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DÜ ÜK EM SYONLU ve YÜKSEK VER ML

 
YEN B R KADEMEL DOLGULU BENZ N MOTORU

R. MEHD YEV*, D. BAYKA**, H. ARSLAN***, T. GÜDÜ****

Avrupa ülkelerinde 2005 y l ndan itibaren yürürlü e giren
Euro 4 emisyon standard otomobillerin egzoz gazlar ndaki
NO

x
, HC ve CO gibi zararl bile en miktarlar n n Euro 3

standartlar na göre yakla k 2 kat daha azalt lmas n
zorunlu hale getirmektedir. NO

x
, HC ve CO bile enlerinin yan

s ra CO
2 

miktar n n büyük bir oranda dü ürülmesi, dizel
motorlarda oldu u gibi benzin motorlarda da fakir yak t-
hava kar m n n (l=1,2-2,5) tüm yük rejimlerinde verimli
yanmas yla mümkündür. Bu da benzinli motorlar n fakir
kar mlarla çal mas n sa layan "kademeli dolgu"
prensibini yeniden gündeme getirmi tir. 70 ve 80'li y llarda,
otomobillerden kaynaklanan hava kirlili i problemini
çözmek için gündemde önemli yer tutan bu prensip, 3 yollu
katalitik dönü türücülerin etkin olarak kullan lmaya
ba lamas yla birlikte önemini yitirmi ancak emisyon
seviyelerinin azalt lmas konusunda meydana gelen son
geli melere kar  katalizatör teknolojisindeki geli melerin
yetersiz kalmas , CO

2
'nin zararl gaz bile enleri içine dahil

edilmesiyle birlikte, benzin motorlar n n güncel emisyon
seviyelerine uydurulmas için yap lan çal malarda yeniden
önem kazanm t r. Bu makalede, iki a amal yanma
mekanizmas n gerçekle tirmek için ODTÜ, TÜ ve TOFA 'ta
yap lan ve TÜB TAK taraf ndan desteklen çal malar sonunda
geli tirilmi "Çift Döngülü Yanma Odas " olarak
adland r lan yeni bir yanma mekanizmas hakk nda bilgi
verilmektedir. Ayr ca makalede konu çift döngülü yanma
odas n n uyguland 1.6 litre 8 valf tek noktadan püskürtmeli
protatip benzinli bir motorun TOFA 'ta gerçekle tirilen
motor bankosu ve laboratuvar test sonuçlar sunulmu tur.
Ad geçen bu yeni yöntem, motorun seri üretimi için mevcut
üretim teknolojisini büyük ölçüde de i tirmeden mevcut
motorlar üzerinde uygulanmas na imkan sa lamaktad r.
Anahtar sözcükler: Kademeli dolgulu motorlar, iki a amal
yanma mekanizmas , egzoz emisyonlar , yak t tüketimi.

In European countries, NO
x
, HC and CO exhaust gases emit-

ted from automobiles have been forced to reduce approxi-
mately two times by Euro 4 emission regulations according
to Euro 3 regulations since 2005. CO

2 
gas levels can be re-

duced simultaneously together with NO
x
, HC and CO emis-

sions by efficient combustion of lean air-fuel mixtures (l=1.5-
2.5) in all loading regimes as in diesel engines and this be-
comes stratified charge combustion principle again popu-
lar. Because it provides lean mixture combustion in gasoline
engines. In 70's and 80's, while stratified charge principle
had been occupied an important role in the reduction of air
pollutant gasses emitted from automobiles, it has been lost
its importance with introduction of three-way catalytic con-
verters. But nowadays, since development of catalytic con-
verter technologies has not been enough to satisfy request
standards and including of CO

