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öz :mr 

:Bugün kentleriın:"r.zde motorlu karayolu ta.'ilıUı:ı.rında.n ka;y11aklc.nı:ın hı»

va ldrliliği gerele :n:L i!elil;: ve gerEkse nicelik açısından en önanli çev:re 

kirlil i~'ini oluş·Gı.:ırmcl;:-'ı:;ad:ır. :Du cJ.ı.:rrwn ülkemizde ;y<:>,:pJ.lo.ı.'l araştırnınlax 

ve ölçümlerle de kam-'ı;lanıuıştır. lTi·lieldm r.ı,tüBİTAK' ın 1969 - 1971 ~:ılla

rınr:.a gerçekle~r~irdii;i axaştırma ve ölçümler sonucu 1969 yılında seil.eco 

45.000 mo-'ı;orlu tagıt bulunan Alıkaratdaki l:ıava kirliliğ·irı .. ii1.% 65 1 inin mo

torlu taşıt ka;ynaldı old'Uı3u bel:irla~Jrıliı,r~i:r. 

Üll:anizde de SOXUll haline &elen hava kirliliğini oluçtuı'D..11 etl;:ea

ler içerisinde en büyük paya sahip olan ta:ııtların ;yarırna olaJ~la.rı iııcc

lenereı.:, Eksos emiSJ'OnlarJ.mn uzu1 va.dede öıil..enebilmesi, kısa v2..clcc~e de 

azal tılabilmesi için bugüne kadar ya.:pılan ç:alıı;:.maJ.ar araştırılıı:ı konu;;:-.. 

la ilgili kamu kıu~un ve 1.'1.U'Uluşla.rıı'lll1 ·;;aJ.ıçmaları de~'Elrlenclirilmigtir. 
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To day in cities, air pollutioa ;rlıiclı io resul t of motoı"isecl ı"o<.:.cl 

ve:r.icle consti tutes the most im,portant en;rironrJen-'~al air :pollution!

This si tı.m/Gion is prov()d from ·i:;lıe res eD.J."'ches ane.!. moDJJı.1.rements r.1a6.c in 

our country. J3e·li•men 1969 - 1971 T'"J.BITAK rcalisccl sor.ıe im.res·~ic;atioıın 

and resulted -'lihat there Here 45.000 ınotorisecl vehicles in .ımKlıRA. o .. nd. 

aiı' pollution bad reached ·lio 65 % because of -'.;:Q.ese vehicles. 

In oı.tr count:ry aııissions of unbuıoı:ı.cd hyc1roca.rbons and other pro

ducts of incom;plete combustion have become a serious problem in comlee

tion wi th air :ı;ıollutioa. To reclı.ı.ce this serio:us problem in far fu-'.;uı"e 

and in near i'ırliı..ı.re, combus-'ı;ion even:'ıis a..nd e:ırlıaus·~ omissions -'ı;hat have 

been stuclied by :ı;ıublic associa"'Gions and fouı1.cl.a-'ı;ions hava been inves-'vie:;a

-'ı;ed and u·alized in -'Glıis :ı;ırom}?t• 
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ları:nlJoclcn Oldu.iiu Çcv:re IC:irlilil:i " konulu -'ıjcz çıılı::;mc::.:n veı·c::ı ve 

l3o1.üm :Baçkaın Sn.~:ın Prof.Iır.En.ttal KUŞHAli ra en iç·t;en .ıı;oşe.kl:ii.rleı·ir.ü ve 

şül;raıil.ar:ı.ı.ııJ. suı1e.rım. 

çn.l:ı.şmalarmcJn 1:ıaı'k., ;vn.rclırilcJ. olan TU:rld;ye çev.ı.·c :W:.:·itim Vcl;:fı ilc 

:Csl::içelıir So.Gl:ı.k ve Sos;yal Yardım l•Iüd'i.l..rli.i{Sit çov:ı.·c Sa~·lıt;ı ~:·ctil.::ililo::ci-

ne teşcklı:i'lrh;rimi suı1ar:ı.m. 
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ı. GİRİŞ 

Düı~'adaki enerji tüketiminin b:ı.zla artması ve enerjinin geniş öl

çüde yanma realcsiyonlarıyla temin edilmesi, gününiüzde lokal boyutlareTa 

da olsa insanların ve di ğ-er canlıların sağlığını ciddi biç :i.mde etkiler 

duruma gelmiştir. Hava kirlemıesi kentlerde yaşayan büyük kitlelerin 

sağlığı bakımından son yılların güncel bir problemini oluştux1.Ir'ken d.i

ğeı:- taraftan da içtaı yanmalı motorların karşılaştı[çı en büyük tEi;:nil;: 

sorunlardan biri olmuştur. 

Doğal varlıkların korunması, insanların temiz, sağl:ı.klı ve huzur

lu bir çevrede ~yaşama ihtiyacı, çevre sorunlarının her geçen gi.in artan 

Chemini ortaya ko jiiilUŞtUL'. 

Son yıllarda halkın dikkati taşıtlardan ya;yılan eksos gazları so

ruaurıa. yönel tiJmiştir. Bu problem ilk önce bitkilerin hasar gördü&-ü., 

goo ve boğaz bastal:ıklarııun arttığı ve görüş sahasının azaldığı A.:s.D. 

nin WS ANGELES kentinde gündeme gelmiştir. 

Hava kirliliğine neden olan emisyonların1 bir lcısmı gözle görüle

bilmekte veya kokusu hissedilebilmektedir. Ancak bir kısmı, özellikle 

de çok daha zararlı olarıları özel cihazlarla saptanıp ô1.çülebilmektedir. 

:Bu da kamuo;yım.da hava kirliliğinin varlığından, ta.rnmı1::ıa, tehlikesine 

ve sürekliliğine kadar önemli yanılgıların oluşmasım neden olıru:ı.k~md.rr. 

:Bunun sonucu olaralcda hava kirliliğini önle.mek amacıyla yapılan çalıç

malar geciktirilmekte ve yeteri kadar dikkate alınmamaktadır. 

Hava kirliliğinin genelde nüfm artışı, kentleş:ne, endüstrileşıne 

ve daha rahat, daha ;yi.iksek ;yaşam standardı ile ortaya çıkan tüm çevre 

1Yakıt ve b EnZED:'lerinin ;yar:ınıasıyla; sentez, a;y-:rışm.a, buharlaş:na ve ben

zeri işlemlerle, maddelED:'in y:ı..ğı.lma.sı, taşuliilası ve bu gibi diğer meka

nik işlemler sonucu bir tesisten, motordan atnıosfere ;y~yılan hava kir

leticileridir. 



sorunları içerisinde öncelikle çözümlenmesi gereken önanli bir sorun 

olduf,:U kuşkusuzdur. 

Günümüz çevre sorı.mlarınm herbir:inin, kısa veya uzun vadede sos

yo-ekonomik yaşantımızda veya sağlığımızın ko~aasında göz ardı edile

me;y-ecek olumsuz ;yönlerinin bulunduğu gerçek olmakla beraber fiz;yolojik 

yapliilJ.Z gereği öncelikle yeterli ve taniz bir havaya gerel;::sinmemiz ol

ması bizleri hava k:ixliliği sorumınu ivedi ola:ralı: çözmeye zorlamaktadır. 

:Burada ulaşJ.IDdan gelen hava kirliliği ele alına.J:'ak, benzin ve di

zel motorla:rJ.lldaki yarıma olay:ı. incelenip, bunun sonucunda oluşa.ı1 eksos 

emisyonla:rının oluşumları, zararları araştırılıp, bu zararların önlene

bilmesi için alıılabilecek öıuemler ve bugüne kadar yapılan çalışmalar 

araştı:rılıp, derlenıniştir. 

2. RA.VA KİRLİLİÖİ VE RA.VA KİRLİLİGİNE NEn!lT owr FAKTÖP.Lm 

Hava k:ixliliğine taşıtlarm eksos gazları, ısırıma vo enclüstri ar

tıkları neden olmaktadır. :SU üç a~-rı hava kirliliği etkerı.leri çob:.U ke

re birlikte oluşurlar ve doğal olarak da hava kirliliği yaşamı oldulcça 

tehdit eden oluşurolara ve felaketiere neden olmaktadır. 

Hava kirliliğine neden olaı:ı bu üç a;y:rı etken içerisinde en fazla 

orana ulaşım sahiptir (İ.IC.U., 1987). .Ankara, İstanbul ve İzmir'de ;>>a

pılru.l ölçümler sonucu motorlu taşıt kajll'l.Clklı hava kirliliğ:inin, toplam 

kirlilikteki J?8iY"lnJ.11 % 70 leri a~:tığı ve böylece sanılanın tam aksine, 

ısınııa (soba ve kalorifer) ka;ynaklı hava kirliliğindal en az 2 kat faz

la bir kirliliğe neden olduğu saptanmış bulunmaktadır (çizelge 2.1) 

(End..r·Iüh.Sem., 1989). 

Benzin motorları normal olarak ;yakıt bakıı:n:ı.nda.n zengin bir karı

ş J.lllla çahşt:ı.klarmdan ( "< 1 ) arzu edilmeyel m:ik·tarda karbonmonoksi t, 

hidxokarbon, az otoksi t ve kurşun bileşiklerini içeren eksos eınisyoı1la

rım atınosfere verirler. Dizel motorları ise hava fazlalığında çalış-
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tığı:ndan ( 1. > 1) eleses gazlarında genelde koku, azoteksi tleri ve toz 

:ı;ıa.rçacJkları:na bulaşııış be:nzo:pren türevleri daha yoıun olarak bulun.ur. 

Tam ~yük aıtmda bazen dımlanda görülür. 

Çizelge 2.1 Ankara'da ıslliDla (El) ve ula~am (Oto) kaynaklı hava kirli

liği ( TÜBİTAK...:.N"AIDjccı~rs Çalışmas ı) ( ID.1d.~1Iülı.sem., 1989) • 

. . . 
' 

irbplaı11 Kir lil iC;in KayJ:ıaldaro Göre ])1 ğıl ıı:ıı 

I.lotorlu Isınma ve Is ı11111a, Pay UlaşJ.ı11 Pc .. J~ 
YJ.l Taşı-'li Ula§ım Kir- Kirlili~i 

4 
KlıliliJi o! 7o lO 

Sayısı lili.C:"'i 
mnn /~., 1 

1969 45.000 109310 38280 35 71030 65 

1990 225.000 506620 113650 23 392970 77 

not: 1990 için öngörülrııüş bu taşıt sa;y:ı.sı:na 1987 'ele ulaşılım.ştır. 

. 

Gerek benzin gerdese dizel motorlarında eksos emis;y-onla.rmı azalta-

bilmek için almabilecek tedblılerin çoğu motor [,"Ücünün ya da veriminin 

düşmesine ;yol açmaktadır. Günümüzde ;y"akı tta ekonomi saı;la;yan ve eksos 

emisyon r.ı.:ilctarları minfuıum seviyEX'le olan taşıtların ;y-apımına doG:r1,1 bir 

yönelme vardır. 

2.1. l!ksos Enisyonlarmm Nedenleri 

Hava kirliliğinin en telıl:i.ı;:eli unsurlarmdan olan eksos eı11isyonla

rı motorların ;y-anına verimi ile direkt ilgilidir.· Genel olarak benzin 

ve dizel motorları için verimli yanmaya ekti eden falı::-!iörleri şu şekilde 

sıralayabiliriz. 



- Yakıtın özellikleri 

- )Iazot pompası, enjektör, karbüra tör ve ateşleme sistemleri 

- Subap a;yaJ:>ları 

- Silindir aşınması 

- Fazla yükleme 

Bu nedenlerden bir ve·ya birkaçı bir arey-a geldiğinde zehirleyici 

eksos emis;y"Onla.rı hissedilebilir duruma gelmektedir. 

2.1.1. Yakıtın özellikleri 

Bazı teknik amaçlara ula.şab ilm ek için ;y-al;:ı tl ara kimyasal maddeler 

katılmaktadır. :Bu katılan maddelerde ;y-arına sonucunda hava kirliliğini 

olumsuz yörrle etkilemektedir. Bu maddelere örnek olarak; benzine aktan 

sayısını arttımak amacıyla katılan ku:rşun tetraethyl, ku:rşun tetramet-

byl, kurşun süpürücü ola:rak katılan etllendibromar, etilendikloror ile 

motorine setan sa;,yısını arttırmak amacıyla katılan .Amilnitrat, :BiJGölni-'ı;-

ra·t verilebilir. 

J3el:irli zamanda a·~eşlemenin olabilmesi için benzine % 0,02 - o,o6 

hacim kurşu:ı tetraetbyl katıL.11aktadır. I•1oto:rv.n çalışması ve ya.ı'lilm sonu

cu söz konusu kurşunuı1% 50 - 10'i eksos gazları ile hava;y-a atılmalda

dır. 10 1 t. benzinle 100 km. g:i.da.1 bir araç 2 - 3 gr •. lrurşuııu havaya i

letmiş olur. Bu da saatte 2000 a.raçl:ık bir trafikte 40 - 60 c;r. l;::m./sa-

at ku:rşunuı.1 havaya akt.a;ı:-ılması demel;:tir (:Bar-'Gh, 1987). Çoğu zama..ı1 trafik ' 

yoğunluııı.m.un bu cle,S>'CJ:'in üzerine çıktığıda bir gerçektir. 

2.1.2. lviazot pompası, enjektör, karbüratör ve ateşleme sistemleri 

r.Ia.zot pom:pasının, özellikle püskür·tme başlang:ı.cııun yanlış a;y-arlı 

ve elemanlarının aş:ı.nmış oJması; püskü:ri:menin r;erEktiğ1. anda ~·apılaınama

sına ve enjektörlere gerEkli basıncın sağlanaınamasına, dolayısı;yle de 

zehir li emis;y"Oı'lların artmasına neden o Jınali:tadır. 

:Bu aşamada dikkat edilmesi gerelcen bir hususta hatalı onjektör kul

lanımı olınaldiadJ.X. özellikle delik çapı aşınarak bü;yi.imüş ve düşük ba-



5 

smçta. çalışan enjektörler, Z'cı..'k;:ıtın tam pulvarizasyomu1u sn.ğln.;ynmacla.n 

iri zerrecikler halinde püskürmesine ve b1.ll1tll1 sonucunda da karışımın 

tam olmamas ı nedeni ile verimsiz ve fazla eı-nisyon çlkışlı bir ;yanıııaya 

neden olmaktadırlar (İ .K. U., 1987). 

Ka;rbüratörde .sağlanan karışımın çok zen[:;in veya çok faJ;:ir olrııa,sı

da, motorun yanma verimini etlı::ilemaı:tedir. örne{.;in karış:wın fakirleı;

mesi ile eksosda alev çıkışı, eksos su.bapla.rJ.l1J.n talU'ip olması, vurun-tu 

veya ön ateşleme gibi anormal ;yanr.ıala.r orta;ya ç:ı.kmaktachr. Ka.rış:u-nm 

zeng.lı1leşmesi ile de; silllldir segman ve piston ~~e;y~erinde kurumlanma 

nedeniyle aşınmanın bızlaıması, koıT~rolsüz ateşlemenin or-'Gaya ç:ı.l;:ı;ıası, 

silindire giren fazla b enzinlll silindir. cidarmdaki ;yağlama yac'J.lun vis

kositesini düşürdüğünden silindirdeki aşıı:manın luzlanması gibi sakın

calar ortaya ç:ı.kınaktadır (İ.rc.u., 1987). 

1•Iotorlarda tam ;yanmam.n sağlanamaııu:ısı, eksos gaz ı çıkışında saG-lı

ğa zararlı karbonmonoksi t ve ;yanınaınış lıiclxoka.rbon miktarının ve dola;y·ı

sı ile hava kirliliğinin artmasına neden olmakt.acl:ı.r. Ateşleme sistomin

de bulunan buji, platin gibi parçaların batalı çalışması ;ynda e;örcv ;yap

maması ile de bir veya biikaç silindirele a-'Geşleme ;yapılamac.hğınclan is

·~eı:meyen ek so s ooıisj-onları oluşmaktoulJ.r. (İ.K.U., 1987). 

2.1.3. Hava ve yakıt filitreleri 

Zamanında cleğiş-'Girilmeyen hava filitreleri t:ı.l::alı olınalaı~ı nedeniy

le ~IG!J1lllallll1 iki ur.ısurundan biri olru:ı lıavaıun sağl:ıl;:h ola.ral:;: siliı:ıdire 

emilmemesini ve dolayısıyla ;yar.ınıa.nm zengin b :ix ka.rış:ı.rnla yapılmasını 

sağ:la.malctadır. J3u da el.;;sosClan çıkan zehirli emis;yonların ar-'Grnasına ne

den olıilak"'ıiadır. A;y1u şekilde özellil::lerini yitirmiş ;yakı''ıi filitresi de 

yalı;:ı tın i;yi süzülıilesini sağlayamayacaG'l.lldan cksosda istenmayon eı;1is;yon

laro neden olacaktır (İ.K.iJ, 1987). 

Gömlek - piston - se@J.an takınu.ı.·un zarın.nla aşınci.:r<Jk ölçü "'ı;oleransı-
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ıu aşnası halinde s:ı.kıı:;ıt J.:rma taı:ı olarcl;: ;yapılcır.ı.amalcta ve bir l:ısır,ı ba

sınç kartere k~.malctaclır. :Bu is e ;vaı1ma için yeterli hava mjJc"'Ga.rıım ve 

basıncının azalmasma melen o mak verimsiz ~'E.l"Jma;yı olu~;ı-liura.ca~-:ı.. ci bi 

a;ynı zamanda karterele oluşacak ;yüksel-c basınç nedeni ile kar·~eı· havalan

:dırmasınclan fazla miktarda ;yağ 'bulıarlaçmasına ve dolayısı ilc a·~mosf'er 

kirliliğine neden olacaktll'. Soonanların a.şırır.1ası, ayrıC<:'l. ;ya(;lama ya

ğ-ının ;yal.'lnla odasıı-ıa sızması ve ;yanıııası soımc1.mda zelıi:ı.·li emis;yonların 

artr.lasım neden olacaktır (İ.IC.u., 1987)• 

2.1. 5· :Fazla yükleme 

lı'lulıal;:kak ki, her sistemin taşı;yabilece~i vo ömeden saptc::ı.na.n oir 

;yiil.c kapasitesi -v-ardır. Idotorlarda fazla yükleme; bir:im zc:unanda harca

nan ;ycl;:ıt mi1.-tarııu arttli'acağı iç:in eksos emisyonlm-ınııı cb ar~rııc.sıın 

neden olacalctır (İ.K.U., 1987). 

2.1.6. Motorlu taşıtlarda ya.'] dağ-:ı..lımııuıı omisyon mik·tarlarına etkisi 

:Bilindiği gibi bütün canlı ve cansız varlıklarda oldu.JJ,u cibi ta:;:ıt 

araçlarıda eslddil::çe kax akt CL:'l erinde ye ç e.:;ıi ·ai i'or.ıksi;yonlar ıııcla bir 

taJ.::ım cleğişil::likler olmalctadll'. Du değiş:i.l::lll;:lor eeııel(le olumlu yüncl.e 

değildir. Jlksos gazları açısmdan da bu böyle olup, aroçlar esldlli::çe 

onların emisyon m:i.ktaxlarında artışlar orJ.aya ç:ıl::maktadır. 

:Bu konuda ;ya:Pılan çalı şnalar sonucuııda, eskimaden on çok eJuldlenen 

kaJln.tın eksos olcl:ue;u gözlenniştir. K:i.:L'le·~ici ı:ıaxaınetrelorin hemen he

men ta.11amıııında eksosdan ka;yna.J:.J.andıt,'"l. göz önüne alındııS-ında JGaşıtların 

;yaşlar.ıınası ile bütün kirler.me tablosunda önemli bir de~-:i.ş:ildil:: olaca{,..-ı 

kenc1iliğinden or-'ıiaya ç:ı1:ma.ktaclır (Erkan, 1988). 

BüJGÜll buıılar m sonucun(l.a da; -'ıia.~ı tla.rın ;yn.ç d.a2;ılımıııııı çolıirler

ded trai'll;:t~:.çok püyük öııet1 ta.şıdıi,'"ı orteya ç:ılcmal::ta(lı:r. 

Bu koımda bir araştırma yapJ.lmıştır. Ya:Pılaıı axaştırmacl.a; 1966 Ye 

1976 model :iki axaba ele alu:ırııış ve bu arabale..xla ilgili litera·~·ür bil

gileri derlenmiştir. Üç kirletici l;:arbonmonoksit, hidxoka:rbon Ye azo·~-
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oksitleri ele aJ.ıırııı :;r'tiır. Araba O kiloınotredo iken eınis~~onla.r l.>iJ:t.n 

olarale alll'l.ı11ış ve arabmun ;y'aşlannası ile bu emisyanların no şekilde C:e-

(;iştii,ii gözlenmiştir. Bu gözleın sonucı.lllda; k::ı.rbo:nr:ıonoksitin ;ı.:al.;;laş:ıl;: 

4 yılda % 25 oranında dit-erlerinin de hemen hemen l;;a:ı.,bonmonokside para-

lel oranlarda arttı[:ı'J. ve 9 j-'"J.l sonunda eınisyonlaroa % 35 1 e vc.rruı o.rtıg-

lar olc1:u&-u, a~ıro lO ;y""J.llll;; bir arabaıun ;y"Cni bir m,abanın ı, 5 katı ka

dar eksos emisjronu yaydıi.:"l. gözlenmiçJtiir (Erl~n, 1988). 

