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ÖZET 
 
Dünya üzerinde artış gösteren insan nüfusu, endüstrileşme ve bu duruma paralel olarak artan motorlu 
taşıt sayısı, fosil yakıtlarla çalışan içten yanmalı motorlara (İYM) sahip bu taşıtlardan salınan zararlı 
egzoz emisyon miktarını her geçen gün arttırmaktadır. Özellikle, İYM’ ler arasında yüksek verime sahip 
dizel motor kullanımının artması ile azot oksit (NOX) ve is emisyonlarının salınımında artış sağladığı 
gözlemlenmektedir. Motor ve yanma odasının fiziksel yapısının ve enjeksiyon karakteristiğinin 
değiştirilmesi, alternatif yakıt ve yakıt katkı maddelerinin kullanılması, yanma odası elemanlarına 
uygulanan yüzey modifikasyonları, dizel motorlarda emisyon ve performans değerlerinin iyileştirilmesi 
amacıyla yapılan uygulamalardan bazılarıdır. Günümüzde ise termal bariyer kaplama (TBK) 
uygulamaları ve yakıt özelliği taşıyan bitkisel yağların dizel yakıtı ile karıştırılarak kullanımı dikkat 
çekmektedir. Bu deneysel çalışmada, TBK metoduyla ısıl olarak izole edilmiş bir dizel motorda ön ısıtma 
işlemine tabi tutulmuş ham rezene yağı katkısı kullanılarak, NOX, karbon monoksit (CO) ve is 
emisyonlarındaki değişim incelenmiştir. Tek silindirli, dört zamanlı, direkt enjeksiyonlu, hava soğutmalı 
bir dizel motorda, 1700-3000 devir/dk motor hızı aralığında ve yarım yük koşulları altında deneysel 
ölçümler gerçekleştirilmiştir. İzole edilmiş yanma odasını oluşturmak amacıyla piston, emme ve egzoz 
supaplarının yüzeyleri, plazma sprey metodu ile krom karbür (Cr3C2) ile kaplanmıştır. Rezene yağının, 
atomizasyonu ve buharlaşması, yakıtın fiziksel özelliklerinden oldukça etkilendiğinden dolayı, 100℃ de 
bir ön ısıtma işlemine tabi tutulmuştur. Ham rezene yağı, dizel yakıt ile hacimsel olarak %30 ve %50 
oranında karıştırılarak, standart motor (SM) ve izole edilmiş motorda (İE) kullanılmıştır. Deneysel 
sonuçlara göre, 100℃ de ön ısıtma işlemine tabi tutulmuş ham rezene yağının viskozitesinin azaldığı, 
daha uygun bir yakıt akışı elde edildiği görülmüştür. Ayrıca, kaplama işleminin CO ve is emisyonlarını 
azalttığı, buna karşın NOX emisyonunu arttırdığı görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Rezene tohumu yağı, Termal bariyer kaplama, Emisyon 
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THE EFFECT OF PREHEATED FENNEL VEGETABLE OIL ON THE EMISSIONS OF 
COATED DIESEL ENGINE 

 
ABSTRACT 
 

The increasing number of people in the world, industrialization and the increasing number of 
motor vehicles in parallel with this situation, increases the amount of harmful exhaust emissions emitted 
from these vehicles with fossil fuel-operated internal combustion engines (ICE). In particular, it is 
observed that the use of high-efficiency diesel engine among the ICEs increases the release of nitrogen 
oxide (NOX) and smoke emissions. Modification of the physical structure and injection characteristics of 
the engine and the combustion chamber, the use of alternative fuel and fuel additives, the surface 
modifications applied to the combustion chamber elements are some of the applications that can improve 
emissions and performance of diesel engines. Nowadays, thermal barrier coating (TBC) applications and 
usage of vegetable oils that indicate fuel abilities getting attention. In this experimental study, the changes 
in NOX, carbon monoxide (CO) and smoke emissions were investigated by using preheated crude fennel 
oil additive in a thermally isolated diesel engine by TBC method. Experimental measurements were 
performed in a single-cylinder, four-stroke, direct-injection, air-cooled diesel engine at an engine speed 
of 1700-3000 rpm and under half-load conditions. In order to form the isolated combustion chamber, the 
surfaces of the piston, intake and exhaust valves were coated with chromium carbide (Cr3C2) by plasma 
spray method. Since the atomization and vaporization of the fennel oil are highly affected by the physical 
properties of the fuel, it has been preheated at 100℃. Crude fennel oil was used in the standard engine 
(SE) and isolated engine (IE) by mixing with 30% and 50% (vol.) with diesel fuel. According to the 
experimental results, it was observed that the viscosity of the crude fennel oil which was preheated at 
100, decreased and a more favorable fuel flow was obtained. It was also seen that the coating process 
reduced CO and smoke emissions, while increasing NOX emissions. 