2 
among other hazardous

emission gasses, stratified charge principle has became again
popular. In this study, a new combustion mechanism called as
"Twin Swirl Combustion Chamber" developed by METU, ITU
and TOFA collaboration with support of TUBITAK to sat-
isfy two-stage combustion is presented. Also, engine bench
and emission laboratory test results of prototype 1.6 liter 8
valves single point injection (SPI) gasoline engine that has
been produced with twin swirl combustion chamber cylinder
head are explained.
Keywords: Stratified charge engines, two-stage combustion
mechanism, emissions, fuel consumption
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G R

enzinli motorlarda yak t tüketiminin daha fazla olmas ,
s k t rma oran n n optimum de erlerinden dü ük olmas ndan
ve k smi yük rejimlerinde dizellerde oldu u gibi çok fakir

kar mlar n kullan lamamas ndan kaynaklanmaktad r. Bu problemin en
önemli çözüm yollar ndan biri benzinli motorlar n fakir kar mlarla
çal mas n sa layan "kademeli dolgu" (Stratified Charge) prensibidir.
Birçok otomobil firmas (GM, Ford, Texaco, Wolkswagen, BMW, Fiat,
Honda, Mitsubishi, Toyota vb.) bu prensiple çal an farkl motor örnekleri
üretmelerine ra men, günümüze dek klasik motorlar gibi yayg n olarak
üretilememi tir.  

Kyoto protokolüne esasen Avrupa Birli i ülkelerinin ald karar
gere ince yürürlü e girmi olan Euro 4 standard ile birlikte,
karbondioksit (CO

2
) gaz da kirleticiler aras na dahil edilmi ve 2008

y l na dek bu gaz n %25-30 oran nda azalt lmas öngörülmü tür. NO
x
,

HC ve CO bile enlerinin yan s ra CO
2 

miktar n n büyük bir oranda
dü ürülmesi, dizel motorlar nda oldu u gibi, benzinli motorlarda da
fakir yak t-hava kar mlar n n ( =1,2-2,5) kullan lmas n sa layan
"kademeli dolgu" prensibini, 20.yüzy l n 70 ve 80'li y llar nda oldu u
gibi, yeniden gündeme getirmektedir. Bellidir ki, otomobillerden
kaynaklanan hava kirlili i ve yak t tasarrufu problemini çözmede
gündemde önemli yer tutan bu prensip, 3 yollu katalitik dönü türücülerin
etkin olarak kullan lmaya ba lamas yla birlikte önemini yitirmi , ancak
emisyon seviyelerinin azalt lmas konusunda meydana gelen son
geli melere kar katalizatör teknolojisindeki geli melerin yetersiz
kalmas , CO

2
'nin zararl gaz bile enleri içine dahil edilmesiyle birlikte,

benzinli motorlar n güncel emisyon seviyelerine getirilmesi için yap lan
çal malarda yeniden önem kazanm t r. 40 y l a k n bir süredir,
motordaki kademele tirilmi yak t-hava kar m n n "iki a amal yanma
mekanizmas " ile yak lmas konusunda AzTÜ'de Prof. Dr. R.
MEHD YEV 'in yönetiminde eski Sovyetler Birli i' nin çe itli bilimsel
ve sanayi merkezleri ile i birli i kapsam nda yap lm pek çok teorik ve
deneysel çal malar sonras nda, bu yöntemin hem yanma verimlili inin
yükseltilmesi, hem de kirletici gaz emisyonlar n azalt lmas aç s ndan
önemli avantajlara sahip oldu u aç klanm t r. ki a amal yanma
mekanizmas n gerçekle tirmek için M SAG G-33 Nolu TÜB TAK
projesi olarak (proje yürütücüsü Prof. Dr. A.D.BAYKA) ODTÜ, TÜ
ve TOFA 'ta yap lan çal malar sonucunda "Çift Döngülü Yanma Odas "
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olarak adland r lan yeni bir yanma oda konstrüksiyonu
geli tirilmi ve TOFA ad na Uluslararas patent ba vurusu
yap lm t r. Söz konusu çift döngülü yanma odas n n
uyguland 1,6 litre 8 supapl tek noktadan enjeksiyonlu
ilk prototip benzinli bir motorun TOFA 'ta gerçekle tirilen
dinamometre-deney sonuçlar  performans ve verimlilik
aç s ndan olumlu olmu ve ad geçen bu yeni yöntem,
motorun seri üretimi için mevcut üretim teknolojisinde
az bir de i iklikle mevcut motorlar üzerinde
uygulanmas na imkan verdi i tespit edilmi tir. A a da
"kademeli dolgu" prensibini gerçekle tirmi birkaç önemli
örnek, çift döngülü iki a amada yanma mekanizmas ve
TOFA 'ta motorun dinamometredeki deneyleri yap lm
ilk prototip kademeli dolgulu motor hakk nda bilgiler
sunulmaktad r.