Taşıtların yaş d~SJ.lımmın ne den oldubu ro va kixliliğ·ini birazeta 

olsa azal tabilınek için, çok yaşlı axabaların işletmeelen kaldırılr.ıa.sı, 

on azınilim trafiğiı.'"'l çolc yoı[1t.m olili.'ığu Jrerlerd.e trafikton l::all;:ması ve e

G"'Or mümkünse hiç olmazsa axabaJ.ax yaşlı olsal::ı.r bile bakımlarının çok 

i;yi ;yapılması gerdclili{f;i ille akla gelebilecek önlomlerdir. 

2. 2. :Eksos Gazı :Bileşenleri, Oluşunlaxı Ve :Bunların Neden Oldu!Ju Zarar-

1Iotorlu taşıt araçlarında yakılan 1 li tre ;yakıt, kendi hacminin 

1000 katından fazla eksos gaz ı oluşturmaktadır ( Ead.~·Iiili. S em., 1989). 

Eksosdan çıkan gazlar karbondioksiJti ( co
2 

) , su bulları ( H
2
o ) gibi kıs

men zararsız bileşenlerle karbonmonolcsit ( CO ) , hidrokarbonlar ( HC ) , 

azotoksitlcri ( NO:x: ) , kükürteliaksi t ( so
2 

) ve kurşun ( Pb ) gibi za

rarlı gazları içerir. Bu gazların k~rletici ka:ı-1181-::lara göre daGılım o

ranları Çizelge 2.2. de gösteriL11eb.-tedir. I!ksos emisyonları solrmum 

yollarında ve kanda çeşitli rahatsızlıklara neden olabildikleri eibi, 

J:..ansorejen etkileri de bilinnektedir. Aracın 1 km. hareketi sırasında 

eksos gazlarında 15,9- 34,9 gr. karboırııonoksit, 1,5- 2,3 gr. hic1rokar

bon, 2,0 - 3, 3 gr. azoteksi t ve 0,01 e;r. kurşun a·~mosfere ver~lmel:::ted±r 

(:Tind.lıiüh.Sem., 1989). 

2.2.1. Karbonmonoksit ( CO ) 

Eu gaz için başlıca ka;ynak, benzin ile çalışan motorlu -~aşı tlardır. 

·--.. 



,., 
u 

Çizelge 2.2 Motorlu taşıtlardaki emisyanların ka;ynaklara göre oranları 

(% ortalama) (End.Iviüh.Sem., 1989). 

J1I.ÜSYOllltAR 
:&nisyonlar:ı.n . ' 

.. 
Ka;yı::ıa(;ı RO co ır o Pb 

J:: 

:Bonzin :Buhaxlaşması 20 o o o 

:ci:::sos Gazları 60 100 100 100 

1Io tor Karteri 20 o o o 

Karbonmonoksit yakıt bakımmdan zengin kaxışımların yarıması sonucu 

oluşnalctadır. Zengin karış :unlar hızın düşille olduı'U anlarda söz konusu

d:ır-. O .halde karbonınonoks it m:ik:taxla:rının azalması aracın hızlı e;idişi

ne bağlıdır .• , Araç boşta çalışırken ;y-ani rölantide iken karbonınonoksi t 

oranı en ;yüksek ve lıaanen% 7,5 - 8 aa~asındadır... .A:racın. hızı artt:ıl;:ça 

karbonınonoksit oranı% 1,5'a kadar düşer (İ.K.U., 1987). 

Canlılar iç:in çok zehirli olan bu gazıı1 za:rarlılığı; kanda dokula

ra oksijen taşı;>-'all hemoglobin ile kalıcı bileşikler oluşturması ve bu 

maddeyi oksijen taşı;yama;yacak hale getirmesidir (End.1;Iüh.Sem., 1989). 

Bu gazın zehirleyici etleisi solunan hava miktarına, kişirün karşı-

laşma sü:resine, solunurnun şiddetli olup olmamasına c,röre değişir. Bu eaz 
daha ziyaele l:azı mesleJ:.J.erde çalışanlar için teblflce olug-'ı;urur. Bu ko-

nuda kavşaklarda çalışaı1 nokta :polisleri, iyi havalandırılma;ran garajlc>..r-.. 
da çalışan kişiler ve sürücüler klaslic· örnelı::ler olaxcl;;: verilebilir. 



Günümüzde kac1da tolere edilebilecek karbonmonol:si t kons::ı.ntras;yon-

ları ortalama% o,8 max. % 2,5 olaxak kubul edilebilir (ID:ıd.r.Iill.ı.Sem., 

1989). 

2. 2.2. Karbondioksit ( co
2 

) 

a 
/ 

Karbondieksi t z axaxlı bir bileşen olarak dü§Ünülmemektedir. Ancak 

atmosferin ~ma real;:si;yonları sorucu devamlı olaral<: karbondioksit ÜJ.'e-

tiJınesine belirli bir smıra kadar tahaımnül edilebileceği clüçünü.lı;1el;:·i;e 

Ye sürekli karbondial;:si t artışının iklimi e-'~ilectiğ1. düşünülıne}::tedir 

(İ.K.U., 1987)• 

2.2. 3. Yanmamış hid:rokarbonlar ( HC ) 

Benzin motorlarında yapılan incelemeler stokyometril;: 
1 yanmacıa ciclar 

etkileri.'lin daha düşül;: ol duğu1u eöstermekt0dir. Genişleme f::ı.zınli.a ;yan

mCllilış hid:rokaxbonlaxın da reaksi.yona girmesi, özellikle s·~al::yomet:ril;: l;:a.-

rış:u.-nlar için eercl.;:li hava m:iktarında hidrokarbon kon.saı.r~ras;;rommu dti.§Ü.I'

mektedir. l·I:inimurn hidrokarbon emis;yonu stokyometrik karışım eleG-erlerin

de elde edilmeldedir. Bu deı"'rler GOrçelcto motorun ekonoınili: çoJ.ıgtıcı 

hava :;:'"b.zlalığ'J. bölgesidir. Hava fazlalıüııun dal:k1.- ;yiil::sek de(;orlori hid

rokaxbon emisyo11u bak:ınıında.ı.J. en kötü çalışma bölgesiclir. Dizel motorlo..-
. . 

rı normal bu bölc;.oede çalışmaktadır. 

Dizel motorlarıncJa hidrokaxbon omisyonu ~ ;y'"alı;:ı"'ı;ın ~oğı:ık bölgelerı3.e 

yru::ımasına eı-:ıgel oh.mr.ıasındru1 veya hava bakımından çok faldr böleelerin 

ycll'lma sonuna kadar muhafaza edilmesinden clo(:;maktadır. İleinci hoJ.cle hio.-

rakarbon emisyoıılarııun or-'ı;a;ya ç:ıl-;:ması böle:,-esel sıcakl:ıl;:ların da jrül:sek 

olması ile mümkündür. .Aksi halde is oluşur. Yakıt ;y-eteı:"ince parçalan

mamışsa, silindirele hava harel;:~ı;i ek:sik:se, sıccl;:lıklarda düşiili:se hiclxo-

karbon olUŞU11IU artar. A;y:rıca mo·~orun ;yaı.""J..LlC1 odası l:onstrül;:sij'·ômuıa cüro 

1stakyometrik karışllil: Belli m:ik-'ı;axdcld bir ;yakıtın mül;;emmol ;yanabilıne-

si için geı:"ekli mva miktarı. 
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(;rüzeyjlıacim) orcuu artt:ıl:ça hidxokarbon emis;yommun arJıiiik'l.Sı beklenir 

(İ.I~.u., 1987). 

Yanmamış hidxokaxbon atmesierde smoe ( ilimıanlı sis) oluı;uı:nuna kaJı;ı-

lırlar. A;y-rıca kru:ısorejen etkileri bulurımal;:taclı.r (End.Uillı.Ser.ı., 1989). 

2.2.4- Azotclcsitleri (NO ) 
X 

Benzin ve di zel motorlarında azoteksi t oluçıuınu için çu özell:il;::lcr 

bulumaktadır (İ.K.U., 1987). 

- Azotoksit, bü;yiik ölçüde çevrimin ;yi.lksek sıcaklıl::: bölc,'Bsincle oluı;-

maktaclır. Yıiksek ~;ar.ıma hızı tutu~mıa.nın öne alınması, agırı dolduzıa, 

fazla s:ı.lnştırına gibi max. sıcaklıl:,·ı ;y.:dksel"'ı;en bütün tekn:U;: girigir.üer 

azotcl;:si t emis~-onunun ar'ıimasına nede11 olnınktadır. 

- Yüksek oksijen konsantrasyonları azotoksi-'ı; olugumunu kolaylaç·tar-

ma.ktadır. 

Atmosfer içerisinde bulunan Olefinler, Aldehi tler ve clie·eı~ bazı 

hidrokarbonlar güne ::;ı ışınlarııun etkisi al-'öında azoteksi tleri ilo ka.rç;ı

laşırlarsa, çeşitli l:imyasal reaksi;)-·oı'lla:r me;ydaıın. gelir. Bu reaksiyon

ların so11ucu olarak da ;y-eni fal:.:at zararlı mac1U.eler orta;>ra ç:ıl;:ar. IIcwa 

içinde türeyen bu yeni maddelere foto-kiın;y-usal kirleJGiciler denilmekte-

dir. Bunlar da; fffiz, burtul, boğaz ve solunun yollarııu ileri derecede 

taln'iç odader vG bu suretle de saatlerce devam eden ralıatsızlıkla.ra no

elen oluı"'lar. Bazı bölgelerde bu gibi belirtiler, havaıun fazlasıJ'1a 

kirlendiı31.ıli gösteren alaxın içareti olarak kabul edilir (İ.K.u., 1987). 

2.2.5. Kükürt bileşil;:leri 

Bu madde benzin, moto:rin ve fuel-oil yanmaJ.a:rında % 3 - 5 oranında 

oluşU!:'. Çeşitli cl::sitler içinde kü1cüxtdioksi t ölçülür. Bu oksi<.lin öl

çülmesi ko.laydJ.r. Bu oksidiı1 bulv.rımasıyla di(;-er oksitle:rin de varlı{Sı 

kabul edilir. Kabul edilebilir. değ'Ori 5 rıpm. ıli:r. O ,ol ppm. ar·iJınca 

bitkilere za;rar veme;ıre, 0,1 -0~2 wm. ar .. .;arsa caı'llılarq_ ve insanlara za-

rar verme ;ye başlar ( İ.IC.U. , 1987). 
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2.2.6. Ka:&ı zon:-eler 

Diz el moto:rlarınd.a; hidxoka:rbon mol elcii.lle:ril'l.in 1-ıa.rçaJ.c.ı:ıması;yla o

luşan. karbon tanecikle:ridlı. 

Bu maddelerin baş ında E.;-elen is, diz el moto :r la:rıı:ı da ekso scJE.. üç· c::.~;:ı:.'ı 

fo:rnı' c1.a e;etzleni:r. 

- Yal'ınıam.n tmn.mlaı:ır:aamış olmasından do[;an, ka:rbon zcr:reloı'iııi iço

:ren si;yah is. 

Yal'llna.ınış ~akıt durnaıunon.n oluşan beyaz is. 

Yaı1mış yağlema ;yağ:ı.ndan oluşan mavi is. 

Katı zer:recikle:rden kurşun cl..a clcsos gazlm,ıınn zehi:rli bir bileço

nidi:r. l3e:nzL"1 moto:rlarınd.a, vııru:ntuya daJen:ıklılığ:ı. m'ttırr.ı.cl-:;: ve cl;:sos 

m:ı.bapla;nnın Eş:ı;r.ımaoını azaJ. trna.k amacıyla kullruulan l;;u:rşun, el;.:sos enz ı 

bileşeni ola:ralc atmosfe:re ve:rilmck.ıı;erli:r. 

Katı ze:r:relar; sağl:ı.lc üzerincleki olumsuz etkile:rinin ;yanında. katı 

karbon ta.necikle:ri halinde ya.şDID ala.nlaJ.'ll1ı da l<:i:rletmcktedlı'lor. 

2.3. likses Enisj'ımla.rının Kont:rolu 

2.3.1. Ka:rbon.monoksi"'ı; kon.ııi:rolu_ 

Şekil 2.1 •de de gö:rüldüğü 5ibi hava/yeıkı-'ü oraıundal;:i a:rtıç karbon

monoksi t emisyomuıu indircemektedi:r. 

2.3.2. Hid.roka:rbon kont:rolu 

HicJroka.rbon emisyonla:rınll1 yakla:;p.h: % 20 - 25'i ka.r-~orclo olu(?mal:-i;t1-

dır {Benson, 1979). l3u ;yiizdon kar'üo:ri l;:ontrol al-~llm aJ.mcl;: hidrolmrbon

la.rın oluşumunu azaltacru~tır. 

Kartarin kont:rolu; atmosfcre çıkış delit,~nin kapatılması ve yakıtın 

motor g-iriş a.tz ına geri tepile:rek tek:rar yanınasıyla olrnal:tadır. Ancal:;: 

burada esas ola.ra.lc, emme ınani:.':'oldum:uı; ·emi:;; ile birlikte·, veııtilasyon ha-



12 

~00 

3QX) 
E 

\~ g: 2000 \ 
\ 

d< \ 

' z 1000 ' ' ' ...... 
-~ 

...... 
o .... 

600 .. ı 

.... :~ E 400 0.. ·~ 
~ 

ı 

u 200 :t: 

o --------
• 6 -• ey 

o 4 ı 

E ~STOKYOM:TRIK .. 
2 o ı AIF u 

ı 
ı o 

ca 10 12 14 16 18 20 22 

HAVA /YAKIT ORANI 

Şekil 2.1 (Hava/;>ıalcıt) oranının bir fonksiyonu olaral;: 
jan.mamış hictrokarbon, karbonmonoksi ·li ve azat
oksi tlerin ·!;i:p:ik konsantrasyonları (Benson, 
1979). 

vasını ve hidrokarl>onları girişteki karışıma sevk etmesidir. A;yrıca u

çabilen maddelED:'in yal;:ı t tankı ve karbüratör gibi ;yerlerden uçmasını ön

leyeca'l<;: tedbirlerde alııuna.lıdır. Bütün bu önlemler hidrokaı~bon emisyon-

lar1.1u % 20 kadar düşürebilmcl::tedir (:Benson, 1979). 

2.3.3. Azotciksit kontrolu 

Alev sıcaklı{;ını, hızmı ve s:ıkıştırma oranını azaltmal;: azatoksit 

enisyanlarını dikkate değ~r şekilde azal~anaktadır. 

Ayrıca eksos gazlarının % 5 - % 10 •nunun g-eri yedirilmesi ile de a

z otoksi tl~ri ;y-aklaşık yarıya düşürecektir. Fakat bu durumda motor veri

mide düşmektedir (:Benson, 1979). 

' 
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3· EiERJİ ve YAKI TLl'ı.R 

3.1. Enerji Ve Dönüşümleri 

Motorlar, ;yakıtların yanması .som.ı.cu oluşan ısı enerjisini, rael:::anil:: 

enerjiye dönüştüren kuvvet makinalarıdır. :Bu enerji dönüşümünele ısı e

nerjisinin tümünün mekanlle enerjiye dönüçtür'i.ilmesi eerçel::lef>r~i:rilemez. 

llherjiniı'ı. büyük bir kısmı soğutma suyu ve eksos ga.zlaxıyla dıgarıyn. atı

lır. Ancak % 35 - 40'ı mekanik enerji olarak kullanılır (Cerit, 1977)• 

3.2. Yakıt Türleri 

Doğada bul tU'lal1 bütün j;akı tl ar dış eörünüşleriyle; katı, sı VJ. ve 

gaz halind.edlıler. :Bir ;yakr~ın motorda yanabilmesi için gaz halinde ve

jıa bub.arlaşınış ve ;y-ine gaz kı varn.J.na yakın blı hale gelmiş olarak silin

dire @.:ı:miş olması gereklid:i.:r. 

:Bu durum gaz yakıtlar için önemli bir sorun oluşturmaz. Sıvı ya

kı tıa:r ise; kaxbüra tör, yakıt perapası ve enj cldör gibi orgru'lla;nn ;:ı.'ardı

mı;y-J.a buhaxlaşmalcta ve;ya çd.;:: ince ze:rröc:ikler haline gelebilmektedir. 

Katı ;yalı::ıtları ise jene:ratör cihazı ile gaz haline getirip motor

larda kullan:ııak: mümkün olchığu gibi, linyit vb. katı yalcı tla:rdan bazı kim

yasal yöntemlerle benzin elde edip, motor yakı tı olarak kulla.ı'1'112k mümkün

dür (Cerit, 1977)• 

Gaz, sıvı ve katı yakıtların içerisinde, bütit1 motorlar içiı1 em el

verişli olan sıvı yakıtlardır. JUlcak; son güı'llcrde sı vJ.laştırılınış pet

rol gaz ı ve do eal gaz g.i.b i yakı tla:rın motor ;yctlaJiiı ola:rak kullanılabil

mesi için bazı çalı §Dlalar ;yapılmakJGadJ.r. 

3 • 3. Yak ı tl arın Öz e.ll :ikl ED:' i 

!ootorlv:rda kullamlan yalcı tlar; kolay karıŞJ.m meydana c;eJGiJ:>ıneli' 

iyi yan:ııalı, ;yanı-na sonunda a:rt:ık bJ.Xakmamalı, az yer tutınalı, taşmrnası 
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ve de:ı;olanması kolay olmalı ve her zaman h.-ullanıme. hazır olmalıdır 

(C erit, 1977) • 

Genellikle motorlarda kullanılan ;;rakıtlaxın ısı det;erleri ~.:i-Qo;:sek

-',;ir. Isı değerle:rinden başka beı1Zin ve elizel motoru yal>:ı-l;larındz.. bazı 

özellikler aranır. Dunlar; 

lık. 

a- l3uhaxlaı~ma ısısı 

b- S oğu~Jfl kaxş ı da;yamJ.d ıl ık 

c- Akıcıl:ık (Vizkozite) 

d- Yalcıtlarınkoroz~un japma durumları 

e- Yakıtın yanması için gerekli hava rnil;;tarı 

f- Yakitın jial'lilla hızı 

e- Yakıtın kendi kendine ;y-anına ısısı 

h- Yakı tla.rın vu:run:'ı;u ~apma durumları ve vurı.ın·!iuya karşı cJ.ayro:ııld.ı-

Yakıtlar ayrıca; motor tipine göre hava kirliliei açısıntl.an J-e·~crli 

özellilde olmalıd:ıx • 

. Genellilde be:nz:iı1 motorları homojen bir ;y-cl:;:ı t hava karıçımı ilc bes-

lcı'lir ve ateşleme olduğu anda bu bir gaz karışımı şeklindeclir. Homojen 

olmayan karışımların kullruulınası da denenmiş oLuakla beraber pra-[;j.J:;:-'ce 

fazla uygulama alanı bulamamı ştır. 

4.1. Ana Teori ve Deneyler 

Denzin motorlarında jrulma olayı üz erine birçok teoril>: ve· clene;ysel 

çalışmalar ;yapılmaktad:ıx. Bu araştıı"'mc.-ılar, benzin motorlarıncla Jaı1fı1a o

la;y-ı çevr:iıninin~ ideal çevrimelen farldı oldu~unu göstermigtir ( Ta;)"lor, 

1972). 

:Senzin motorunda ;yar.ıma ola;y-ı; silindirde bulunan yakıt bulıa.rı, hava 

·~. 
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ve artık ç;azlarla homojen karışımın bir buji ile ategler.ımesi sonucu ba:z

la:r. Olu~ alev karış:ını bo;yunca ;yay:ı.lır. Karışıın i;.;;-ı.ııamen ;:/anl..i.ıca;ı,;a 

kadar devam eder. Yakıt-hava karış:ı..ııllu.n ate~lenmesi ÜsJıi Ölü Hok·!iaclan 

önce ve motorda maksimı.:ım gU.ç elde edilebilecek açıda olmalıc.hr. 

4-2. Karış:ını Hazırlama, Ateşleme ·ve Yar.ıma 

4.2.1. Ka.:ı:'ışım hazırlama 

J3eımin motorlarında, ya.nma~a. hazır ycılı:ıt hava kaxış:ı..ıu silimlire 

enu:ıe strokunc1.a emilir ve sıkıştırma strola.:ında da sıkıı;rliırJ.lır. Yanraa 

Ü. ö.n. ;yalnnmda ;yabancı ateşleme il e gerçekle ştiril i:r. Ym1ma i çin ~-e

rekli hava bir hava filitreslı1dffi1 eeçirilerek karbi~atöre gönderilir. 

Ka:rı şım haz ırlaıJa, motor tarafından em ilen hava içerisine belli 

miktarda ;)'ak ı t gönde:ı:mekl e başlar. :Bu ;,'al::ı t ·ya kaxbüra tür J>'ada :püsl::~t

nıo düzeni tarafmaan emme subabından önce eıUı.ıle kanalma ya da doi):'udn.n 

silindir içeris:L."'le gönderilir. İstenilon hava fa.zlal:ıli: katsayuana ı.:ı~y

cun ;yaJ.cı t m:iktarl.l11.n ayarı karbüratörün ;ya (la pii.sk~tme düzenlılin konst

ri.ik-'ıiif' ;y-apıs:ı.yla çözümlenir. 

İdeal kaxışımm hazırlamasmda ;:;.-al:;:ı t, gaz şclıi::llı1de bulunmalı ve lıo

moje."1 yak:ı t-hava kaxışımı sa.ğlm1Illalıdır. Çünkü ates-J.eme ve ;y-anma ancak 

belli bir karışım oranmda baçarı;y-a ulaşır. Karış:ı..'11 orahlaxı s·!iol::;ror.ıet

r:ik bileşimlere yakın olmalıdır. SJiiokyomeJw:-ik karış:ını oranları ;yamaa 

doııl;:lemlerinden ve ;y"'akı tın elemanter aı.uı.lizinden elde edilir. :Böylece 

b elli miktardaki ;y-al::ı tın mükemmel ;yaı::ı.abilmesi içlı1 gereldi hava miktarı 

bulunur. 