Keywords: Fennel seed oil, Thermal barrier coating, Emission 

 

1. GİRİŞ 

Son yıllarda, fosil yakıtların maliyetinin artması ve gittikçe azalması, araştırmacıları çeşitli 
alternatif yakıtların fizibilitesinin araştırılmasına yöneltilmiştir. Bir kısım bitkisel yağlar, belli bir ölçüde, 
iyi bir yakıt verimliliğine sahiptir ve ayrıca dizel yakıtla karşılaştırıldığında daha ucuzdur. Bu nedenle, 
bu tür bitkisel yağlar, uygun bir alternatif yakıt olarak işlev görür. Bu tür alternatif yakıtların ana özelliği 
toksik olmayan, biyolojik olarak parçalanabilen ve sülfürsüz olmalardır [1–3]. 

Birçok araştırmacı bitkisel yağları araştırırken CI motorlarda; yakıt olarak biyodizele 
dönüştürerek veya doğrudan kullanmıştır. Ancak bitkisel yağların herhangi bir işlem yapılmadan 
doğrudan dizel motorlarda kullanımı; enjektör yapışması, poor atomizasyon, karbon çöküntüleri, cold 
starting gibi kötü yanma karakteristikleri ortaya çıkarır [4]. Dizel motorlarda yakıtın püskürtme 
karakteristikleri ve püskürtme sonrası atomizasyonu yanma işleminin nasıl gelişeceği göz önünde 
bulundurulduğunda büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle dizel motorlarda bitkisel yağlar 
kullanıldığında ön-ısıtma tabanlı kontrol stratejisi iyi bir yöntem oluşturmaktadır. Önceki çalışmalarda 
da [5,6], görüldüğü gibi bitkisel yağlar, dizel motorlarında saf olarak kullanıldığında birçok farklı 
problem ortaya çıkmaktadır. Bütün bu sorunlar bitkisel yağların dizel motorlarında yakıt olarak 
kullanıldığında viskozitelerinin düşürülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Dizel motorlarında bitkisel 
yağ kullanımı için en verimli yöntemlerinden biride yakıtın önceden ısıtılmasıdır [7]. 
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Dizel motorlarda yakıtın yanmasıyla büyük miktarda ısı enerjisi ortaya çıkmaktadır. Ancak açığa 
çıkan bu enerjinin yaklaşık üçte ikisi etkin şekilde kullanılmayıp kaybolmaktadır. Termodinamiğin ikinci 
kanununa göre eğer ısı kaybı düşürülebilirse termal verim artacaktır. Bu amaçla taşıtların yanma verimini 
arttırma yöntemlerinden biri de yanma odası elemanlarının seramik bir malzeme ile kaplanmasıdır. Bu 
motorlarda yanma odası elemanlarının bir kısmının veya tamamının ısı iletkenliği düşük bir malzeme ile 
kaplanması sonucu yanma sıcaklığı artmaktadır. Böylece hem yanma tepkimesi daha verimli olmakta 
hem de kirletici emisyonlar azalmaktadır. 

Bu çalışmada, dizel bir motorda rezene tohumu yağının kullanım verimliliğini artırmak için; 
motorun yanma odası parçalarına kaplama işlemi uygulanmıştır. Kaplanmış ve standart motorda ön 
ısıtma uygulanmış rezene tohumu yağının performans ve emisyon değerlerindeki değişim incelenmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

 

Deneyler 4 aşamada yapılmıştır. Standard (SE) ve kaplanmış (CE) motorda; 1. Aşamada; ASTM 
No.2D (% 100 saf) dizel yakıtı kullanılmıştır. 2. Aşamada; ön ısıtmaya tabi tutulmuş (100oC ısıtılmış) 
ham bitkisel yağ + dizel yakıtı karışımları kullanılmıştır.  3. Aşamada; ısıtılmamış ham bitkisel yağ + 
dizel yakıtı karışımları kullanılmıştır. 4. Aşamada ise; ilk 3 aşamadaki bütün testlerde kaplanmış motorda 
aynı şartlar altında tekrarlanmıştır. Yapılan deneysel çalışma; 4 zamanlı, direkt püskürtmeli, doğal emişli, 
bir dizel motorda yapılmıştır. Tablo 1’de deney motorunun teknik özellikleri görülmektedir. 

 

Tablo 1. 

