçekleştirilmiştir. Katalizörlerin aktivasyon sıcaklıklarını 

belirlemek amacıyla katalizör içerisine 20 adet termokupul yerleştirilmiş ve 

sıcaklıklarda gerçekleşen değişimler tespit edilmiştir. Katalizör öncesi ve sonrasında 

yapılan emisyon ölçümleriyle katalizöre ait aktivasyon sıcaklığı belirlenmiştir.  

Zheng ve ark. (2015), hidrotermal yöntemle ürettikleri La, Ce, Pr, Nd içerikli 

ZrO2 yapılarının paladyum katalizörler üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Farklı 

içeriklere sahip katalizörlerin yapısal ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi için BET, 

XRD, HRTEM, TPR ve XPS analizleri gerçekleştirilmiştir. Hazır çalışma koşullarında 

farklı türlerdeki HC içerikleri katalizörlere yönlendirilerek katalizörler, oksidasyon 
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verimliliği açısından test edilmiştir. Bu testler sonucunda en iyi HC oksidasyonu Pd/Y-

ZrO2 katalizörü ile elde edilmiştir. 

Dizel motorlarda metanol ile DOC kullanımının egzoz emisyonları üzerindeki 

etkisini araştıran Zhang ve ark. (2009), gerçek çalışma koşullarında uyguladıkları testler 

sonucunda, kirletici egzoz emisyonlarında kayda değer azalmalar tespit etmişlerdir. 

Testler, 4 silindirli bir dizel motoruyla 1800 d/d motor devrinde ve beş farklı torkunda 

gerçekleştirilmiştir. Metanol kullanımı HC, CO ve NO2 emisyonlarında artışa yol 

açarken NOx ve is emisyonlarda düşüşe neden olmuştur. Dizel oksidasyon 

katalizörünün kullanımıyla kirletici emisyonların tamamında kayda değer azalmalar 

tespit edilmiştir.  

Herreros ve ark. (2014) Pt ve Pt-Pd esaslı DOC’lerinin düşük sıcaklıklardaki 

oksidasyonlarını geliştirmek için H2 gazı kullanmışlardır. Tek silindirli bir dizel motor 

kullanarak gerçekleştirdikleri deneysel çalışmada egzoz gazı üzerine farklı miktarlarda 

hidrojen göndererek, kirletici emisyonların oksidasyonunda nasıl bir etkiye yol açtığını 

tespit etmişlerdir. Çalışmalar sonucunda H2 gazının Pt ve Pt-Pd esaslı katalizörlere ait 

oksidasyon sıcaklıklarını geliştirdiğini gözlemlemişlerdir.  

Qiu ve arkdaşları (2014) dizel motorlarda kullanılan SCR sisteminde katalizör 

sonrası sıcaklık değerinin belirlenmesi için bir yöntem geliştirmişlerdir. V2O5 esaslı 

katalizör üzerine gerçekleştirdikleri çalışmada, katalizör öncesi ve sonrasındaki sıcaklık 

değerlerindeki farklılığın nedenlerini araştırmışlardır. Çalışmalar, gerek hazır çalışma 

koşullarında ve gerekse gerçek çalışma koşullarında gerçekleştirilmiştir. Hazır çalışma 

koşullarında SCR katalizörü öncesi ve sonrası sıcaklık değerleri benzerlik göstermiştir. 

Gerçek çalışma koşullarında ise katalizör öncesinde gerçekleşen sıcaklık değişimlerinin, 

katalizör sonrasına daha geç etki ettiği gözlemlenmiştir. Bunun nedeni olarak, katalizör 

içerisinde arafazdaki (katı-gaz) ısı transferine bağlı olarak gerçekleşen sıcaklık 

gradyanlarının oluşumu gösterilmiştir. 

Shan ve ark. (2015) çökeltici olarak ürenin kullanıldığı homojen çökeltme 

yöntemiyle CeWOx katalizörünü üretmişlerdir. Ürettikleri katalizörü hazır laboratuar 

ortamında ve gerçek çalışma koşullarında test etmişlerdir. SCR sistemine yönelik olarak 

üretilen katalizör, her iki test koşulunda da yüksek dönüşüm oranları sağlamıştır. 

Liu ve ark. (2015), vanadyum esaslı SCR katalizörlerinden kaynaklanan 

vanadyum ve tungsten metal salınımlarını iki farklı yöntem kullanarak ölçmeye 

çalışmışlardır. Reaktör ve motorda gerçekleştirilen ölçümler sonucunda çevreye oldukça 

zararlı olan bu salınımların 500 oC’de başladığı tespit edilmiştir. Sıcaklık arttıkça metal 
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içerikli bu emisyonlar artış göstermiştir.  Motor ölçümlerindeki emisyon değerleri, 

reaktör ölçümlerine göre daha yüksek değerlerde elde edilmiştir.  

Katalizör üretim yönteminin, NOx emisyonunu dönüştürme oranına etkisi 

üzerine araştırma gerçekleştiren Pang ve ark. (2014), geleneksel olan daldırma yöntemi 

ile ultrason destekli daldırma yöntemini kullanarak iki adet V2O5/WO3-TiO2 katalizörü 

üretmişlerdir. Üretilen katalizörlere ait yapısal ve kimyasal özellikleri analiz etmiş ve bu 

katalizörleri NOx dönüşüm verimliliği açısından test etmişlerdir. Sonuçlar katalizör 

üretim yönteminin, NOx dönüşüm verimliliği üzerinde önemli bir etkisi olduğunu 

göstermiştir. Isıl işlemlerden sonra geleneksel daldırma yöntemiyle üretilen katalizöre 

ait dönüşüm verimliliğinde önemli düşüşler gerçekleşirken, ultrason destekli daldırma 

yöntemiyle üretilen katalizörün dönüşüm verimliliğinde değişim gözlemlenmemiştir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1. Materyal 

 

Tez çalışmasında kullanılan seramik malzemelerin yapıları, bu malzemelerin 

kaplanması için kullanılan kimyasallar, kaplama işlem basamakları, katalizörlerin 

yapısal ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan analiz cihazlarının 

özellikleri, katalizörlerin gerçek çalışma koşullarında test edilmesi için kurulan deney 

düzeneği, deney düzeneğinde yer alan cihazlara ait özellikler bu bölümde 

açıklanmaktadır. Aynı zamanda SCR sisteminin çalışmasında kullanılan elektronik 

kontrol sistemi ve yazılımı ile ilgili bilgilere yine bu bölümde yer verilmiştir.  

 

3.1.1. Katalizör üretimi 

 

Katalizör üretimi, literatür bilgileri ışığında, Mersin İleri Teknoloji Eğitim, 

Araştırma ve Uygulama Merkezi altyapısı kullanılarak gerçekleştirildi. Katalizör 

üretiminde, hazır olarak temin edilen Ø103x130 mm ebadında ve 400 cpsi kare 

gözeneğe sahip kordiyerit (2Al2O3-5SiO2-2MgO) ve monolit ana taşıyıcı yapılar 

kullanıldı (Şekil 3.1). Diğer yapılarla kıyaslandığında daha düşük ısıl genleşme 

katsayısına sahip olması üstün hidrotermal stabilitesi ve düşük maliyetinden dolayı 

çalışmada bu yapılar tercih edildi (Wang ve ark., 2015).  

 

 
 

   

Şekil 3.1. Kaplamada kullanılan seramik ana taşıyıcılar 
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Taşıtlarda kullanılan katalizörlerin hacmi, strok hacminin 0,6-0,8 katı civarında 

olduğundan dolayı katalizörler, deneylerin gerçekleştirileceği motorun hacmi esas 

alınarak 458 cm3 hacimde üretildi. Bu nedenle, tedarik edilen Ø103x130 mm 

ebadındaki taşıyıcılar dilimlenerek, 2 adet Ø103x55 mm ve bir adet Ø103x20 mm 

ölçülere sahip seramik taşıyıcılar elde edildi. Ø103x55 mm ölçüsündeki taşıyıcılar 

deney motorunda testlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılırken, Ø103x20 mm 

ölçüsündeki taşıyıcı SEM, BET, XRD ve XRF analizlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 

kullanıldı. 

Kaplamalara başlamadan önce, esas yapıyı teşkil edecek olan hematit (Fe2O3) 

solüsyonu hazırlandı. Bu solüsyonun hazırlanmasında, Fe(NO3)3x9H2O (Merck) ve 

CH3(CH2)6CH2 (oleik asit) (Aldrich) kullanıldı. 250 gr Fe(NO3)3x9H2O maddesine 

yaklaşık olarak 150 gr oleik asit eklenerek, bu iki madde 70 oC sıcaklıkta koyu bir renk 

elde edilinceye kadar, bir çeker ocakta karıştırıldı. Daha sonra sıcaklık 130 oC’ye 

çıkarılarak, solüsyon viskoz bir kıvama getirildi (Şekil 3.2). Elde edilen solüsyon oda 

sıcaklığında 24 saat bekletildikten sonra Tetrahidrofuran (Aldrich) kullanılarak 

inceltildi. Elde edilen yaklaşık olarak 1 lt’lik solüsyon, 6 dakika süresince 13000 rpm 

devirde santrifüj edildikten sonra kaplamalarda kullanılmaya hazır hale getirildi. 

 

 
 

Şekil 3.2. Hematit solüsyonunun hazırlanması 
 

Bu çalışmada, 5 farklı türde katalizör üretimi gerçekleştirildi. Analizlerin 

gerçekleştirilmesi amacıyla, seramik yapı dâhil toplamda 6 farklı numune kullanıldı. Bu 

numunelerin gruplamaları, Çizelge 3.1’de verilmektedir. “A” numunesi, herhangi bir 

kaplama işlemi gerçekleştirilmemiş seramik yapıyı temsil etmektedir. “AF” 



 

 

40

numunesinin hazırlanmasında, herhangi bir katkı malzemesi kullanılmamış, seramik 

taşıyıcı, sadece hematit solüsyonuyla kaplanmıştır. “ATF” katalizöründe, hematitin yanı 

sıra, kaplama solüsyonu içerisinde, hematitin %3’ü oranında Titanyum (IV) oksit (Alfa 

Aesar) yer edinmektedir. “ATCF” katalizöründe, hematitle birlikte yine hematitin %3’ü 

oranında Seryum (III) asetat hidrat ve Titanyum (IV) oksit (Alfa Aesar) solüsyon 

içerisine ayrı ayrı ilave edilmiştir. “ANCF” katalizöründe, solüsyonda bulunan 

hematitin %3’ü oranında Niyobyum (V) klorid (Aldrich) ile Niyobyum (V) klorid’in iki 

katı miktarında Seryum (III) asetat hidrat birlikte karıştırılarak solüsyon içerisine ilave 

edilmiştir. “APF” katalizöründe ise solüsyon içerisine hematitin %3 oranında Tetraamin 

platin (II) nitrat (Aldrich) eklenmiştir. 

 
Çizelge 3.1. Analiz numuneleri 

 

Numune Yapı 

A Al2O3 

AF Al2O3 – Fe2O3  

ATF Al2O3 – TiO2 / Fe2O3  

ATCF Al2O3 – TiO2 / CeO2 / Fe2O3  

ANCF Al2O3 – Nb2O5 / CeO2 / Fe2O3  

APF Al2O3 – Pt / Fe2O3 

 

Şekil 3.3’de kaplama işlemine ait akış şeması verilmektedir. Kaplama işlemi için 

her biri 200 ml olmak üzere 5 farklı solüsyon hazırlanmıştır. Seramik yapılar, 

hazırlanan solüsyon içerine daldırılmış ve bu esnada tıkanan gözenekler bir hava 

tabancası aracılığıyla açılmıştır. Daldırma işleminden sonra her bir numune, 12 saat 

süresince kurutma fırınında 120 oC sıcaklıkta kurutulmuş ve daha sonra 600 oC 

sıcaklıkta 6 saat süreyle sinterlenmiştir.  

Kaplama işlemi sonucunda, biri analizlerin gerçekleştirilmesi ve diğer ikisi 

motor deneylerinde kullanılmak üzere, her bir numuneden 3 adet katalizör elde 

edilmiştir. 

Şekil 3.4’de analiz amacıyla kullanılan numuneler görülmektedir. Analiz 

amacıyla kullanılacak katalizörün yaklaşık olarak 30 gr miktarındaki kısmı XRD ve 

XRF analizlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla öğütücüde toz haline getirilmiştir. Kalan 

miktardan, SEM ve BET analizleri için küçük boyutta numuneler alınmıştır.  
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Şekil 3.3. Kaplama işlem basamakları 
 

 
 

Şekil 3.4. Analiz numuneleri 
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3.1.2. Katalizörlerin analiz edilmesinde kullanılan cihazlar 

 

Bu kısımda, üretilen katalizörlere ait özelliklerin belirlenmesi amacıyla 

kullanılan SEM, XRD, XRF ve BET analiz cihazlarına yer verilmektedir. 

 

3.1.2.1. SEM (Scanning Electron Microscope) analiz cihazı 

 

Şekil 3.5’de numunelere ait görüntülerin alınmasında kullanılan Alan Emisyonlu 

Taramalı Elektron Mikroskobu (FE-SEM) görülmektedir. Cihazın markası ve modeli 

Zeiss / Supra 55 olup İkincil Elektron Görüntü (SE), In-Lens SE, Geri Yansıyan 

Elektron Görüntü (BSE), Katodolüminesans (CL) dedektörlerine sahiptir. 

  

 
 

Şekil 3.5. FE – SEM cihazı 
 

FE-SEM ile seramik, metal, polimer, ince film, jeolojik malzemeler ve biyolojik 

numunelerin topografi, morfoloji, şekil, boyut, bileşim ve kristallografik yapıları 

hakkında bilgi elde edilebilmektedir.  Cihazda bulunan ikincil elektron görüntü (SE), in-

lens SE, geri yansıyan elektron görüntü (BSE) ve katodolüminesans (CL) dedektörleri 

ile yüksek çözünürlükte görüntüler alınabilmektedir. Cihazla beraber EDS sistemi ile 

belirlenmiş bir nokta, çizgi, alan taraması ve seçilmiş alan X-ışın haritalanması 

yapılmakta ve bu bölgelerde kalitatif ve kantitatif analizler yapılabilmektedir. Yalıtkan 

numunelerin analizi için numune hazırlamada kullanılmak üzere yüksek vakum sputter 

platin kaplama cihazı ve karbon kaplama ataçmanı mevcuttur. Ayrıca biyolojik örnekler 
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için kritik nokta kurutucusu mevcuttur. Bu sayede, dokularda fizyolojik veya patolojik 

olarak, ya da deneysel yöntemlerle ortaya çıkan morfolojik değişikliklerin analizi 

yapılarak yorumlanabilmektedir. 

 

3.1.2.2. XRD (X-ray Diffraction) analiz cihazı 

 

Şekil 3.6’de X-Işınları Toz Difraktometresi (XRD) cihazı görülmektedir. 

Cihazın markası LECO / CHNS – 932 olup termal iletkenlik detektörüne sahiptir. XRD, 

tüm toz kırınım uygulamaları (faz belirleme, kalitatif ve kantitatif faz analizi, mikro 

yapı ve kristal yapı analizi), stres, artık stres ve tekstür (Pole Figure) araştırmaları, 

Grazing Incidence Difraksiyon, ince film faz ve kalınlık (X-Ray Reflectometry), düşük 

ve yüksek sıcaklıkta difraksiyon, mikrodifraksiyon ve SAXS ölçümleri ve Rietveld 

analizleri yapmaktadır ve bu çalışmalar için gerekli bütün donanım ve yazılımlara 

sahiptir. 

 

 
 

Şekil 3.6. XRD cihazı 
 

3.1.2.3. XRF (X-ray Fluorescence) analiz cihazı 

 

Şekil 3.7’de markası Rigaku / ZSX Primus II olan X-Işını Floresan (XRF) 

spektroskopisi cihazı görülmektedir. XRF cihazı ile inorganik katı ve sıvı malzemelerin 

Be – U arası tüm elementel, oksit ve özel bileşik olarak kimyasal analizi yapılmaktadır. 

Cihazın üstten ışımalı özelliğinden ve içerisinde bulunan 10 ayrı kristalden dolayı hafif 
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elementler kolay ve net bir şekilde tespit edilmektedir. Numune için standartlar elde 

edilemediğinde, yarı kantitatif analiz programı (SQX) kullanılmaktadır. XRF cihazı ile 

malzemelerin kalitatif, yarı kantitatif ve standart numuneleri olması koşuluyla tam 

kantitatif analizleri yapılmaktadır. 

 

 
 

Şekil 3.7. XRF cihazı 
 

3.1.2.4. BET (Brauner – Emmett – Teller) yüzey alanı analiz cihazı 

 

BET cihazı, katı veya toz numunelerde fiziksel adsorpsiyon yöntemiyle yüzey 

alanı ölçümleri, mikro, mezo ve makro gözenek boyutunu ve gözenek boyut dağılımını 

düşük basınçlarda ve yüksek çözünürlükte tespit edebilmektedir. Cihaz numune 

yüzeyini tek bir moleküler tabaka ile kaplamak için gerekli gaz miktarını tayin etmekte 

ve Brunauer Emmett ve Teller teorisini kullanarak yüzey alanını hesaplamaktadır. 