Karışım oranı Qice, sarfiyata ve gerekli ateşleme ayaruın ba(;lıdır. 

Benzlı1. motorla:rınc1a ffi1 iyi giiç; bir silindixli motorlarda A=O ,95 hava 

fazlalık ka:tsa;y"l.Sll1da ve çok silindirli motorlaJ.,da ise A=0,85 rv 0,90 

cleğer:inde elde edilir. 
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4.2.2. Ateşleme ve yanına 

J3enzin motorlarında; ;yalat-lıaw. kaxışJ.ııımın atcçlenip ;yanabilıı.csi 

için karışım şu koşulları gerçekleştirmelid±r: 

1- Kaxışım; tu tuşmaya hazır ;y-al::ı t-lıava karış ınıın<1:ı. olmaJ.ıd:u~. İ

çinde az yala t çal:: oksijen bulunan fakir karışım ile içerisinc.:ı..e çol:: ;;c:,_ 

kıt az oksijen buluı.ı.an zengin karışını tutuşmaz. 

2- Karı;pmın lıerlıaı-ıgi bir ;yerinde, karışımm Jı;utuşma sıccıklı() .. nın 

üstündeki bir sıcaklığa çıkılmalıdır. Tutuşma sıcaklığı ;ırakı~nn cinsi-

r...e ve sıl.."'l..ştırılrnı havanm yoğu.ı.ıluğuno. ba&Lı olup sabiJı; bir de(.:·or,le ele-

{1ildir. 

3- Yanma sammda orta;y-a ç:ıkan ısı, eksos gazları ve mo·iior cid.arla.

rı tarafından dışarıya atılan ısıdan daha fazla olmalıdır. J3u, ;:y-aı:ıınam .. n 

devamı için gercl::li cliı:'. 

Karış:un tutuşna;ya yetenel:li ise buji a:teçlcmesij"le -t;u-~u::;ur. Tı.1.:~uş

o 
ma sıcaklı~~nın alt clct,-cri stok;yonıetrik kaxışJ.ı:ılar için 530 C dolayında-

dır. Ateşleme sonunda basınç :1) - 55 a·l;ü 'ye yül::selir. 

4-3· J3e~:ızin IJ:otorlarınc'Ja Vuruntulu Yı:ınma 

Vuruntulu ;yanma motorun s:ı.kışt:ı.:rrna oraın.ıu. ve motorun verimini cJı;l;:i-

leyen en önemli etkendir. 

4. 3.1. Vuruntulu ;yc_ı..l'IDla.nııl zararları ve korı:ı .. nıı1a 

na getirdiği ses istenmeyen bir durumdur. .A;yrıec-ı vuruntulu ;ycı.ı:ıraa buji 

ve çevresinin aşırı ısll11nasııı.a ve dola;lısıyla crl;:en tu:~ugma;;-a· neden olm~. 

Uzun si.i.re eıken tutu.şmalı olaral\: çalışma güç ve ekonomi kaybına sebep o-

lur, kaba ve istonmeJ.'l3l'l bir işletme du:ı..··umu ;ı:uratır ve motoru tabxi:p eder. 

Erl::en tu.t•a olmasa bile uzun süre i1UJ.~1.u1tulu çalııırna; ı;ıo..ıı;or pistonu .. , si-

linc'l..ir kafaları, d::sos ve erame subapları ilc piston segnanlarını Ll.a YJ.-J?-
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ı:naracn çalışamaz duı·una cct irir. 

l.J:o"'ı:;or ve elemanla.rlllda me;yı:laın celen bu -'ı;alırip sadece yi.U::sek basınç 

ned.eı'l.i;yJ.e değildir. Axtan basınç dalgaları he.ssas motoJ.' porçc:.la.r:wun, 

ısı transferini ve dolayısıyla bu :par-;:ala.rın sıca.klıGT"J.lU ar-'ı:;tırrucı.l.;:taclır. 

Soı'!'..ı.çta da malzemei:ı:i.n kısmi olm-ak erimesine ve;ya basınç·tan etldlenecel;: 

derecede ~uınuşamasına ned~1 olmal~tadır. 

Çıkardığı eürül tülü sestcn, erken tutuşr:ıa ihtimalinden ve r;.ıo-'ı:;orc1.a 

cido.i hasa.r Jiapınası olasılığllıclan vuru.ır'ı:;ulu yanaa benzin motorla:nnın 

verimini etl;:ileyen -ve sınırla;yruı en önemli falc·(:;ördi.ir. Vurımtvıu ;;nı1ıaa 

oLaasaydı daha yüksek s:ı.l::ışt:ı.rma ora.ı::ıla:;:-ı ktüla..""lıla.bilir ve r.ı.o·l:;or veri-

mi arttırılabilir ;yacla aşırı doldı.,.rmalı r.ı.otorla.rda dolk-ı ;yül::sel:: eı;:ıme ba-

sınçlaxı lculla.ı.ulı:ı;ı ver:L11 a.r-'ı:;tırılabilircli (Taylor, 1972). 

Bütün bu nedenlerden dolayı vu:rımtu;ya e.ayaıuklılı[;ı daha fazla olan 

yakıt türleri geli ştirilmeye ve v..ıruntu olasılılS:wn azal-'ı:;an silindir ve 

yaıma odası şekilleri ;yapılmaya ç-.alışılmı:ıl::taclır. 

5· İ>İZiiL MOTORLARilfDA. YAirr.ı:A. 

5.1. Yanma Üzerine Geııol iBilgiler 

Dizel motorla.rında ;yanma, ~:al:ıtın :püsl;;:ür(:;ülmejıo baçladı&'l. am1mı 

ba;;J.a;ıia:t"ak ekSOS baı;ıan.E,I'J.Cına kad.a.r $CÇ0l'l SÜXC içerisinde IDeJetlana t;elen, 

:fiziksel ve kim;yasaJ. kaxmaçık bir olaj·clır. 

Dizel motorlarında silindire giren ;ı:al;:ı-(:; başlmıcıç·!ia sıvı fazcla ol-

clu,Sund.an hemen ;yc:ı.nn.a;ya başlamaz. Yanrı1aımı. [J-erçckloçebilmesi için; ;ycl;a-'ı:; 

2 
:pis"'ı:;on tarafından 30 - 40 kr}ra • bas:wıca kadar s:ı.l:ı::r'ı;ırılmıç ve sıcaklı-

ğı 450 - 550°0 ;>:-e kaclm· artr.ııı,;ı havaıun içerisine oltl.ukça yi.il;;sek bi:c be--

sıııçla :püskürtülür. Sıcak J.:ıava ile -~er.ı.asa geçen y<:l::ıt zerrelerinin ısın-

ması, buhaxlagması, hava ilc karışması ve kencli kencline 5'"Bnma sıcal;:lıi.:·ırız. 
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Siliıilire ill:;: ;yakıt girişinin ba:ılal"l.f;,"J.cınili:ı.ı'l ill;: DJ.evin Gt·3rülElesi-

ne l:acl..ar geçen si.iro 11 IDTUŞI.IA. GECİKf·lllSİ s'G'ra:ISİ 11 oJ.arci;: -"~o.nımlanır. Du 

.. . ' b ı 1 , • ı· ~. . .ı • ·ı • 
surenın uzar.ıası, ::,ıaım ı.:.ş a;y-ınca;ya .<::ı?.c.ı.ar sı ınc:ıre [;"J.ren ;)''El.l:ı-~ mJJ;:·.;cırı-

nın a.r·Gınasına neden olur. .Artan J'Blcı ".; yaı:ma oclasına dolaca(;ınclan tui;ug-

ma ile bu ldi.tle birelen oılev alınca basınç biiji.il: bir hızla extcır vo is-

teıne;yen -~itreşimler oluşur. :Bu ti-'~rcçinü.er <lizel vurıu1tusu olaı·ol:: tc:..-

llli11la.nır ve motorı.:c.1 sert çalışmasıı'lc'l. neüen olm·. ; 

Dizel motorlarında ya..·1ma.."lıl'l evreleri Şekil 5.l 1 cle açıklanncl:·tac.lJ..:r. 

P, c 

... -- --~ 

Şekil 5.1 Diz el motorlarında yanmanın evreleri ( Yavaşlıol, 1988)" 

YD.l::ıt siliııd:ixe A noktasında s0V.ı:.:e<lilr:ıck·~c D nok-'~asın:JD, iso silin-

d.:ixdo ilk ;y-anına başla.ı.11ak-'Gadır. Tu:'.;u~na [;Bcll;:ıı10si ol&rol;:: tanıııılEm.an bu 

ev-rode, silindire giren ;ı<al:;:ıtın ısıı1ması ve b1:ıJ:ınrlagr.1ası için ortemüan 

ısı nedeni ile silindir' bası110ında. biraz azalma cörülü:r. 
' '·· 

A~'rı- · 

ca bu evrode sili11dir içcrisincldd j'<ll:ıt ın:il;:-'.;cı.rıxun a.rtrna.sı (J3C) arasın-
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daki basınç do(!;içiıni:niı1 cl..lldol}mcsiııc neclen olur. 11 KOUTROLSÜZ YAITI·il'ı. " 

olaı"'ak da -~rouı:ılanan (:sc) arasında, yarıma sonucu açı[;a ç:ıl;:an ısı, dclıa 

sonra ya..'1!nada açığt>, ç:ıkan ısı;;-a cöre ba~'J.l olarak c'.aha f'a.zlc:ı.<l:ıı, (Yo;vng-

lıol, 1988). 

Drotonm yumu.ıak çalıçmasını saGJ-a.r;k:;k için (ne) arasınd.ol;:i baGınç 

dc[;i:ıimi a.zal tılmlı, ;ır::ı.ni daha az enerjinin a?ı(:t:ı, ç:ı.l;:me..sı sa[i·lanmalı

d.:ı.:r. J3u d'LU'Uı1l ise :il;:i ~ekilde sa@..a..vıabilir. Ya, t;-ecli~e si.iı,osinCl.o si-

linelira giren ;ynlnt miktarı azaı tılmaıı ;ya da C,"Ccil:r;ıe süresinin k:ı.sal tıı----·- ·-

ması s a~:I. ro1malıdır • 

(:De) arasıııdclci kontrolsüz ;yaınaıun axtlımla silindire sol;:ulm:ı ~;iJl;:ı·~ 

m:il;;:tarı ycu:ımaya kn:!;ılır. ll KOlJ'Jr..OILÜ YtllU.:IA. 11 böl&-csi olaxo.l;: tam .. 'i1lanan 

(CD) bölsesinde..'ld silindir basıı1ç cleLiı;;iıni, bu evreele silindire sol;::ı.:ıJ.wı 

J"fll;:ı·!; miktarı ilc belirlenir. Bu. nol::tada :pis·tion e.l-'.; ölü ::.ıoktaJTı. lıo.xcl;:c·i; 

etti.3i için j.ıaı'1lila odasın:ıı1 hacmi büyi:ir ve bo.sıııç azalır. (D) ıı.ol:"l:iaı:an

t'k"l, silir.ıclirc yakıt sevki l;:esilmcsine ra6men o a"la l;ndo;r yanma;yn ~:a·[;J.lo...

r:ıa::ı:an :'f'C'lat 11 .ART YıUmiA. 11 olarole tan:ıınlanan (D~) b olcesiı1clo ;;nıu:1o.sı:n 

tamaınl(;.I'. (E). 11oktasında yanına -'w.ınaııılandıl:'l.ı'ld.an, bundan som•a ;;:v,n;w, so

l1Vnc1a sıcaklıi;,"l. ar-'üan gazlar eksos peri;yodu. ba:.;:laı:1,2;ıcına l;;adar ceniçılor 

(Yavnşlıol, 1988) • 

. Dizel motorlarında ;yallmaJ.l:ı.n kalitesi ;,-a.kı·Ue..-lıavanın kexışhrıla

biJ.r.ıe derecesinden etl:ilenir. Gorel:: ill;;: ;yru:n::ı.a öncesinde ve ceral:so ;:D .. n

rıE. esnasında yakıt-hava kar ıçınun m lıoı::ı.o jcnli(;inin saD.ru1r.ıası ;J"ai.1Em ve

riınini yükseltir (Yavaglıol, 1988). 

5.2. Dizel Hotorla:rında Karışım Teı:;kili ve Ya11ına Oclnsı Tü:dori 

Dizel motorlarımla, s:ıl:l..'ı"liırılmış lmva içerisine llola;rlı ;:n de.. c~o

le .. ;ysız yakıt :püst:ürtülorel;: karışm lıazırlaıur. Yarırua odalarıll.a p'Liski.ir-t

me tarzım ba::Sl ı olo;rak şeldllenclirilir. 

TaiJ. ve yeterli bir ym.1ffia.Lllll oluçabilınesi içiı1 ;ytıkı,t ile ;;:arna hav2,... 
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Slllln e-ereken ölçüde ve zamanda l::nxı;;mıası ön ça.rttır. Yal;:ıJ.:; bir p"Li.s

ki.i.rime sisJ.:;emi ile ;yiiksel: basınç altıncb silinclire pi:isl;:i..irtülmektoclir. 

Yakıtın mümkün olclut;,u kadar kii.çük ze:r:recllclcır balinde parçala.ı11-.ıasının 

( m:ikro karışım) ve bu zeı"Te cild~ı~in · j-'1ll1.ı:ıa ock..sı içinele homojen bir go

kilcle da~ılnıasımn (!TI8l;:ro ka.rışım) en icloal c.lv.rum oluu(;u iloı~i sürülmü::;ı

·~ür. Ancak zamanla l::arıçım te~;l::ilini e·i;kile;ron e;.ı öner:ıli :Z'aktörilı1 r.1il:

ro ve~-a mal;:ro karıçım de[:-il ele Jiiermü: km-ıçını ola;yı olclu,tu kabul edil

miştir. Term:il;: ka.rışJlil ola~ıı şilinı:lir içm.~isinde spü~aı yürüngeli bir 

c;az al;:ımll1ıl1 olclu.ğu ve yakıJ.:; ~az veya sıvı halinde bu al\:JJn içeı~isino 

püsl;:ilı:'ti.Ud%-ü zar:ıa.n söz konusu olur. YaJ;:ı·!;ı ohı·t.:;urı:m oleı-naı:ıle.ı~ın lm,... 

raketleri ele gaz akımı &'ibi spiraJ. yarÜl1.[:,'Clidir. Qrtamclruı lıe.f'if olan 

o la-r;ı2n.l c.rı n yörfu150l al.'in.in e[;ı.~ ilik ;:rarı ç a:p ı , or tar.ı. uik inclen clalıa u:.C'c:<l;:t ıı~. 

Ortamdan ağır olan elcma.nlo..x için bu111 .. u1 tersi sö;ı.'"lonebilir. :Böylece si

lindir içlı1de dıştan içe do~ şöyle bir J''al:;:ı-~ da{;ılımı gerçoJ.:;:lo::;ıir; sı

vı ;ıcl:ıt, j'al:;:ıt buhar, hava. ;yakıt karışımı, lıairo,, J"'.l'll1l<l uı~i.i.nleri. Ii'ı.:ı. 

sayede hem yanye..ın bvl ı:o.mn ha:va ve ;ır::ıkı t bulıarı t:ırc:ı,sında sürekli bir 1;:&

rışJ.m, hem c1.e ya.n:ı.a ürünleriniıı J:ailrlk."ıı"llış bileçenlerdon a;yrılıııası saclr.

nır. Temik karıg:ı.m olayı bü·lifuı karışıra teı;kil yö:ı-'.;emlorincle si.iz konu-

sudur. 

Silinc1.ir içerislı1dcl;:i l:ıava akmı:na göre; karıçı..-n -~e:;:J;:il ~-ö;,r~a:ıle:d 

llci mm c;ruba a;p:-ılmı ~r~ır. 

1- Di::rekt pii.skürtmc yöntemi (;;anma o c'las ı tok bir lıaoir,lden iba:ı..~c·b). 

5.2.1. Yaı~ Odası Türleri 

5· 2 .ı. ı. Direkt p tlsl;:f.rtme ;;~tint ani 

Direkt püsl::ürir.ıeye Ujt;'~.-U1 yaı:ıma odacı biçimi Şelcil 5.2 'de cüı:r~oril

IJeldecl:i.r. Eu tü:ı..~ ;yaııma oCJ.n.larında 1.-ı.:ıllaııılan enjol;:J.:;ü:rlor silincliı~ l:a:.':c.

sHıa merkezcil olarak ya!..'leçtirilir. :İI:iıjel-:töı~ meınroi çok d.cljj;:lilliı·. 
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Şekil 5· 2 Dire'!.;:t 3•aına odası ( Ceri·~, 1977). 

5.2 .2. 2. İnı:l.irol:t ;püskü.r'ıjffie ;~öıTi;orai 

Yakıtın :püsktirtill.düğ'ü ~..-er ve ;yare:iiıh1J.1 hava lıa.rel;:c·i;loı·iı1e bc:.L;lı o-

laı•cl;: inclirekt :püsl::ürtmcli motorla:r şu şekilde gJ:'UıJlandırılabiliı·. 

a.- Ön ;y-ar.ıma odalı motorlar 

b- Tiirbülcu.1S ;yanma eelalı mo·iiorla.ı• 

a.- Ön yaına odalı ıno-'ı;orla.r: Yaı1iila od.rısı ön ;)?Rı.'1ı.1la odası -ve mw, ~'11lı-

tülür (Yavaşlıol~ 1988). 

İJli: ;yanma, ;>-'Ul;:ı-'ı;ın :püslcüri;ülditc;ü. ön ;y-anr:ıa. oc1t.ısında başlaı·, alevin 

dar l::a..."'lallaxdcu.1 ana ;y-a.ı."1!",1a odasıın ceç.ınesi ile ele orada, devc:.nı ec.lo:c.· 

(Şekil 5·3) 

b- Türbill.a.ns ;yanma oc:ıalı ıno-'ı;orh-u• 

Bu yöntemde ;y-al;:r'ı; bü;yi.k bir hızla clöııcn tü.rbill.ru.1s1J. lıava· oı'-'.;ru:una 

:püski.irtülür. Tüxbülru.1S eelası kiiresel veya silincliril: fora1tl..a C.iza;;:::ı e-

dilmcktedir. Ana yaına odası türbill.aııs ode,sına toğetscl bir kru:ınlla 

bağlanııuştır (Şekil 5·4 ) • 
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C. ubuklu meme 

Ön yanma odası 

Şekil 5•3 ön ya...'Jffia odaJ.ı motorun çeınat:ik görünümü (Grolı1, 1985). 

1 sı tma buJi si icin açılan delik 

Cubuklu meme 
, Hava türbülansının akım 

yönü 

"Türbülans odası 

Şekil 5·4 Tü:rbülans oclc'l.SJ. ;)fön-'ıi ani ( Grolıl, 1985) • 
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Tib:'bülans odasıı'lda ilk yarmalun arclll1rlan, dalıa öı1ce ya.ratılan he

va lıarel:ı:etlerine ek olarak ;y-ar.ma necleni ile bi:ı., "'ci.irbiilarıs oluşur ve a;;>

nı zaınancla. ya.ı11nanın ;yarattığı basınç artıçı, -~ürbülarıs ocl.asıncl.cı..n e-na 

yanma odasım doğru genişleme strokunda bir [;.'aZ ali:ıçı JöU.ratır. 

Türbillam oc1asmda.n am yanma oclasıın e;eçen ;yaııma;ya katııınamış ;ta

kı tın, ana ;ya.ı1ffia. odas:u.-ı.daki bava ile karışarak ;ı.:al'JL'lası saslaımııç ollU' 

(Yavaşlıol 1988). 

5· 3. Dizel Iliotorlnrmda Vuruntu 

Dizel motorla.rJı1da vurımtuya neclen ola;.1 ana faktör tutuçma cecil;:

mesidir. Tutu,:şma c;ec:UOJesinin uzun olması bu süreıle silindir içerisine 

c,"iren ;yak ı tın miktarını m~ ttıracalı:.ıc ır. Sürenin so mm da yanan ;;:al;:ı t e

nerjisi fazla olaca6'l.nclan, uzm1 tutuşma gecikmesi silindir içerisinde 

ani basınç ;yükselruelerine ;yol açacak ve vuruntrmım şiddetini ar-'ı;·!iıxacclı:

tır. Buradan da aı.1laşılacağ'l. gibi, tutuı}lk-ı ıx:ıcilı:mesini kısal tan. bütün 

faktörler diz el vururr~usunu azaı tacak yönde e·!Aki ya:pro?. 

Ayrıca; motorda }:ullanılan ;y-cı.kıt ın u;;,:-gı;n olmaması, ;yakıt pori.lr.ıas ı 

avans açısının fazla olması, yekı t :pom;pası elemGU1la.rını:lan bir vo;ya bir

kaçı ile motorun arızaıı olması ve enjelı:törlerin j:ıormal çalıçmc::;aasıda 

VUl'Ul'ltu meydana ee·tiirir. 

5. 4. Diz el l1Io-'corlarının Kara.l:::teris tü:: özellilı:leri 

Dizel motorla.rmın karali:terist:il;: özoll:ilı:leri..-ı.i şöyle özetle;,.·ebili-

riz: 

İçten ;ya.ı'lilk-ılı mo-'corlar arasında dizel motorlcı..rının verimi en ;;i.ik

sektir. :Bu ;ycı.nlız hava emilmesi ve sıkış-'cnılması necleni;:,ı1e dizel mo

torlarının sJkıştır.na oraıunın yi.il;:sek olabilmesinden ileri r..;elmcl;;·~eclir. 