KADEMEL DOLGULU MOTORLARIN
BAZI ÖRNEKLER

Kademeli dolgu prensibi ilk kez Ricardo taraf ndan
uygulanm t r (Ricardo, 1922). Kademeli dolgu
uygulamas nda mevcut motorlardan farkl olarak ate leme
bujisi etraf nda zengin, yanma odas n n di er bölgelerinde
ise fakir yak t-hava kar m sa lanmal d r. Bu amaçla
Rikardo taraf ndan iki tip kademeli dolgulu motor emas

( ekil 1.) önerilmi tir; 1918 y l nda yak t-hava kar m ,
klasik buji ate lemeli motorlar nda oldu u gibi, silindirin
d nda (emme manifoldunda) olu an ve alev demetiyle
ate lemeli kademeli dolgulu motor (Pre-chamber Torch
Ignition Stratified Charge Engine), 1940 y l nda ise hava-
yak t kar m , dizel motorlar nda oldu u gibi, silindirin
içinde olu an veya yak t direkt yanma odas na püskürtmeli
motor (Direct Injection SI Engine - GDI). Her iki emada
buji etraf nda zengin kar m olu turmak için küçük hacimli
yard mc bir ön yanma odac mevcuttur. Günümüze
dek çe itli otomobil üreticileri (GM, Ford, Texaco,
Wolkswagen, BMW, Fiat, Honda, Mitsubishi, Toyota vb.)
taraf ndan a rl kl olarak GDI tipli birçok örneklerinin
geli tirilmesine ra men, klasik motorlar gibi kademeli
dolgulu motorlar n seri üretimleri yap lmam t r. Bunun
sebebi tüm yük ve h z rejimlerinde ön yanma odac ndaki
buji etraf nda kolayl kla tutu abilen zengin kar m
olu turulamamas ve fakir kar m güvenilir bir biçimde
yak lamamas d r. Bu sorunlar belli bir biçimde çözmek
için 1970-80 y llar nda AzTÜ'de Gorki  Otomotiv
Fabrikas (GAZ) ile üniversite - sanayi i birli i kapsam nda
yap lm çal malar sonucu olarak GDI tipli yeni bir mo-
tor önerilmi tir (Kerimov ve Mehdiyev, 1978; Kerimov
ve Mektiyev, 1981). emas ve foto raf ekil 2'de
gösterilen AzTÜ-GAZ motorun farkl ay rt edici özelli i 

ekil 1.  Yak t-Hava Kar m Silindirin D nda (a, 1918 Y l ) ve çinde (b, 1940 Y l ) Olu turulan Kademeli
Dolgulu H.R.Rikado Motorlar

a) b)
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ön yanma oda hacmini takip ederek direkt ana yanma

odas na püskürtülen benzinin kinetik enerjisi ek bir

kanaldan ( ekil 2'de 15) belli bir miktar havan n silindirden

ön odac na geçmesinin sa lanmas d r. Püskürtülen yak t

miktar art kça ön yanma odac na silindirden emilen hava

miktar da artmaktad r. Bu durum ek bir yard mc sistem

(örne in, birçok kademeli dolgulu motorlarda oldu u gibi

ek emme supap ) kullan lmadan ana yanma odas n n %3-

5'i kadar hacmi olan ön odac n art k gazlar n n

süpürülmesine ve bile imi tüm yük rejimlerinde yakla k

1
=0,6-0,7 aral nda de i en zengin kar mla

doldurulmas na imkan vermektedir. Bu konstrüksiyonla

benzinin püskürtülme zaman na ba l olarak ana yanma

odas ndaki yak t-hava kar m n istenilen kademele tirilme

derecesini elde etmek mümkündür.  

ekil 3'te strok hacmi 2,4 Litre 4 silindirli ilk prototip

AzTÜ-GAZ motorun yük karakteristi i gösterilmi tir.