Deney motorunun teknik özellikleri 

Motor tipi Lombardini 6LD 400 
Silindir sayısı 1 
Bore/stroke (mm)  86/68 
Sıkıştırma oranı 18:1 
Maximum motor gücü (kW) 6.25 (3600 dk−1) 
Yakıt tipi dizel 
Enjeksiyon tipi Doğrudan enjeksiyon 
Enjeksiyon basıncı (kg/cm2) 200  
Soğutma tipi Hava soğutmalı 
Maximum motor devri (dk−1) 3600 
Motor hacmi (mm3) 382 × 427 × 491 

 

Yanma odası elemanlarından emme, egzoz supapları ve pistonun üst yüzeyi, plazma yöntemi 
kullanılarak seramik malzeme ile 300 µm kalınlığında kaplanmıştır. Standart motor’ a (SM), Cr3C2 ile 
kaplanmış emme, egzoz supapları ve pistonun montajı ile izole edilmiş motor (İE) yapısı oluşturulmuştur. 
Ham yağ olarak; rezene tohumu yağı kullanılmıştır. Ham bitkisel yağ için karışım oranları %30 ve %50 
olarak tespit edilmiştir. Deneysel çalışma sırasında, standart dizel yakıtı (D2), %30 rezene yağı katkılı 
yakıt (D2R30), %50 rezene yağı katkılı yakıt (D2R50) ve ön ısıtma işlemine tabi tutulmuş standart dizel 
yakıtı (ID2), %30 rezene yağı katkılı yakıt (ID2R30), %50 rezene yağı katkılı yakıtları (ID2R50) 
kullanılmıştır. 

Deney motorunda testler, farklı devir sayılarında ve 1/2 yükte gerçekleştirilmiştir. Testler Şekil 
2’de gösterildiği gibi Cusson P8160 marka bir elektrikli dinamometre düzeneği üzerinde yapılmıştır. 
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Deneysel çalışmada; NOX (ppm), CO (%), duman (is) değerleri ölçülmüştür. Bütün deneylere 
başlanılmadan önce test motorunun çalışma sıcaklığına ulaşması için 30 dk. çalıştırılmıştır. Her hızda 
motor bir süre bekletilmiş ve daha sonra ölçüm sonuçları kaydedilmiştir.  

 

 
Şekil 1. Test düzeneğinin şematik görünümü 

 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

3.1. Karbon monoksit (CO) emisyonlarının karşılaştırılması 

 

İçten yanmalı motorlarda CO emisyonu tamamlanmamış eksik yanmadan dolayı meydana 
gelmektedir [8]. Yanma verimi üzerindeki bütün faktörler CO emisyonunu da etkilemektedir. Test 
motorlarında kullanılan yakıtların CO emisyon değişimleri Şekil 2. ve Şekil 3.'de verilmiştir. Rezene 
+dizel yakıtı ve dizel yakıtının ön ısıtma işlemiyle vizkoziyesinin düşürülmesi,  atomizasyon dağılma 
rejimi üzerinde olumlu etki yaptığı düşünülmektedir.  
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Şekil 2. Standart motordaki CO emisyon değerlerinin değişimi 

 

 
Şekil 3. İzole edilmiş motordaki CO emisyon değerlerinin değişimi 

 

Ön ısıtma işlemi yakıt parçacıklarının boyutunu küçülterek yakıtın yüzey alanının artmasını 
sağlamaktadır. Böylece yakıtın (sınırlı olan yanma zamanı içerisinde) daha fazla oksijenle reaksiyon 
imkânı meydana getirdiği düşünülmektedir. Ön ısıtmayla beraber yanma odası elemanlarına uygulanan 
termal bariyer sayesinde yanma tepkime sonu sıcaklığının artması yanma verimini geliştirdiği 
düşünülmektedir. 

Şekil 2' de görüldüğü gibi, en düşük CO emisyonu ID2R30 yakıtında ve en yüksek CO emisyonu 
ise standart motorda D2 yakıtında elde edilmiştir. Öte yandan, izole edilmiş motorda en düşük CO 
emisyonu ID2R30 yakıtında ve en yüksek CO emisyonu da ID2 yakıtında elde edilmiştir. Şekil 2 ve 3, 
ön ısıtma işleminin CO emisyonları üzerindeki etkilerini göstermektedir. Deneysel sonuçlardan 
enjeksiyon özelliklerinin iyileştirildiği ve test yakıtları ön ısıtma işlemine tabi tutulduğunda daha 
homojen hava-yakıt karışımlarının elde edildiği anlaşılmıştır. SM ve İE’ de ön ısıtma işlemine tabi 
tutulmuş rezene yağı kullanımının CO emisyonunu azalttığı görülmüştür. 