S:ı.kıştnma somL"I'lda ;püski.i.rtiilen ;yal;:ı-'G kendiliğinden tu.ıcus;abildiğinclen dı

şarıdan ateşle.11eye gm'ek yoktur. Kax:~.:şıın bazulama için a;y:nlan süre 

ç--ok az olduğundan hava fazlal:ı.k katsayısııun büyük tutulması zoruıil.uo:ı..ır. 



J3u durun, litre gücünü (hacimsaJ. güç) azaltınakla birlikte soğutmaya o-

lan gereksinne;yi ve eksos gazları içerisindel.;:i zararlı gaz m:ilç&a;rını a-

zaltması ;yönünden oluınludur. Soğı.ıtma;ya olan €:,1'9rel.ı:sinınen:L."'l azaltılması 

ca verimi yüksel tici yönde ei:kilidir. Diz el ;y-akı tı, benzine göi'e a ... ı;eşe 

kai'şı daha az tehli.'k;: eli ve daha ucuzdur. 

6. B:EEZİ1r VE DİZEL :i)IQTORLARININ" BAVA KİRLİLİGİ ÜZERİNDI!Kİ J1TKİLID:ÜJÜlT 

KARŞILAŞTIRIUllı.SI 

Kara;y-olu ulaşırnındaki toplam taşı·tıarın % 78' ini benzin motorları, 

% 22 •sini diz el motorları oluşturmaktadır. 

J3u iki t~ motorun eksos emisj'Onları ise şöyle lıesaplanıaıçtır (İ. 

ıc.u., 1987). 

JJn is ;t·oı1l ar· . Benzin r.~otorla:rı Dizcl motorları !9nlaııı 

co 150 ton/gün Bo ton/gün 230 to·n/ e;ün 

NO 15 ton/gün lO ton/gün 25 ~ 1 .. 
X 

u011 GlJ.ll 

HC 5 ton/e;ün 3 ton/gün 8 ton/lfdn 

Aldelıi tler o,6 ton/gün o,6 .ı 1 .. tiOn gt.J.ll 

Kurşun o, 4 tonjgüı1 0,4 ton/gün 

Bu çizelgeden de görüldü6ü gibi dizel motoi'larınlll hava kirlilisL"'l

del.ı:i rolü baız:in motorlarından daha azdır. Ayrıca el::sos emis;yoı1ları da 

daha azdır. 

Benzin motorları karbonmonoksi t ve lıidrok<JJ:'bon cmisyonları bakımın

dan aksijellin ;y'etersiz olması nedeniyle bi\Jill:: bir clezavantaja sahip bu

luı:ımaktadırlar. Tüm dünyada kirletici olarak atmosfere verilen ·toplam 

ka.rbonnonoksi t~ % 55' i benzinli motorlarelen gelmektedir. Diz el rııotor

larındald karbolTılo110ksi t anisyonu hacimin ~~ 1 ri oranınd.adır. HirJrok2,_ı,

bon emisyonu da dizel motorlarında azdır. Fakat motoi' ;yiil;:ü yül--::seldikçe 

benzin motorlarındaki sevi;yeye yaklaşır. 

--- ' 



25 

Azetoksit emisyonu dizel moto:rlarıncla benzin mo·lio:rlarımn J'cl;:la

ş:ı.k ;yarısı kada:rdJ.:r. ]'bkat oksijen konsaırG:ras;:,ronv.nw1 yüksek olıııası i

le azetoksit olugunıu art:ııaktad:ı..:r. 

Ka:rbonmonoksit, hidrokarbon ve azetoksit c;ibi eınisyonlar elizel mo

to:rlarmda daha az olmasına karşın çcv:re ki:rlenmesine olumsuz e .. ı.il;:id.e bu

lunan g:ri ve si;yah :reı'll:li kı..ı:runlarla, dunan ve gi.ii'iU tü dizel mo·lio:rları

mn ka:rakte:rist:ik özellil;:le:rindendi:r. 

Son günle:rde ;ya:pıla.ı."'l benzinli moto:rla:r mı? Di zel moto:rlar mı? 

tcıxtışmasınd.a, benzinli mo·iio:rlaı, yerine elizel motoı,ları takılınası veya 

ü:ret:i.ınde dizel motorlu olaıliara aı1"l.:rlllc ve:rilmesi gündemdedir. Heı, :iki

sinin de insan sağlığ:ı.na za:ra.rlı, zehi:rle;yioi emis;yonları va:rdı:r. 

7 • :EKSOS E~lİSYOl{LAR[NTif AZALTILMASI İÇ İl~ ALIJJACAK ÖULilifiıER 

J3enzin ve d:izel motorlu ta.:;ıı tla:rın, t:ra;:['iğin ;y-oğun oldu{;u kentler

de ;yalnızca 01.çüın ge:reçlo:riyle değ·il, çıplak gözle ve soluna:rnl:;: Ck-ı ;yıl

lardı:r kolayca ayı:r·l;ed.:i.lebilon hava ki:rliliği:nde ağ'll'l:ı.ldı bi:r pa;ya sa

hip oldtkları, bUGfu1e kadar ;yapılan çe;ıitli a:raşt:ı.:rmalarla saptarım:ı.çtı:r. 

Kent insa.ıuıun uzun vadeli zeh:i.:rle:nmesincle % 70 o:rc:ı.nında biı, IJC',;ya 

sah:i.:p olan motorlu taşı tla:rm, hava ki:rlili&,"indeki :rolünü azaltmal:: için 

bi:r tal-=ım önle:mle:r alınmal:ı.dı:r. 

Ilksos emisyonlarımn min:imum olması için iki karalde:rist:il;: çc.üıçma 

koı-n..nu va:rdı:r. J3uı1larda.n b:i.:ri NO emis;yonları için u;ygı.m olan mcl;:s:iJu.urn 

o:rtalama efektif basıncın, yani mciks:imum ı:;üciin elde eclildiC;i konıım.clur 

(Şcl::il 7.1 "= o,B-0,9)• Diğe:rlGJ:'i l:'"..a:rbonmonoksit ve hiclrokarbon er:ıis

yoı1la:rı yönünden u;ynun olan mı:ıl;:siınuın özc,ül ;ynkı-li sa:rfi;ya-'ıiını vc:ron, ;ynni 

moton:ı.ı1 te:rnrlJ.ı;: veriminin e..YJ. :ırüks d;: oldul.,iu el'::onom:il:: konı..ımclu:r (Şekil 7.1 

1. = 1,1-1,2). İkinci konu;11da güç kapasite::::ıinden tam olarak yara:rlanıl

ma..ııaktadı:rc :Benzin motorı..t."lda yek:ı. t-lıava ka:rış:ı.rıı:ı.nın uygun bir şekiluc 

lıazı:rlana:rak eksos kalitesinin düz el-'ıiilmesi bu cluruııla:rda aç:ı.klanan :il;:i 
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Şekil 7 .ı HD.va fazlal:ıl;: ko.tı:m.yısım.n ck:::ıoo omio;ı'onları, ö;.:;g"J.l 
3-"al;:ı t sari'iyo;'ıiı ve efektif' or"'ıiolar;ıa basınç e·!il.;:isine 
ait bir örnel;: (J3enson, 1979). 

(VII: 1761 c;u
3• strok hacirali bir otomobil motoru: 

n=3000 d/dEJ.r.. süper beı1Zinle çalışı;yor) .. 

2G 
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kontra konum dolay:ı.sıyla e;li~ıül;: arzetmciktedir. Fakat pra.,ıill;:-~e kCJ.~ıçım 

lıa.zırla.ii'la yöntminden çok yal::ı tın i;yi bulıarlaçması, karışımın hoı:ıojen 

olması ve her bir silindire eşit milc-tarlarda dağ:ıJ.ması özellllde hiclı~o-

karbon emisyoıru. yö~ünden öz.el bir önem l::aza;..-:ınıaktadır. 

Dizel motoru daha. çok ekonomik bölgede çalı:~rliığ'l.nclan ve havG, 

lığı ı, 2 nin -ıizerinde olduğundan ıris:poten daha az problemliclir. 

7.1. I<Iotorun Çalışma Ko~larım Iii'"Jdleycrek Alıımaale önlemler 

7 .ı. ı. Dmne havası sıcakli[:-ı 

i azla.-

]lmne havası sıcaklığı arttıl;;:ça çevrim sıcaldı(;'l. ;yükselcliğinclen a

zotol<::sit emisyonu da artar (ya.l::la~ık 6 - 8 wm/c) (:Benson, 1979). Bu 

~:üzden özell:ilde aşırı doldılrmalı motorlarda emme havası soğ'u.tu.1ur. :illn-

me havasımn soeutuJ.nıası çevrirain -'ı;ermü: ver:i.nıini do yüksel tti[:·imlon cl.i-

zel motorları için etlön bir ö:alemdir. 

7 .ı. 2. Enine havasına su pUskürtme 

Thıilen ha-v-anın nemini arttırarak alev sıcrudığ'l.nı düşürmel:: araacı~---

la 1.:ı;rgulanır. Dügül;: alev sıcaldığı sornıcu daha düşük azatoksit oluçu:r. 

Yaklaşılc ya.kı t ı:n:il-::tarı kadar su emme havasına püskürtülecel;: olu:ı:::m. azot

aksi tl cr % 50 civarında düşer. Su püdküxtülmesi is teşeld;:i.Uiinü ve km'

bonnonoksi t anisyanun u olumlu, f'oka-'ı; lıic1rokarbon cmis~"'Ol'ltU1U ol vLısvz. ;;rün-

de e-'J\:ilemEiı;:t edir. S~'1ll1 yakı tla birlll;:-~e emülsi;:,roı1 halinele piisl;:ii.rtiil-

r.ıesi isi azaJ. tır. Bu dıı:rurnda l;:arbonmonaksi-'l.i cmis;yonu lıeme;.1 hemen sabit 

kalır. Azotolr..si t ve lıid:rokarbon cmisyonla.:rıartar. Ç-ü1ıkit bu clm"Utıırla fi

ziksel olaylar lıızlaıEnkta ve sıcald:ı.klar ;yi.ikselmektcd.ir (Benson, 1979). 

7 .ı. 3· Eksos gazlarının emme havasına karıstırılması 

]u ;y-öntem u;mulandığınc1.a a,zotoksit rall::·!ia.rı önemli .do:r,ecede aza.lı:r. 

Ivlotara yeniden sev.ı<:: edilmiş olan co
2

, H
2 

ve ıso daha "düşill~ ısı;yn sahip 

·~. 

--.. 



olCtuklarllldan rcal:siyon c;a.zlarının sıcaklı&;ııu clü§üri.irler ve b:iı~ ıı::ıı 

di.işürücü rolünü o;y-.ap.:rlar. SıcaldıC;ın dü.:;.t1csi Jai.llllcla ol::sijenli or-Gc:ı.<:ı1-

da cl.ac·ılması clola.yıı::ııyla. da NOX olugur.m aza.lJ.r (Denson, 1979). 

Enme ve eksos suba;pların:ı.n ayıu anda aç:ılc kalma sürelerinin v.za-

t:ılması da eksoı::ı gc:ı.zla.rının er.r.ı.e bm;asına ka:rıştırılıansllla. benzor so-

nuçla:r vormektedir (Bonson, 1979). 

7. ı. 4· Kadeıııeli dole,u 

:Su yöntemde; buji etı~afında kolay yam.bilir bir karıc;ım olu;ı·Gıı.ru-

1 ur ve silindir in le alan di Z:rer kısmJ. s J.rf havayla clolduxulıu·. Bu. clm·u.ııı-

da hava i'azlaııL-ı ji.ikselc de~erlere ulaçabildiği.ncl.en CO emis;ı'Onu kuvvet-

lo düşnekteclir. Buı1a karşılık lıidrokarbon ve azo·talcsi·~ emisyonları nz 

etl::ileınek'ı;edir. (Benson, 1979). 

7. ı. 5· Ye.kı ta yapıleı.1 ilaveler 

maktruhr. l3u sırada az otoksi t ve karbomnonal·::si t emisyonları sabit l;:alli'-

lar. Hid:rokarbon emis;y-o:rw. biraz artar. :I!ı"'tilen [.i.bi kaJıal::lar zolıirli o·;;.. 

kileri ve pahalı olu:ılaxı dola;y"J.sıylc dezavantaja salıip·~irloı"'. İzo2.1-.ıil 

allcol (C_?ı1-oH) ve nitromatan (CH3ııo2 ) t;ibi macld.oler azetoksit oll}.'JunlU

l'la engel olmalc·ta f~kaJıi karbol':ımoılal::si t cmis~:onunu artJ.;J.rr.ıcl:: .. ıiad:ı.rlar. 

7. 2. notordc-ı Alınacok Önlemler 

7. 2.1. Püskürtme sis"'.;emi kaxa.l::teristiği 

PüskitrıJne sistemi bütün dizel d;:ı::ıos emis;yonları üzc:d:mlo ·öncr,üi bir 

rol o;ynax. İlle periyottan sourald püS:kür"'vmo azetaksit emis;vom:u.1u azal-

tJ.r, is oluşmunu kola;y"iagtırır. Dl·jektör iğnesi ve püskürJvmo c1elil::lori 

aras ında kalan bac:L"U hic1ral:;:arbon omisyonu yönünden önemli bir km·aktoris-
. . .. 

-....... -
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baçlaı16J.cıdJX. Püskürtme c;ec:ilct:il;:çe az otoksi t er.ıisyo~1.ıı u.r·~ar ve claha 

sonraları düşer. 

7 .2. 2. S:ıkıştırma oı,aıu 

S:ıkıştı:rma oraıu; slkış .. ıiırma sıcru:lığ:ı.ru.n clel,:i.;ıJıiirilmcsi ::.zellik

le azetoksit emisyonunu ciiciler. :Bo;raz is (;}ıanınar.ııg yakıt) ve lıic'J.ro-

karbon eillisyoım düı;i.ü:: s:ılcıı,tıiırma oraıun:u1 soımcı.ıdur. 

7 .2.3. SilindirdEki lıa.va siJ:külas;yonu 

ve belirli sıl'lll'lar cJa.b.ilin:le l::aJ.ınaJ::: i.izere isi azaltır fı:ıkı:t:'ıi azotoksH 

e mis ;};onw.'lil. ·.b iraz m, ttırır. 

ı.t. •. ~~or ~.,-ırıt on··· :-:·.··"''·:ınıa od'"'·"' ııv ..• T\::~.ı-.. u:ı:·· ,+.::, ~;.,.. ı~· ..,.ı~- ...., ~ ,, 1..,.,... .q_; .)UJ.- V...... """' ·""" .(;' Ul:;l.1 V u.ı.~.... ve uı.U'ı..•l.W.l1 ;;.•.:.:.l'liTlc.:.3'CJ. uag ...... -

sa hava fazlal:ık katsa;y"J.sı oldukça clüçül::;:·i;i.ir. Ön ;ya.ı:nna odasındrıl;:i sıcc.ıl;;-

l:ıl;:la;r yeter derecede jıülcsek olmasına karşın; al.;:sijen kon.san"ıiras;;romuıuıı 

cJiişül.c olması <lolay:ı.ınyla NO mllctarı azalmaktadır. Ön ;:ı:anma o<.las:ı.nr)a bo-

Burada ;yanman:u1 devam etmesine yetecek kadar oksijen mevcut-t;ı.u·. Sıcak-

sit oluı,;r'ıiuran recl::oi;y"'ııları bas"ıiırır. Du sıracıa l:arboı1monal;:si"v oksic.bs-

;J"'llU kesilmez. 

:Bi.i.ti.in ön ~ian.u-ıa eelalı motorlar l::onvonsiyonel motora c;üre c1aiı:ıa claha 

dü.:;:iik azotoksi·t o:nisyonu verirler. 

7·3· JJ::sos Gazlarılll Atmosfere Vermedon Ö:ace AJ.ıı-ıacak Önlemleı· 

Buradaki &ııaç; co, EC ve NOx madc';.olerini zo.rarnız ol<ın n2, o
2

, co2 

ve rr
2
0 1;ya dönü:r'ıiÜJ:'melctir~:: Bu işlem aşa~ıcl.ol::i reEıksiyonlaro cöre oluçv.r. 
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( oksiclas;ymı) 

Cx.Hy + (:x: + - ~) o2 ~ XC02 + ; H2o (oksiclas;yon) 

ı 
~ ll2 + 002 (Redül:::siyon) no+ co 

Du roolcsiyonların kıı:ıa bir siiro içinele oltt'}abilmeleri içi:ı ~;u·I;ori 

kac1a.:r ;ıi.i.kselc sıcakl:ık ve bir katalizürün r.ıevcut olması ccrcil;:ir (Be;.ısol1' 

1979). 

7.3.1. Katalizörlü taşıtların kullanılı-nası 

Selanik A:risto Üniversitesi ta:mi'JJıda.n ka:~aliz<:.irlü taçı·ac.ı~ıc:ı, ilgi-

li bir araşt:ı.rma yapJ.lmıştıı~. nu araıt.;u'lnada; üzellikleri Çizclco 7 .ı 

de belirtilen :ild o·~o:r:ıobil ele alınmış ve bu o·~omobiller l;:a-~oıisörlü ve 

katalizörsüz olarcl: ::;:ehir ·izrafiğindc denenerek el.;:sos emis;y-onları ölçül-

müçtfu.' (çizelge 7.2) (2.o-~o.Scra., 1939)· 

Ç izeJ.ce 7 .ı Deneyde kullaıulan otomobillerin üzellikleri ( 2.0-to.Soz:ı., 
1939)· 

Otomobil Otomobil 
A B 

Harkası 'IOYOJY.ı. ı;QRJ) 

Tipi S TARI. NP :ESCOP.D 

Sillı1dir Hacmi 1300 1100 

Şasi No GErJ 009 II:ID 6931 

Şanzıman Tfu.'ü Otoınatli\: Dt tr:; 

İmala"'.;çı Üll;:e Japonya .AlmaıJJ-a 

Ç izelgeden de görüldü[i\i eibi };:a-'ı;alizör h.-ullaılnkıJ:C el;:sos OuÜSJ'Onla:rı-
• ı ' .... 

nı belli miktarda azal tıij;ı gibi ycl;:ı t "'ı.iiU;;et:ir.lindo çlo e-t;1dli olme . .ktachr 

--..... 



İs 
Öl'ITJ11•1I.ı]R CH no Vo.ria co Diz el z 

JJnme ha vas ı sıcal;:lığ:ı.ıun __.. 

"' / - "' arttırılması 

Ih11ıe he:vasınııı kısaltılması 1 __.. 

" / " 
SJ.kıştıJ:"ln8, oxanın.ı:.11 

--+ / -r ___.,. / art·t J.Xılması 

A;;ıırı do ldu:rt1aıın1 ar-'ıi·tı-

rılması ( doldı..!L'D.a ha:v-nsı \ " / 
_..... / so (:utulrau~y-ox) 

A:ıırı cloldu:rmaıun c-~·t·liı-

\ \ / :eılması ( dolduı.ı:na havası 
____,.. ___.,. 

sos:ırl.iuluyor) 

Geç tıı·l;u.:şma geç :ı;ı üsl:;:ti.rtme ~ " \ \ '\. 
Hava sirl:ülasyonu hızlı 

~ \ / _____. ___.., 
jral'IJla 

IIa va fazlalığ·ı il e yarına / __..,. / / ..._.. 

Yüz c;ı:fmc:im oranının __.. -r ~ / ~ 
ar-'ıi-'Gırılnıas ı 

lfazla yükleme __... X / / /· 
Devir sayısının art tır ıJ.iık'"ıS ı --.. ._... __., X >( 

Şekil 7. 2 1-:Io-'Gorl2Xa.a cl::ı:ıos a.nis~rcnil.aı·ınııı reclill;:siyo~ltuın 

ai ·b önlemloxin s:ı;ıesifik emisyoıllax ile i;ıotor 
veximi ve özgül güç üzexine etldsi (öz, 1973). 
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(2.0to.Sem., 1989). 

Çizelge 7.2 Deney soı1acuncla ölçülen el;:sos eı11is;ıron doı:;erloı·i ( İ.K.U., 
1987)·· 

OT{liiQEİL A OTQ1.~0EİL B 

co ilC HO T1.ikctiı co IIC HO Tiiko-tiı 
X ~· 

t/1000 
-'- (l/100( 

c/lr.m) (e-/km) ( cfl::m) (c/k:m) (c/km) ( dJ.crıı) km) 1~1) 

' 

KatcıJ.izörsüz 13,4 0,92 1,61 9,4 23,6 1,88 1,21 11,5 

Ka"'Galiz öxl ü 6,0 o, so 1,51 8,5 12,5 l,L14 1,28 1o,s 

Petrole al"',;erıw/ı;if oluş-'Guı--abileccl:, ~ıarıma özellllderi clcJıa i;:,:"i, a·~-

mosfori dn.lıa az kirleten, vuı:ı..uıtu;ya daJ:ıa ~py.a:mklı yokıt m·a;yışı son ;yıl-

larda ö.:nem kazan11ıçtır. 

Bu J,:clatla.rda.ıı LPG (Sıvılaıtı;ırılmıçı Potrol Q..-ızı) ve cıw (Do.:.ial Gaz) 
. 

ni:n kvllanılması du:rtllilunda cksos or.ıisyonlaxının önemli ölçüde nzalclı,j:ı 

biliınektedir. ]u nedenle de LPG ve CNG A'ilJ."'t1.]_)a,tnın pek çol: üll::esinclc 

;yıllarchr ;;•a.yc;ı.ıı bir şel;:ilde kullanılmel:tadır ( 2.o·iio.Sem., 1989). 