Katalizörler, seramikler, mineral ve maden ürünleri, sinterlenmiş malzemeler, yapı 

malzemeleri, iyon değiştirici reçineler, aktif karbon, zeolit, ilaç hammaddeleri, 

metalurjik tozlar, aşındırıcılar ve polimerler gibi katı ve toz haldeki maddelerin yüzey 

alanlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Şekil 3.8’de katalizörlerin yüzey 

alanlarının belirlenmesinde kullanılan Quantachrome Nova-e serisi BET yüzey alanı 

analiz cihazı görülmektedir. 
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Şekil 3.8. BET yüzey alanı ölçüm cihazı 
 

3.1.3. Deney düzeneği 

 

Deney düzeneği Çukurova Üniversitesi İçten Yanmalı Motorlar Laboratuarında 

kurulmuş olup, Şekil 3.9’da deney düzeneğinin şematik gösterimi verilmektedir. 
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Şekil 3.9. Deney düzeneğinin şematik görünümü (1-Motor, 2-Dinamometre, 3-Kontrol Paneli, 4-SCR 
Kontrol Ünitesi, 5-Yakıt ölçer, 6-Hava akış ölçer, 7-Sıcaklık sensörü, 8-NOx sensörü, 9-Dizel oksidasyon 
katalizörü, 10-SCR Katalizörü,11-Kompresör, 12-Pompa, 13-AdBlue deposu, 14-Enjektör, 15-Emisyon 
Ölçüm cihazı) 
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3.1.3.1. Deney motoru 

 

Katalizörlerin farklı çalışma koşullarında test edilmesinde kullanılacak olan 

deney motoru su soğutmalı tek silindirli, direk enjeksiyonlu, sıkıştırma oranı 

değiştirilebilir bir dizel motordur. Bu motor aynı zamanda silindir kapağının 

değiştirilmesiyle buji ile ateşlemeli motor olarak da kullanılabilmektedir. Şekil 3.10 ve 

Çizelge 3.2’de sırasıyla bu deney motoruna ait resim ve teknik özelliklere yer 

verilmektedir. Motor özellikleri değiştirebilir olduğundan, tabloda sadece deney 

koşullarına uygun olarak ayarlanan motor özellikleri verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3.10. Deney motoru 
 
 

Çizelge 3.2. Deney motorunun teknik özellikleri 
 

Özellik  Değer 

Model  Kirloskar TV1 

Silindir Hacmi cm3 661 

Silindir Çapı mm 87 

Strok mm 110 

Sıkıştırma Oranı  18/1 

Motor Devri d/d 1500 

Maksimum Güç kW 5 

Soğutma Sistemi  Su Soğutmalı 
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3.1.3.2. Elektrikli dinamometre 

 

Şekil 3.11’de motorun frenlenmesinde kullanılan Edi akımlı dinamometreye ait 

resim ve Çizelge 3.3’de yine bu dinamometreye ait teknik bilgiler yer almaktadır. 

Sistemde kullanılan dinamometre Saj Test Plant – AG10 serisi olup 400 kW (536 HP) 

güce kadar olan motorları test edebilme özelliğine sahiptir. Şafta tutturulmuş rotor kuru 

bir ortamda çalışmaktadır. Dinamometrenin yüksek ısılara maruz kalmaması için 

dinamometre içerisinde kapalı devre su ile soğutma sistemi bulunmaktadır.  

Dinamometrede yük ölçümü dinamometre üzerinde yer alan bir S tipi yük 

hücresi ile gerçekleştirilirken, devir ölçümü dinamometre şaftı üzerinde yer alan 

360o’lik PPR kodlayıcısı ile sağlanmaktadır. 

 

 
 

Şekil 3.11. Dinamometre 
 
 

Çizelge 3.3. Dinamometreye ait teknik özellikler 
 

Özellik  Değer 

Model  Saj - AG10 

Maksimum Hız d/d 10000  

Tork kol uzunluğu  m 0,185 

Ağırlık kg 130 
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3.1.3.3. Kontrol paneli 

 

Kontrol paneli aracılığıyla, deneyler esnasında motor ve test düzeneğinden elde 

edilen her türlü değer bir çıktıya dönüştürülmekte ve bilgisayara aktarımı 

sağlanmaktadır. Kontrol paneli üzerinde, sistemdeki besleme gerilimini gösteren dijital 

bir voltmetre, motor devrinin gösterildiği bir güç ünitesi, yakıt tüketimi değerinin 

belirlenmesinde kullanılan düzenek, emme havası debisinin belirlenmesinde kullanılan 

ünite, deney düzeneğinden elde edilen her türlü verinin işlenmesinde kullanılan bir adet 

NI-USB-6210 mikroişlemcinin yanı sıra çeşitli elektronik komponentler yer almaktadır. 

Şekil 3.12’de kontrol paneline ait görüntüler verilmektedir. 

 

 
 

Şekil 3.12. Kontrol paneli 
 

3.1.3.4. Yakıt ölçer 

 

Sistemde motorun tükettiği yakıt miktarı bir yakıt ölçer tarafından 

belirlenmektedir. Yakıt deposu ve yakıt ölçer kontrol paneli üzerinde yer almakta olup 

Şekil 3.12’de kontrol paneli üzerindeki yakıt ölçerin görünümü verilmiştir. Burada 

gösterilen ml derecelerine sahip olan cam büret, hacim akış miktarını ölçmek için 

kullanılmaktadır. Yakıtın belirli bir zaman aralığı içerisindeki hacimsel akış miktarının, 

yakıtın özgül ağırlığı ile çarpılması sonucu motorun tükettiği yakıt miktarı 

hesaplanmaktadır. 
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3.1.3.5. Hava akış ölçer 

 

Motora alınan hava miktarının belirlenmesinde orifis (daralan kanal) ile 

donatılmış uygun bir hacme sahip bir hava tankı kullanılmıştır. Boru içerisinden geçen 

bir akışkanın basıncı ve hızı arasında doğrudan bir ilişki olduğu ilkesinden yola 

çıkılarak orifis boyunca meydana gelen basınç farkı bir transmiter tarafından algılanmış 

ve bu fark doğrultusunda hava debisi miktarı ölçülmüştür. Şekil 3.12’de hava debisinin 

ölçülmesinde kullanılan hava transmiteri görülmektedir.  

 

3.1.3.6. Sıcaklık sensörü 

 

Egzoz gazında meydana gelen sıcaklık değişimleri gerek DOC ve gerekse SCR 

sistemi için önem arz etmektedir. Sistemde kullanılan sıcaklık ölçerler, PT-200 platin 

rezistansa sahip olup 0-850 oC aralığında ölçüm yapabilmektedir. PT-200 elemanının 

direnci, platinin elektriksel direncinin pozitif sıcaklık katsayısına bağlı olarak 

artmaktadır. Bu prensibe dayalı olarak sıcaklık artışıyla doğru orantıda direnç artışı 

meydana gelmektedir. Şekil 3.13’de sıcaklık ölçümünde kullanılan DARTS200-A 

sıcaklık sensörü gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 3.13. Sıcaklık sensörü 
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3.1.3.7. NOx sensörü 

 

SCR sisteminde püskürtülecek AdBlue miktarının belirlenmesi için gerekli olan 

en önemli parametre egzoz gazı içeriğinde bulunan NOx miktarıdır. Egzoz gazı 

içeriğinde bulunan NOx miktarı motorun çalışma şartlarına bağlı olarak değişim 

göstermektedir. Deney düzeneğinde kullanılan NOx sensörleri egzoz gazında meydana 

gelen NOx değişimlerini ölçmektedir. Sistemde SCR katalizöründen önce ve sonra 

olmak üzere iki adet NOx sensörü konumlandırılmıştır. Katalizörden önceki NOx 

sensöründen, püskürtülecek AdBlue miktarının belirlenmesi amacıyla bilgi alınmış, 

katalizörden sonraki sensör, NOx dönüşüm miktarının hesaplanması için kullanılmıştır. 

Şekil 3.14’de kullanılan Continental UniNOx sensörüne ait görüntüye yer verilmiştir. 

Sensör haberleşmesi CAN J1939 protokolüne göre gerçekleşmektedir. 

 

 
 

Şekil 3.14. NOx sensörü 
 

3.1.3.8. Kompresör 

 

SCR sisteminde pompa ve enjektörün çalışması için 4-10 bar aralığında ve 

minimum 25 lt/min akış debisine sahip sıkıştırılmış havaya ihtiyaç duyulmaktadır. Şekil 

3.15’de bu amaç için kullanılmış Ecco 2501-50 kompresör görülmektedir. Cihaz 50 lt 

depolama kapasitesi, 120 lt/min akış debisi, 2 kW motor gücü ve 8 bar kompresör 

basıncına sahiptir.  
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Şekil 3.15. Kompresör 
 

3.1.3.9. AdBlue pompası 

 

Şekil 3.16’de SCR sisteminde püskürtülecek AdBlue miktarının ayarlanmasında 

kullanılan pompa görülmektedir. NOx sensörü gibi AdBlue pompasının kontrolü de 

CAN J1939 protokolüne göre yapılmaktadır. 24 V gerilimle çalışan pompa 30 W güce, 

50-7500 ml/h AdBlue pompalama oranına, -40 oC ile +85 oC aralığındaki ortam 

sıcaklığında çalışabilme özelliğine sahiptir.  

 

 
 

Şekil 3.16. AdBlue pompası 
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3.1.3.10. AdBlue deposu 

 

Sistemde, AdBlue sıvısının depo edilmesini sağlamak için bir adet 35 lt hacime 

sahip AdBlue deposu kullanılmıştır. AdBlue pompası, bu depo üzerine monte 

edilmektedir. Depoda, düşük sıcaklıklarda AdBlue sıvısının donmasını engelleyen bir 

ısıtma sisteminin yanı sıra depoda bulunan sıvı miktarının belirlenmesinde kullanılan 

bir düzenekte yer almaktadır. Depoda bu amaçlar için kullanılan seviye sensörü ve 

sıcaklık sensörü bulunmaktadır. Şekil 3.17’da bu depo ile ısıtma ve seviye belirleme 

düzeneğine ait görünüme yer verilmektedir. 

 

 
 

Şekil 3.17. AdBlue deposu ve düzeneği 
 

3.1.3.11. Enjektör 

 

Şekil 3.18’de AdBlue sıvısının püskürtülmesinde kullanılan enjektöre ait 

görünüme yer verilmektedir. Sistemde kullanılan enjektör basınçlı hava ile püskürtme 

sağlayan mekanik bir enjektördür. Enjektör gerekli olan basınçlı havayı, AdBlue 

pompası hattını kullanarak kompresörden temin etmektedir. 

 

 
 

Şekil 3.18. AdBlue enjektörü 
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3.1.3.12. Emisyon ölçüm cihazı 

 

Motor testlerinde DOC öncesi ve sonrası egzoz gazı emisyon miktarlarının 

ölçülmesinde BOSCH marka BEA-350 model emisyon ölçüm cihazı kullanılmıştır. 

Emisyon cihazına ait teknik özellikler, Çizelge 3.4’de sunulmaktadır. Şekil 3.19’de ise 

bu emisyon cihazına ait görüntüye yer verilmektedir.  

 
Çizelge 3.4. Emisyon ölçüm cihazına ait teknik özellikler 

 
Değişkenler Ölçüm Aralığı Duyarlılık 

CO %0 - 10 %0,001 

CO2 %0 - 18 %0,01 

HC 0 - 9999 ppm 1 ppm 

O2 %0 - 22 %0,01 

λ 0.5 - 9.999 0.001 

NO 0 - 5000 ppm 1ppm 

İs 0-10 m-1 0.01 m-1 

 

 

 
 

Şekil 3.19. BOSCH BEA 350 emisyon ölçüm cihazı 
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3.1.4. SCR kontol ünitesi 

 

SCR sisteminde püskürtülecek AdBlue miktarı egzoz gazında bulunan NOx 

miktarının yanı sıra egzoz gazı debisi ve egzoz gazı sıcaklığına bağlı olarak 

gerçekleştirilmektedir. Deney düzeneğinde, NOx sensörlerinden alınan bilgilerle egzoz 

gazı debisi ve sıcaklık değerlerine bağlı olarak püskürtülecek AdBlue miktarının kontrol 

edilmesi için bir elektronik kontrol sistemi tasarlanmıştır. Bu sistemle sıcaklık, egzoz 

debisi ve NOx miktarlarına bağlı olarak AdBlue püskürtme miktarının kontrolü 

sağlanmaktadır. Şekil 3.20’de bu kontrol sistemine ait blok şeması verilmektedir. 

 


 

Şekil 3.20. SCR kontrol ünitesi blok şeması 
 

SCR sisteminde, elektronik kontrolün sağlanması için bir adet P-CAN USB, 

power supply, kontrol kartı, bağlantı soketleriyle SCR sistemine ait komponentler 

kullanıldı. Egzoz gazında bulunan NOx miktarının ölçülmesinde Continental UniNOx, 

egzoz gazı sıcaklığının ölçülmesinde ise PT-200 platin rezistansa sahip DARTS200-A 

sıcaklık sensörü kullanıldı. Egzoz debisi değeri, silindir içerisine alınan emme havası ile 

yakıt debisinin toplamından elde edildi. 

Sistemde bulunan NOx sensörleri ve pompaya ait haberleşmeler, CAN J1939 

protokolüne göre dijital olarak gerçekleştirildi. Sıcaklık sensörleri ile seri olarak 

haberleşme sağlandı. NOx ve pompaya ait haberleşmeler, PCAN-USB kullanılarak 

gerçekleştirilirken, sıcaklık değerlerinin elde edilmesi için bir elektronik kart tasarlandı. 

SCR sisteminde kullanılan NOx sensörleri ile pompanın bilgisayarla ve kendi 

aralarındaki iletişimi sağlamak için bir adet PCAN temin edildi (Şekil 3.21). Bu eleman 

aracılığıyla NOx sensörünün ölçmüş olduğu değerler dijital olarak bilgisayar ekranında 

görülebildi ve bu değerlere göre pompamın kontrolü de yine bu eleman üzerinden 

sağlanabildi. 

 

NOx Sensörü 

Sıcaklık Sensörü 

Egzoz Debisi 

Mikroişlemci 

Pompa 

& 

Enjektör 
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Şekil 3.21. PCAN-USB 
 

SCR sisteminde kullanılan tüm komponentlerin çalıştırılmasında bir adet 24 V 

güç kaynağı kullanıldı. Şekil 3.22’de güç kaynağına ait görsele yer verilmektedir. 

 

 
 

Şekil 3.22. 24 V güç kaynağı 
 

Gerek sensör ve gerekse pompanın kontrolü, PCAN-USB kullanılarak 

gerçekleştirildi. Şekil 3.23’de elektronik kontrolün sağlanması için gerçekleştirilen 

bağlantılar gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 3.23. Komponentlerin birbirleriyle olan bağlantıları 
 



 

 

56

Sıcaklık sensörleriyle seri olarak haberleşme sağlandı. Şekil 3.24’de sıcaklık 

sensörlerinden elde edilen değerlerin okunması için kullanılan elektronik kart 

gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 3.24. Sıcaklık değerlerinin okunmasında kullanılan elektronik kart 
 

SCR sisteminde elde edilen NOx değerlerinin gösterileceği ve bu değerlere göre 

pompanın kontrol edileceği yazılıma ait ara yüz Şekil 3.25’da gösterilmektedir. Bu 

yazılım ile motor öncesi ve motor sonrası NOx değerleri ölçülerek ve bunlar kayıt altına 

alınmıştır. Pompanın kontrolü de bu ara yüz üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3.25. Yazılıma ait ara yüz 
 

 



 

 

57

3.1.5. Egzoz sistemi 

 

Şekil 3.26’de tasarımı gerçekleştirilen egzoz sistemine ait görüntülere yer 

verilmektedir. Egzoz sistemine ait detaylı teknik çizimler ise Ek 1’de sunulmaktadır.  

 

 
 

Şekil 3.26. Egzoz sistemi 
 

Tasarlanan egzoz sisteminde her bir sensör ve eleman uygun bir noktaya 

konumlandırıldı. Sistemde egzoz sızıntılarını önlemek amacıyla her bir bağlantı 

noktasında conta kullanıldı ve flanşlar conta basma yüzeyli olarak üretildi. 

Katalizörlerin sabitlenmesi bir segman aracılığıyla gerçekleştirildi. Katalizörün 

sistemdeki titreşimlerden, genleşmeden ve herhangi bir darbeden zarar görmesini 

engellemek amacıyla katalizöre cam elyaf sarıldı. Şekil 3.27’de bu elyafa ait görünüme 

ve Şekil 3.28’da katalizörün montaj resimlerine yer verilmektedir.  