3.2. Azot oksit (NOX) emisyonlarının karşılaştırılması 
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NOX emisyonlarının motor devirlerine göre değişimi, karşılaştırmalı olarak Şekil 4. ve Şekil 5.'de 
verilmiştir. Dizel motorlarda genel olarak bitkisel kökenli yakıtların kullanımında NOX emisyonunun 
artığı görülmektedir. Bununda bitkisel yağların oksijen içeriğinin dizel yakıtına göre biraz fazla 
olmasından kaynaklandığı bilinen bir durumdur [9]. Ön ısıtma işlemiyle (100oC’ye kadar ısıtılmasıyla); 
tutuşma, yanma, havanın karışması, yakıt sprey oluşumu, buharlaşma ve atomizasyon gibi bir dizi 
enjeksiyon karışma ve yanma karakteristiklerinin geliştiği düşünülmektedir. Deneyler sonucu elde edilen 
sonuçlarda bu görüşü desteklemektedir. Ön ısıtma işlemine tabi tutulan yakıtların NOX emisyon 
değerlerinde artış görülmüştür. 

 

 

Şekil 4. Standart motordaki NOX emisyon değerlerinin değişimi 

 

 

Şekil 5. İzole edilmiş motordaki NOX emisyon değerlerinin değişimi 

 

3.3. İs emisyonlarının karşılaştırılması 
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İs emisyonlarının motor devirlerine göre değişimleri, karşılaştırmalı olarak Şekil 6. ve Şekil 7.' 
de verilmiştir. Uygulanan ön ısıtma işleminin özellikle yakıtın jet hızında atomizasyon rejiminde 
dağılmalara yol açarak daha küçük boyutlarda damlacıkların oluşmasına neden olduğu ve bütün test 
yakıtları için is emisyonunu azalttığı düşünülmektedir. İs emisyonunun oluşumu yanma esnasındaki 
yanma parametrelerine bağlıdır [10]. 

Uygulanan kaplama işleminden dolayı yanma odasının tamamı ve dolayısıyla silindir 
duvarlarının daha sıcak olması yanma verimini geliştirmektedir. Standard motorun kaplanmış motora 
göre daha soğuk silindir cidarına sahip olması, türbülansı olmayan soğuk yüzeylerde sıvı yakıt çarpmaları 
meydana getirir ve yanmamış yada kısmen yanmış emisyon ürünlerini arttırır [11]. Uygulanan kaplama 
sayesinde yanma odasından dış ortama transfer edilen ısı azaldığı için şekil de de görüldüğü gibi 
kaplanmış motorda is emisyonlarının standart motora göre azaldığı görülmektedir. 

Bitkisel yağın dizel yakıtına göre yüksek viskozitesinin ve düşük uçuculuğu dikkate alındığında 
dizel yakıtına göre is ‘in yüksek çıkması beklenilen bir sonuçtur. Isıtılmamış rezene yağının kötü bir 
atomizasyon, pülverizasyon ve homojen olmayan hava-yakıt karışım bölgelerine neden olduğu 
düşünüldüğünde, bütün bu faktörler eksik yanma ve yüksek is emisyonuna neden olmaktadır. Şekil 6 ve 
7’ de görüldüğü gibi bütün test yakıtlarında ön-ısıtma ile yakıtlardan kaynaklanan is emisyonu düşüş 
göstermiştir. 

 

  
Şekil 6. Standart motordaki is emisyon değerlerinin değişimi 
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Şekil 7. İzole edilmiş motordaki is emisyon değerlerinin değişimi 

 

4. SONUÇLAR 

 

Bu çalışmada, yanma özelliklerini iyileştirmek için ham rezene yağı+dizel yakıtı karışımlarına 
100oC’ lik ön ısıtma işlemi uygulanarak özellikle fiziksel özellikleri (viskozite ve yoğunluk gibi) 
geliştirilmiştir. Ayrıca dizel motorun yanma odasının yalıtımını sağlamak için piston, egzoz ve emme 
supapları seramik bir malzeme olan Cr3C2 ile kaplanmıştır. Elde edilen deneysel sonuçlara göre; 

• Rezene yağı + dizel yakıtı karışımlarına 100oC’ lik ön ısıtma işlemi uygulanması yakıtın 
fiziksel özelliklerini geliştirmiştir, 

• 100oC'lik ön ısıtma işlemi CO ve duman emisyonlarını azaltmıştır (sırasıyla ortalama 
%9.30, %9.84), ancak NOx emisyonunu arttırmıştır (ortalama %8.07). 

• Kaplanmış motorda kullanılan bütün test yakıtları için CO ve is emisyonları azalma 
göstermiştir (sırasıyla ortalama %11.09 ve %12.82), ancak NOx emisyonu (ortalama 
%12.48) artış göstermiştir. 
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