LPG ve ClTG kullanımının sac1oce hava kirliliğ-inin azaltılması ve ;yu-

kJ:',; Ei::onomisi açısından değ-il, J.i]ksel;: oktan sa;y-:ı.la.rı necloni~:-le motorda 

tl.clıa i;ı'":i.. bir performans sa@.amala.rı, ya~ sarfiyatını vo notortuı bal: ıra-

oı-:ı.:-ıı·ım ma.srafla.rllu azaltınaları açısımlan da öneoli avaxrbaj vo v.s-',;üı11i:U:

leri bvlunduğu ista/Gistiki sonuçlarla ka.i.u tlal1ffiıştn· ( 2 .O-'ı;o.Scrı1. , 1989). 

Al terı1atif ;:,'<Jkı-'Glardan biri de etilaJJ:ol ( e·bonal) diı'. E~ihül::ol 
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çoçi tli bi-'ı:ildle:rclo~ı :fermantas;j"on ;ı:ol u il o elele eü.ilracl;:-'ı;odi:r. D.::. neden-

le ele t,"Üneç encr jisino clayt:.lı bir :ııcıl;:rt; ola.rol;: c.1ii:]fuıülebili:r. -. 

E'dlaJkol; beılZin mo-'.;o:rla:rıncJz. yUkscl;: s:ılaı:r~ı:rıı1a o:ra:nlnrım.n seçi-

role clli'e dalıa düşük alev sı cal::h[;ım.n olma.s ı ;yan.ı11a. içle:raülin i~/ile l]i710-

sini, yw:nna ürünleri içiılclcki e.zo-'ı;oksi·t;lerin vo ka.:rbonmonoksH oraiılw

nnll1 azalmas:uu saGlamal;;:"iiaıh:r. (Aııcal;: oktan ;?a~rınınJ.Iı ;;:i:fu:scl;: ol;-;ıası ilC-

d eni ilc cliz el :raotoı~larında b elirli biı~ l:a.rıçım ora.ıuna.an soıu~<:>, ·vv.:cı.ıa

t-ı.ı.;y-a neden olux1 Yal:;:ı t doı1::-ı.m.rııı ve emme sis·~eıJli üzerinde korozi:L' e·~ı:;i

side buluıwıcl:-'ı;aclı:r (2.o·~o.Som., 1989)· 

Ytikscl;: :patlCl\):-:ı. cı özelli(; i ve kullanımdcl;:i baz ı [,"i.i.,:(lüklcriEo rc::-:)-.aon 

l:ıidxo jenin motorlarda ;ynkı-'ı; ola.rDk kullmuL-uası clt:ı. llü::;ıüniilııaktcc.li:ı.·. 

Rictrojen :petxol kökenli motor yal;:ı·Um·J.In ora;.1la bi:rçol;: ünm:ıli &-

veııtaja sahip bı.il.uı'Jtlaldadır. Bul-ılardan en ünemlileri 

Yüksek ısılı dcğm:o ve ·t;eroik verim 

Ill:sos o::ızı eiılisyonlarının azlıE-ı 

Bu aVD.i.1tajlarının ;;ıaıunda ka;ynaL:'l. su olan hillrojenin lıc.-ıvu. ilc ;;-.:· .. n-

m.o:ı.zı somı.cu tek:rı:u su;ya clönü:;.;c:rcl: l::a;;rn.::ı.t_:·:uu yenilor.ıcsi öı;ı.er.ıli biı· tizcl-

8. ID:::SOS El·IİSYONLA.ı:"TillDI lm:D:Gl! OIIDGu HAVA Yı..İRLİLİÜİlTİH .AZ.ıUJflUIASI 

İÇİIJ YAPIL..JUI Çlı.LIŞI<iALAR 

KeırUorcle hava ki:rlili~im nctl.oıı olan çcçi·ai c:ııis::oıılc.ı~ın, ı:ınccl: 

bir kısını gözle c;örülebilmel;:tc ve;y-a l;:ol;:usu hissctlilracl;:·~odiı·. Aını:ı lıcwı:ı 

kirleticileriniı1 ço~u, ö~ ell:ikle ele çok c:alıa. zarm~ıı olanları üzel ci-

hazln:rla saı:rtaıu.p ôJ.çill.ebilmcl;:tedi:r. Bu da; kaınuo;yumla, hav-n kirliliO::·i-

nin varlığındı:l.n, taıı:ı.mınc:ıan, t chl :il;:esi vo sü:rcl;:lil it;iüe kacl..-ı.r öncı:ıli ;.,n-



nıl[.:."l.l.aJ:'m olu.çmasll'lc:""ı ncd.m1 olmcl;:·tadır. ]U11t111 sonucu olarcık c!n hava 

ki:rliliğini önleme!;: c:macıyla ya:pıle.n çalışı>1alar c;ecilı:tirilı:ıcl:"!io vo ;:.·c-

teri kac:1.a.r cl:i.kl::ate alıııma.;·ı.ıaktaclır. 

1Titelcm, hava ldrlilis:L.'?.i öıucmok a.ııacıyla ci(icli :Jddlc!.oki ili:: u-

luslararası işbi:rliC;i &iri:;;ıimleri 1969 ;:.::ı.lu1cla baçlatılmıç-'.;ıı·. 13uac'm1 

önce Kaliforni;y-o. 1963 yJ.lında baz ı koır~rollori zor"Lu.1l u hale go·~irilmiç

"'üir. A.J3.D. 'deki arabalara. iso 1968 ~ıılıncla mccbtU'i l:oı1·~rol clüzonlo:d 

konvJ.ıııuş·tur. RC ve CO için eksos enisyem kon·trolleri 1966 ~::ı.lınô..a Kcli-

Kas m 1969 'c1a ;yap J.lan bir ·liol)lan"'.;ıt:J.a ICuzo~r A-l;laırtll;: ICom:oyi, tek-

l1olo jil: c;;elişmenin clo~u:rduf.:u "'.;opl urasal s aı"'lll1ları e lo aJ.r;ıa.l:: ü.zorc " l\Io-

clorn Toplumun So:r:unla.rı Komitesi 'ni 11 (Challenges of 1ıloclorn Socict;;~=O:·IS) 

l::tm:ıuşlardır. 

Aral:ık 1969 ;;,-ılında ~-aı:ııl<?..n ilk G.l·IS toplantısı:ıda, " Hava. I:i:denno-

si Pilo"'.; Bölge Projesi " c;oı"'çcl;:loş-t;irilmisrlii:r. lı'u çalıçr:ıı:ıi':n; kar"iJonr.ıo-

noksi·t, hiclrokc.:rboj;ı, tiira ol;:si·Ueyiciler ve azotol;:si·Ue:r bagta olı:ıci;: ii.zo-

re o·tomobillerle ilcçLli kirleticilerin clv.ruau ve btı:.lc""ı ili:;kilı tcJ'culnr.ıalaı· 

elo alınnıçtır. 

Jh"anl;i'urt b cilc;esi ve . ..".1..11. D. 'de St-Louis böle,"''si inceleme ;;apılace..l: pilo·t; 

bölgelE!t' oloxak: soçilr.ıiştir. 

ÜJkemizd.e ~".ı13I'OO{ axacılı~-ıyla c1.a clos"'.;ddmıcn bu projeele pilo·;; bül-

f.."C ola.ı"'ak seçilen Anka.ra.' da 1969 - 1971 y:ı.llarJ. o.rasuıc1.a j'"2-pılmı araç

"'liı:ı:me. ve ölçümler, ulag:ı.m ve ısır.ıma ka;ynaklı hava kh,lo·jjici oniis~~oıuc:.r, 

nitelik ve niceliklerine cröro a;;.ağıdcıl::i çekilde sapta~1!Ilı:_r'iiJ.:t"'• 



1969 ;:y'J.l mda saptanan <leğo:ı:·lar (İ.K.U., 1987). 

I:c.tecorisi co HC ım Partilctil so2 1lb;pla.E:t ~'ais;:,.-on 
~~ 

ulAŞIH 56.000 9·700 4·900 230 200 71.030 c'! ,o 65 
( cl::sos c;azı) 

ISilThiA 9.010 1.890 1.42D 7·470 13.430 38.280 ("'·~ 

;o 35 
(baca aızı) 

1990 ;yıl ımla beklenen doğar 1 m~ (İ.K.u., 1987). 

-,.. L • • co HC ır o Paı~t:U: iii. so2 To:pl c. -;ı Jli,üs~,on l;.a·uegorısı 
2 -

u'LA.ŞILI 311.650 54.000 25.290 1.160 870 392.970 ''

1 

77 /0 
( el;:sos e,-azı) 

ISD.~;ffi. 2:(.700 5·700 3.650 20.100 56.000 ll3.650 % 23 
(baca ca.zı) 

1969 yılı saymın.-ı göre, Anl:ara•doki mo-torlu -'.;açı·~ sayısını:ı 1990 

;yılınc1a. ortalama 5 ka:'ı; aı~acağ·ı w.rsa;;,ılaxcl;: saı:rlia;.r.n bu docc:rler tlli;:ka-

tad:ıx. 

1970 ]l;:irı.ı a;p.ncla Brüksel 'de ;>ıapılan CI:·IS to:plantıs:ı,nda, 11 Düı.;ıi..i.k I:i:c-

le-'ıZıeli E11erji Sistemlerinin Gelir:;rliirilmcsi 11 :proı9='amı gü.ncl.ome ı:ılıı'liuıç

tır (LPPSD=Lou Pollu-'ıiion Po~erar Syster.ı Dovelopmon·li). Bu p:rot,:rru:ı ;;:eni o-

ncı~ ji sis tomleri bulr.ınl<;:, :;-ac1.a içtcl1 ;yaı'l!Tl[Ül motorlerın eksosln:rııuı~ kon·~-

rol al-'ıiıı"Ja alıması suretiyle ve ko:ı:ru. ile ilg'ili yeıü e:;örü.::;:lerin elenemıc
I 

si yol~"la, kirletme doı,ecesi cla.lıa düı;yük olan araçların [,l3liçtiriLuosi:ü 

ön görmUş tür. 

B:sos anis;y'Olilaı~ının azal tılnıası ve z:1I'o.rsız hcle go·liiriL-=aosi c,r;ıa-

cıj;-la çalış:ıalara 1976 yılında hız veriLııiçti:r. Bu çclıçr;ı.:ücrle,, 1970 

mnclel bi:r otor;ıobilin 50 gr/'E.Jıı~ eksos erııis;yonu ya;ı:clıt'ı, a.;ı:nı ı;-ıoclel otomo

bilin bolidi koırliı"'ollarden e;eçirilclil:ten sonra 14 t;T;1cra~. cl:sos emis;ronı:ı. 

V k ~ 1 • 1 c,·O! 70 o,~c"'.11J.;1rl,-, yc.j-d.J.B'l saptanmıştır. :Eu incelemeye e;ö:re -aruoı1fııono.KSJ."i.i .... .• - u.u. 

., 

---
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inclirco:r.ınıi.:;ıtir. liidxol:arbon iso 7 c;r/kia.. den ı,·~ cr/kin.' o ~:cl;;lc.ıJll: 

% Sore vc.ı..ran bir l:i.mitle :i.ndircen.ı.-.ıigtir (Porkins, 197,ı). :Bu 1970 EıoC:Lol 

o"'.;or.ıobilde ım~- kon·~rol cdilorııOluişti:r. 
A . 

;/'lli'lrilnrıııç hidxolcaı~bo n ve ka.rbonınonoks i-'üerin az al tıLııası söz koımsuc..'.ur. 

Yalluz bu clu:runda; mo·bol'da c,üç ka,yıJ?la:rı:rıa nod.on olıuDkta ve raotoı·ı.m 

lı(pasındz tcklOl":lo SOJ:'Ulltın.u o:ı:'ta;ya ç:ı.l:aıuoktad.ır (Porkins, 197 <-) • 

.1Jl:sos crırls;;ronlarınL'l amu tılabilııesi için, e!::soscb tcı-mal bir rool:-

tür 1.-u.lla:na.rclc, motorun zc:rı.gin biı· karıç:ı...-nla çalı:ıtırılıuası r.::.C-ı süz l:onu-

suclUt' (To:ı:ual renktar; d:sos cazlD.:rıllll1 bava ilc ka:nçtı(:;·ı vo l:o..:ı.·bom.ıo-

nol:si·& ile hidrokD.:rbom .. ııı eksiele Cl.olclu;:;u cl;;sos r:wnifolcludu:ı.·). Bu c:iza~'l1-

cla (hava./;:vakr~) orc.nı azaJ:bılmıç ve reclc-'ıiörclcld el:sos ca!}ı clcsos vcl:'?i-

nin arkasıncJ.aı.ı hava ilave cd:i..lordc akside eclilr.ıiç-'ıi:i.r. 

A;ı::rıca 1976 yılmda çıka:rılan cl:sos omis;ronlarına ait s-'Gcı.mlo.r·;; cl.c-

l:"Gl'lcr:i.ni elele e-'ıimck için motorcl1. çif·~ reo.l:tör ktı.llaıulııııı_:r;;ır. JJi:ri:..ıci 

rool:·~ür ıro i, ti:inci reak:-'.;ör lı:i..drolcarbon ve karboınonol:sicli azcJ.tr.lcl::tn
z 

dır (Perlcins, 1974)• 

Roa.ktör; eksos emisyonla:rınm cJı::;ıa:rı;ıa çıkmasııu önlcJ--en ısısal bi:r 

böl i.b.ü :i..:.2ade eimel::·~odir. OJI.iomobillcrde reo2:::töı· kı.ülaıır:ı.ının pek çal;: zol'-

luJSu vcı,rclır. :Su nedeılle Amer:iJ;:a Birlcçll: DevleUerin(lel;:~ araba yapıucı

la.J.?ı, 1975 - 1976 yılla:rınd.a.ki eksos omis~ronu stamla:rt de{:;'Orlcrine o:riııe-

bilııck için yaj:lffia devresini dct:'iı,(ıiirmiçlerc.lir. ]l;:sos eazı clcvric'Laim:i.nc1o 

el:sosı.m % 10 - 20 sini ~ama odasına c;eri döndi.irrııüçler ve bı.mun sonum.m

da c1.-ı % 50 - 60 l:ıJ;: bir ı:ro nzalmasını. baçarmışlardır (Pralınb, 1971). z . 

]u ::ıistemclc, ı:ro~~ emis:ı"olilarııun e.zalınasına l::arşıl:ı.l:, CO ve IIC e>nis-
k . 

ymıları, 64 kı:n/saa:li ·!;e % 10 'lul;: dev:i..rc1.a:i.L.ıcle % .:fO 1 l:ıl: bir ar-'ıiıı] c;ös·iiermcl:-

tcd:i.:r (Perldm, 197 4) • 

Taşıt araçlarının J.ın,va klılili.Sino ka-'..:kısını c:-zaltmal;: ve eksos e;;ıis-

yoıll<:ı.rlllll1 sağlıe"Jlilız üzerindeki zara~dı etl:::i.lc:l:'imlen kur-'mlm.al:: aı:mcı;ylo. 
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üJJ.;:Eaizcle c.lc bir tcl::ım teknik tcü.birler alıı'liila;ya bnçlarır.:ıı:ıtır. 

J:k-ıçbakaı:llıCJl'l 2 Haziı'a.n 1987 to.rilll.i t1 Anl;:ara IIo.vn Kirlili[;·i " l:o

nulu [;""Cnelges:i.nde bu konu ilc ilı;'ili şı.ı. mo.clcle yer alr.ml;:taclıı·. 

- Araçlar için, emis;;.-onu zo,ro.rsız düzeye inclireoel;: donanıı::ı. r.ıcc1m

ri~-oti kon:ıalıdıı·. 

Bu maclcleden lıa:rel:e.ıı;le; 29.7.1982 ·t;w:-ihindc Itu.riye.ıü Genel I·Iüci:J.:rlüLü 

T:roi':ik Da.i:re :Baç:karılıl;'J. Koorilinatörlü~iin0.e yaınlan topla.ntıcla sorvnlı:-:. 

ilc;ili araş·t;ıı--ma sonuçları ve veriler, "bilirru::el ve -~ckı10lojil<;; geliŞiilC vo 

olv..ı.k'll:la.r de[;"'rlend:i.rilerek, kısa vadeele alınırıası ceroldi öıll.e;:;ılerlo il

r,'ili olaxak a~a{;ıtk1ld l;:a.rarlar alınrı1ı~tır. 

O.ıüomotiv omisyon staı.10.ar·aarıı1ın belirlenc:ı:rol:, omisyonu zo,ı·m--sız 

düzeye inO.:i.rcock dona.nımıı'l tesı:ıiti c:erckmektoclir. 

Yeni .ıür::ı.f:ll-; yasasına ç;öre hazırlmın.ocl;: yö:notrJelikleı·clc, bu a.mıo.

nım meoburiyeti hül:me 1nı.t;la:nacak·t;ır. 

- Ka.ra;y-ollaxı .ıüaçı.ııi muayoı1e ictas;yonlru.·ı ile lil:ıni;yet ~·li.k1:tb.?lü::_;i1. ı:L~ı·c.

f:il: Ed:pleri, ih·t;i;yacc. ocva:p-voreoek tels:n:ll;: oihazlarla e.one/üıla:;:-cl;:, ok

ses l:on t-ro ileri ya:pı laoak.ıü ır. 

Il;:sos emis;;.-onlarııun .za:ra.rlarııu azal·t;ınak c.moıyla, 1969 ~ılın(:ı.a bnç.

la.ıüılnn u1.uslara.rası İşbi.rli[;'i Giriçimleı--inclen y::ıl;:le,;::ı.k 13 ;;:ıl SOlll'C'- rıı:J.:..·

ki~ıe' ele de konu üzeı--inde tam oı1lruuyla çalıgılr.ıa;ra baçlc .. ı:ır.n!r~ır. 2 Hasi

ralı 1982 taxibiıJ.C!c ::Bagbclcanlıc"J.n 11 Zorı.mlu ve Si"5.:x~.-:li U;rı:;ı.ı.la:ıac&L:'l. -..rvxcu

lanan Otomo.ıı;iv :Etıisyon Stı:ınd.e:ı:'tları 11 l:onulu c;onclcesi ilc::ı Ttixl: StanrJ.ar-t;.. 

L..:.rı ]}.ıstitüsü (TSE) l;:omı. ·lizarinc o,Silmi:;:-~ir. 'ISE bu çalıgr.1clm·ını 2 . 

~:ıl içi11ıie -w.mamla;ynrclc ID 4236 sayılı t1 Ho·~orlu Koxa;;ulu ~aı:;;ı-~larıı1ı:ı 

E.:ooc Cb.zllıdald wva Kirlotioileı" İçin :;)nio~:on Sınır DoL;orlcri " s·~alıdnr

clııu haz :ırlar1ıçtır (Bu s·i;a:mlm··t; ckte sımulmc:ıl;:·l;ac1:ıx). 

lıavakirliliGlı~ı önlenmesidir. 



İı:rtc:.ı:ibul 1985 vadlo:d.ı1e t,'Vre, eJ.csos c;czlarınclo.n oaC"oce l;:.::..rboı1iuo

ı10l:si-'ı:;i temel al<'O:'ak ~;nJ?ılan bir çalışmada, bonziı1li mo·torlo,j.~rım: O.t.1t1o 

1,50 ton~ dizel :mo·torlo..:rınclru.l güncl.o 80 -~on l;:o.rbonı-nonaJ.:;;:::H ;ı:n;;'llrJcl::·~t:'.dıı·. 

:Bu m:ll;;:·~axm b~i.ik ço(;ı.:ı.ı1lut;u motor rölc..:ı:riiic1.o çalıçı:ı:i;:en ~"E;J'llmcl:-'ı.iatlll'• 

'IS 4236 1 cla rölm:1·ticlo sınJ..rlanclırılan mil;:tarlo.x-a c.,üre, c;erçcl;: biJ.~ l:on-t

rol ;ı;aı:>ılırso., l~bonrı1onaksH 1::0 .. ı;oııclruı 110 ~.:;ona inecol;:-'.;lı'. ':Vli .. ;:-a oksos 

crılio;,'O:'!I.ll1Ull kon~ı:;rol c1onvlııınlı olarcl:: verilmesi clı.U'i.~ıu:ıclô. c\a l:ax1:ıonıno::.1ol:

sit c;i.t.tde 60 toı1a inecektir (İ.K.U., 1987)• 

:Bu kaba ;,-cl:lagırada bile görUldü[$ii. c;ibi 'IS 4236 ı:ıa.yılı s·te.nC .. cj.'llın 

vşQ.ilru:ıması, taşıt a:caçlaı·Dun plansJ.z, denet:iııısiz olmo.sJ. ve çol::hı(;tl 

nedeniyle, kirleımıeyi önleyeıile:ı-ocek, kJ.smi ola.ı'cıl;: o.zcl·~accıktll'• A;j'l'J.C<.> 

'IS 4236 sa;y-ılı staı'lt:laı..,.t .. l.ie. cloGin:i.lon " RuJ.IDa/li için omis~~on clei_:;crloı•i 11 

hclen traf'ik'.;e bulunan -'.:;c,şrlila.r için değil, sc.tl..oco ;reni üre·iiilecc1: ·(;8.

:]J.tlc..r için söz konuzıx.1ur • 

.Anccl;:; TS 4236 o~--ılı s·~ancl.art bu bali ilc bile ho:ı-tü:; l~;-c;ı..ılor.ıı:ı.;:,·c 

k onulıuıuır.ıı çr'ı:;ır. 