 

 
 

Şekil 3.27. Cam elyaf ve katalizöre giydirilmesi 
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Şekil 3.28. Katalizöre ait montaj resimleri 
 

3.2. Yöntem 

 

Deney düzeneğinden elde edilecek değerlerin belirlenmesi, SCR sisteminde 

egzoz gazında bulunan NOx miktarı ve egzoz debisine bağlı olarak püskürtülecek 

AdBlue miktarının hesaplanması, deney sonuçlarının sayısal olarak yorumlanmasında 

kullanılan regresyon analiz yöntemi ve ölçülen büyüklüklerin yüzde hata oranlarının 

tespitinde kullanılan hata analiz yöntemi bu bölümde açıklanmaktadır. 

 

3.2.1. Deney düzeneğinden elde edilecek değerler 

 

Bu bölümde, çalışmada kullanılan motora ait değerlerin nasıl elde edildiği 

konusunda gerekli formüller ve hesaplamalara yer verilmektedir. Kurulan deney 

düzeneğinde motora ait birçok parametre ölçülebilmektedir. Ancak çalışmada 

kullanılacak motor değerleri; efektif güç (Pe), özgül yakıt tüketimi (be), ortalama efektif 

basınç (Pme) ve emme havası debisi (ṁa) olduğundan sadece bu değerlere yönelik 

hesaplamalara yer verilmiştir.  

Sistemde motor çıkış milinden elde edilen efektif güç aşağıdaki formülle 

hesaplanmaktadır. 

 

푃 =
푀. 푛
9549																																																																																																																																	(3.1) 
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Burada Pe (kW) efektif gücü, M (Nm) torku ve n (d/d) motor devrini 

göstermektedir. Formülde yer alan tork değeri, kuvvetle tork kolunun çarpımı sonucu 

elde edilmektedir. 

 

푀 = 퐹. 퐿                                                                                                                     (3.2) 

 

Bu formülde F (N), net kütleyle yerçekimi ivmesinin (9,81 m/s2) çarpımına 

eşittir. L (m) ise kuvvet kolunun uzunluk değeridir. 

Motora ait ortalama efektif basınç (bar) değeri, aşağıdaki formül kullanılarak 

elde edilmiştir. Formülde yer alan nc, bir çevrimde krank milinin dönüş sayısını, Vs (m3) 

ise motora ait kurs hacmini göstermektedir.  

 

푃 =
푀. 푛
푉 . 2휋. 10 																																																																																																											(3.3) 

 

Motorun özgül yakıt tüketimi (g/kWh) değerinin elde edilmesinde aşağıdaki 

hesaplama kullanılmıştır. Burada ṁf (g/h) saatteki yakıt tüketimini belirtmektedir. 

 

푏 	=
푚̇
푃푒 																																																																																																																																	(3.4) 

 

Motora alınan hava miktarı ṁa (g/h), aşağıdaki denklem kullanılarak elde 

edilmiştir. 

 

푚̇ = 퐶 . . 퐷 . 2. 푔. ℎ . (휌 /휌 ). 	3600. 휌 .10-3                                                (3.5) 

 

Cd = Orifis debi katsayısı 

D = Orifis çapı (m) 

g = Yerçekimi ivmesi (9,81 m/s2) 

hw = Manometre sapma miktarı (m) 

ρw = Su yoğunluğu (1000 kg/m3) 

ρa = Çalışma şartlarındaki havanın yoğunluğu (kg/m3) 
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3.2.2. SCR sisteminde püskürtülecek Adblue miktarının hesaplanması 

 

Egzoz gazı içeriğinde bulunan NOx gazının kütlesel akış miktarının 

hesaplanması için egzoz gazının kütlesel debisine ihtiyaç vardır. Kütlenin korunumu 

yasası dikkate alındığında egzoz gazının kütlesel debisinin motora alınan emme havası 

ve yakıt debisi toplamına eşit olduğu görülmektedir. 

 

푚̇ = 푚̇ + 푚̇                                                                                                             (3.6) 

 

Burada ṁe, ṁa, ṁf değerleri g/h olarak sırasıyla egzoz gazının, emme havasının 

ve motora alınan yakıtın kütlesel akış miktarlarını belirtmektedir. 

Egzoz gazı içeriğinde bulunan NOx gazının kütlesel akış miktarı ise aşağıda 

belirtilen bağıntıyla elde edilmiştir. 

 

푚̇ =
푁푂푥

1000000 . 푚̇ 																																																																																																												(3.7) 

 

Burada ṁNOx, g/h olarak egzoz gazı içeriğinde bulunan NOx gazının kütlesel akış 

miktarını, NOxs ise NOx sensörünün ölçmüş olduğu ppm değerindeki NOx miktarını 

göstermektedir. 

SCR sisteminde püskürtülecek AdBlue miktarı egzoz gazında bulunan NO:NO2 

molar oranına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Molar oranın 1:1 olduğu durumda NOx 

dönüşümü için püskürtülmesi gereken AdBlue miktarı azalma göstermektedir. SCR 

siteminde gerçekleşen reaksiyonlarda en az AdBlue püskürtmesi, molar oranın 1:1 

olduğu denklemde sağlanmaktadır. Gerek amonyak birikiminin önlenmesi ve gerekse 

SCR sisteminin kontrolünde kolaylık sağlanması için egzoz gazı içeriğinde NO:NO2 

molar oran değeri 1:1 olarak kabul edilmiştir. Bu durum için gerçekleşen reaksiyon 

aşağıdaki gibidir. 

 

NO + NO2 + 2NH3 → 2N2 + 3H2O                                                                              (3.8) 

 

Denklemden anlaşılacağı üzere birer mol NO ve NO2 emisyonlarının azaltılması 

için 2 mol amonyağa ihtiyaç duyulmaktadır. Burada NO, NO2 ve NH3’ün moleküler 

ağırlıkları sırasıyla 30 g/mol, 46 g/mol ve 17 g/mol’dür. Denklemdeki toplam NOx 
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(NO+NO2) miktarı 76 gr olup buna karşılık gelen 2 mol oranındaki NH3 miktarı (17x2) 

34 gr’dır. Dolayısıyla 1 gr NOx miktarı için yaklaşık olarak 0,448 gr amonyağa ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Bilindiği üzere piyasada bulunan AdBlue sıvısı kütlesel olarak %33 oranında üre 

çözeltisi (NH2)2CO ve %67 oranında saf sudan oluşmaktadır. Üre solüsyonunun egzoz 

gazı üzerine püskürtülmesiyle meydana gelen ısıl çözünme ve hidroliz reaksiyonları 

sonucunda 1 mol üre çözeltisinden 2 mol NH3 elde edilmektedir. Yine moleküler 

ağırlıklar hesaba katıldığında 1 gr NH3 elde etmek için 1,76 g üre çözeltisine ihtiyaç 

duyulduğu görülecektir. 1 gr NOx miktarı için gerekli olan 0,448 gr amonyak, 0,788 gr 

miktarındaki üre çözeltisinden sağlanacaktır. Sonuç olarak, AdBlue sıvısındaki üre 

çözeltisi ile saf suyun kütlesel oranları dikkate alındığında, 1gr NOx emisyonunu 

azaltmak için gerekli olan AdBlue sıvı miktarı, aşağıdaki denklem kullanılarak elde 

edilmiştir. 

 

푚̇ = 푚̇ 	. 2,39                                                                                                (3.9) 

 

Bu denklemde ṁAdBlue g/h olarak AdBlue sıvısının kütlesel akış miktarını, ṁNOx 

ise yine g/h olarak NOx gazının kütlesel akış miktarını göstermektedir. 

 

3.2.3. Regresyon analiz yöntemi 

 

Regresyon analizi, aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla 

değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkiyi kullanarak o konu ile ilgili 

tahminler ya da kestirimler yapabilmek amacıyla kullanılır. Regresyon analizi esas 

olarak değişkenler arasında ilişkinin niteliğini saptamayı amaçlamaktadır. Tahmin 

değişkeni olarak bir değişken kullanılırsa basit regresyon, tahmin değişkenleri olarak iki 

veya daha fazla değişken kullanılırsa çoklu regresyon analizinden söz etmek 

mümkündür. Amaç her tahmin değişkeninin, ölçüt değişkenindeki toplam değişmeye 

olan katkısının saptanması ve dolayısıyla tahmin değişkenlerinin doğrusal 

kombinasyonunun değerinden hareketle ölçüt değerinin tahmin edilmesidir (Gültekin, 

2015). 

Bir bağımlı değişken ve birden fazla bağımsız değişkenin yer aldığı regresyon 

modellerine çok değişkenli regresyon analizi denir. Çok değişkenli regresyon analizinde 

bağımsız değişkenler, eş zamanlı olarak (aynı anda) bağımlı değişkendeki değişimi 
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açıklamaya çalışmaktadır. Çoklu regresyon katsayısı R, bir bağımlı değişkendeki 

değişim ile eşzamanlı (aynı anda) ele alınan birden fazla bağımsız değişkendeki değişim 

arasındaki ilişkinin derecesini göstermektedir. Daha basit bir ifade ile bağımlı değişken 

ile birlikte ele alınan bir grup bağımsız değişkendeki değişimin ilişkisinin 

(korelasyonunun) bir göstergesidir (Gültekin, 2015). 

Elde edilen deneysel sonuçların çok değişkenli regresyon analizi, SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) programı kullanılarak gerçekleştirildi.  

Motora ait Pme, be, mf ve λ değerlerinin girdi olarak kullanıldığı analizde her bir 

katalizör ayrı olarak ele alındı. Regresyon modeli, katalizör sonrasında ölçülen egzoz 

gazı sıcaklığı (Te), HC, CO2, NO, O2 ve NOx değerlerine yönelik olarak geliştirildi.  

Girdiler, SPSS programı kullanılarak elde edilen denklemlere yerleştirilerek 

gerçek değer ve tahmini değer arasındaki belirlilik katsayısı (R2) ile ortalama mutlak 

yüzde hata değeri (MAPE) hesaplandı. Regresyon modelindeki gözlem değerlerinin 

modele uyumluluğunu, diğer ifadeyle bağımlı değişkendeki değişimin % kaçının 

bağımsız değişken tarafından açıklandığını gösteren R2 değeri, korelasyon katsayısının 

(r) karesi alınarak elde edildi (Denklem 3.10). MAPE, gerçek değerin yüzdesi olarak 

hatayı ifade etmek için kullanıldı (Denklem 3.11).  
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3.2.4. Hata ve belirsizlik analiz yöntemleri 

 

Hata ve belirsizlik analizleri, egzoz çıkışında herhangi bir katalizör 

kullanılmayan motor ile elde edilen ölçüm değerleri dikkate alınarak gerçekleştirildi. 

Deneysel ölçümler sonucunda elde edilen bağımsız değişkenlere (n, M, mf, ma, Te, HC, 

CO, CO2, NO, O2, İs, NOx) ait yüzde hata oranlarının belirlenmesinde aşağıdaki 

formüllerden yararlanıldı. İlk olarak ölçüm değerlerinin (xi), aritmetik ortalaması (xm) 

alındı (Denklem 3.12). 

 

x =
1
n x 																																																																																																																									(3.12) 

 

Elde edilen değerlerin ortalama değerden farkı (sapma) (di) aşağıdaki denklem 

kullanılarak hesaplandı. 

 

di	=	xi	–	xm																																																																																																																					(3.13)	

  

Denklem 3.14 kullanılarak sapmaların mutlak değerlerinin ortalaması belirlendi. 

 

d =
1
n

|d |																																																																																																																							(3.14) 

 

Aritmetik ortalama ile sapmaların mutlak değerlerinin ortalaması kullanılarak 

yüzde hata oranı (YH) aşağıdaki bağıntı ile elde edildi. 

 

푌퐻 =
d
푥 																																																																																																																																	(3.15) 

 

Deneysel ölçüm değerleriyle (bağımsız değişkenler) hesaplanan bağımlı 

değişkenlere (Pe, Pme, be, me, Hava/Yakıt Oranı, λ) ait belirsizliklerin belirlenmesinde 

ise aşağıdaki yöntem kullanıldı. 

Hesaplanması gereken büyüklüğün R, bu büyüklüğe etki eden n adet bağımsız 

değişkenlerin x1, x2, x3, …., xn ve bu bağımsız değişkenlere ait hata oranlarının w1, w2, 
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w3,...., wn olduğu kabul edilerek, R büyüklüğüne ait toplam hata oranı aşağıdaki 

denklemler kullanılarak hesaplandı (Genceli, 2000). 

 

푊 =
휕푅
휕푥 푤 +

휕푅
휕푥 푤 +

휕푅
휕푥 푤 +⋯+

휕푅
휕푥 푤

/

														(3.16) 

 

veya 

 

푊
푅 =

푤
푥 +

푤
푥 +

푤
푥 +⋯+

푤
푥

/

																																															(3.17) 

 

 

 

 
  



 

 

65

4. DENEYSEL ÇALIŞMA 

 

4.1. Katalizörlere Ait Analizlerin Gerçekleştirilmesi 

 

4.1.1. SEM analizi 

 

SEM analizleri gerçekleştirilecek numuneler, çap ölçüsü 5 mm olan tablalara 

yerleştirilerek, iletkenliğin sağlanması için yüzeyleri platinle kaplandı. Yüzeyleri 

platinle kaplanan numuneler, cihaza yerleştirilerek farklı ölçeklerde SEM görüntüleri 

elde edildi. Numune içeriğinde bulunan elementlerin dağılımlarını görüntülemek 

amacıyla, her bir numuneye ait haritalandırma (mapping) gerçekleştirildi. APF 

numunesinde katkı malzemesi olarak platin yer aldığından bu numuneye ait 

haritalandırma yapılmadı. Katalizörlerin yüzey morfolojisinin belirlenmesi amacıyla, 

SEM analizleri, Zeiss / Supra 55 cihazı ile gerçekleştirildi.  

 

4.1.2. XRD analizi 

 

Katalizörlerin XRD analizlerinin gerçekleştirilmesi için numuneler öğütücüde 

toz haline getirildi. Toz haline getirilen numuneler cam lamlara konularak LECO / 

CHNS – 932 XRD cihazının örnek tutucularına yerleştirildi.  Numunelere gönderilen X-

Işınına ait kırılma ve dağılma verileri toplanarak analiz gerçekleştirildi. 

 

4.1.3. XRF analizi 

 

XRF analizlerinin gerçekleştirilmesi için numuneler toz haline getirildikten 

sonra, her bir numuneye ait bir pelet hazırlandı (Şekil 4.1). Pelet hazırlamak için toz 

halindeki numuneden 10 gr alınarak, 4 gr miktarındaki selüloz ile bir kap içerisinde 

karıştırıldı. Hazırlanan karışıma, preste 36 MPa basınç uygulanarak peletler oluşturuldu. 

Oluşturulan peletler, 12 saat süresince 100 oC’nin üzerinde etüv fırınında bekletildikten 

sonra Rigaku / ZSX Primus II – XRF cihazına yerleştirilerek analiz edildi. 
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Şekil 4.1. Pelet hazırlama işlemi 
 

XRF analizleri, katalizördeki elementlerin yüzde olarak miktarlarının 

anlaşılması amacıyla gerçekleştirildi. 

 

4.1.4. BET yüzey alanı analizi 

 

Katalizörlere ait BET yüzey alanı analizleri, Quantachrome Nova-e cihazı 

kullanılarak azot (N2) gazı ile 77.35 K sıcaklıkta gerçekleştirildi.  BET yüzey alanı 

analizinde, numunelerin sıvı azot adsorpsiyon kapasitesi farklı basınçlarda ölçülerek tek 

tabakadaki sıvı azotun adsorpsiyonu BET eşitliği kullanılarak hesaplandı. Bu yöntemle 

bulunan alan, m2/g olarak ifade edildi.  

 

4.2. Deney Düzeneğinin Oluşturulması 

 

Deney düzeneği basit yapısıyla bir platformun üzerine kurulu olan bir motor ile 

bu motora bağlı elektrikli bir dinamometreden oluşmaktadır. Motor egzoz çıkışına 

monte edilen ve çeşitli sensör ve ekipmanları üzerinde taşıyan egzoz sistemi, motora 

sonradan dâhil edilmiştir. Kurulan bu deney düzeneği ile farklı çalışma koşullarında 

motora ait bir çok performans ve emisyon karakteristiklerini ölçebilmek mümkündür. 