Kar la t rmak için burada 70 li y llarda Honda firmas

taraf ndan piyasaya sürülmü karbüratörlü ön ate leme

odac olan 4 silindirli bir "1200-CVCC" motorun da yük

karakteristi i verilmi tir. Her iki motorda s k t rma oran

=7,7. Kar m ön odac n n alev huzmesiyle ate lenen

her iki motorun birbirinden fark , ate leme an nda "1200-
CVCC" motorunda silindirde kar m tam homojen
durumunda (karbüratör homojen kar m olu turur),
AzTÜ-GAZ motorunda ise ön odac ktan ç kan alev
huzmesi boyunca kar m n k smen kademele tirilmi
durumunda (benzin emme sürecinin ikinci yar s nda
püskürtüldü ü için) olmas ndad r. Bu durum yanma
sürecinin etkinli ini art rarak, motorun tüm yük
rejimlerinde daha fakir kar mlarla çal mas na imkan
vermi tir. Örne in, "1200-CVCC" motorunda maksimum
fakirle me =1,2 oldu u halde, AzTÜ-GAZ motorunda

=1,4'e ula m t r. Bunun neticesinde AzTÜ-GAZ motoru
daha verimli çal arak özgül yak t tüketimi (b

e
)

min
=200 g/

BGSaat seviyesine dek dü mü tür ("1200-CVCC"
motorunda (b

e
)

min
=225 g/BGSaat olmu tur).

Yak t direkt olarak silindire püskürtüldü ü için gaz

kelebe inin tam aç k durumunda motorun emme

manifoldunda vakumun ( p
k 
mmHg) bir miktar dü mesi

AzTÜ-GAZ motorun volümetrik veriminin artmas na,

motor performans n n - ortalama efektif bas nc n n ise

p
me

=7,3'ten 9,2 bara dek yükselmesine (%20) sebep

olmu tur.

 

ekil 2. GDI tipli AzTÜ-GAZ Motoru.
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  Söz konusu AzTÜ-GAZ konstrüksiyonunda benzinin
s k t rma strokunda püskürtülmesiyle yak t-hava
kar m n maksimum kademele tirilmesinin etkinli i de,
dizel motoru ile kar la t r larak, incelenmi tir. Bu
deneylerle tespit edilmi tir ki, benzini s k t rma strokunda
yanma odas na püskürterek hem ana yanma odas nda
kar m n maksimum kademele tirilmesi, hem de benzinin
s narak kimyasal aktif hale gelmesine yeterince zaman

kalmad ndan dolay yüksek s k t rma oran nda vuruntu
olay n n önlenmesi mümkündür. Deneylerde normal ben-
zin kullan lmas na (oktan say s 93) ra men, motorun
s k t rma oran =11,7 dek art r labilinmi tir.  

ekil 4'te temel boyutlar S/D =140/125 mm olan
tek silindirli bir dizel motorun hem dizel ( =15), hem de
kademeli dolgu (GDI, =11,7) prensibi ile çal mas ndan
elde edilmi yük karakteristi i gösterilmi tir (Kerimov ve
Mektiyev, 1978). ekilden görüldü ü gibi, yak t-hava
kar m n n maksimum kademele tirilmesi ve s k t rma

oran n n yükseltilmesiyle GDI motorun tüm yük
rejimlerinin kontrolü, dizel çevriminde oldu u gibi,
HFK'n n geni s n rlarda de i mesiyle ( =1,1...4,1),
ba ka bir deyi le çok fakir kar mlar kullan larak mümkün
olmu tur. Bunun yan s ra motorun gücü de ayn is
koyulu u (D = 4,5 Bosch ölçe i) art nda %20 ye kadar
artm t r (ortalama efektif bas nç p

me
=0,60 tan 0,74

MPa'la kadar artm ). CO emisyonu %0,2...0,25 ten fazla
olmamakta, fakat NO

x
 emisyonu dizel çevrimindekinden

bir miktar daha fazla olmaktad r (NO
x 

= 0,85...3,6 mg/
l). K smi yüklerde (p

me 
< 0,6 MPa ) HC emisyonu da

GDI motorunda dizele göre yüksek olmaktad r ( p
me 

=
0,2 MPa yüke kar l k HC = 450 ppm de erine
ula maktad r). Tam yük rejiminde ise her iki motor için
HC yakla k ayn (40 ppm) seviyededir. Yani GDI motorun
en önemli eksikli i, egzoz gazlar ndaki HC ve NO