AEI' i.i.llteleri geli~tiJ.~ujJ::leri s-'.;ancla..r-Ue..rda CO ve HC nik·~r-J..~J.iU:i.1 -~2,

~J.-~ oJj"J.rlJ.klarına göre th:ı.{:;"J.b.nılllJ. belirleı:ıi:ıle:ıxl.ir. Bu o.e~~ı~lor her ;;:-ıl 

için i'a:ıi;:lı Ol'L'Y?, Çev:ı:'O kirllli[;'ine GÖre cle~iı]mol;:teclir. 

Japon;ya. ve İsveç, CO m:il::·to..:rllıın ölçülmesiyle ilc.'il~, l;:oncl.ilo:rino 

öz{ji s-'Ga.ı.ltl.D.r·~ ve tlenql çev:rmine snlıiı:>·birler .. 

ECE (Av:ruJ?a Il:ol10tıi Kômisyonu.) is cle[i'Crleri ve .ı\merikmı ;yöno·0:.:wli1.:

lori; büyül;: mo-'Gorlara çal<:: s:ı.kı sJ.nırlc:ı.r c;o·~irorcl: bü·iif!.ll -'.;agıtlo.:ruı 2.;';.11J. 

is ı:ıil;:te..r:ı.m e;östermcle:rini Çm'Jii koçmal:.ı.;aciJ..rlnx. 

Kir le-'dcilor in a -'wı.o sf ereleki cla[!,"J.lınu, orruu, e:;oııi çli (Si, . o:~mos:i": o ro 

v-erilen kirletio:i.leı'Ül J.ın.vadald önırüne, :iklim koçulla:L'J.na., ho:va d.Grııla

rııun yönü ve hızına, ~<>.{::""J.g ve ncrao v-c a.·l;mosi'orin l:onei kcnO.ini ·~o;:üzlo

me l;:oşulle..rlln bağlıo.J..r. :Bu bclcımdan hor üll;o, kirlo·l;ici ı:ıaclC:.olor için, 

belli SJ.llll' de.[;;erle:ri S<Jiı-'GD.ıaJ.ÇtJ.r. :SU sınll' d.el_;orlad üJl:eC .. en i.Q.;,:o;;,·o 
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de~işmc'kteclir. 

ne yazık ki i;Jl;:emiz kogullıırı:.'Ja r.:;öre bir sınır değer saırta:ııası ;,·n-

Tü:d;::i.;y-e 'deki cL:sos e.ı.ııisyonln.rın:m neden olc.lul:;u hava l;:ixlilii~·üri a-

zaltmcl\: cwıı.aoıyla j--apılan blı çalışmacb; Ocak 1982 yılıncl.a u;n:;l:!lt:'>l1al1 no

torlu Jliaşı tlarda ·t;cl;: çi:fJii plalta uşc'ıılara..'l.Sıchı· •. Bu u;ırc;ı.il.ar.ın c,uı·çel::loı·o 

u;yt,'"tm blı ilk adım olrıası bak:ııaımlan ö~1or.ı.li6.iı·. A;;::rıoa kentlerele iJo·~or

lu kc:ıxa;ırolu taşıt eksoslnrınclan kaymıklru1cw.1 lıa:va kirlili[;i ilc ilt;ili 

önleril.erin, kanmo;yıu1ro da n.ra:;t:ırılılası ve izlerıraesi önemlic.\.ir. 

nakaralnrca alınmış kn.rerla:ı..•a. ko..rgın, koııu.m111 gcrçd.;:çi ç<-3züıni5.ne ~.:ünolil;: 

hiç bir önlem uyeular.m.ya korn..lll1k."11:ıı:;;ı-'.;ıı·. 

9· SONUÇLAR VE İRDEf.Jll.IE 

t:ı.klı:ı.Xı neden olıııcl;:J.;acl:ı.r. Hava. kirlilii:i;inc na.lon olan bu üç r>J:rı o·~ı:o;.1 

içeris :inde en fazla orana ulaşım salıipJiiir. ö:rne{.;in A.E. D. vGJ:ilcri:.ıo 

e;öro lıa:va;ya verilenl::i.rloJ.;ioile:rin 5~ 60•:ı. uıa:;ıım, j; 17'si mıc:G.sJ.;ri, j; 14 

ü onar ji scl-,.~öri.t, % 9 ru :ı.sıı1lil.adm1 celmcl;:·bedir. İs-'iia:;:ibul 1 C':.a ~:aln:ı.z to.-

I·iotorla..rda yc:c.ıma so:ı.111cu ol'llÇall ve a..rzu e<lilıao;von elmos ~ıis~;onları 

çuil..e:rdır: 

- Kaı-boı:cıonolcsi·t ( CO ) 

Yaı1mamış lıiCl:rol~bonlar ( HC ) 

lı.zoJii olcs iJ.;l ox J:TO ( ıro , HO 
2 

) 

Katı zer.rec:i.l;:ler (karbon, is, aror:ı.atik lıiclrokD.J..'bonla.:r, l;:m':;un) 

Kiı1;:ürt bil e;ıikleri ( SO 
2

, SO 
3

, R
2
S, H

2
So 

4 
) 

- IC:ı.sınen ol-;:sicle olrılt<.:] lıidrok.c..rbonls..r (alLlelıHlGJ:, l;:etorılCJ.' v.s) 

- I•Ie-tal:i.k ;;,ralcı·i; -ve 3:ağ' art:ıklm·ı 



ÇJ.LÜD. çalıı:rt:ı.lcla:rınclc:n (f..< 1) aı-.zu ediln1C;J"Oll mll;:tm~c[a CO, TIC, lJO:;;: ve l)b 

bileşiklerini içetren eksos emisyoı1larllıı a·t;:nosfero verirler. Dizol ;;ıo-

kcku, HO_ ve ·roz ıxırçacJklı;:rıın bulaçmı:;;: olo.ral;: benzapren ·ii-Llı'mrlo:d clc--v..._ 

ha ;yoğı.u1 o~"!Xak bulurrur. 

Ülkemizde yalıuz beı-:ıziıüe. çalışan motoı~ıa.rın eksos gn.zlarınde.n ;y:ı.l-

cL:ı. ;y1'lldaş:ık 750.000 ton co; 64.000 Joon HC, 36.000 ton :iJO , 3.000 ton SO 
X X 

a/lilllosf ere atı Jınal;:-'ı;a dır. 

Tüm düı~cı.da kirletici olarak atmosfere varilen toplam ka.rboı1liıonok

sit i.'l % 55' i beminli moJı;arlaxda.n gelnıckteclir. 

Yal;:ı·t ekonomisi düşünüleı~ck ;};apılan beı-ıziııli motorlar r.u·. dizel mo

torları mıj tartışmasında bava kirliliği konusu dzı c,-özöntine alıl'llilalıdıı ..... 

İstaı'lbul 1985 verilerine {jjre, cksos e;azlarıncJ.an saclece karborımonok

siti temel olaral;: ;y-apılan bir ça.lıı;ır.ı.ada, benziıüi mo·torlarclan c;(in<lo IJO 

ton karbonnonaksi t ;yayılmaldadır. Bu ı:a:ilda:ı.~ııl büyi.'il.c çoemüuğu mo-'.;or rü-

lantie.e çalışırken ;ıayılmaldadır. 

Il::so s c;azlarında bulunan znxorlı maclclclcr dosw.cla...'l doL;:ı:''IJ.;i'B. ;;,nüa clo

la;ylı olarak büyi..ik kcn·Ueriıı havasını bir cnclüs-'.;ri morı:ezi J.ı..-ıw,sııın c'JL._ 

ı1üg-Gürmcktodir. Tol:er -'ı;el;:er bu zarı:ı.rlı tıacld.clori i:ıcoleC.i(.;:i.uizde, l:ısa 

süre içorisiıne bu zararlı maddelerin hi~) bir sararı olma;y<:.ccJ.:: cibi co

llı insana. O;y-se bu mddeler blıl:il-;:"'ı;o etkilerini ar·!i-~ll~m~cl:: vo ı:ı:'ı;r~osfer-

de dosal olarcl.;: ortaya ç:ı.l:an clcği~ll';:l:il:lerle l:ısa s·lJrecle bile ülc.lüxücü 

etl;:ilere neC:.en olabiJmok'ı;ocüı~. Bu za:ra:rlı m<?,cldelerin uz1.u1 zaman içi:nc~c 

scnr.ıoyccck zara.rla:rı..u orta;ııa çJ.l-;:cıxcl:ı.l;:lm-ı bv.gün için -~m,-'ı;ıçrJc.'l.SJ.Z kabul 

tilmiş hc.:1.vn.dcld co, HO gibi mclclo m:i.k!;a:rla:rı::.un sc..,3·1J.lc için müsao,cle cD.i-

len sıı1ırın ;yaklaş:ı.l;: 5 ka-'ı; imeriı1tle oldu~u saıy~anrnı:ıtır. ·. 
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böleelerde yol l;:;oı12.:rlaruıcla ;yapılan anrüizlerdo CO \1oC;o:rle:ri o:ı ~i.Uwok 

ola.rcl\: haftru.un iç c;ünlerinde ve özellilde oabclı, aJ.ı:ııc:r,1 sro-ao:rincJ.e bu

lu.ınuç·I;ur. SaJ:-ısal oonuç 250 - LiOO lJ.Plil• m·asın:lad.ıı·. IIavc.ı.C!.a 30 J!:pa. 

a.oGo:rincla::i. co ı.:c.nclaki lıomoclobinin % 5' ini o:.:zijon -'.;o,çı;;-mnaz clvı-vraı.:1. ce-

tir.m.ektedi:r. Uztuı oü:rc 30 ppm. CO' e no,ı•uz l:almel;: l;::ronor yc-'ıimczli~_:·iııo no

den ol;:;ınl;:-t;ad.:ı.r. Vücırttol;:i hisecdilc bilir f'iz;;-olo jll;: etl::ile:ri 10 J!:pı:ı. 

d.c:1. baglaınal;:-liadır. 200 pım. ele bag a2:-:rısı ve ;yaşo;:;ısal :2o:ı.1l;:oi~coıllı:-.xcl2.. ~ 

zalTil;-ı Gö::ı:--aL--aekto 600 111Jlil• de mıxUak ölÜlll olnlDl:tac1ı:r. 

:tk:::os cr.ı.is~'onlarıyla uzuıı y:ı.llcı..r e·lkiloşmecle bultlj_ıa;.ı kişilor(lo bir 

-'.;al;:ır.ı. sa&Lık so:ı::ıınları ortaya çıbnaJ:;:tachı... 20 yaçıntla bir insmı kr.ıle.:i.Jo.-

lıl;: bir ı.;ıehirclo, W.·afiG-in yo~'LUl oldu:J;u bir bölc;eC:.c çalışıyoı·sa 20 - 30 

yıl sonra l:endisin:i kö;yıie ya:z.ayru.ı cıkranına c;örc cleij-içik bir oaL:·lık C,'Cle-

ce,S-i bcklomcldiodir. l3tuıu 20 ;;:-a.<Jınô.cl::i o c;ence o..ılla:1iwo.k olası c.loi_;il,lir. 

Yap:ı.laccl: iç konuJ-u har lmdor.ı.esi:ı.ıd.c ele al::ı.ral;: kormır,ıa önloulcı·ino bi

limsel ;;'<ll::laşnıal;:-'.;ır. 

Anca.l: ola;y-ın önEmli taı"'afı iz c bu konuc1.a alıns.cı:ı1.: öıller.ı.lerin zoı•ll.::.-

gı öı'lleın alr.ıada aoole.Ci de(:--ilc1ir. özellikle kanser oltı.g-Gl:ıı"'c:.n bir J.;2l~ır.1 

nadclcl c:xin korrliı"'olU çol: zor ollilcl;:taclır. Yas::ılar ne kD.C.nr r.ı-:.ü;:eıi1ı:ıol olm·-

olr:ıadıt;ı -tcl:dirclc sonuç e;enell:il;::le bcı,çarılı ol:nmılcl:-~achr. 

:Suciln J?Ck çok ülkede, mo-borlu ·t;agıt ka~.:1ıal:lı lıaV2. l:iı"'liliL;i:.:ıi:ı.1 ün-

lenı:ıosino vc~-a G.Zal tı1L1asına yönelik olm-cl;:, ol:;:soo oı::ıis;Julll2.1"'ı_ s·lic.nrlrı;ı.>t 

-ve ·tdcnolo jisinin ;;:-aı1ı o ırcı. ta::;ıı-~ın ;ya!;:ıt cJoncııııııı vo mo·tor b:ı~c·lierinc1_cl;:i 

konulınuştur. 

Trctıik~eld taı;;ı -'.;ların oınis;:roı'Jlcrınııı; bal;::ı.ın-onc--:.rıın ~..,_-t;~oı ve 11al::san-

ı V 0 • ı J • 1 .-, "1 n • • ! ' • ı • • ı • 
ı1;;ı neü.cnıy e a.ı"' .Ai.1e,sı ıso -li:ra:ı::u;: :Lomıı mua;;rcne sıo·.;cr.1 ve ·.;c;.;:no oJı e:rın-
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nel:ilt 11 Ycl::ıt Il::onor:ıioi Sta,.,lcmtln.:rı 11 ve ycl;:ı-'.; cinsi ilc ilcili (LPG -

Cl'i'G kull&"1.l.mı gibi) ılJ'-crüla.'ilala.rda ba.:;a:rı ile s -Lb:'c1:l:!rülL1el:-'.;et"lir. 

~ıl:ı.k benzin kullam.mu1clc. % 7 l:i.l: bu D..Zalııa, lmw. l::iı·lili[;int.e ele ~; 50 

axo.:_;rGJ.J.:ınaila hava ki:diliı-i ile ils'i.li önlemlerin Elilli el;:onomi~·o l;:o:Glmnı-

S'l. hava ki:rlilit'iııin e;erçek-'ı.io clnlJ..?. ;alıo.J.ı vo ko:::lj?loks bir ·Gol;:::noloji~.i 

hızla bii.;yü~,-ecokliir. Eu nedenle öıil.e;;1lcrin :]iı:1d.iı:lcn r.lıı'li:no.sı zoı•v.nlEcl'lıı'. 

JJ;:sos emis;ronlarllU..."'l azaltılması vo zare.rsız hale c;etirilıuosi aııo..-

c~rla ~:aJ?ılan çclı:;palara 1976 yılın.clr ... hız veriL""J.içt:i.:i:'. :Bu c;::üıG~a<.~ln:rla; 

1970 liloclel bir o-'.;omobilin 50 r:;ı:/1-;;.J.. cl;:sos cmis~·nnu ;;-a;:;-J..ı~ı, a~1.11 Doc:tol 

biı· o-'.;omobilin belirli kon-'.;r<;>llerden c;oç:iı·ilclil:·Gen soı'Xi:'a ı~~ ~jı:r:ı. ol;:soc 

eraisyonu ;ynyd.ıcı sa:ptalnış·l;ır. Eu incela.?leye cöre CO 7~ 70 oı·anlll(~..a, lıitl

rol::c.:rbon iso % 8o oraıunda inclirepnı:ıiş-tir. nu. 1970 r.lotlol o·~omobilclc no--
kontrol edilanerriştir. 

Üll:emizdo clo l:onu ile ilcili ilk çalışmo.lı:ıra 1969 ;t'ılıncla lJw}laııEnç-

lam cöre (;'Bl~çel;: bir ko~-ıtrol ;;~pılırsa; rrıo-'.;oı· rölan·!;iclo çalıçııi;:en co 

mil;;tarJ. 150 -~ondm-ı 110 tol'13. ineccl:tir. TU.Ll oksoo erais;:,ro.nıuımı l;:on.!.;rol Co-
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J.mıunılı olurak v-arilrı1osi (h.'O.""Ulut<nda cla CO [:.'Linde 60 "'.;oın kadro:' inecel;:-'ı;ir. 

Bu kaba ycl:laşıındn. bile görüldüğü c;ibi TS ,1236 ı:ıayılı s·~mı(1nrlQl1 

u;re,"Ula;.-:ıması~ taşı-'.; araçlıı.:rJJ.un plansız, donetimsiz oh:ıaoı ve ço1:lnL;ı.ı ne-

deniylc, kirlenm.eyi önleyane~:ecdı:: kısmi olarak c.z2J:~aco.J.;:·~ı:c. 

K~t:ıj-olla.rJ.ncla ve Çclı:ix içlerinde, -~aşr~ a.ruı:;ılı::ı.rının hemen lıo::ıon 

hiç blıi ciddi bir kon-Grola -~ubii tu:'ıiulı<ı<mk'tl:taclır. Sau.cce ·tira:2ik ıg:ı.k-

t edir. Iksos kiı·liliği ve gürül·1iü, -'craf:ik kontrollerinin ve "'ıiı~a:Cil:lo 

ilc,-ili davra...nş ve cl.ı:;kanlJ.l;:ların bir ]?arçası oL-nalıclır. 

Kc:ıxa;yollro·mızda lıerE:,i.i.n her taşıt aı·acllun hava;t-a bırcl:tı(;·ı oııbin-

lerce metrcl:ü_p zehir, il'1Sall saB.ıi.::ı..nı cickli bo;;JU:'.;lard.a e·l;l;:j.lcmektellir • 

.A,Jrrıca bi tki ör-'GüsÜ t:ı.hJ•ibine de yol açan bu kixlili(;i öı1lemek için hiç 

bir aclm a:'ıiılmaması dü:;ıfuıdi.irücü ve U.zücUclüx. 

E::sos anis;yoı1larım.n ncdeıı olclu(;1.ı hava k:ixlilic·ini ünlcmol: ar;ıtıcı~.'-

la yıı.pılan ç-.alıço.alar c.l:iJ.;:kate alllıclı~ll'lda; c eli ıpi 1} ülkelerin konuııun 

ü.zorine cJalıa ciddi ve carçckçi bir ;;1:.ı.J:;:laı;pJnla o(;ihl.:il;:lcri c;ürül;:ıol:toLlir. 

Bvııdmı c.l.a aldımıza gu soru gelebilir. D.:sos emisyoı1lnrı celi;:mirı üJl.;:o-

j"'r ki; c.-elişmiş UJl-::eler koııı.t üzerinde ı:.zm bir süı·e<lir. ço.lıçı~·or s·~a:n-

doxtlar koyv;yor ve u;?"L:,"l..ılatıyor:l 

ÜJ-"'Sa ki bava kirliliğ·i probleıili "'ıiüm insa;.ılar için cidcli bir ·~olıli-

nOLrik ola..n.:.'11;;larla ilcili olc1..1.\:,ÖU kador, bu ülkelerc.leld külti.1rcl "'.ro poli-

t:il;: ;yn:pı ve l;;;oşullo.r neclı:mi;:,rle sorı.ıı1.a bakıı; ve ;ycldaçım ::'m"l:lılı/.:ı;.nn 

da bir somıcu.c1ur. 

vo. l;:irliliğ-in:iıl ö:nlonehilıncsi :;:.-ne,cıyla yapılabiloccl;: en etk:in vo ı;r2:~:i.k 

çöziiııılerden biri do <:izel ula~;mntlru.ı, kitle v.la.şıu:ıınc geçiş olar&;: 
., .... 
(i.:ı..ı..gu.- --. 

nülebilir. Bu ili-: bcl;:ı:tm geçerli bir. yöntor,1 olarok cl:ild;:;e/d çeti;; orsa 



ele-., illl:cmz:lıı :poli-'ı;:iJ:ası cercği, ürotim ti:il::ot:L-;:ı Zaali;rc·'ı;le:;.'h1i:ı SOlll.lCl.l 

cöz<.in.J.ı1c alll1dıG-ınd.a~ bu ~'Dl:lo.g1mın gorçckçi bir çüzü:ı olnıc:.c1ıi;ı, lı2-vo. 

l:irliliJ;i soı'v.nu..'V!Lın köl.;::lii. çözüınünün, l:irlili[;in ka;J11a[.:·ı olan notorlu ta

şı·aerda clıınbilecek ö:nlanlaı.' olcluc~ı c~.n.lıa G'OI'çd.:çi bir yo.l..:lc.~ıınC.ır. 

Burada11 da çevre mi ekonoıill;: kall;;:uıı:1c. mı? sorustl. ru;;:lımıza (:,'Elleoilir. 

Hr,va. kirlilii2,'i j!j:'obler.ri., ı::ıat;lı:ğ'J.ıaız için çözi:iJnosi ceı'cl;:mı b"!.i.Ji..il~ 

bir probleocli:r. Bu :problo..-n:i. çöz eb:i.lı.10k iç :in; çıo.lı::,ımalc.r ve u;;.'cvlo.r:w.lc..

ra ircl::it c;oçir:i.L-;:ıec_en baçlanılnruıclır. Ko1m ilc :i.J..eil:i. l:O;.a:i.s~;:-o1il.c.r k<.ı.

ru.lr;ıaıı; -'ı;aşı tım- ~:nl;::ı kontrolden ccçir:i.lııoli' cl:sos eınis:;onları :i. ,;;::iJ.1. 

saı:ı-~GJ.1aJ.l ı:>llıır de(.urlcrc ve s·~aııclar-'ıilm'e, V.Jrülmal:ı.., çev.re konv.sunc1.-ı ü1.uı::ı

lt:.rarc.s:ı.. bü"'üün e-eliçmelcr izlcn:i.p do(:-orlcnclirilmcl:i.d:i.x. 