Şekil 4.2’de deney düzeneğine ait görüntüye yer verilmektedir. 
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Şekil 4.2. Deney düzeneğine ait görüntü 
 

4.3. Deneylerin yapılması 

 

Deneyler, Çukurova Üniversitesi İçten Yanmalı Motorlar Laboratuarında 

kurulmuş olan deney düzeneğinde gerçek çalışma koşullarında yapıldı. 5 farklı türde 

üretilen DOC ve SCR katalizörlerinin verimliliğini belirlemek amacıyla yapılan bu 

deneylerin tamamı aynı çalışma şartlarında gerçekleştirildi. Ölçümlere geçilmeden önce 

motor yüksüz konumda 15 dakika çalıştırıldı. Böylelikle gerek motorun ve gerekse 

katalizörlerin uygun çalışma sıcaklıklarına erişmesi sağlandı. Deney süresince motor 

soğutma suyu sıcaklığı 70-80 oC aralığında tutuldu. Testler sabit motor devrinde (1500 

d/d) ve 7 farklı motor torkunda (6, 9, 12, 15, 18, 21 ve 24 Nm) gerçekleştirildi. Her bir 

tork değerinde ölçüm yapılmadan önce motorun 5 dakika o tork değerinde çalışması 

sağlandı. Şekil 4.3’de deney motoruna ait 1500 d/d sabit motor devrinde ve farklı 

torklardaki güç (Pe), ortalama efektif basınç (Pme) ve özgül yakıt tüketimi (be) 

değerlerine yer verilmektedir. 
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Şekil 4.3. Motora ait farklı torklardaki güç, ortalama efektif basınç ve özgül yakıt tüketimi değerleri 
(Motor devri:1500 d/d) 

 

Motor deneylerinde, 5 farklı türdeki DOC’lerinin verimliliğini belirlemek 

amacıyla, kullanılan emisyon ölçüm cihazıyla katalizör öncesi ve sonrası CO, CO2, HC, 

O2, NO ve İs değerleri elde edildi ve bu değerlerdeki değişimlere ait grafikler 

oluşturuldu. Aynı şekilde SCR katalizörlerinin verimliliğini belirlemek amacıyla, 

katalizör öncesi ve sonrası NOx değerleri, NOx sensörü aracılığıyla kayıt altına alınarak, 

NOx emisyonunda gerçekleşen dönüşüme ait grafik oluşturuldu. Ayrıca DOC öncesi ve 

sonrası yerleştirilen sıcaklık sensörleriyle, katalizörde gerçekleşen reaksiyonlar sonucu 

egzoz gazı sıcaklığında oluşan artış belirlendi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pme

Pe

be

260

340

420

500

580

660

740

0

1

2

3

4

5

3 6 9 12 15 18 21 24 27

b e
(g

/k
w

h)

Motor Torku (Nm)

P e
(k

W
),

P m
e

(b
ar

)



 

 

69

5. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

 

5.1. Katalizöre Ait Analiz Sonuçları 

 

Bu bölümde, üretimi gerçekleştirilen katalizörlere ait SEM, XRD, XRF ve BET 

analiz sonuçlarına yer verilmektedir. 

 

5.1.1. SEM analiz sonuçları 

 

Şekil 5.1’de numunelere ait 10 ve 1 μm boyutundaki görüntüler ve Şekil 5.2-

5.6’da her bir numuneye ait haritalandırmalar verilmektedir. Haritalandırmalarda, her 

bir elementin farklı bir renkte ayrı ayrı gösterildiği görüntülerin yanı sıra tüm 

elementlerin toplu halde gösterildiği bir görüntüde yer almaktadır (Şekil 5.2-5.6).  

 

 Görüntü I (10 μm) Görüntü II (1 μm) 

A 

  

A
F 
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Şekil 5.1. Numunelere ait SEM görüntüleri 
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Şekil 5.2. A numunesine ait haritalandırma görüntüleri 
 

 

 
 

Şekil 5.3. AF numunesine ait haritalandırma görüntüleri 
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Şekil 5.4. ATF numunesine ait haritalandırma görüntüleri 
 

  
 

Şekil 5.5. ATCF numunesine ait haritalandırma görüntüleri 
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Şekil 5.6. ANCF numunesine ait haritalandırma görüntüleri 
 

SEM görüntüleriyle, katalizörlerde nano boyutta nasıl bir organizasyonun 

gerçekleştiği ortaya konuldu. SEM analiz sonuçlarında, katalizör kaplama öncesi ve 

sonrasında, SCR ve DOC katalizörlerinde istenen gözenekli yapıda herhangi bir 

değişiklik olmadığı, katalizörün homojen bir şekilde yüzeye kaplandığı görüldü. Bu 

durum sadece hematitli kaplama için değil hematitle birlikte kullanılan katkı 

maddeleriyle gerçekleştirilen kaplamalar içinde gözlemlendi. SEM görüntülerinden de 

anlaşılacağı üzere egzoz emisyon gazlarının difüz edebileceği çok sayıda gözenek 

mevcuttur (Şekil 5.1.). Haritalandırma işlemlerinde, kaplama yüzeyinde katalitik 

aktivite göstermesi beklenen elementlerin (Fe, Ti, Ce, Nb, Pt), homojen bir dağılım 

gösterecek şekilde yer edindiği net bir şekilde gözlemlendi (Şekil 5.2-5.6).  

Sonuç olarak, SEM cihazıyla yapılan analizler sonucunda elde edilen mikroskop 

ve haritalandırma görüntüleri incelendiğinde; 

 Katalizör yapısının oldukça gözenekli bir yapıya sahip olduğu, 

 Kaplamanın tüm yüzey boyunca homojen bir şekilde gerçekleştiği, 

 Hematit ve katkı malzemelerinin gözenekler dâhil tüm malzeme 

yüzeyine nüfuz ettiği saptandı. 
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5.1.2. XRD analiz sonuçları 

 

XRD sonuçları, SEM analiz sonuçlarını destekler niteliktedir. Yapılan XRD 

analizlerinde, yüzey üzerinde oluştuğu düşünülen CeO2, Nb2O5, TiO2, Pt ile ilgili XRD 

piklerine rastlanmıştır. Gerekli indislenme Şekil 5.7’de görülmektedir. Al2O3 template 

olarak kullanılmıştır. Hematit kaplandıktan sonra hematit pikleri ekstradan çıkmıştır. 

 

 
 

Şekil 5.7. XRD analiz sonuçları 
 

5.1.3. XRF analiz sonuçları 

 

Katalizördeki elementlerin yüzde olarak miktarlarının anlaşılması amacıyla 

gerçekleşirilen XRF analizlerine ait sonuçlar Çizelge 5.1’de sunulmaktadır. Sonuçlar 

incelendiğinde, tüm katalizörlerde Al2O3 ve SiO2 yapılarının en yüksek yüzdelik 

oranlara sahip olduğu görülmektedir. Bunun nedeni bu yapıların ana yapıyı teşkil 

etmeleri ve ana şablon olarak kullanılmalarıdır. Seramik yapılar çok ince bir katalizör 

yüzeyiyle kaplanmıştır. Bundan dolayı esas ve katkı malzemelerinin miktarları bu 

yapılara oranla düşük değerlerdedir.  

AF, ATF, ATCF, ANCF ve APF katalizörlerindeki hematit oranları sırasıyla 

%3.10, %2.83, %3.67, %2.25 ve %3.73 olarak ölçülmüştür. ATF ve ATCF 

katalizörlerinde TiO2 oranları %0.410 ve %0.445 olarak belirlenmiştir. Ancak bunun 
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belirli bir oranı ana taşıyıcı yapıdan gelmektedir. ATCF ve ANCF katalizörlerindeki 

CeO2 oranları sırasıyla %0.045 ve %0.174 olarak elde edilmiştir. ANCF katalizöründe 

%0.086 oranında Nb2O5 elementi bulunmaktadır. APF katalizöründe katalist olarak 

kullanılan Pt oranı da %0.034 olarak ölçülmüştür. AF, ATF, ATCF, ANCF ve APF 

katalizörlerinde, ana taşıyıcı yapıya ait elementler dışında kalan toplam element oranı 

sırasıyla %2.658, %2.549, %3.469, %2.068 %3.322 olarak elde edilmiştir. 

 
Çizelge 5.1. XRF analiz sonuçları 

 
Element A AF ATF ATCF ANCF APF 

NaO 0.146 0.171 0.151 0.163 0.160 0.151 

MgO 13.800 13.800 13.500 13.200 14.300 13.300 

Al2O3 34.100 33.300 33.300 32.900 33.900 32.900 

SiO2 50.300 48.200 48.600 48.500 48.100 48.800 

P2O5 0.036 0.032 0.032 0.032 0.029 0.031 

SO3 0.052 0.044 0.034 0.034 0.022 0.035 

K2O 0.189 0.176 0.176 0.179 0.154 0.179 

CaO 0.321 0.227 0.208 0.217 0.201 0.223 

TiO2 0.249 0.217 0.410 0.445 0.204 0.243 

Fe2O3 0.442 3.100 2.830 3.670 2.250 3.730 

Nb2O5 - - - - 0.086 - 

CeO2 - - - 0.045 0.174 - 

WO3 0.312 0.769 0.728 0.585 0.429 0.409 

Pt - - - - - 0.034 

 

5.1.4. BET yüzey alanı analiz sonuçları 

 

Aşağıdaki çizelgede üretimi gerçekleştirilen katalizörlere ait yüzey alanı 

sonuçları verilmektedir (Çizelge 5.2). 

 
Çizelge 5.2. Numunelere ait yüzey alanı sonuçları 

 
Numune BET Surface Area (m2/g) 

A 114.230

AF 53.405

ATF 51.347

ATCF 44.649

ANCF 50.104

APF 45.460
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Kaplama gerçekleştirilen numunelerin gözeneklerinin, kaplama malzemesiyle 

dolmasının yanı sıra bu numunelerin ısıl işleme de tabi tutulması, A numunesiyle 

kıyaslandığında yüzey alanlarında fark edilebilir derecede azalmaya yol açmıştır. 

Sadece hematitle gerçekleştirilen (AF numunesi) kaplamada yüzey alanı 53.405 m2/g 

olarak elde edilmiş ve diğer numunelere ait yüzey alanları, hematit içeriğine eklenen 

katalizör ihtivasına göre bir miktar düşüş göstermiştir. En düşük yüzey alanı, diğer 

numunelerde kıyaslandığında daha yüksek derecede katalizör miktarı içerdiği için 

ATCF numunesiyle elde edilmiştir. Pt diğer kaplama kimyasallarına oranla daha büyük 

bir atom yapısına sahip olduğundan APF numunesine ait yüzey alanı sonucu da düşük 

değerlerde elde edilmiştir. Katalizörlere ait yüzey alanı değerlerinin, diğer çalışmalarda 

kullanılan katalizörlerin yüzey alanı değerlerine benzer olduğu gözlemlenmiştir. 

(Righini ve ark., 2016; Yang ve ark., 2013; Zheng ve ark., 2015).  

 

5.2. Motor Test Sonuçları 

 

Bu bölümde üretimi gerçekleştirilen katalizörlerin gerçek çalışma koşullarında 

test edilmesiyle elde edilen dönüştürme oranları açıklanmaktadır. Her bir katalizöre ait 

test sonuçları detaylı olarak Ek 2’de sunulmaktadır.  

Motor test sonuç grafiklerinde yer alan ‘ER’, herhangi bir katalizör 

kullanılmayan motora ait değerleri göstermektedir. Bu değer, katalizör kullanılan 

motordaki katalizör öncesi ve sonrasında ölçülen emisyon değerleriyle kıyaslanmıştır. 

Zira katalizör kullanımı, motor çıkışındaki (katalizör öncesi) emisyon değerlerinde 

değişime yol açabilmektedir. 

 

5.2.1. DOC ve SCR katalizörlerinin kullanımının özgül yakıt tüketimi ve hava 

fazlalık katsayısı üzerindeki etkisi 

 

Özgül yakıt tüketimi, herhangi bir güçteki çalışma sırasında saatte tüketilen yakıt 

miktarının üretilen güce oranıdır. Şekil 5.8’de çalışmada kullanılan katalizörlerin, özgül 

yakıt tüketimi üzerindeki etkisi görülmektedir.  
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Şekil 5.8. Özgül Yakıt Tüketimi Değerleri (Motor Devri: 1500 d/d) 
 

Egzoz çıkışına adapte edilen katalizörler, motora ait özgül yakıt tüketimi 

değerleri üzerinde artışa yol açtı.  Tüm motor torkları dikkate alındığında AF, ATF, 

ATCF, ANCF ve APF katalizörlerinin kullanımıyla motora ait özgül yakıt tüketimi 

değerlerinde sırasıyla ortalama %10.56, %8.20, %6.30, %5.12 ve %3.87’lik artış 

gerçekleşirken, maksimum motor torkunda (24 Nm) bu artış oranları %12.78, %9.02, 

%7.52, %1.50 ve %1.50 olarak elde edildi. Egzoz çıkışında herhangi bir katalizör 

bulunmayan motorla kıyaslandığında özgül yakıt tüketimindeki maksimum artış, sadece 

hematitle kaplanmış olan AF katalizöründe 24 Nm torkta %12.78 oranında gerçekleşti. 

AF katalizörünün, diğer katalizörlere oranla, özgül yakıt tüketiminde bir miktar daha 

fazla oranda artışa yol açmasının nedeni, bu katalizörde herhangi bir katalist 

malzemenin bulunmaması ve özellikle CO ve HC emisyonlarını dönüştürme oranının 

diğer katalizörlere oranla çok daha düşük olmasıdır. Zira katalizördeki emisyon 

dönüşüm oranlarının düşük olması, başta is emisyonu olmak üzere kirletici emisyonları 

katalizör gözeneklerine daha fazla doldurmakta ve buna bağlı olarak egzoz gazı geçişi 

zorlanmaktadır. Aynı zamanda emisyon dönüşüm oranının az olması, katalizör 

sıcaklığının yükselmemesine ve buna bağlı olarak da gözeneğe biriken islerin 

yakılmamasına yol açmaktadır. HC ve CO emisyonunu dönüştürme oranı yüksek olan 

katalizörler özgül yakıt tüketimi değerlerinde en az artışa yol açmıştır. HC ve CO 

emisyonunu dönüştürme oranıyla özgül yakıt tüketim miktarının artışında ters orantı 

vardır. 
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Genel olarak, motor sonrası emisyon kontrol sistemlerinin kullanımı egzoz 

sisteminde yarattığı geri basınç durumundan dolayı motorun özgül yakıt tüketiminde 

artışa yol açmaktadır. 

Hava fazlalık katsayısı (λ), gerçek hava/yakıt oranının, teorik (stokyometrik) 

hava/yakıt oranına olan orandır. Dizel yakıtının stokyometrik hava/yakıt oranı 14.5/1 

olarak kabul edilmektedir (Sürmen ve ark., 2004). Bu değer göz önünde bulundurularak, 

farklı katalizörlerin kullanımıyla, test motoruna ait hava fazlalık katsayısındaki 

değişimler, Şekil 5.9’da verilmektedir.  

 

 
 

Şekil 5.9. Hava Fazlalık Katsayısı Değerleri (Motor Devri: 1500 d/d) 
 

Genel olarak katalizörlerin kullanımı, hava fazlalık katsayısını azaltıcı bir etki 

yarattı. Maksimum motor torkunda, herhangi bir katalizör bulunmayan test motoruna ait 

hava fazlalık katsayısı 1.4 iken AF, ATF, ATCF, ANCF ve APF katalizörlerinin 

kullanımıyla bu değer sırasıyla 1.24, 1.28, 1.30, 1.38 ve 1.38’e düştü. En düşük motor 

torkunda ise herhangi bir katalizör bulunmayan test motoruna ait hava fazlalık katsayısı 

5.82 olarak ölçülürken AF, ATF, ATCF, ANCF ve APF katalizörlerinin kullanımıyla da 

bu değer 5.48, 5.32, 5.64, 5.32 ve 5.48’e düştü. Herhangi bir katalizör bulunmayan 

motora ait hava fazlalık katsayısıyla karşılaştırıldığında, maksimum azalma oranı, AF 

katalizörü ile 24 Nm torkta %11.42 olarak elde edildi. Gerçekleştirilen tüm testlerde, 

motor torkundaki artış, hava fazlalık katsayı değerinde düşüşe neden oldu. Tüm motor 

torkları dikkate alındığında, AF, ATF, ATCF, ANCF ve APF katalizörlerinin kullanımı, 
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hava fazlalık katsayısı değerinde ortalama olarak sırasıyla %9.53, %7.57, %5.91, %4.77 

ve %3.74 oranında azalma yarattı.  

Hava fazlalık katsayısı, silindir içerisine alınan hava/yakıt oranına bağlı olarak 

değişim göstermektedir. Hava/yakıt oranındaki yakıt miktarının artışı diğer ifadeyle 

karışımın zenginleşmesi, hava fazlalık katsayısı değerinde düşüşe aksi durum ise artışa 

yol açmaktadır. Dolayısıyla katalizörlerin kullanımı, yakıt tüketimini arttırdığından 

hava fazlalık katsayısı değerlerinde de düşüşe yol açmıştır. Aynı şekilde motor 

torklarındaki artış, karışımın zenginleşmesine yol açtığından hava fazlalık katsayısı 

değerlerinde azalmaya neden olmuştur. 

 

5.2.2. DOC’lerinin egzoz gazları üzerindeki etkileri 

 

Bu kısımda DOC’lerinin CO, HC, CO2, O2, NO, İs ve egzoz gazı sıcaklığı 

üzerindeki etkileri açıklanmaktadır.   