x

emisyonlar n n fazla olmas d r. HC emisyonunu fazla
olmas n n sebebi, s k t rma i leminde silindire püskürtülen
(püskürtme avans aç s ÜÖN'dan 90°KMA önce) yak t
damlac klar n n tam olarak buharla p hava ile
kar amamas ve çok fakir kar mlarda (

 

> 2,0) alev
cephesinin so uk cidara yak n böl elerde sönmesidir.
Motorun k smi yüklerde çok fakir kar mlarda
çal mas na ra men, egzoz gazlar nda dizel motorlar nda
oldu u gibi NO

x 
emisyonlar n n fazla olmas ilginçtir. Bu

durum, homojen kar mlarla çal an motorlarda NO
x

olu um teorisiyle izah edilememektedir. Çünkü  >1,35
olan homojen kar m n yanma sonu s cakl azotun
oksitlenmesi için yetersiz oldu undan sadece NO

x 
nun

meydana gelmemesi gerekir. GDI halinde NO
x

emisyonunun fazla olma sebebini Y.Zeldovich' in
difüzyonlu yanma üzerine yapt teorik çal malara
(Zeldoviç, 1984) dayanarak aç klamak mümkündür. Bu
çal malara göre, önceden birbirlerine kar mam yak t
buharlar yla hava, sadece yanma zaman kar rsa yanma
sonu s cakl ve yanma ürünleri stokyometrik homojen
kar m n (

 

=1) yanmas sonucunda olu an s cakl k ve
yanma ürünleriyle ayn olur. GDI motorlar nda, dizel
motorlar nda oldu u gibi kar m n olu umu ve yanmas
aras nda çok az bir zaman fark oldu undan yanma prosesi
difüzyonlu yanma kanunlar na uymaktad r. Buna göre de
çok fakir kar mlar kullan ld nda bile yanma bölgesinde
yerel s cakl n, stokiyometrik kar m n yanmas nda

 

ekil 3. AzTÜ-GAZ (______) ve "Honda-1200-CVCC"
(------) Motorlar n Yük Karakteristiklerin Kar la t r lmas
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oldu u gibi, yüksek olmas ndan dolay NO
x 

emisyonu
artar ve s cakl k daha sonra dü se bile NO

x
'ler dondu u

seviyede kal r.  

Bilindi i gibi, Mitsubishi firmas 1996 y l ndan itibaren
GDI tipli yeni motorunu piyasaya sürmü tür [5]. Bu
motorda zengin kar mla beslenmesi zor oldu u için ön
yanma odac kald r lm ve piston içerisindeki yanma
odas öyle ekillendirilmi tir ki, yüksek bas nçla silindire
püskürtülen yak t damlac klar tüm yük rejimlerinde
ate leme bujisi taraf na yönlendirilerek zengin kar m
olu mas n sa lamaktad r. Yak t n silindire püskürtüldü ü
an yük rejimine ba l olarak elektronik kontrollü enjektörün

yard m ile de i ir. Tam yüklerde silindirde homojen
kar m olu turmak için yak t emme zaman nda, k smi
yüklerde ise kademeli dolgu olu turmak için s k t rma
zaman nda püskürtülmektedir. Yüke ba l olarak HFK
= 1,0...3,5 aras nda de i ir, böylece motor yüksek
performansl ve ekonomik olmaktad r. Fakat AzTÜ-GAZ
motorunda oldu u gibi, Mitsubishi motorunda da egzoz
gazlar ndaki HC ve NO

x 
emisyonlar yüksek olmaktad r.