Bu konuda üll::emizcle ill;:: vo ciclcli b:i.:i:' çalı~anın örno(;i, T-!.i:d:;: s·~2.J.1-

claı~vlc;;.:'ı D.ısti-'ı;üsü ilc İzmir Büyük Şehir Bclecli;jrcs:i. •nin ort['ldaç.c. lıaz:ı..r

lc::.tlı(). işbirli~i protokolüdür. ]1;:-'.;e suııı..ılEU.ı bu pı'otokolün ama.cı~ rao·~or

lu tagrlilm~:ı..n el;:soı::ı ee.zları ile 2918 sa~yılı ~ır&:il;: Kruııuıu ·~·l.izüG"i.l.nô.o sı

ınrları bolir"'dlen gi.irültülar:L1 ölçii.lmesi, hava kirl:i.l:i.c'iıili1 ölçUJ.r,ws:i., 

bo..ca [;O.ZlaJ:'llU11 a;;.El:i.z:i. gibi insan Sa(;lı(). yöni.i.ndon DÜ~;riJl: ı::ıel::ı..nce ·l;c:;J.dl 

eclon l:o._ıı..ıla:r:u1 en aza inclir:i.lrı1es:i. ve bir l:ısrn:ı..nın ·l;an:ı.c'l.lnen l:alclır:ı..lı:k"-S:ı..

d.:ı..:r. Bu tür :protol;:ollerin 67 vila;:ro·~-l;e Cce l:uı'l1.lt1i1 çal:ı..ç;ma;;:-c. baçl2iı18.Sı 

konu~:a kısmen de olsa çözüa ee·~irecel:-~lı. 

Çeçitli olaylax:ı..n sonu.cuı.ıcla olu:;ıan ve biı' "'ı;cl;:ı.-n sorU.nla:ı..'D.l da :i10c1o

ni olan çevre k:i.rl:i.lii::;i cl.oG-Dl ve kaç:uulnw.z bir olgu c1eC;:i.lc1ir. ~li.i;,ı "IiOi)

lum anccl;: üJl;:e çapıncla, g"Cıü:ı kaJ?sar:ılı bir proc;rom u;,'<1r:ı..nca, clevle-~ d.o

netim:i. altında bilimsel çekilde planlı bir yöır~er.ılc soı'"'tınlo,rın:ı.. çözebi

l:i.r. 

Dtı.cün -'ı;iir.ı. bü;yül.:;: kon·tileı'irıliz de ol::::ıoo ka;yn .. 1.klı hava kirlilii.:;inin, la

sa süreele az al tılab:i.lmes :i., uz-tın süı~ecle ele öıil.oneb ilmesi, saö.ece ci.i.nün üz 

bilin ve :tel:nolojis:i.nin d~il aklın ve mo.n·tiıL;ın d.a bir [:."'I'oi:.:·iclir. 
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kuruluçlarc.:':.a . · kom.mun önemini biLüoı::J.al\:·~c ve :ii;1l~ı:::.:ı.1sızl:ıl;: v.::::. noc:.onlcı·-

le konu üzerine e(;ilmomdctcc1.irlcr. 

Taz ayla.:rında b ilc insan so.;i'lı(;ı~u -~clıdU oc!.en sınırlm--a vla::;;a:1 

lıaveı1:L."'l kış aylarında baca gazlm·ııu:n cJ.a ila.vosi;:.cle daha l:orl;:1:;n.? bo;{v:~

lara uı~·raG'J. bir c;crçektir. 

lO • Ölr.BRİLIR 

1- Kol3\)'-, ucuz ve çevre ki:doı-ıınosi açısıno.v.n en az sal:ın02.lı olc .. n 

ll Toplu T~ıına. SistotJ.i ll hızla c;eliştlı·iLüolic' .. ix. ı\:ra.ç Sc\)'J.Sll1J.l1 plD-11-

::::ız, procı:'amsız ar-~raasının noc1.en olclu(:u ula::;ıır.ı so::..~~mui.1C• ve ~:nçt::asc..l ·cclı

lil:c:si olan traf:il;: kirlili[;ino l::ısa v-ad.e d.c köklü bir çüziiLı -oulı;ıc. ol2.11.::ı-

2ı ;Jul:tı'tl'. l,ibl;:a-'ti öncelikle özel o·~oların kent içinde ncd.on olrl.1.::kları 

t:raf':il: -~:ıl:mn1:lıt,'J., hava kirlerıncsi~ toplu ta.ı;ıwa araçltı.rı:i:_ıın iG:lo;yiç.i

nin onccllenmesi c;özönit1o alıi:JC.rak -~o}?lu -~agıruıo'.Cıl:ıl: [;clig-'ıiirilı:ıoli, u

zel oto;j'U. özendiren ncelanler ozal·~ıLüa~:rı. çı:ılı::;ıılnnlıchı·. 

2- Şehir içinele; rölaır'Giclo çalıçm, ÔJ.I'~l:all;:ı;ıa c;ibi iglo::ıloı·i;1 

ç,zoJ.tılması. Yollaxı j'e·;;ar.siz ve trrui[;i d·üzonli bir ı:;ckilô.c kon·crol o

clilı'ıo3·on kentlerclo, no::..ual l:ogullard.a bile ;;i.il:sol;: ore,mlcı. l:irle·;;ici ·?ıl:r.

re.;ıı kaxa;yulu axaçla.rı, -~ra:.C'i~in ;yo,:Suı.ı oJno.sı nodcniJ'lc ~"Ollarııı -~:ıl;:ı;,ır:r.

sı, o:ı..~-'w,lm;ıc-, hız ın dü..']iila:::i, so;yi.r sü.rolo:dnlı1 uzı:ır.1cle.rıı1o., ;;;olle..rı~ı l:o.

;pc:wHclorin:lıı clü~mcsim, agırı jiiilcloı:ımcsino ve inme bü1rııo sii.:rclc:ri:;:ıin 1~ 

zc.r.ıa.sına. ncc.lcn oL-:ıı:ıl:-'ıiD;:lı:r. ller oltır;ısuz c,-oliçraoc;_o .:_i.clıa fazla ;;c<J1;;ı·~ _sr:.::..·

fiy;:ı;t;ı ve claba fozla ha:vn. klı·lonraesicli.:i:-. 

'.L1açıtlô-

rın d.t!l."up ka.ll:ma.larını ::ı.zal-'ıinrr:, hızlarını belirli bir lllıi"i:ito ttı-~a.rcl;:, 

el;:sos omis;;ronlaxını l;;ısınon do olı:ıa ı;,zo.l·t;abili:riz • 

.:;- :ı:.:rotorlu -~aşı-t; sa;;r:ı.lal'D1ı r.ıürrıki!n olclu~·u kacm• azo.lJcr.1cl::. L1-Glm·ı:1 

~rori~10 elel::-'ıirikli trenler, 1·w;;ro ;::;;;;ı;::;:J..ı ı:ıis-'ı;om, LPG ve Do(;cl Gnz (Li:JG -

ClrG) ilc çmıgc"'.11 D.o·~orla:r celigti:rilmol_icli:r. 



"'ı;opoc;raf'il;: özcllll;:lari inccl.cn.ıoli ve bir lıa:d·t;a çıl:axılıııalıd.ı:ı.~. 

l':D.Jlı:nl ıc1u-. 

l<ı:rı özell:il;:lc imlc:t;:;ıı fi:rrumun Ül'l[JörcU.tt:·U. l;:ogtüla.r içinele ;ı;c:ı;.ı?ıJı:mlı, llL:'..-

-\ra v-o ycl;:r~ fili.ıw:-csi süı•ckli "'ı;emiı:; "'(it..ı:'.;ulr,wJ.ı, subap a;;arl1.1rı ün.:;ö:ı.··l5len 

~-erine baı};:a bir ;;cl::ı·ii kullmul.Lmoı yolu.:rn cülilıııoliLUr. li\ıcl-oil içi-

ne dtııiın11 olv.şurnu1u a.zru"'liruı, dit;er i.tll;:elere.c l::ııllanılrııa;;'a baçloı1tu::; bile-

gikler örrı.eğin r.ıetil sil:lo:pen"l;a. clienil ma.nga.ı1oz c;ibi macldoloı· k<,"'.;ılmc:.lı-

dır. 

9- E:sosa ka"'.;alitik üz cllikli, zclıirli cazla.rı tır'liUCU filitrelar 

;;:·arlcı;;:t :irilı-:ıelidir. 

Yr..,ı-ı.ı.ın "'·'"'-1 ._.,.ll""'SJ. SO"ll'CU .... ,:,~..a .... u ... u~ .. rJ1 r.;'4 .u.u, .ı. .ı. ti~.t..t..J..LJ 

Iksos cı:usyonlarım.n en v..za iaclirilmesi için ;yaı-ı;rın verir.ünin i;;i.log~ı;iril-

r.ıcsi c;crdonddcclir. 

ll- Yeşil bi:lil::ilcr; :t..1orge.;.1.ik ı:nacldelc:l"'i, oı·cnn:ik jdyece'L::leı· lnlinc 

c!.önüştti.:;:·en ve hava;.ıın co2 vo mı.;yunu, c,ihlOŞ ısısın:uı e·:ldsi ilc l::vlh:.:ı10..-
l 

:ral: klarofil. özümler.ıesi ;ya;pc:'"'.Xl::en o.zaHm•ol;: m·.,.-aya d;:oijen VOJ."'rılOktoc";_iı~. 

Bu yijnclcn bava kirliliğini a.zo.ltr.wk iç"i:n ;j•ollm'da, mctrapollcrc.lo ;;-o~il 
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si ve J-"Jka.;.Eaları da önEDlidiı~. 

12- Üı'live:rsHclerin, r,ıoslelc lnstru.ıklaxı hastanelerinin labora/Gu

vaxlarıı'lda, bazı· ufek cleeiçiklili:: ve ilavolerle bilimsel r,xaıttiJ..J."'r.W,ların 

ve ölçüınıerin sürekli ·olaı~ok ;}'l:l.:pılması. 

13- l3u alanclaki o ği t:lınin, goilel eGitim içine DJ.ı~sı, çegitli ha

berleşme ·olanclr..larııaoro1 -Til gibi- fa;ydc:ııanılı::ı:ı.~a.k to:plum ,kirleı1mc kom:ı,.. 

sı.mda eG-iJGilınelidir. 

14- ICru1un, yönetmelilc, tüzük ve sJı;andarJı;la:rın en kısa zn.ruancli::. u;y-:.. 

Gulaması· ve·~uygulama;ya kaxı;ı çıkanlııra cezai işlemin cyffUlru1l.no.oı. 
! 

'· 
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MOTORLU KARAYOLU TAŞlTLARlNlN EGZOZ 

GAZINDAKi HAVA KiRLETiCiLER iCiN TS 4236/Nisan 1984 
EMiSYON SINIR DEGERLERI 

MA Y 1 S 1 9 8 4 EXHAUST EMJSSION STANDARDS FOR ı 
ROAD VEHICLES ı 

UDK 621.043.025 
BiRiNCi BASKI 

O • KONU, TANIM, 'KAPSAM, AMAC 

0.1 • KONU 

Bu standard, motorlu karayolu taşıtlarının egzoz gazın· 

daki hava kirletici emisyonların sınır değerlerine dairdir. 

0.2 • TANIMLAR 

0.2. 1 • Ruhsat Için E misyon Sınırları 

Ruhsat için emisyon sınırları, taşıtın trafiğe kayıt ve tes· 
cili için gerekli ve imal edilecek prototipindaki hava kir
leticilerin müsaade edilen üst sınırlarıdır (Çizelge-1 ). 

0.2.2 • Denetlemelerde Aranacak Emlsyon Sınırları 

Denetlemelerde aranacak emisyon sınırları, fabrikalarda 
montaj hattından çıkan emisyon donanımlı taşıtlarda ya
pılacak denetlemelerde ve trafikteki tüm taşıtlara uygu
lanan peryodik fenni muayenelerde, müsaade edilen 
omisyon sınırlarıdır. (Çizel(;&- 2). 

0.2.3 • Yol Testi Emlsyon Sınırları 

Yol testi emisyon sınırları, yol testlerinde, hava kirleti
ci emisyo..,ların musaade edilebilen üst sınırlarıdır (Çi
zelgo- 3). 

0.2.4 • Rölantl (Rölantl Devri) 

Rölanti, önceden belirtilen, motorun yüksüz olarak. yar 
dırncı donanımları lle birlikte çalışmasını sağlayacak en 
düşük devir sayısıdır. 

0.2.5 • Hız Arttınmı 

Hız arttırımı, motorun kesintisiz olarak devir adedinin 
önceden belirtilen en yüksek devre kadar arttırılmasıdır: 

0.2.6 • Zorlama (Zorlanma Durumu) 

Zorlama, seçilen herhangi bir devirdeki, önceden belir
.tllen en büyük gücün, aşılması halidir. 

1 

0.3 • KAPSAM 

Bu standard, motorlu karayolu taşıtlarının egzoz gazın

daki hava kirletici emisyanların sınır değerlerini kapsar. 
Yol ve Iş makinaları ile tarım makinaları ve motosiklet
lerin egzozundakl hava kirletici emisyanların sınır değer

lerini kapsamaz. 

0.4 • AMAÇ 

Bu standardın amacı. motorlu karayolu taşıtlarının eg
zoz gazı emisyonundan kaynaklanan hava kirliliğinin ön
lenmesidir. 

1 • KURALLAR 

1.1 • GENEL 

1.1.1 • Motorlu karayolu taşıtlarının, gerek üretimi ve 
uerekse emisyon denetim ve testierinde uyulması zo
runlu sınır değerleri olarak saptanan hava kirletici emis
yeniara ait bu standard, gelişen teknolojik olanaklar ve 
trafikte artan taşıt miktarları dikkate alınarak her se
ne, tüm kirletici emisyonları, daha da kısıtlayıcı yönde, 
yeniden saptanır. 

1.1.2 - Egzoz gazlarındaki kurşun kirliliğinin önlenebil
mesi için. Emisyon kontrol donanıını takılmış benzin mo
torlu karayolu taşıtlarının kullanacakları benzindeki kur 
ş un katkısı, ençok 0,013 gr /litre' dir. E misyon kontrol do
nanımlı benzin motorlu taşıtların, daha yüksek oranda 
kurşun katkılı benzin kullanmalarını önlemek için de, bu 
tip taşıtların yakıt depolarındaki yakıt giriş deiiği çapı; 

23.6 mm çapındaki kurşuniu yakıt ikmai tabancalarının 

girmesini önleyecek ve ancak 21,34 mm çapındaki kur
şunsuz yakıt tabancalarının girebileceklerl ölçüde yap_1trr:_ 

1. ı .3 • Emisyon kontrol donanıını bulunan her taşı ta bu 
donanıını tanıtıcı bilgileri özet olarak gösterir bir plaka 
takılmalıdır. Ayrıca. emlsyon kontrol donanımlı benzin mo
torlu taşıtlarda kurşunsuz benzin kullanıl~ası gerektiği 
de, bir uyarı Işareti ile belirtilir. 

ı. ı .4 • Ruhsat Için Emi s yon Sınırlarına uygun bulunma
yan yeni taşıtlara hiçbir şekilde trafik kayıt ve tescili ya
pılmamalıdır. 
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anıılilik n~rııodla hemen ölçülürler. Veriler, gram/kilomet
re emisvon olarak ve yazılı alınır. 

2.2.2 - Denetlemeler Için Emisyon Testi 

Bu test. 75 saniyelik bir süre içinde. dinamik metodla 
(3 safhad;ı ve taşıt ağırlıkianna göre saptanan hız ve 
yüklerde. Rol-anth!e. Düşük Hız ve Yükte. Yüksek Hız 
ve Yüktel ve (Çizelge- 4) deki değerlere göre. uygun 
bir şasi dir.amometresi üzerinde yapılır. 

2.2.3 - Emisyon Yol Deneyi 

Yetkililerce Madde 2.1.:l deki cihazlarla, emisyon ölçüı-

2.3.1 - Benzin 

Oktan Sayısı (Araştırma Met.) 
Oktan Sayısı Motor Met.) 
Kurşun (organik gr/lt)

1 

Kükün (% ağırlık) 

Distilasyon (°C) 
lik kaynama noktası 

% 10 
% 50 
% 90 

Son kaynama noktası 
Hidrokarboniar : 

Olefinleı- (% hacim) 
Aromatikler (% hacim) 
Reid Buhar Basıncı (kPa) 

2.3.2 - Dizei Yakıtı (Motorln) : 

Setan Sayısı 
Distllasyon (°C) 

lik Kaynama Noktası 
% 10 
% 50 
% 90 
Son kaynama noktası 

Kükürt (%) 
Hidrokarbontar 

Aramatikier % 
Parafln. Nafta Olefln 

VIskozlle (Centlstokes) 

m eli ve bulunan değ"lrler. Çizelg::-3 deki değerlere U'( 

gun olmalıdır. 

2.2.4 - Emisyon Şasi Dinamometresi Kalibrasycnu 

Ruhsat iç.in emi s yon testine başlamadan önce. emisy Jn 

dinamometresi Çizelge-6 d<ıki değerlere u·rgun olar;;k 
kalibro edilir. 

2.3 - DENEY YAKlTI öZELLIKLERI 

öZELLIK 

91 min. 93 max. 
82 min. 
0.013 max. 
0.10 max. 

24-35 
49-57 
93- 110 

149- 163 

213 max. 

10 max. 
35 max. 
55.0-63.4 
(8.0- 9.2 psl) 

öZELIK 

42-50 

171 - 204 
204-238 
243-282 
288-321 
304-349 
0.2- 0.5 

27 
Geri kalan 0/o 

2.0- 3.2 

TS 

TS 2431 ' 1 

TS 2232 
TS 1755 
TS 1539 
TS 1232 

TS 1522 

TS 1448 

TS 

TS 2883 
TS 1232 

TS 1539 
TS 1522 

TS 1451 

1) Bu standard metninde atıf yapılan Türk Standardlarının numaraları metnin sonunda verilmiştir. 

3 
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annlitik n'rıtorlla hemen ölçülürler. Veriler, gram/kilomet
re emisyon olarak ve yazılı alınır. 

2.2.2 - Denetlemeler Için Emisyon Testi 

Bu test. 75 saniyelik bir süre içinde, dinamik metodla 
(3 safhad;ı ve taşıt ağırilkiarına göre saptanan hız ve 
yüklerde. RoJ.antiı.!e, Düşük Hız ve Yükte, Yüksek Hız 
ve Yüktel ve (Çizelge • 4) deki değerlere göre, uygun 

bir şasi dir.amometresi üzerinde yapılır. 

2.2.3 • Emisyon Yol Deneyi 

Yetkililerce Madde 2.1.:,\ deki cihazlarla, emisyon ölçüı-

2.3.1 - Benzin 

Ok tan Sayısı (Araştırma M et.) 
Oktan Sayısı Motor Met.) 
Kurşun (organik gr/lt) 
Kükürı (% ağırlık) 

Distilasyon (°C) 
Ilk kaynama noktası 

.... 10 

% 50 
% 90 

Son kaynama noktası 
Hidrokarboniar : 

Dielinler (% hacim) 
Aromatikler (% hacim) 
Reid Buhar Basıncı (kPa) 

2.3.2 • Dizei Yakıtı (Motorln) : 

Setan Sayısı 
Distllasyon (°C) 

lik Kaynama Noktası 
% 10 
% 50 
% 90 
Son kaynama noktası 

Kükürt (%) 
Hidrokarboniar 

Aramatikier % 
Parafln, Nafta Olefln 

Vlskozlte (Centistokes) 

m eli ve bulunan değ~rler, Çizelg::-3 deki degeriere uy 

gun olmalıdır. 

2.2.4 - Emisyon Şasi Dinamometresi Kalibrasycnu 

Ruhsat iç.in emisyon testine başlamadan önce. er:ıisyJn 

clinamometresi Çizclge-6 dnki değerlere uygun olar;;k 
kalibro e:Jilif. 

2.3 • DENEY YAKlTI öZELLIKLERI 

ÖZELLIK 

91 min. 93 max. 
82 min. 
0.013 max. 
0.10 max. 

24.35 
49.57 
93- 110 

149. 163 

213 max. 

10 max. 
35 max. 
55.0. 63.4 
(B.O. 9.2 psi) 

öZELIK 

42.50 

171-204 
204.238 
243.282 
288.321 
304.349 
0.2. 0.5 

27 
Geri kalan 0/o 

2.0. 3.2 

TS 

TS 2431 •ı 

TS 2232 
TS 1755 
TS 1539 
TS 1232 

TS 1522 

TS 1448 

TS 

TS 2883 
TS 1232 

TS 1539 
TS 1522 

TS 1451 

1) Bu standard metninde atıf yapılan Türk Standardlarının numaraları metnin sonunda verilmiştir. 

3 



ÇIZELGE • 2 Denetlemelerde Aranacak Emlsyon Sınırları En Büyük Değerler 

-
Otomobil, Minibüs, Kamyonet 

Kirletici Emlsyon Kontrol Donanımlı 
-· --------. ---··· 

Emisyon Kontrol Donanımı 
Gazlar Taşıtlarda Olmayan Taşıtlarda 

(Emlayonlar) .. . --- ... .. . . -- . 
ı 1 Yüksek Düşük i Yüksek 
\ Düşük Hız ' Hız ve Rolantide i 

Hız ve ! Hız ve Rolantide . ve Yükte i 
1 

' ı Yükte Yük te ı Yük te 
ı ---- --~ --------- :----- -

Ul 
co %3 %2,5 

1 
%2 % 5.5 

' 
%3,5 %3 

i ı 
HC 290ppm 240ppm 220 ppm 700 ppm 

' 
450 ppm 450 ppm 

ı 1 
1 

ı i 

Dizei duman 
ı ı 

koyuluğu: . 
1 

Hız arttırımında 
i 

Zorlamada (aşırı ı 
i 
1 

yük düşük devir) ı 

! 
1 

: 
En fazla 

ı 1 -

Otobüs. Kamyon 

.. ----------· --- ---------- ----------
1 

Emisyon Kontrol ı Emisyon Kontrol 
1 
1 

Donanımlı 

! 
Donanımı Olmayan 

Taşıtlarda Taşıtlarda 

' 
ı 

% 40 % 40 

% 20 

% 50 % 50 

c: o 
~ 

m 
1\) .... 
~ 
~ 

-ı 

c:: 
::a ,.. 
C/) 

-ı 

)> 

z 
o 
)> 

::a 
t7 
r
)> 

;:o· 

-ı 
(/) 

~ 

~ -z 
~ 
:s 
.... 
CO: 
~~ 

' 
i 
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·~. 