 

5.2.2.1. CO üzerindeki etkisi 

 

Şekil 5.10’da katalizör öncesi ve sonrası CO emisyonu değerleri ile 

katalizörlerin CO emisyonunu dönüştürme oranları gösterilmektedir. CO emisyon 

değerleri % olarak ölçüldü. Tüm testlerde en düşük CO emisyonu değerleri 18 Nm 

motor torkunda elde edildi. Bu tork değerinin üzerindeki 21 ve 24 Nm motor torkundaki 

CO emisyonu değerlerinde önemli ölçüde artışlar gözlemlendi. Bu artışın nedeni yüksek 

torklarda silindir içerisine alınan hava-yakıt karışımının zenginleşmesidir. Karışımın 

zenginleşmesi, hava fazlalık katsayısını azaltmaktadır. Bunun sonucunda silindir 

içerisine alınan yakıtın tamamı yakılamamakta ve eksik yanma ürünleri oluşmaktadır. 

Tüm testlerde en yüksek CO emisyonu değerleri 24 Nm motor torkunda elde edilmiştir. 

ER değerleriyle kıyaslandığında katalizör kullanımı, motor çıkışındaki (katalizör 

öncesi) CO değerlerinde artışa yol açmıştır (Şekil 5.10a). Bunun nedeni katalizör 

kullanımının yakıt tüketimini arttırması ve karışımın zenginleşmesidir.  Katalizör 

kullanımıyla CO emisyon değerleri ER değerlerinin aşağısına çekilmiştir (Şekil 5.10b). 

Katalizör sonrasındaki CO emisyonu değerleri, kullanılan katalizörün türüne 

göre önemli ölçülerde azalma göstermiştir. Ölçümlerin gerçekleştirildiği maksimum 

torkta AF, ATF, ATCF, ANCF ve APF katalizörleri için katalizör öncesi elde edilen CO 

emisyonu değerleri sırasıyla %0.644, %0.554, %0.663, %0.552, %0.498 iken katalizör 
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sonrasında bu değerler %0.470, %0.205, %0.215, %0.091 ve %0.093 olarak 

ölçülmüştür. 

 

 

 
 

Şekil 5.10. (a) Katalizör Öncesinde Ölçülen CO Emisyonu Değerleri, (b) Katalizör Sonrasında Ölçülen 
CO Emisyonu Değerleri, (c) CO Emisyonunu Dönüştürme Oranları (Motor Devri: 1500 d/d) 

 

Üretimi gerçekleştirilen DOC’lerinin kullanımıyla yüksek oranlarda CO 

emisyonu dönüşümü sağlandı. Maksimum CO emisyonu dönüşümü, ANCF 

katalizörüyle %83.51 oranında 24 Nm torkta elde edildi. Motor tork değeri arttıkça 

egzoz gazı sıcaklığının artmasından dolayı, CO emisyonu dönüşümü oranlarında da 

artışlar gözlemlendi. Sadece hematitle kaplanmış olan AF katalizöründe herhangi bir 

katalitik etkiye sahip element kullanılmadığı için diğer katalizörlerle kıyaslandığında 

daha düşük değerlerde dönüştürme oranları elde edildi. Tüm motor torkları ele 

alındığında, üretilen katalizörlere ait ortalama CO emisyonu dönüştürme oranları AF, 

ATF, ATCF, ANCF ve APF katalizörleri için sırasıyla %17.86, %46.22, %46.03, 

%58.64, %58.83 olarak elde edildi. Katalizörler dönüştürme oranları bakımından 
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kıyaslandığında, en iyi sonuçlar ANCF ve APF katalizörleri ile elde edildi. Bunun 

nedeni diğer katalizörlere kıyasla, bu katalizörlerde yüksek katalitik etkiye sahip olan 

elementlerin kullanılmasıdır. ANCF katalizöründe kullanılan Niyobiyum-Seryum 

bileşimi ile APF katalizöründe kullanılan Platin, değerli metaller grubundadır. Bu 

metaller özellikle yüksek sıcaklıklardaki dönüşüm reaksiyonlarında yüksek katalitik etki 

göstermektedirler. 

Egzoz gazı sıcaklığı dönüşüm reaksiyonlarında çok önemli bir rol 

oynamaktadır. Egzoz gazı sıcaklık değerleriyle dönüşüm verimliliği tamamen doğru 

orantılıdır. Egzoz gazı sıcaklığı arttıkça dönüşüm oranlarında da artış görülmektedir 

(Yang ve ark., 2013; Ye ve ark, 2012).  

Motor torkunun ve dolayısıyla egzoz gazı sıcaklığının en düşük olduğu 6 Nm 

tork değerinde dönüşüm oranları AF, ATF, ATCF, ANCF ve APF katalizörleri için 

%4.41, %23.61, %30.71, %31.91 ve %21.73 iken bu değerler maksimum tork değerinde 

%27.01, %62.99, %67.57, %83.51 ve %81.32 olarak elde edildi. Değerler 

kıyaslandığında APF katalizörünün ATF, ATCF ve ANCF katalizörleriyle 

kıyaslandığında 6 Nm tork değerinde daha düşük dönüştürme oranına sahip olduğu 

tespit edildi. Bu durum, platin içerikli katalizörlerin “light-off temperature” adı verilen 

aktivasyon sıcaklıklarının yüksek değerlerde olmasından kaynaklanmaktadır. Platin 

içerikli katalizörler düşük egzoz gazı sıcaklıklarında, düşük aktiviteye sahiptirler 

(Herreros ve ark., 2014).  

 

5.2.2.2. HC üzerindeki etkisi 

 

Şekil 5.11’de katalizör öncesi ve sonrası HC emisyonu değerleri ile 

katalizörlerin HC emisyonunu dönüştürme oranları gösterilmektedir. Testlerde HC 

emisyonu değerleri ppm olarak ölçüldü. Katalizör öncesi HC emisyonu değerleri 

incelendiğinde, düşük ve yüksek motor torklarındaki HC emisyonu değerlerinin yüksek 

olduğu belirlendi. Katalizör öncesi en düşük HC emisyon değerleri, CO emisyonunda 

olduğu gibi 18 Nm motor torkunda elde edildi. Bu tork değerinde, hava-yakıt oranının 

uygun değerlerde olması, özgül yakıt tüketiminin yanı sıra HC ve CO emisyonlarında 

da azaltıcı etki yaratmıştır.  Silindir içerisine alınan hava-yakıt oranının azalması diğer 

ifadeyle karışımın zenginleşmesi ise bu emisyonlarda artışa yol açmaktadır. 

ER değerleriyle kıyaslandığında, özellikle yüksek motor torklarında, katalizör 

kullanımı, CO emisyonlarında olduğu gibi HC emisyonlarında da bir miktar artış 



 

 

82

sağladı (Şekil 5.11a).  Katalizör kullanımıyla HC emisyon değerleri, ER değerlerinin 

önemli derecelerde aşağısına düşürüldü (Şekil 5.11b). 

Katalizör öncesi HC emisyonu değerleriyle, katalizör sonrası HC emisyonu 

değerleri karşılaştırıldığında özellikle yüksek motor torku değerlerinde önemli 

düşüşlerin gerçekleştiği gözlemlendi. Maksimum torkta AF, ATF, ATCF, ANCF ve 

APF katalizörleri için katalizör öncesi HC emisyonu değerleri sırasıyla 114 ppm, 133 

ppm, 132 ppm, 120 ppm, 124 ppm iken katalizör sonrasında bu değerler 85 ppm, 46 

ppm, 45 ppm, 23 ppm, 27 ppm olarak elde edildi. 

 

 

 
 

Şekil 5.11. (a) Katalizör Öncesinde Ölçülen HC Emisyonu Değerleri, (b) Katalizör Sonrasında Ölçülen 
HC Emisyonu Değerleri, (c) HC Emisyonunu Dönüştürme Oranları (Motor Devri: 1500 d/d) 

 

CO emisyonunda elde edilen dönüştürme oranlarına benzer sonuçlar, HC 

emisyonu içinde elde edildi. Maksimum HC emisyonu dönüştürme oranı ANCF 

katalizörü ile 24 Nm motor torkunda %80.83 olarak ölçüldü. Motor torku arttıkça egzoz 

gazı sıcaklığında da artış meydana geldi. Bu durum, HC emisyonu dönüştürme oranını 
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arttırıcı bir etki yarattı. Tüm motor torkları dikkate alındığında, üretilen katalizörlere ait 

ortalama HC emisyonu dönüştürme oranları AF, ATF, ATCF, ANCF ve APF 

katalizörleri için sırasıyla %16.17, %57.31, %55.92, %62.96, %62.99 olarak elde edildi. 

HC emisyon dönüşümleri açısından en iyi performans, CO emisyonunda olduğu gibi 

yine ANCF ve APF katalizörleri ile elde edildi. AF katalizöründe katalitik etkiye sahip 

herhangi bir bileşimin bulunmamasından dolayı, en düşük HC emisyonu dönüştürme 

oranları bu katalizörde gerçekleşti. Değerli metal içeriğine sahip ANCF ve APF 

katalizörlerinin, düşük torklardaki dönüştürme oranları, ATF ve ATCF katalizörlerine 

oranla daha düşük seviyede elde edildi. Ancak maksimum motor torku değerinde ANCF 

ile APF katalizörleri, ATF ve ATCF katalizörleriyle kıyaslandığında daha yüksek bir 

dönüştürme performansı sergiledi. En düşük motor torku değerinde AF, ATF, ATCF, 

ANCF ve APF katalizörleri için elde edilen dönüştürme oranları %8.89, %42.86, 

%45.05, %36.61, %39.22 iken, en yüksek motor torku değerinde bu oranlar %25.44, 

%65.41, %65.91, %80.83, %78.23 olarak elde edildi. DOC üzerine gerçekleştirilen 

diğer çalışmalarda da benzer dönüştürme oranlarının elde edildiği gözlemlendi 

(Herreros ve ark., 2014; Le ve ark., 2012; Xu ve ark., 2012; Yang ve ark., 2013). 

 

5.2.2.3. CO2 üzerindeki etkisi 

 

CO2 emisyonu, yanma reaksiyonu sırasında açığa çıkan ve kirletici emisyonlar 

sınıfına girmeyen bir tam yanma ürünüdür. DOC’lerinde gerçekleşen, CO ve HC 

emisyonlarına ait yanma reaksiyonları sonucu, CO2 emisyonlarında artış 

sağlanmaktadır. Şekil 5.12’de katalizör öncesi ve sonrası CO2 emisyonu değerleri ile 

her bir katalizörün CO2 emisyonunda gerçekleştirdiği artış oranları gösterilmektedir. 

Egzoz gazı içerisindeki CO2 miktarı %olarak ölçülmüştür.  

ER değerleri ile kıyaslandığında katalizör kullanımı CO2 değerlerinde artış 

sağlamıştır (Şekil 5.12a). Zira katalizör kullanımı yakıt tüketimindeki artışa bağlı olarak 

karışımı zenginleştirmekte ve bunun sonucunda daha fazla C molekülleri O2 ile 

tepkimeye girerek CO2 oluşturmaktadır. 

Katalizör öncesi ve sonrası CO2 emisyonu değerleri incelendiğinde, tüm 

katalizörler için CO2 emisyonu değerlerinin, motor torkundaki artışla doğru orantılı 

olarak artış gösterdiği görülmektedir. Motor torku arttıkça, hava fazlalık katsayısı 

azalmakta ve karışım zenginleşmektedir. Buna bağlı olarak bir çevrimde silindir 

içerisine alınan hava içerisindeki oksijen, daha fazla yakıtla reaksiyona girerek, CO2 
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emisyonunun artmasına neden olmaktadır. Maksimum tork değerlerinde AF, ATF, 

ATCF, ANCF ve APF katalizörleri için katalizör öncesi elde edilen CO2 emisyonu 

değerleri sırasıyla %8.73, %8.30, %8.54, %7.85, %6.47 iken katalizör sonrasında bu 

değerler %9.08, %8.99, %9.43, %8.81, %7.32 olarak elde edilmiştir. 

 

 

 
 
Şekil 5.12. (a) Katalizör Öncesinde Ölçülen CO2 Emisyonu Değerleri, (b) Katalizör Sonrasında Ölçülen 
CO2 Emisyonu Değerleri, (c) CO2 Emisyonu Artış Oranları (Motor Devri: 1500 d/d) 

 

CO2 emisyonundaki artış oranları dikkate alındığında, maksimum artış oranı 

%13.14 oranla 24 Nm motor torkunda APF katalizörü ile elde edildi. Bu motor 

torkundaki artış oranları AF, ATF, ATCF ve ANCF katalizörleri için %3.99, %8.31, 

%10.42 ve %12.23 olarak elde edildi. Tüm motor torkları dikkate alındığında, 

kullanılan katalizörlerin CO2 emisyonunda yarattığı ortalama artış oranları AF, ATF, 

ATCF, ANCF ve APF katalizörleri için sırasıyla %1.21, %3.93, %4.10, %4.40 ve 

%5.09 olarak elde edildi. Tüm katalizörler için maksimum artış oranı, maksimum motor 

torkunda yani 24 Nm’de gerçekleşti. Bunun nedeni CO ve HC emisyonlarındaki 
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maksimum dönüşüm oranlarının bu motor torkunda elde edilmesidir. Zira gerçekleşen 

reaksiyonlardan dolayı, CO ve HC emisyonlarındaki dönüşüm oranları arttıkça, CO2 

emisyonu değerinde de artış gözlenmektedir. 

 

5.2.2.4. O2 üzerindeki etkisi 

 

Dizel motorlar yüksek hava fazlalık katsayısıyla çalışmaktadırlar. Bu yüzden 

silindir içerisine alınan havanın önemli bir kısmı yanma reaksiyonunda kullanılmadan 

egzoz gazıyla dışarıya geri atılmaktadır. Dizel motorların egzoz gazı içeriğindeki 

oksijen miktarı yaklaşık olarak %9 oranlarındadır. Bu oran motor devir ve torkuna bağlı 

olarak değişim göstermektedir.  

 

 

 
 

Şekil 5.13. (a) Katalizör Öncesinde Ölçülen O2 Değerleri, (b) Katalizör Sonrasında Ölçülen O2 Değerleri, 
(c) O2 Azalma Oranları (Motor Devri: 1500 d/d) 
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Şekil 5.13’de katalizör öncesi ve sonrası O2 değerleri ile her bir katalizörün O2 

gazında gerçekleştirdiği düşüş oranları gösterilmektedir. Egzoz gazı içeriğindeki O2 

miktarı % olarak ölçülmüştür. 

ER değerleri ile kıyaslandığında katalizör kullanımının, CO2, NO ve NOx 

değerlerinde yol açtığı artış, egzoz gazı içeriğindeki O2 miktarında düşüşe neden 

olmuştur (Şekil 5.13a). 

Tüm ölçümlerde, egzoz gazı içeriğindeki O2 miktarı, motor torkundaki artışa 

bağlı olarak düşme eğilimi sergiledi. Sabit motor devrinde, motor torkundaki artışa 

bağlı olarak gerçekleşen hava fazlalık katsayısındaki düşüş, silindir içerisine alınan 

karışımı zenginleştirmektedir. Bu durum yanma reaksiyonlarında daha fazla havanın 

kullanılmasına ve dolayısıyla egzoz gazı içeriğindeki O2 miktarının azalmasına yol 

açmaktadır. 

Maksimum torkta AF, ATF, ATCF, ANCF ve APF katalizörleri için katalizör 

öncesi elde edilen O2 değerleri sırasıyla %7.86, %8.24, %7.80, %8.99, %10.94 iken 

katalizör sonrasında bu değerler %7.49, %7.37, %6.68, %7.83, %9.91 olarak elde edildi. 

CO2 emisyonunda gerçekleşen artışla ters orantılı olarak, egzoz gazı içeriğinde 

bulunan O2 gazı miktarında azalma gerçekleşti. Tüm motor torkları dikkate alındığında, 

kullanılan katalizörlerin, egzoz gazı içerisinde bulunan O2 miktarında yarattığı ortalama 

azalma oranları AF, ATF, ATCF, ANCF ve APF katalizörleri için sırasıyla %1.15, 

%2.57, %2.89, %2.87 ve %2.31 olarak elde edildi. Maksimum motor torkunda O2 

miktarındaki azalma oranlarının AF, ATF, ATCF, ANCF ve APF katalizörleri için 

sırasıyla %4.71, %10.56, %14.36, %12.90 ve %9.41 olduğu belirlendi. DOC egzoz 

gazında bulunan CO ve HC’ları O2 ile reaksiyona sokmakta ve bu reaksiyon sonucunda 

CO2 ve H2O açığa çıkmaktadır. Bu durum, katalizör öncesi ve sonrasındaki O2 değerleri 

kıyaslandığında, katalizör sonrasındaki O2 miktarlarında gerçekleşen azalmanın temel 

nedenidir. 