Bu kirleticilerin standart de erlerini a mamak için firma
iki tip katalizatör (NO

x 
için absorbsiyon uygulamas ve

katalizatör ile parçalanma, HC ve CO için ise katalizatörlü
oksidasyon) kullanmak zorunda kalm t r. Bu durum ve

ekil 4. Benzini S k t rma Sürecinde Püskürtülen AzTÜ-GAZ ve Dizel Motorlar n Yük Karakteristiklerinin

Kar la t r lmas
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dizel motorlar ndaki Common Rail sistemine benzer
elektronik donan m ve yaz l ml yak t püskürtme sisteminin
kullan lmas motorun maliyetini önemli derecede
art rd ndan dolay yayg nla amamaktad r.

Ç FT DÖNGÜLÜ KADEMEL DOLGULU
YANMA MEKAN ZMASI

Yukar da esas sonuçlar özetle anlat lan 40 y l a k n
bir süre içerisinde AzTU'da kademeli dolgulu motor
konusu ile il ili yap lm bilimsel çal malarla verimli ve
ultra dü ük emisyonlu benzin motorun geli tirilmesi için
yak t-hava kar m olu umu ve yak lmas n n temel artlar
belirlenmi tir:

1) Bujinin yerle tirildi i ve YO hacminin yakla k
%50'ni kapsayan bölgesinde buharla m yak tla havan n
olu turdu u zengin  ( =0,6-0,8) kar m n, di er
bölgesinde ise sadece havan n yer almas yla kar m en
yüksek kademele tirilme durumuna getirmek ve bu
kar m n ki A amada Yanma Mekanizmas ile yak lmas n
gerçekle tirmek;

2) Yak t n s v faz yla silindirin veya YO's n n
nispeten so uk cidarlar n n yanmadan önce temasta
bulunmas n ve alev cephesinin YO cidarlara yak n
bölgelerde sönmesini önlemek.

Bu artlar sa lamak için "Çift Döngülü Yanma Odas "

("MR-Proses") adlanan yeni bir yöntem önerilmi tir

(Mehdiyev, 1979; Mehdiyev ve Wolanski, 2000). emas

ekil 5'te gösterilmi bu yöntemin özelli i YO

geometrisinin "8"e benzeyen iki e it bölgeye ayr lmas d r.

Emme ve s k t rma süreçlerinde yanma odas n n bu

bölgelerinde birbirinin tersine ayn h zda dönen iki

türbülansl hareket olu turulur. Yanma odas n n buji

yerle en bölgesinde bile imi =0,6...0,8 aras nda de i en

zengin kar m, di er bölgesinde ise sadece hava yer

almaktad r. Her iki döngü ayn h z ve momentumla

döndüklerinden ate leme an na dek birbirleriyle

kar amamaktad r. Dolay s yla motorun tüm çal ma

rejimlerinde yak t-hava kar m n n kademele tirilme

derecesi en yüksektir. Döngüler emme zaman ndan

itibaren gerçekle tirildi i için yak t-hava kar m n da bu

süreçte silindirin d nda (manifoltta) olu turmak, böylece

günümüzde seri üretimi yayg nla m elektronik

püskürtme sisteminden (hatta karbüratörden) yararlanmak

mümkündür. Böylece bir taraftan GDI tipli motorlarda

uygulanan çok pahal ve özel yak t püskürtme sistemine

burada gerek kalmamakta, di er taraftan ise benzin

silindire de il, manifolda veya emme kanal na

püskürtüldü ü için yak t n s v faz yla silindirin so uk

cidarlar n n temas önlenmektedir. Bu ise önemli bir faktör

olarak ki Döngülü Yanma Odas yla çal acak kademeli

dolgulu motorun maliyetini ve HC emisyonunu dü üren

önemli bir avantajd r.

ki Döngülü Yanma Odas n n di er bir avantaj , ben-

zin direkt olarak silindire püskürtülmese de, s k t rma

oran n vuruntu olu madan optimum seviyelerine dek

( =11...12) art r labilmesidir. Birinci a amada zengin

kar m n ( =0,6-0,8) yak lmas ile olu an eksik yanma

ürünlerin (CO ve H
2
), ikinci a amada h zla dönen

türbülansl ortamda yanabilmesi nedeniyle vuruntu olay

önlenmektedir.