ÇIZELGE • 4 Emisyon Test Dlnamometreslndekl Yük ve Hız Değerteri 

----·--· ~--··-· ··--- .... --·-·- -· 
ı Düşük Hız ı Yüksek Hız 

Taşıt Ağırlığı i 
kg. Hız (km) Yük (~p) 

' 
Hız (km) Yük (hp) 

-
1 

---

1270 kg. dan az 37 6 60 14 
' i 1 

i 
1270. 1725 kg. 48 9 72 23 ı 

! 
1 

1725 kg. dan fazla 53 11 79 29 ,i 

1 

ı 1 
ı 

1 
ı ı ı ı 
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Zaman Hız Zaman Hız Zaman Hız Zaman ı Hız 
Saniye) (Km/Saat) (Saniye) (Km/Saat) (Sııniye) (Km/Saat) (S;:niye) (Km/Saat) 

--··-··· - ·----. ... - -- --·---. ··--- . . -·· . . - ··-- ------ -· -· -- ı 
ı 

161 0.0 216 77.1 271 83.0 326 27.4 

162 0.0 217 78.1 272 83.4 327 :!4.9 

163 0.0 218 79.0 273 B3.a 328 20.1 

164 5.3 219 79.7 271!- 84.5 329 17.4 

165 10.6 220 80.5 275 85.3 330 12.9 

1e6 15.9 221 81.4 276 86.1 331 7.6 

167 21.2 222 82.1 277 86.9 332 2.3 

168 26.6 223 82.9 278 88.4 333 0.0 

169 31.9 224 84.0 279 89.2 334 0.0 

170 35.7 225 85.6 280 89.5 

ı 
335 0.0 

171 39.1 226 87.1 281 90.1 336 0.0 

172 41.5 227 87.9 282 90.1 337 0.0 

173 42.5 228 88.4 283 89.8 338 0.0 

174 41.4 229 88.5 284 88.8 339 0.0 

175 40.4 230 88.4 285 87.7 340 0.0 

176 39.8 231 87.9 286 86.3 341 0.0 

177 40.2 232 87.9 287 84.5 342 0.0 

178 40.6 233 88.2 288 82.9 343 0.0 

179 40.9 234 88.7 289 82.9 344 0.0 

180 41.5 235 89.3 290 82.9 345 0.0 

181 43.8 236 89.6 291 82.2 346 0.0 

182 42.6 237 90.3 292 80.6 347 1.6 

183 38.6 238 90.6 293 80.5 348 6.9 

184 36.5 239 91.1 294 80.6 34~ 12.2 

185 31.2 240 91.2 295 80.5 350 17.5 

186 28.5 241 91.2 296 79.8 351 22.9 

187 27.7 242 90.9 297 79.7 352 27.8 

188 29.1 243 90.9 298 79.7 353 32.2 

189 l9.9 244 90.9 299 79.7 354 36.2 

190 32.2 245 90.9 300 79.0 355 38.1 

191 35.7 246 90.9 301 78.2 356 40.6 

192 39.4 247 90.9 302 77.4 357 42.8 

193 43.9 248 90.8 303 76.0 358 45.2 

194 49.1 249 90.3 304 74 2 359 48.3 

195 53.9 250 89.8 305 72.4 360 49.6 

196 58.3 251 88.7 306 70.5 361 50.9 

197 60.0 252 87.9 307 68.6 362 51.7 

198 63.2 253 87.2 308 66.8 363 52.8 

199 65.2 254 86.9 309 64.9 364 54.1 

200 67.8 255 86.4 310 62.0 365 55.5 

201 70.0 256 86.3 311 59.5 

ı 
366 55.7 

202 72.6 257 86.7 312 56.6 367 56.2 

203 74.0 258 86.9 313 54.4 368 56.0 

204 75.3 259 87.1 314 52.3 369 55.5 

205 76.4 260 87.1 315 50.7 370 55.8 

206 76.4 261 86.6 316 49.2 371 57.1 

207 76.1 262 85.9 317 49.1 372 57.9 

208 76.0 263 85.3 318 48.3 373 57.9 

209 75.6 264 84.7 319 46.7 374 57.9 

210 75.6 265 83.8 320 44.3 375 57.9 

211 75.6 266 84.3 321 39.9 376 57.9 

212 75.6 267 83.7 322 34.6 377 57.9 

213 75.6 268 83.5 323 32.3 378 58.1 

214 76.0 269 83.2 324 30.7 379 58.6 

215 76.3 270 82.9 325 29.8 380 58.7 

9 
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Zaman Hız Zaman Hız Zaman Hız Zaman Hız 

(Saniye) (Km/Saat) (Saniye) (Km/Saat) (Saniye) (Km/Saat) (Saniye) (Km/Saat) .. 
. -···· - .. . ·- ····· -- .. ---····- .•.. .... 

601 35 4 656 35.7 711 36.2 766 0.0 

602 36.0 657 37.5 712 35.6 767 4.8 

603 36.2 656 39.4 713 36.5 768 10.1 

604 36.2 659 40.7 714 37.5 769 15.4 

605 36.2 660 41.2 715 37.8 770 20.8 

606 36.5 661 41.8 716 36.2 771 25.4 

607 38.1 662 42.0 717 34.8 772 28.2 

608 40.4 663 42.2 718 33.0 773 29.6 

609 41.8 664 42.2 719 29.0 774 31.4 

610 42.6 665 42.5 720 24.1 775 33.3 

611 43.5 666 42.6 721 19.3 776 35.4 

612 42.0 667 42.6 722 14.5 777 37.3 

613 36.7 668 41.8 723 10.0 778 40.2 

614 31.4 669 41.0 724 . 7.2 779 42.6 

615 26.1 670 38.0 725 4.8 780 44.3 

616 20.8 671 34.4 726 3.4 781 45.1 

617 15.4 672 29.8 727 0.8 782 45.5 

618 10.1 673 26.4 728 0.8 783 46.5 

619 4.8 674 23.3 729 5.1 784 46.5 

620 0.0 675 18.7 730 10.5 785 46.5 

621 0.0 676 14.0 731 15.4 786 46.3 

622 0.0 677 9.3 732 20.1 787 45.9 

623 o.o 678 5.6 733 22.5 788 45.5 

624 0.0 679 3.2 734 25.7 789 45.5 

625 0.0 680 0.0 735 29.0 790 45.5 

626 0.0 681 0.0 736 31.5 791 45.4 

627 0.0 682 0.0 737 34.6 792 44.4 

628 0.0 683 0.0 738 37.2 793 44.3 

629 0.0 684 0.0 739 39.4 794 44.3 

630 0.0 685 0.0 740 41.0 795 44.3 

631 o.o 686 0.0 741 42.6 796 44.3 

632 0.0 687 0.0 742. 43.6 797 44.3 

633 0.0 688 o.o 743 44.4 798 44.3 

634 0.0 689 o.o 744 44.9 799 44.4 

635 0.0 690 0.0 745 45.5 soo 45.1 

636 0.0 691 0.0 746 46.0 801 45.9 

637 o.o 692 0.0 747 46.0 802 48.3 

638 o.o 693 0.0 748 45.5 803 49.9 

639 0.0 694 2.3 749 45.4 804 51.5 

640 0.0 695 5.3 750 45.1 805 53.1 

641 0.0 696 7.1 751 44.3 806 53.1 

642 0.0 697 10.5 752 43.1 807 54.1 

643 0.0 698 14.8 753 41.0 808 54.7 

644 0.0 699 18.2 754 37.8 809 55.2 

645 0.0 700 21.7 755 34.6 810 55.0 

646 3.2 701 23.5 756 30.6 811 
. 54.7 

647 7.2 702 26.4 757 26.6 812 54.7 

648 12.6 703 26.9 758 24.0 813 54.6 

649 16.4 704 26.6 759 20.1 814 54.1 

650 20.1 705 26.6 760 15.1 815 53.3 

651 22.5 706 29.3 761 10.0 816 53.1 

652 24.6 707 30.9 762 4.8 817 52.3 

653 28.2 708 32.3 763 2.4 818 51.5 

654 31.5 709 34.6 764 2.4 819 51.3 

655 33.8 710 36.2 765 0.8 820 50.9 

11 
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Zaman Hız Zaman Hız Zaman Hız Zaman Hız 

(Saniye) (Km/Saat) (Saniye) (Km/Saat) (Saniye) (Km/Saat) (Saniye) (Km/Saat) 
--- __j 

·--·-· - - -- -- ... -····. --- --· ----- - . -- ·- -·· .. . ... 

1041 0.0 1096 8.0 1151 6.6 1206 20.6 

1042 0.0 1097 6.8 1152 1.3 1207 21.1 

1043 0.0 1098 4.2 1153 0.0 1208 21.1 

1044 0.0 1099 1.6 1154 0.0 
ı 

1209 22.5 

1045 0.0 

1 

1100 0.0 1155 
ı 

0.0 1210 24.9 

1046 0.0 1101 0.2 1156 
ı 

0.0 ı 1211 

ı 
27.4 

1047 0.0 1102 1.0 ı 0.0 
ı 

1212 29.9 ı 
1157 ' i ' 1 ' 

1043 0.0 1103 2.6 i 1158 ' 0.0 ı 1213 1 31.7 

1049 c-.o 1104 5.8 1159 0.0 ı 1214 ı 33.8 
1 1 

1050 0.0 1105 11.1 1160 0.0 1 1215 ! 34.6 

1051 0.0 1106 16.1 1.161 0.0 1216 35.1 

1052 0.0 1107 20.6 1162 0.0 1217 35.1 

1053 1.9 1108 22.5 1163 0.0 1218 34.6 

1054 6.4 1109 23.3 1164 0.0 1219 34.1 

1055 ~ 1.7 1110 25.7 1165 0.0 1 1220 34.6 

1056 17.1 1111 29.1 1166 0.0 1 1221 35.1 

1057 22.4 1112 32.2 1167 0.0 1222 35.4 

1058 27.4 1113 33.8 1168 0.0 1223 35.2 

1059 29.8 1114 34.1 1169 3.4 1224 34.9 

1060 32.2 1115 34.3 1170 8.7 1225 34.6 

1061 35.1 1116 34.4 1171 14.0 1226 34.6 

1062 37.0 1117 34.9 1172 19.3 1227 34.4 

1063 38.6 1118 36.2 1173 24.6 1228 32.3 

1064 39.9 1119 37.0 1174 29.9 1229 31.4 

1065 41.2 1120 ı 
38.3 1175 34.0 1230 30.9 

1066 42.6 1121 39.4 1176 37.0 1231 31.5 

1067 43.1 1122 40.2 1177 37.8 1232 31.9 

1068 44.1 1123 40.1 1178 37.0 1233 32.2 

1069 44.9 1124 39.9 1179 3S.2 1234 31.4 

1070 45.5 1125 40.2 1180 32.2 1234 28.2 

1071 46.1 1126 40.9 1181 26.9 1236 24.9 

1072 44.3 1127 41.5 1182 21.6 1237 20.9 

1073 43.5 1128 41.8 1183 16.3 1238 16.1 

1074 43.5 1129 42.5 1184 10.9 1239 12.9 

1075 42.3 1130 42.8 1185 5.6 1240 9.7 

1076 39.4 1131 43.3 1186 0.3 1241 6.4 

1077 36.2 1132 43.5 1187 0.0 1242 4.0 

1078 34.6 1133 43.5 1188 0.0 1243 1.1 

1079 

ı 
33.2 1134 43.5 1189 0.0 

ı 
1244 

ı 
0.0 

1080 29.0 1135 43.3 1190 0.0 1245 0.0 

1081 24.1 1136 43.1 1191 0.0 ı 
1246 ı 

0.0 

1082 19.8 1137 43.1 1192 0.0 1247 0.0 

1083 17.9 1138 42.6 1193 0.0 1248 0.0 

1084 17.1 1139 42.5 1194 0.0 1249 0.0 

1085 16.1 1140 41.8 1195 0.0 1250 0.0 

1088 15.3 1141 41.0 1196 0.0 1251 0.0 

1087 14.8 1142 39.6 1197 0.3 1252 1.6 

1088 14.0 1143 37.8 1198 2.4 1253 1.6 

1089 13.8 1144 34.6 1199 5.6 1254 1.6 

1090 14.2 1145 32.2 1200 10~5 1255 1.6 

1091 14.5 1146 28.2 1201 15.8 1256 1.6 

1092 14.0 1147 25.7 1202 19.3 1257 2.6 

1093 13.8 1148 22.5 1203 20.8 1258 4.8 

1094 12.9 1149 17.2 1204 20.9 1259 6.4 

1095 1 ı .3 1150 11.9 1205 20.3 1260 8.0 

13 
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ÇIZELGE • 6 Emisyon Test Dinamometreslnde Taşıt Ağır lıklarına Göre Yapılacak Ayariara Ait Tablo 

Taşıt Ağırlığı (kg) 
Test Için Eşdeğer Ağırlık 

Ayar Değeri (kw-80 km/sal kg 
··----·- -----

481 kg ma kadar 454 4.4 
482-538 510 4.6 
539-595 567 4.8 
596·652 624 5.0 
e53-708 680 5.3 
709·765 737 5.5 
766-822 794 5.7 
823-888 850 6.0 
889-935 907 6.2 
936-992 964 6.4 
993·1048 1021 6.6 

1049-1105 1077 6.8 
1106-1162 1134 7.0 
1163-1219 1191 7.2 
1220-1275 1247 7.4 
1276-1332 1304 7.8 
1333-1389 1360 7.7 
1390-1445 1417 7.9 
1446-1502 1474 8.0 
1603-1559 1631 8.2 
1560-1615 1588 8.4 
1616-1672 1644 8.6 
1673-1729 1701 8.6 
1730-1186 1758 8.8 
1787-1881 1814 9.0 
1882-1984 19,8 9.2 
1985-2097 2041 9.5 
2098-2211 2155 9.7 
2212-2324 2268 10.0 
2325-2438 2381 10.2 
2439-2608 2495 10.4 
2608 den fazla 2722 10.7 --

15 
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ı. Işbu protokolde taraflar lzmif.Büyük Şehir Belediye BaşkanltQl 
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ile TOrk Standardları 
. ( 

~~şkanlı~ı'dır. 
• 

Enstitüsü adınaıTürk Standardları EnstitOsU 

'i . ı 
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.. ) 

Aşa~ıdaki terimler, anlaşma metn~nde başka bir biçimde ifade 
edilrnedikçe belirtilen anlamları taşıyacaktır. 
1 

2.01. 11 BELEDIYE .. İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanlığı'dır. 

2 • O 2 • " E N S 1 ı T U 11 T ü r· k S t a n d a ni 1 a r ı E n s t i l ü s ü • d ü r . 

2 • O 3 • 11 ı Ş ll ı z ın i r o ü yü k Ş e h i, r O e l e d i ye s ı n ı r l a r ı i ç i n d e 
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tetklk, ölçüm, analiz .ve araştırmaların yapılmasıdır. 
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İzmir'deki motorlu ta~ılların egzos gaz ölçümlerinin yapılması. 
1' 

izmir'de motorlu til~ılların 2910 sayı\'ı Trafik Kanun Tüzüğünde sınırları 
' belirtilen gürültü ölçümlerinin yapıl~ası. 
ı. 

lzmir "BELEDIYE" sınırları içinde, BELEDIY[ ile ENSTlTU'nün uygun göreceği 
yerlere kurulacak atmosfer ölçüm ista~yonları ile hava kirliliği ölçUmleri-
nin yapı lması (Eınisyorı testleri) 

ı ı 
ı 
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"Ha.va Kirliliği Korılr·ol Yönetmeliği"nde belirtilen işletmelerin baca gazı 
anal izlerinin yapı lması. (Oaca gaz ı anal iz sic i 1 Def.) 

Sanayi işletmelerinde mevcut kazan yanma ve baca gazı kontrolu, Konutların 
ı 

kalorifer kazanları. korılrolü ve Oasınçlı Kapların Kontrolü. 

Binalarda asansörleriıı kontrolü. 

Deniz araçlarının tank ve sinline suyu kontrolleri. 

Deniz, akarsu, durgunsu, içme suyu vei çeşitli artık veya atıksularda kirlilik 
parametrelerinin analizinin yapılması. 

Çevreyi kirletmesi ıııulıt.eıııel her çeşit atık, artık, yakıt ve di~P.r kimyevi 
maddelerin ve bunları zararsız hale getirecek an":.=na ve diğer tesislerin 
proje ve yapılarının çalışmalannın mer'i mevzuata uygunluklarının kontrolu. 

', · Motorlu kara vasıt«larının egzos gazı ölçümleri, gUrültn ölçüml('ri ile deniz, 
·! 

a~arsu ve ~eşitli atıksulardaki kirlilik par~~etrelerinin ölçümleri ENSTlTU'nUn 

ÇlQli'deki veya diğer Laboratuvarlarında gerçekleştirilecektir •• 

Atmosfer öiçüm istasyonları OEI.EOiYE ile ENSTITU'nün birlikte belirleyece~i 
yerlerde kurulacaktır. 

Işletmelerin baca gazı analizlerinin yapılınası, işletmelere gidilerek yerinde 
ve tozluluk ölçümü için alıııarak baca gazı numunelerinin ENSTITU'nün Çi~ll'deki 
veya diQer Laboratuvarlarında değerlerıdirilmesiyle yapılacaktır. 

BELEDtYE ve ENSTİTÜ'nürı IJu amaçla yetl<;ile!ıdireceği elemanlar, ölçüm ve 
k9ntrolleri için gereklerini ve aciliyetini göz önüne alarak planlayacaklar, 
p~ogramı mevcut istek ve ihtiyaçları göz önüne alarak belirleyebilecekierdir. 

,. 
Hizmet giderlerinin nasıl karşılanacağ~ tarafların yapacağı ayrı protokol 

i~e tesbit edilir. 



.. ) 

4.01. ENSTlTU, BELEDIYE'ye kar~ı aşa§ıdaki llususları yerine getirmekle yükümlüdür. 
A) Protokol'de belirtilen hususlar için gerekli ve imk~nları dahilinde; 

Araştırma laboratuvarını kurmak, donatmak ve çalışmaların lŞ ALANLARI'nda 
aksamadan usulüne uygun olarak sürdürülebilmesi için yeterli hizmet per
soneli ile çalı~malar Için gerekli bilimsel ve teknik personeli saglamak. , 

. ı 

B) lŞ'le ilgili teknik personelin yurt içi ve yurt dışı eğitimlerini sağlamak. 

C) Protokol 'de yer .:;l.:ııı tcchizatın test veya çalışmaları sırasında kalibre 

ve ayar ~dilnıesini, analizlerde gerekebilecek her türlü miyar, kimyasal 

madde, çeşitli gaz v~ kalibrasyon cihaziarının ~t!min edilmesi ve yukart
daki analiz çalışmaları sırasındaki bakım ve bu işlemlerin yapılması 

için gerek}; ikınal Enstitü tarafından temin edilecektir. 

4.02. ENSTITü, lŞ'in y;ıpılınası için kendisine ait her türlü arsa, tesis, araç 
ve gereçlerden bedelsiz olarak OELEOlYE'nin yararlanmasına imk~n sağlaya

ca~ını taahhüt eder. 

4.03. ENSTITU, Yurt içi ve dışındaki IŞ'le ilhili gerekli araç, gereç, bilgi görUş 
al}şverlşl ve yurt dışı çeşitli kurulu~larla gerekil koordlnasybrn~ '·· 
sağlayacaktır. : · 

4.04. ENSTITU protakolOn yürürlüğe girmesind~~ sonra tesbit edilecek IŞ programına 
. j 

uygun olarak iŞ'e başlayacak ve yürüte~jktir. 
: 
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MADDE 5.0 ;--------

BELEDiYE'NIN SORUMLULUKLARI ---------------------------
' 5.01. 'BELEDIYE. protokol konusu lŞ'le ilgili olarak ve gereken gizlilik derece-

sinde muhafaza edilmek kaydıyla ENSTITU'nün gerekli görece~i haritaları, 
dökGman, bilgi ve doneleri ENSTlTU'ye verecektir. 

i 

5.02 •. BELEDiYE, tş•ıe i lgi ı i olarak devlet teşekkUl leri lle di~er özel ve kamu 
kuruluşları arasındaki gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlayacaktır. 

5.03. BELEDIYE. iŞ'in yapılması için kendisine ait her türlü arsa, tesis, araç 
ve gereçlerden bedelsiz olarak ENSTllU'nün yararlanmasına imk~n sa~layaca· 

ğını taahhüt eder. 

5.04. Bu hizmet için gerekli teknik dökü~antasyon ve bilgi merkezini T.S.E. nin 
tesbit ettiği esasla dallilinde, taraflar mUştereken kuracaktır. 

5.05. ENS'riTU, lŞ'in yürütülmesi esnasında DELEDIYE'oe mevciJt laboratuvar olana 
larından yararlanacaktır. ~ 

/'" 
5.06. BELEOlYE gerektiQinde ENSTITU'ye lŞ' in yOrütülmesi esnasında elindeki me\ 

teknik elemanlarlll imkarıları ölçüsünde yardımcı olacaktır. 

5.07. Taraflar bu maksat ve iŞ için derlenen ve değerlenen 
rızaları hilafına üçüncü kişilere açıklamıyacaklardır. , 
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bilgi ~e belgeler 
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