 

5.2.2.5. NO üzerindeki etkisi 

 

DOC’lerinin önemli görevlerinden biri de egzoz gazı içeriğinde bulunan NO 

formundaki emisyonları NO2 formuna dönüştürerek SCR sisteminin verimini 

arttırmaktır.  Şekil 5.14’de katalizör öncesi ve sonrası NO emisyon değerleri ile 

katalizörlerin NO emisyonunu dönüştürme oranları gösterilmektedir. NO emisyon 

değerleri ppm olarak ölçülmüştür. ER değerleriyle kıyaslandığında katalizör 
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kullanımının yol açtığı egzoz gazı sıcaklığındaki artışa paralel olarak NO değerlerinde 

bir miktar artış gerçekleşmiştir (Şekil 5.14a). 

 

 

 
 
Şekil 5.14. (a) Katalizör Öncesinde Ölçülen NO Emisyonu Değerleri, (b) Katalizör Sonrasında Ölçülen 
NO Emisyonu Değerleri, (c) NO Emisyonunu Dönüştürme Oranları (Motor Devri: 1500 d/d) 

 

Egzoz gazı içeriğindeki NO emisyon miktarı, motor torku arttıkça artış eğilimi 

gösterdi. Tüm katalizörler için en düşük NO emisyon miktarı 6 Nm motor torkunda elde 

edilirken, en yüksek NO miktarı 24 Nm torkta elde edildi. 24 Nm motor torkunda 

katalizör öncesi elde edilen NO emisyon miktarları AF, ATF, ATCF, ANCF ve APF 

katalizörleri için sırasıyla 581 ppm, 514 ppm, 544 ppm, 439 ppm, 468 ppm iken bu 

değerler katalizör sonrası 509 ppm, 269 ppm, 200 ppm, 105 ppm, 110 ppm olarak 

ölçüldü.    

Katalizörler, egzoz gazı içeriğindeki NO miktarlarında düşüşe yol açtı. Tüm 

motor torkları dikkate alındığında, ortalama olarak NO miktarında meydana gelen 

azalma oranları AF, ATF, ATCF, ANCF ve APF katalizörleri için %6.66, %31.06, 
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%40.51, %49.13 ve %51.65 olarak elde edildi. Maksimum dönüşüm oranı 24 Nm motor 

torkunda APF katalizörü ile %76.50 olarak elde edildi. Bu motor torkundaki dönüşüm 

oranları AF, ATF, ATCF ve ANCF katalizörleri için %12.39, %47.67, %63.24 ve 

%76.08 olarak ölçüldü. Egzoz gazı içeriğinde bulunan NO, kullanılan katalizörler 

sayesinde yine egzoz gazı içeriğinde bulunan O2 ile tepkimeye girerek NO2 

konsantrasyonunu oluşturmuştur. Bu durum SCR katalizörü verimliliği açısından büyük 

önem taşımaktadır. Zira NO2 konsantrasyonunun yükseltilerek NO:NO2 oranının 1:1 

oranına yakınlaştırılması, SCR sisteminde gerçekleşen reaksiyon hızında ve dolayısıyla 

NOx dönüşüm verimliliğinde arttırıcı bir etki yaratmaktadır. Bu nedenledir ki taşıt 

sistemlerinde SCR katalizörlerinden önce uygun boyut ve kapasiteye sahip DOC’leri 

kullanılmaktadır. NO değerlerindeki dönüşüm oranlarına yakın değerler diğer 

çalışmalarda da elde edilmiştir (Casapu ve ark., 2011; Manigrasso ve ark., 2012; 

Moreno-Test ve ark., 2008; Wiebenga ve ark., 2012). 

 

5.2.2.6. İs üzerindeki etkisi 

 

Partikül madde (PM) olarak da isimlendirilen İs emisyonları kısmi yanmış yakıt, 

kısmi yanmış yağlama yağı, yakıtın kül içeriği, silindir yağlama yağı, sülfat ve suyun 

kümelenmesinden oluşan kirletici bir emisyondur. Taşıtlarda kullanılan DPF bu 

emisyonu çok yüksek oranda bertaraf edebilmektedir. Ancak DPF’den önce kullanılan 

DOC’de is emisyonlarını azaltıcı bir etki yaratmakta ve bunun sonucunda DPF’nin işini 

kolaylaştırmaktadır.  

Şekil 5.15’de katalizör öncesi ve sonrası İs emisyonu değerleri ile katalizörlerin 

İs emisyonunu dönüştürme oranları gösterilmektedir. Egzoz gazındaki İs emisyon 

miktarı “1/m” olarak ölçülmüştür.  

Motor torklarındaki artışlar, is emisyonlarında da artışlara yol açmaktadır 

(Zhang et al, 2009). Testlerde özellikle 18 Nm motor torku üzerindeki değerlerde is 

emisyonlarında önemli artışlar gözlemlendi. Yüksek torklarda, silindir içerisine alınan 

karışımın zenginleşmesi, HC emisyonlarında olduğu gibi is emisyonlarında da artışa yol 

açtı. Maksimum torkta AF, ATF, ATCF, ANCF ve APF katalizörleri için katalizör 

öncesi elde edilen İs emisyonu değerleri sırasıyla 5.22 1/m, 4.52 1/m, 4.73 1/m, 2.21 

1/m ve 2.94 1/m iken katalizör sonrasında bu değerler 3.81 1/m, 2.85 1/m, 2.94 1/m, 

1.18 1/m ve 1.19 1/m olarak elde edildi. ER değerleriyle kıyaslandığında katalizör 

kullanımı is emisyonu değerlerinde de artış sağladı (Şekil 5.15a). 
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Şekil 5.15. (a) Katalizör Öncesinde Ölçülen İs Emisyonu Değerleri, (b) Katalizör Sonrasında Ölçülen İs 
Emisyonu Değerleri, (c) İs Emisyonunu Dönüştürme Oranları (Motor Devri: 1500 d/d) 

 

Katalizörlerin İs emisyonunu dönüştürme oranları dikkate alındığında 

maksimum dönüşüm oranı yine APF katalizörü ile 24 Nm motor torkunda %52.72 

olarak elde edildi. Bu motor torkunda AF, ATF, ATCF ve ANCF katalizörlerinin İs 

dönüştürme oranları %27.01, %36.95, %37.84 ve %46.61 olarak ölçüldü. Tüm motor 

torkları dikkate alındığında ortalama olarak İs emisyonu dönüşüm oranları AF, ATF, 

ATCF, ANCF ve APF katalizörleri için %19.06, %26.04, %29.74, %29.12 ve %37.26 

olarak elde edildi. Bu düşüşler is emisyonunu teşkil eden partiküllerin katalizörlerdeki 

oksidasyonu sonucu gerçekleşmiştir. DOC’leri CO ve HC emisyonlarının yanı sıra İs 

emisyonlarında da azaltıcı etki göstermektedir (Vallinayagam ve ark., 2013; Zhang ve 

ark., 2009;). 
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5.2.2.7. Egzoz gazı sıcaklığı üzerindeki etkisi 

 

Egzoz gazı sıcaklığı DOC verimliliği için en önemli parametrelerden birisidir. 

Genellikle katalizörler 200 oC civarında oksidasyon sıcaklıklarına erişmekte ve bu değer 

arttıkça DOC verimliliğinde artış gerçekleşmektedir. Ancak 600 oC ve üzeri sıcaklıklar 

katalizörler için risk oluşturmaktadır. Bu değerlerde katalizörlerde sıcaklık gradyanları 

oluşmakta ve bu da katalizörün yapısında olumsuz yönde sonuçlar doğurabilmektedir. 

Şekil 5.16’da katalizör öncesi ve sonrası egzoz gazı sıcaklığı değerleri ile katalizörlerin 

egzoz gazı sıcaklığında sağladığı artış oranları gösterilmektedir. 

 

 
 
Şekil 5.16. (a) Katalizör Öncesinde Ölçülen Egzoz Gazı Sıcaklığı Değerleri, (b) Katalizör Sonrasında 
Ölçülen Egzoz Gazı Sıcaklığı Değerleri, (c) Egzoz Gazı Sıcaklığındaki Artış Miktarı (Motor Devri: 1500 
d/d) 

 

Egzoz gazı sıcaklığı motor torkundaki artışa bağlı olarak artış gösterdi. 

Maksimum egzoz sıcaklığı tüm katalizörler için maksimum motor torkunda elde edildi. 
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Bu torktaki egzoz gazı sıcaklıkları katalizör öncesinde AF, ATF, ATCF, ANCF ve APF 

katalizörleri için sırasıyla 574.21 oC, 601.85 oC, 584.98 oC, 548.16 oC, 532.18 oC iken 

katalizör sonrasında bu değerler 589.77 oC, 630.68 oC, 619.23 oC, 597.51 oC, 584.52 oC 

olarak ölçüldü. 

ER değerleri ile kıyaslandığında katalizör kullanımı, egzoz gazı sıcaklık 

değerlerinde bir miktar artış sağladı (Şekil 5.16a). Bu artışın nedeni olarak, karışımın 

zenginleşmesinin yanı sıra katalizörde reaksiyonlar sonucu gerçekleşen sıcaklık 

artışının etkisi gösterilebilir.  

Katalizörlerin kullanımıyla, egzoz gazı sıcaklığında 50 oC üzerinde artışlar elde 

edildi. Tüm katalizörler için maksimum egzoz gazı sıcaklığı artış miktarı maksimum 

torkta ölçüldü. Bu torktaki artış miktarları AF, ATF, ATCF, ANCF ve APF katalizörleri 

için 15.56 oC, 28.83 oC, 34.25 oC, 49.35 oC ve 52.34 oC olarak elde edildi. Tüm motor 

torkları dikkate alındığında ortalama olarak egzoz gazı sıcaklığındaki artış miktarlarının 

AF, ATF, ATCF, ANCF ve APF katalizörleri için 7.12 oC, 15.42 oC, 21.81 oC, 33.85 oC 

ve 36.27 oC değerinde olduğu gözlemlendi. DOC’inde gerçekleşen reaksiyonlar sonucu 

ortaya ısı açığa çıkmaktadır. Bu ısı egzoz gazı sıcaklığında arttırıcı bir etki 

yaratmaktadır. Katalizörde gerçekleşen reaksiyon miktarı diğer ifadeyle CO ve HC 

dönüşüm oranları artıkça egzoz gazı sıcaklığındaki artış miktarı yükseliş göstermektedir 

(Le ve ark., 2012). 

 

5.2.3. SCR katalizörlerinin NOx emisyonu üzerinde etkisi 

 

SCR katalizörleri egzoz gazı üzerine püskürtülen üre solüsyonu sayesinde NOx 

emisyonlarını önemli miktarlarda azaltmaktadır. Şekil 5.17’de katalizör öncesi ve 

sonrası NOx emisyonu değerleri ile katalizörlerin NOx emisyonunu dönüştürme oranları 

gösterilmektedir. Egzoz gazında bulunan NOx emisyon miktarı “ppm” olarak 

belirtilmiştir.  

ER değerleriyle kıyaslandığında, katalizör kullanımının egzoz gazı sıcaklığında 

yol açtığı artış NOx emisyon değerlerine de yansımıştır (Şekil 5.17a). Katalizör 

kullanımıyla özellikle yüksek motor torklarında NOx değerleri, ER değerlerinin oldukça 

aşağısına çekilmiştir (Şekil 5.17b). 
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Şekil 5.17. (a) Katalizör Öncesinde Ölçülen NOx Emisyonu Değerleri, (b) Katalizör Sonrasında Ölçülen 
NOx Emisyonu Değerleri, (c) NOx Emisyonunu Dönüştürme Oranları (Motor Devri: 1500 d/d) 

 

NOx, yüksek yanma odası sıcaklıklarında silindir içerisinde bulunan oksijen ve 

azot gazının reaksiyona girmesiyle oluşan bir emisyon türüdür. Şekil 5.17(a) 

incelendiğinde motor torkundaki artışın, NOx emisyonlarında yükselişe yol açtığı 

gözlemlenmektedir. Katalizör öncesi ölçülen maksimum NOx miktarı bütün katalizörler 

için maksimum motor torkunda elde edilmiştir. Bu torkta AF, ATF, ATCF, ANCF ve 

APF için elde edilen katalizör öncesi NOx emisyon değerleri sırasıyla 746.87 ppm, 

750.68 ppm, 802.75 ppm, 746.68 ppm ve 766.82 ppm iken bu değerler katalizör sonrası 

391.48 ppm, 358.01 ppm, 314.70 ppm, 147.19 ppm ve 103.72 ppm miktarına 

gerilemiştir. 

Katalizörlerin NOx emisyonunu dönüştürme oranları dikkate alındığında 

maksimum dönüşüm oranı APF katalizörü ile 24 Nm motor torkunda %86.47 olarak 

elde edildi. Bu motor torkunda diğer katalizörler için elde edilen dönüşüm oranları AF 

katalizörü için %47.58, ATF katalizörü için %52.31, ATCF katalizörü için %60.80 ve 
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ANCF katalizörü içinde %80.29 olarak ölçüldü. Tüm motor torkları dikkate alındığında 

ortalama olarak NOx emisyonu dönüşüm oranları AF, ATF, ATCF, ANCF ve APF 

katalizörleri için %26.78, %38.56, %40.75, %53.45 ve %50.61 olarak elde edildi. Her 

ne kadar maksimum dönüşüm oranı APF katalizörü ile elde edilmiş olsa da ortalama 

dönüşüm oranları dikkate alındığında ANCF katalizörünün en iyi performansı 

sergilediği gözlemlendi. Tüm katalizörlerde maksimum NOx emisyonu dönüştürme 

oranı maksimum motor torkunda elde edildi. Egzoz gazı sıcaklığının artması katalitik 

aktiviteyi arttırdı ve bu durum NOx emisyonu dönüşüm oranında arttırıcı etki yarattı. 

APF katalizörünün özellikle yüksek egzoz gazı sıcaklıklarında iyi performans 

sergilediği buna karşın düşük egzoz gazı sıcaklıklarında ANCF katalizörünün daha 

etkin olduğu gözlemlendi. SCR katalizörleri üzerine gerçekleştirilen diğer 

araştırmalarda da, çalışmadaki NOx dönüşüm oranlarına yakın değerler elde edilmiştir. 

(Abu-Jrai ve ark., 2007; Can ve ark., 2015; Casapu ve ark., 2011; He ve Yu, 2005; Shan 

ve ark., 2012).  

 

5.3. Deney Sonuçlarının Regresyon Analizi 

 

Aşağıda yer alan çizelgelerde her bir katalizöre yönelik regresyon analizi 

sonucunda elde edilen bağıntılar, belirlilik katsayıları (R2) ve ortalama mutlak yüzde 

hata değerleri (MAPE) verilmektedir. (Çizelge 5.3-5.7). Bağıntılar incelendiğinde 

değişkenlerin Pme, be, mf ve λ değerleri ile önemli ölçüde ilişkili olduğu görülmektedir. 

Elde edilen bağıntılara ait R2 değerlerinin neredeyse tamamı yüksek seviyede tespit 

edilmiştir. Bu durum çoklu regresyon analizindeki değişkenlerin gerçekleştirilen modele 

uyumlu olduğunu göstermektedir. En düşük R2 değeri, ANCF katalizörüne ait NOx 

değişkeninde 0.63 olarak tespit edilmiştir.  

Gerçek değer ve tahmini değer arasındaki ortalama mutlak yüzde hata değerleri 

(MAPE) genel olarak düşük değerlerdedir. En yüksek MAPE değerleri, ATF katalizörü 

dışındaki diğer katalizörler için NOx değişkeninde görülmüştür. NO değişkenine ait 

MAPE değerlerininde, diğer değişkenlerinkine oranla daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Egzoz gazı çıkış sıcaklığına ait MAPE değerleri 3.79-6.82 değerleri 

arasında farklılık göstermiştir. O2 ve CO2 değişkenleri için maksimum MAPE değerleri 

sırasıyla 5.59 ve 27.91 olarak ATCF katalizöründe tespit edilmiştir. Her ne kadar bazı 

MAPE değerleri yüksek değerde elde edilsede genel olarak analize ait MAPE değerleri 

kabul edilebilir seviyelerdedir. 
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Çizelge 5.3. AF katalizörü regresyon analiz sonuçları 
 

AF 

Değişkenler Denklem R2 MAPE 

Te 84,164 + 343,942 (mf) 0,986 3,79 

HC -46,907 + 0,367 (be) – 3,25 (Pme) 0,933 2,20 

CO2 0,21 + 5,91 (mf) 0,933 3,63 

NO -126 + 158,554 (Pme) 0,899 25,64 

O2 19,957 + 8,347 (mf) 0,990 2,03 

NOx 959, 995 + 147,655 (Pme) – 3,162 (be) 0,960 34,92 

 

 
Çizelge 5.4. ATF katalizörü regresyon analiz sonuçları 

 

ATF 

Değişkenler Denklem R2 MAPE 

Te 33,224 + 404,402 (mf) 0,981 6,82 

HC 59,903 – 42,442 (Pme) – 0,076 (be) + 137,07 (mf) + 
3,911 (λ) 0,956 11,14 

CO2 -0,958 + 6,747 (mf) 0,955 9,84 

NO -85,857 + 82,658 (Pme) 0,957 33,79 

O2 21,976 – 9,876 (mf) 0,968 4,84 

NOx 554,488 + 119,272 (Pme) – 1,884 (be) 0,985 30,03 

 
 
 

Çizelge 5.5. ATCF katalizörü regresyon analiz sonuçları 
 

ATCF 

Değişkenler Denklem R2 MAPE 

Te 50,845 + 371,356 (mf) 0,993 4,73 

HC -8,383 – 13,706 (Pme) + 0,075 (be) + 53,211 (mf) + 
5,278 (λ) 0,979 7,63 

CO2 -0,962 + 5,614 (mf) 0,991 27,91 

NO -64,679 + 64,812 (Pme) 0,924 26,68 

O2 21,317 – 15,545 (mf) + 1,902 (Pme)  0,995 5,59 

NOx 634,523 + 108,506 (Pme) – 2,084 (be) 0,938 43,22 
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Çizelge 5.6. ANCF katalizörü regresyon analiz sonuçları 

 

ANCF 

Değişkenler Denklem R2 MAPE 

Te 43,6 + 115,56 (Pme) 0,980 5,00 

HC -1,83 + 13,483 (λ) 0,914 21,55 

CO2 0,061 + 5,614 (mf) 0,986 7,09 

NO 166,086 – 28,051 (λ) 0,780 32,85 

O2 20,487 – 8,13 (mf) 0,986 4,84 

NOx 247,961 – 41,107 (λ) 0,630 34,73 

 
 

Çizelge 5.7. APF katalizörü regresyon analiz sonuçları 
 

APF 

Değişkenler Denklem R2 MAPE 

Te 44,046 + 115,67 (Pme) 0,985 4,64 

HC -49,685 + 4,501 (λ) + 0,266 (be) + 7,639 (Pme)  0,999 18,28 

CO2 0,347 + 4,682 (mf) 0,988 6,75 

NO -8,429 + 28,805 (Pme) 0,872 19,66 

O2 20,456 – 7,175 (mf) 0,986 4,16 

NOx 
1539,277 – 156,625 (Pme) – 4,609 (be) + 728,753 (mf) 
+ 14,478 (λ) 0,985 52,38 

 

 

5.4. Hata ve Belirsizlik Analizi 

 

Motor performans ve emisyon değerlerinin ölçümleri esnasında bağımsız 

değişkenlerde meydana gelen yüzde hata oranları Çizelge 5.8’de verilmektedir.  

Performans değerleri ölçümlerindeki yüzde hata oranları, emisyon ölçümlerine göre 

daha düşük değerlerdedir. Performans değerleri içerisinde en yüksek yüzde hata oranı 

yakıt tüketimi değerinde %0.91 olarak tespit edilmiştir. Emisyon ölçüm değerlerinde ise 

en yüksek hata oranı is emisyonu ölçümünde %6.54 olarak belirlenmiştir.   
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Çizelge 5.8. Performans ve emisyon değerlerindeki yüzde hata oranları 
 

 

 

 

Bağımsız değişkenler kullanılarak türetilen Pe, Pme, be, me, Hava/Yakıt oranı ve 

λ değerlerine ait belirsizlikler Çizelge 5.9’da verilmektedir. Aynı bağımsız 

değişkenlerden türetilmesinden dolayı me, Hava/Yakıt oranı ve λ değerlerine ait 

belirsizlikler aynı değerlerde tespit edilmiştir. 
 

 
Çizelge 5.9. Bağımlı değişkenlere ait belirsizlikler 

 
 

 

 

  

Değer Birim Yüzde hata (%) 

n d/d 0,11 

M Nm 0,24 

ma kg/h 0,43 

mf kg/h 0,91 

Te oC 1,14 

HC ppm 1,82 

CO (%) 2,49 

CO2 (%) 0,80 

NO ppm 2,93 

O2 (%) 0,30 

İs (1/m) 6,54 

NOx ppm 1,43 

Değer Birim ±% 

Pe kW 0,26 

Pme bar 0,24 

be g/kWh 0,94 

me kg/h 1,00 

Hava/Yakıt oranı - 1,00 

λ - 1,00 
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6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

6.1. Sonuçlar 

 

Motor sonrası emisyon kontrol sistemleri üzerine geçekleştirilen bu tez 

çalışmasında AF, ATF, ATCF, ANCF ve APF olmak üzere 5 farklı türde DOC ve SCR 

katalizörü üretildi. Katalizörlere ait özelliklerin belirlenmesi amacıyla SEM, XRD, XRF 

ve BET analizleri gerçekleştirildi. SEM analizinde katalizöre ait gözenek yapıları, XRD 

analizinde katalizörlerin mikro ve kristal yapısı, XRF analizinde katalizörlerdeki 

kimyasal yapı, BET analizinde ise katalizörlere ait yüzey alanı miktarları belirlendi. 

SEM analizleri sonucunda katalizör yapılarının oldukça gözenekli bir yapıya 

sahip olduğu, kaplamaların tüm yüzey boyunca homojen bir şekilde gerçekleştiği, 

hematit ve katkı malzemelerinin gözenekler dâhil tüm yüzeye nüfuz ettiği görüldü. 

SEM sonuçlarını destekler nitelikte olan XRD sonuçlarında kaplanan malzeme 

yüzeylerinde oluştuğu düşünülen CeO2, Nb2O5, TiO2, Pt ile ilgili XRD piklerine 

rastlandı. Katalizördeki elementlerin yüzde olarak miktarlarının anlaşılması amacıyla 

gerçekleştirilen XRF sonuçlarında kaplama malzemelerinin katalizör içindeki yüzdesel 

oranları elde edildi. Herhangi bir kaplama gerçekleştirilmemiş ana yapının yüzey alanı 

değeriyle kıyaslandığında, katalizörlere ait BET yüzey alanı değerlerinde azalma 

gözlemlendi. Gerek katalizörlerin yüksek sıcaklıklarda sinterlenmesi ve gerekse katalist 

malzemelerin gözeneklere nüfuz etmesi, yüzey alanı değerlerinde düşüşe neden oldu. 

En düşük yüzey alanı değeri ATCF katalizörü ile 44.64 m2/g olarak elde edildi. 

Karakteristik özellikleri belirlenen katalizörlerin, gerçek çalışma koşullarında 

test edilmesi amacıyla, Çukurova Üniversitesi Yakıt Analiz Laboratuarında özel bir 

deney düzeneği kuruldu. Katalizörler, sensör, AdBlue enjektörü ve diğer 

komponentlerin yerleştirilmesi için motora ait egzoz sisteminin yerine özel bir egzoz 

sistemi tasarlanarak motora montajı sağlandı. SCR sisteminin kontrol edilmesi amacıyla 

elektronik kontrol sistemi ve yazılımı gerçekleştirildi. Bu yazılım ile egzoz gazı debisi, 

egzoz gazı sıcaklığı ve egzoz gazı içeriğindeki NOx ihtivasına göre AdBlue 

enjektörünün püskürtme miktarı ayarlandı. Kurulan deney düzeneğiyle, motor sonrası 

emisyon kontrol sistemlerinin test edilmesine yönelik önemli bir altyapı oluşturuldu. 

Üretilen her bir katalizör 1500 dev/dak motor devrinde ve yedi farklı motor 

torkunda (6 Nm, 9Nm, 12 Nm, 15 Nm, 18 Nm, 21 Nm ve 24 Nm) test edildi. 

Katalizörlerin, DOC ve SCR katalizörü olarak kullanımının, özgül yakıt tüketimi, hava 
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fazlalık katsayısı, egzoz gazı sıcaklığı ve egzoz gazı emisyonları (CO, CO2, O2, HC, İs, 

NO, NOx) üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen testlerle kayda 

değer sonuçlar elde edildi. 

Katalizör kullanımı özgül yakıt tüketimi değerlerinde artışa yol açtı. Maksimum 

özgül yakıt tüketimi artışı AF katalizörü ile %12.78 oranında 24 Nm motor torkunda 

tespit edildi. Emisyon dönüştürme verimliliği daha yüksek olan katalizörlerin özgül 

yakıt tüketimi değerlerindeki artış, diğer katalizörlere oranla daha düşük seviyede 

gerçekleşti. Katalizördeki emisyon dönüşüm oranlarının artması, özgül yakıt tüketimi 

değerlerinde iyileştirici bir etki yarattı. HC ve CO emisyonunu dönüştürme oranı 

yüksek olan katalizörler özgül yakıt tüketimi değerlerinde en az artışa yol açtı. 

Hava fazlalık katsayısı değerleri, katalizör kullanımıyla bir miktar düşüş 

gösterdi. HFK’ndaki maksimum azalma oranı, %11.42 olarak AF katalizörü ile 24 Nm 

torkta elde edildi. Deneylerde motor torkunda gerçekleşen artış HFK değerlerinde 

azalmaya neden oldu. Genel olarak HFK değerlerindeki en az düşüş oranı APF 

katalizörü ile elde edildi. 

CO ve HC emisyonlarında önemli azalmalar gözlemlendi. En yüksek CO ve HC 

dönüşüm oranları sırasıyla %83.51 ve %80.83 oranlarında ANCF katalizörüyle elde 

edildi. Genel olarak ANCF ile APF katalizörleri, ATF ve ATCF katalizörleriyle 

kıyaslandığında daha yüksek bir dönüştürme performansı sergiledi. Ancak egzoz gazı 

sıcaklığının da düşük olduğu, düşük motor torku değerlerinde ANCF ve APF 

katalizörlerinin verimliliğinin, ATF ve ATCF katalizörlerininkine kıyasla daha düşük 

değerlerde olduğu gözlemlendi. 

CO ve HC emisyonlarındaki dönüşüme bağlı olarak, CO2 emisyonlarında artış 

gözlemlenirken, egzoz gazı içeriğinde bulunan O2 değerlerinde azalma gerçekleşti. CO2 

emisyonundaki maksimum artış APF katalizörü ile %13.14 oranında, O2 miktarındaki 

maksimum azalma ise ANCF katalizörü ile %12.90 oranında 24 Nm motor torkunda 

elde edildi.  

Katalizör kullanımı NO emisyonlarının dönüşüm verimliliğinde artış sağladı. 

Maksimum NO dönüşüm oranı 24 Nm motor torkunda %76.50 olarak APF katalizörü 

ile elde edildi. NO emisyonundaki dönüşüm verimliliğinin artması SCR katalizörü 

verimliği için önemli bir etki yarattı.  

İs emisyonunu teşkil eden partiküllerin katalizörlerdeki oksidasyonu sonucu is 

emisyonlarında kayda değer azalmalar gözlemlendi. Katalizörlerin DOC olarak 
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kullanımı is emisyonlarında %52 oranını aşan dönüşümler sağladı. Tüm katalizörler için 

maksimum is emisyonunu dönüştürme oranları maksimum motor torkunda elde edildi.  

DOC’lerinde gerçekleşen reaksiyonlar sonucu açığa çıkan ısı, egzoz gazı 

sıcaklığında artışa neden oldu. CO ve HC emisyonlarındaki dönüşüm verimliliğindeki 

artışla doğru orantılı olarak egzoz gazı sıcaklığı değerlerinde artış gözlemlendi. 

Katalizörlerin kullanımıyla, egzoz gazı sıcaklığında 50 oC aşan artışlar belirlendi. 

Maksimum torkta egzoz gazında gerçekleşen artış miktarları AF, ATF, ATCF, ANCF 

ve APF katalizörleri için 15.56 oC, 28.83 oC, 34.25 oC, 49.35 oC ve 52.34 oC olarak elde 

edildi. 

Katalizörlerin SCR sisteminde kullanılması NOx emisyonlarında önemli düşüşler 

sağladı. NOx emisyonlarındaki maksimum dönüşüm oranı APF katalizörü ile %86.47 

olarak 24 Nm motor torkunda elde edildi. Tüm motor torkları dikkate alındığında NOx 

dönüşüm verimliliği açısında en iyi performansı, ANCF katalizörü sergiledi. 

Gerçek çalışma şartlarında gerçekleştirilen deneyler sonucunda, hematit esaslı ve 

farklı katalistlere sahip olan katalizörlerin kirletici egzoz emisyonlarını kayda değer 

oranlarda azalttığı belirlenmiştir. Üretilen katalizörlerin piyasada bulunan katalizörlere 

göre daha düşük maliyete sahip olması önemli bir avantaj sağlamaktadır. Tüm üretim 

maliyetlere hesaba katıldığında üretilen katalizörlerin piyasadaki örneklerine göre en az 

%60 oranında daha düşük maliyete sahip olduğu hesaplanmıştır. Bu anlamda üretilen 

katalizörler ekonomik anlamda da önemli avantajlar sağlayabilecek niteliktedir. 

 

6.2. Öneriler 

 

Ülkemizde motor sonrası emisyon kontrol sistemleri üzerine gerçekleştirilen 

bilimsel çalışmalar sınırlı sayıdadır. Gerçekleştirilen bu tez çalışması sonucunda elde 

edilen bilgi ve birikimler bundan sonra gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalar için 

önemli bir altyapı oluşturacak niteliktedir.  

Bundan sonra gerçekleştirilecek çalışmalarda katalizör içerisinde bulunan 

katalist oranları arttırılarak daha yüksek emisyon dönüşüm oranları elde edilebilir. 

Katalizöre ait fiziksel özellikler (gözenek sayısı, hacmi, geometrik yapısı vb.) 

değiştirilerek bu farklılıkların egzoz gazı emisyonları üzerindeki etkisi araştırabilir. 

Bunun yanı sıra SCR sisteminde enjektörün püskürtme oranları değiştirilerek, NOx 

emisyonu dönüşüm oranı üzerindeki etkisi doğrultusunda SCR sisteminin 

optimizasyonu sağlanabilir. Katalizörlerin uzun vadede kullanımının katalizör ve 
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dönüşüm verimliliği üzerinde yarattığı sonuçlar irdelenebilir. Dizel yakıtına farklı 

oranlarda eklenecek biyodizel veya katkı maddelerinin dönüşüm verimliliği ve katalizör 

üzerindeki etkisi deneysel olarak araştırılabilir.  
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EKLER  

EK-1 Egzoz Sistemine Ait Detay Çizimleri 
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EK-2 Motor test sonuçları 
 

ER (Katalizör Kullanılmayan Motor Değerleri) 

  
Motor Torku (Nm) 

6 9 12 15 18 21 24 

Pe
rf

or
m

an
s S

on
uç

la
rı

 

Pe (kW) 0,94 1,41 1,89 2,36 2,83 3,30 3,77 

Pme (bar) 1,14 1,71 2,28 2,85 3,42 3,99 4,56 

be (g/kWh) 339,52 325,37 307,69 288,59 297,08 318,30 352,78 

ṁa (kg/h) 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

ṁf  (kg/h) 0,32 0,46 0,58 0,68 0,84 1,05 1,33 

ṁe  (kg/h) 27,32 27,46 27,58 27,68 27,84 28,05 28,33 

Hava/Yakıt Oranı 84,38 58,70 46,55 39,71 32,14 25,71 20,30 

HFK (λ) 5,82 4,05 3,21 2,74 2,22 1,77 1,40 

Yük (kg) 3,31 4,96 6,61 8,27 9,92 11,57 13,22 

E
m

is
yo

n 
So

nu
çl

ar
ıS

on
uç

la
rı

 

Egzoz Sıcaklığı (oC) 202,43 212,35 261,10 310,79 378,18 484,64 544,52 

HC (ppm) 98,00 90,00 88,00 82,00 73,00 99,00 146,00 

CO (%) 0,148 0,142 0,111 0,101 0,089 0,120 0,490 

CO2 (%) 1,42 2,28 2,69 3,41 4,73 5,75 7,22 

NO (ppm) 14,00 18,00 130,00 170,00 321,00 410,00 479,00 

O2 (%) 18,56 17,41 16,47 15,70 13,59 12,23 9,55 

İs (1/m) 0,16 0,05 0,05 0,05 0,26 0,88 3,53 

NOx (ppm) 38,87 43,77 151,95 255,40 411,26 547,01 592,36 
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AF (Al2O3 – Fe2O3) 

  
Motor Torku (Nm) 

6 9 12 15 18 21 24 

Pe
rf

or
m

an
s S

on
uç

la
rı

 
Pe (kW) 0,94 1,41 1,89 2,36 2,83 3,30 3,77 

Pme (bar) 1,14 1,71 2,28 2,85 3,42 3,99 4,56 

be (g/kWh) 360,74 353,67 344,83 322,54 332,45 351,65 397,88 

ṁa (kg/h) 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

ṁf  (kg/h) 0,34 0,50 0,65 0,76 0,94 1,16 1,50 

ṁe  (kg/h) 27,34 27,50 27,65 27,76 27,94 28,16 28,50 

Hava/Yakıt Oranı 79,41 54,00 41,54 35,53 28,72 23,28 18,00 

HFK (λ) 5,48 3,72 2,86 2,45 1,98 1,61 1,24 

Yük (kg) 3,31 4,96 6,61 8,27 9,92 11,57 13,22 

Egzoz Sıcaklığı 
(oC) 

DOC-Ö 203,63 238,97 279,95 366,68 403,32 484,64 574,21 

DOC-S 205,79 242,34 287,84 373,46 410,84 491,18 589,77 

Değişim (oC) 2,16 3,37 7,88 6,78 7,52 6,53 15,56 

HC (ppm) 

DOC-Ö 90,00 88,00 82,00 79,00 71,00 90,00 114,00 

DOC-S 82,00 77,00 72,00 66,00 60,00 70,00 85,00 

%Değişim  8,89 12,50 12,20 16,46 15,49 22,22 25,44 

CO (%) 

DOC-Ö 0,136 0,119 0,112 0,109 0,091 0,193 0,644 

DOC-S 0,130 0,105 0,096 0,087 0,071 0,144 0,470 

%Değişim  4,412 11,765 14,286 20,183 21,978 25,389 27,019 

CO2 (%) 

DOC-Ö 2,31 3,04 3,85 5,01 5,47 7,06 8,73 

DOC-S 2,32 3,05 3,88 5,05 5,51 7,16 9,08 

%Değişim  0,43 0,33 0,78 0,80 0,73 1,42 3,99 

NO (ppm) 

DOC-Ö 81,00 94,00 184,00 410,00 537,00 618,00 581,00 

DOC-S 80,00 92,00 175,00 380,00 490,00 557,00 509,00 

%Değişim  1,23 2,13 4,89 7,32 8,75 9,87 12,39 

O2 (%) 

DOC-Ö 17,21 15,78 14,81 13,19 12,72 10,10 7,86 

DOC-S 17,16 15,69 14,76 13,13 12,67 9,97 7,49 

%Değişim  0,29 0,57 0,34 0,45 0,39 1,29 4,71 

İs (1/m) 

DOC-Ö 0,32 0,13 0,08 0,44 0,54 1,31 5,22 

DOC-S 0,30 0,12 0,07 0,34 0,40 0,90 3,81 

%Değişim  6,25 7,69 12,50 22,73 25,93 31,30 27,01 

NOx (ppm) 

SCR-Ö 30,58 81,29 188,72 495,43 614,71 688,24 746,87 

SCR-S 25,97 68,21 153,75 394,79 435,37 407,95 391,48 

%Değişim  15,08 16,09 18,53 20,31 29,17 40,73 47,58 

 
 
DOC-Ö: Dizel Oksidasyon Katalizörü Öncesi                                          SCR-Ö: SCR Katalizörü Öncesi 
DOC-S: Dizel Oksidasyon Katalizörü Sonrası                                          SCR-S: SCR Katalizörü Sonrası 
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ATF (Al2O3 – TiO2 / Fe2O3) 

  
Motor Torku (Nm) 

6 9 12 15 18 21 24 

Pe
rf

or
m

an
s S

on
uç

la
rı

 
Pe (kW) 0,94 1,41 1,89 2,36 2,83 3,30 3,77 

Pme (bar) 1,14 1,71 2,28 2,85 3,42 3,99 4,56 

be (g/kWh) 371,35 353,67 334,22 305,57 328,91 333,46 384,61 

ṁa (kg/h) 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

ṁf  (kg/h) 0,35 0,50 0,63 0,72 0,93 1,10 1,45 

ṁe  (kg/h) 27,35 27,50 27,63 27,72 27,93 28,10 28,45 

Hava/Yakıt Oranı 77,14 54,00 42,86 37,50 29,03 24,55 18,62 

HFK (λ) 5,32 3,72 2,96 2,59 2,00 1,69 1,28 

Yük (kg) 3,31 4,96 6,61 8,27 9,92 11,57 13,22 

Egzoz Sıcaklığı (oC) 

DOC-Ö 186,17 214,50 257,48 344,01 375,53 510,87 601,85 

DOC-S 191,05 221,01 268,66 360,11 394,77 532,05 630,68 

Değişim (oC) 4,88 6,51 11,18 16,10 19,24 21,18 28,83 

HC (ppm) 

DOC-Ö 91,00 86,00 83,00 72,00 63,00 92,00 133,00 

DOC-S 52,00 44,00 37,00 30,00 22,00 32,00 46,00 

%Değişim  42,86 48,84 55,42 58,33 65,08 65,22 65,41 

CO (%) 

DOC-Ö 0,144 0,136 0,129 0,088 0,063 0,258 0,554 

DOC-S 0,110 0,088 0,078 0,046 0,029 0,102 0,205 

%Değişim  23,611 35,294 39,535 47,727 53,968 60,465 62,996 

CO2 (%) 

DOC-Ö 1,80 2,32 3,01 3,54 4,79 7,58 8,30 

DOC-S 1,88 2,40 3,11 3,63 4,85 7,90 8,99 

%Değişim  4,44 3,45 3,32 2,54 1,25 4,22 8,31 

NO (ppm) 

DOC-Ö 34,00 30,00 114,00 212,00 399,00 507,00 514,00 

DOC-S 30,00 25,00 90,00 157,00 213,00 265,00 269,00 

%Değişim  11,76 16,67 21,05 25,94 46,62 47,73 47,67 

O2 (%) 

DOC-Ö 18,13 17,13 16,02 15,17 13,53 9,64 8,24 

DOC-S 18,02 17,02 15,89 15,07 13,44 9,25 7,37 

%Değişim  0,61 0,64 0,81 0,69 0,67 4,05 10,56 

İs (1/m) 

DOC-Ö 0,10 0,06 0,04 0,27 0,61 1,02 4,52 

DOC-S 0,09 0,05 0,03 0,20 0,40 0,68 2,85 

%Değişim  10,00 16,67 25,00 25,93 34,43 33,33 36,95 

NOx (ppm) 

SCR-Ö 30,38 95,65 256,01 529,93 607,49 714,82 750,68 

SCR-S 24,40 67,07 179,14 310,76 324,62 356,79 358,01 

%Değişim  19,68 29,88 30,03 41,36 46,56 50,09 52,31 

 
DOC-Ö: Dizel Oksidasyon Katalizörü Öncesi                                          SCR-Ö: SCR Katalizörü Öncesi 
DOC-S: Dizel Oksidasyon Katalizörü Sonrası                                          SCR-S: SCR Katalizörü Sonrası 
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ATCF (Al2O3 – TiO2 / CeO2 / Fe2O3) 

  
Motor Torku (Nm) 

6 9 12 15 18 21 24 

Pe
rf

or
m

an
s S

on
uç

la
rı

 
Pe (kW) 0,94 1,41 1,89 2,36 2,83 3,30 3,77 

Pme (bar) 1,14 1,71 2,28 2,85 3,42 3,99 4,56 

be (g/kWh) 350,13 339,52 323,61 301,32 332,45 342,55 379,31 

ṁa (kg/h) 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

ṁf  (kg/h) 0,33 0,48 0,61 0,71 0,94 1,13 1,43 

ṁe  (kg/h) 27,33 27,48 27,61 27,71 27,94 28,13 28,43 

Hava/Yakıt Oranı 81,82 56,25 44,26 38,03 28,72 23,89 18,88 

HFK (λ) 5,64 3,88 3,05 2,62 1,98 1,65 1,30 

Yük (kg) 3,31 4,96 6,61 8,27 9,92 11,57 13,22 

Egzoz Sıcaklığı (oC) 

DOC-Ö 177,28 219,78 283,69 320,07 348,33 441,59 584,98 

DOC-S 181,50 228,92 299,71 347,86 379,68 471,46 619,23 

Değişim (oC) 4,22 9,14 16,02 27,79 31,35 29,87 34,25 

HC (ppm) 

DOC-Ö 91,00 85,00 79,00 74,00 68,00 82,00 132,00 

DOC-S 50,00 41,00 36,00 31,00 28,00 35,00 45,00 

%Değişim  45,05 51,76 54,43 58,11 58,82 57,32 65,91 

CO (%) 

DOC-Ö 0,140 0,128 0,111 0,106 0,071 0,179 0,663 

DOC-S 0,097 0,087 0,067 0,059 0,036 0,074 0,215 

%Değişim  30,714 32,031 39,640 44,340 49,296 58,659 67,572 

CO2 (%) 

DOC-Ö 1,59 2,42 3,17 4,13 4,98 6,99 8,54 

DOC-S 1,67 2,50 3,25 4,22 5,05 7,26 9,43 

%Değişim  5,03 3,31 2,52 2,18 1,41 3,86 10,42 

NO (ppm) 

DOC-Ö 24,00 37,00 93,00 242,00 350,00 505,00 544,00 

DOC-S 20,00 29,00 65,00 137,00 162,00 228,00 200,00 

%Değişim  16,67 21,62 30,11 43,39 53,71 54,85 63,24 

O2 (%) 

DOC-Ö 18,12 17,06 15,90 14,66 13,72 10,92 7,80 

DOC-S 18,01 16,95 15,79 14,54 13,63 10,65 6,68 

%Değişim  0,61 0,64 0,69 0,82 0,66 2,47 14,36 

İs (1/m) 

DOC-Ö 0,11 0,09 0,06 0,23 0,39 1,20 4,73 

DOC-S 0,10 0,07 0,04 0,15 0,25 0,78 2,94 

%Değişim  9,09 22,22 33,33 34,78 35,90 35,00 37,84 

NOx (ppm) 

SCR-Ö 55,49 59,31 212,00 462,17 625,65 707,94 802,75 

SCR-S 45,00 41,42 136,60 290,80 342,00 301,56 314,70 

%Değişim  18,90 30,16 35,57 37,08 45,34 57,40 60,80 

 
DOC-Ö: Dizel Oksidasyon Katalizörü Öncesi                                          SCR-Ö: SCR Katalizörü Öncesi 
DOC-S: Dizel Oksidasyon Katalizörü Sonrası                                          SCR-S: SCR Katalizörü Sonrası 
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ANCF (Al2O3 – Nb2O5 / CeO2 / Fe2O3) 

  
Motor Torku (Nm) 

6 9 12 15 18 21 24 

Pe
rf

or
m

an
s S

on
uç

la
rı

 
Pe (kW) 0,94 1,41 1,89 2,36 2,83 3,30 3,77 

Pme (bar) 1,14 1,71 2,28 2,85 3,42 3,99 4,56 

be (g/kWh) 371,35 360,74 323,61 301,32 307,69 321,33 358,09 

ṁa (kg/h) 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

ṁf  (kg/h) 0,35 0,51 0,61 0,71 0,87 1,06 1,35 

ṁe  (kg/h) 27,35 27,51 27,61 27,71 27,87 28,06 28,35 

Hava/Yakıt Oranı 77,14 52,94 44,26 38,03 31,03 25,47 20,00 

HFK (λ) 5,32 3,65 3,05 2,62 2,14 1,76 1,38 

Yük (kg) 3,31 4,96 6,61 8,27 9,92 11,57 13,22 

Egzoz Sıcaklığı 
(oC) 

DOC-Ö 184,48 212,72 273,18 326,50 400,01 429,96 548,16 

DOC-S 198,72 228,20 295,01 368,75 447,12 476,67 597,51 

Değişim (oC) 14,24 15,48 21,83 42,25 47,10 46,71 49,35 

HC (ppm) 

DOC-Ö 112,00 98,00 94,00 83,00 67,00 80,00 120,00 

DOC-S 71,00 57,00 33,00 26,00 19,00 19,00 23,00 

%Değişim  36,61 41,84 64,89 68,67 71,64 76,25 80,83 

CO (%) 

DOC-Ö 0,141 0,129 0,116 0,104 0,091 0,119 0,552 

DOC-S 0,096 0,077 0,056 0,042 0,027 0,032 0,091 

%Değişim  31,915 40,310 51,724 59,615 70,330 73,109 83,514 

CO2 (%) 

DOC-Ö 2,10 2,68 3,65 4,35 4,82 6,18 7,85 

DOC-S 2,20 2,77 3,79 4,43 4,91 6,36 8,81 

%Değişim  4,76 3,36 3,84 1,84 1,87 2,91 12,23 

NO (ppm) 

DOC-Ö 28,00 38,00 154,00 220,00 333,00 419,00 439,00 

DOC-S 22,00 28,00 91,00 107,00 137,00 130,00 105,00 

%Değişim  21,43 26,32 40,91 51,36 58,86 68,97 76,08 

O2 (%) 

DOC-Ö 17,89 16,35 15,15 14,26 13,57 11,81 8,99 

DOC-S 17,77 16,22 15,00 14,10 13,41 11,52 7,83 

%Değişim  0,67 0,80 0,99 1,12 1,18 2,46 12,90 

İs (1/m) 

DOC-Ö 0,09 0,07 0,05 0,22 0,48 0,50 2,21 

DOC-S 0,08 0,06 0,04 0,14 0,30 0,31 1,18 

%Değişim  11,11 14,29 20,00 36,36 37,50 38,00 46,61 

NOx (ppm) 

SCR-Ö 57,47 80,83 175,62 366,27 572,01 654,80 746,68 

SCR-S 40,85 49,28 97,42 172,29 243,41 190,15 147,19 

%Değişim  28,92 39,03 44,53 52,96 57,45 70,96 80,29 

 
DOC-Ö: Dizel Oksidasyon Katalizörü Öncesi                                          SCR-Ö: SCR Katalizörü Öncesi 
DOC-S: Dizel Oksidasyon Katalizörü Sonrası                                          SCR-S: SCR Katalizörü Sonrası 
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APF (Al2O3 – Pt / Fe2O3) 

  
Motor Torku (Nm) 

6 9 12 15 18 21 24 

Pe
rf

or
m

an
s S

on
uç

la
rı

 
Pe (kW) 0,94 1,41 1,89 2,36 2,83 3,30 3,77 

Pme (bar) 1,14 1,71 2,28 2,85 3,42 3,99 4,56 

be (g/kWh) 360,74 332,45 323,61 301,32 311,23 327,39 358,09 

ṁa (kg/h) 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

ṁf  (kg/h) 0,34 0,47 0,61 0,71 0,88 1,08 1,35 

ṁe  (kg/h) 27,34 27,47 27,61 27,71 27,88 28,08 28,35 

Hava/Yakıt Oranı 79,41 57,45 44,26 38,03 30,68 25,00 20,00 

HFK (λ) 5,48 3,96 3,05 2,62 2,12 1,72 1,38 

Yük (kg) 3,31 4,96 6,61 8,27 9,92 11,57 13,22 

Egzoz Sıcaklığı 
(oC) 

DOC-Ö 177,23 226,10 244,83 325,92 411,79 445,39 532,18 

DOC-S 193,17 247,17 279,60 361,21 456,19 495,43 584,52 

Değişim (oC) 15,94 21,07 34,77 35,29 44,40 50,05 52,34 

HC (ppm) 

DOC-Ö 102,00 93,00 90,00 80,00 71,00 92,00 124,00 

DOC-S 62,00 48,00 37,00 26,00 21,00 20,00 27,00 

%Değişim  39,22 48,39 58,89 67,50 70,42 78,26 78,23 

CO (%) 

DOC-Ö 0,138 0,131 0,119 0,108 0,095 0,131 0,498 

DOC-S 0,108 0,069 0,053 0,040 0,028 0,036 0,093 

%Değişim  21,739 47,328 55,462 62,963 70,526 72,519 81,325 

CO2 (%) 

DOC-Ö 2,05 2,68 2,96 3,55 4,62 5,85 6,47 

DOC-S 2,13 2,79 3,09 3,68 4,76 6,05 7,32 

%Değişim  3,90 4,10 4,39 3,66 3,03 3,42 13,14 

NO (ppm) 

DOC-Ö 20,00 59,00 83,00 196,00 313,00 399,00 468,00 

DOC-S 16,00 43,00 46,00 91,00 110,00 100,00 110,00 

%Değişim  20,00 27,12 44,58 53,57 64,86 74,94 76,50 

O2 (%) 

DOC-Ö 17,72 17,64 15,98 15,23 13,64 12,09 10,94 

DOC-S 17,63 17,49 15,83 15,04 13,47 11,85 9,91 

%Değişim  0,51 0,85 0,94 1,25 1,25 1,99 9,41 

İs (1/m) 

DOC-Ö 0,20 0,11 0,06 0,14 0,32 0,77 2,94 

DOC-S 0,16 0,08 0,04 0,09 0,18 0,40 1,39 

%Değişim  20,00 27,27 33,33 35,71 43,75 48,05 52,72 

NOx (ppm) 

SCR-Ö 28,23 94,76 144,56 371,40 547,04 647,04 766,82 

SCR-S 22,93 68,17 97,41 193,23 195,97 153,81 103,72 

%Değişim  18,77 28,06 32,62 47,97 64,18 76,23 86,47 

 
DOC-Ö: Dizel Oksidasyon Katalizörü Öncesi                                          SCR-Ö: SCR Katalizörü Öncesi 
DOC-S: Dizel Oksidasyon Katalizörü Sonrası                                          SCR-S: SCR Katalizörü Sonrası 
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