Yanma sürecinin iki a amada gerçekle tirilmesi NO
x

emisyonunu dü ürmek için de avantajl d r. Birinci a amada

zengin kar m yak ld için yeterli oksijenin olmamas ,

s cakl n ise dü ük olmas NO
x 

olu umunu engeller.

kinci a amada ise eksik yanma ürünleri olan CO ve H
2
'nin

a r h zl yanabilmesi sebebinden azotun oksitle mesi için
ekil 5. Çift Döngülü Yanma Odas nda ki A amal

Yanma Mekanizmas n n emas
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yeterli zaman kalamad ndan NO
x 

dü ük miktarda

olu abilmektedir. Bu yöntemin di er bir avantaj , al lm

YO'da so uk cidarlarda kaç n lmaz olan alev cephesinin

sönme olay n n burada önlenebilmesidir. Bunun sebebi,

ekil 5'ten de görüldü ü gibi, yanma olay n n birbirinin

tersine dönen türbülansl ortamda gerçekle tirilmesiyle alev

cephesi YO'n n sa ve sol cidarlar ndan yanmam kar m

s y r p odan n merkezine - en s cak bölgeye sürükleyerek

oksitlenme reaksiyonlar n sönmeden devam edebilmesidir.

Böylece, "MR-Proses" yöntemi, bir taraftan motorun tüm

yük rejimlerinde genel bile imi fakir olan ( >1,1...2,5)

en yüksek derecede kademele tirilmi yak t-hava

kar m n ki A amada Yanma Mekanizmas ile yak lmas ,

di er taraftan ise yüksek s k t rma oran n n ( =11...12)

kullan labilmesi ve alev cephesinin sönme olay n n

önlenmesi gibi temel artlar n yerine getirilmesi ile verimli

ve ultra dü ük emisyonlu motor geli tirme imkan

sa lamaktad r.  

ki a amal yanma mekanizmas n gerçekle tirmek

için M SAG G-33 Nolu TÜB TAK projesi olarak (proje

yürütücüsü Prof. Dr. A.D.BAYKA) ODTÜ, TÜ ve

TOFA 'ta yap lan çal malar sonunda "Çift Döngülü

Yanma Odas " olarak adland r lan yeni bir yanma oda

konstrüksiyonu geli tirilmi ve TOFA ad na Uluslararas

patent ba vurusu yap lm t r. ekil 6'da Çift Döngülü

YO'n n ekili gösterilmi tir. lk prototip olarak kademeli

dolgulu TOFA 1,6 litre 8 supapl motorun mevcut tek

noktadan enjeksiyonlu yak t besleme sistemi muhafaza

edilmi , s k t rma oran ise sadece 1 birim ( =9,2 den

10,2 dek) art r lm t r. ekil 7'de bu motorun TOFA 'ta

gerçekle tirilmi banko test sonuçlar gösterilmi tir. Bu

ekilden görüldü ü gibi, testler performans ve verimlilik

aç s ndan olumlu sonuçlanm t r; Motor Gücü 67 den 75

BG dek (%12) ve Maksimum Momenti 10' dan 12 kgm

dek (%20) artm , Özgül Yak t Tüketiminin minimum

de eri ise 210 'dan 187 g/BGh dek (%12) azalm t r. Ad

geçen bu yeni yöntem, motorun seri üretimi için mevcut

üretim teknolojisinde küçük bir de i iklikle mevcut

motorlar üzerinde uygulanmas na imkan sa layaca da

tespit edilmi tir.

Yap lm testlerle ilk prototip olarak üretilmi motorda

yanma odas n n iyi so utulmamas , volumetrik veriminin

bir miktar dü üklü ü, yak t-hava kar m n n

kademele tirilmemesi gibi bir tak m kusurlar n

aç klanmas n n yan s ra, motorun performans ve emisyon

de erlerini daha da iyile tirmek için büyük bir potansiyelin

oldu u kanaatine de var lm t r. Bu amaçla silindirler

kapa n n yeni versiyonunun tasarlanmas ve motorun

otomobil üzerinde s k-s k kar la t geçici rejimlerinde

Tek Noktadan Enjeksiyonlu sistemin yak t tüketimi ve

egzoz gaz emisyon de erlerine negatif etkisini aradan

kald rmak için günümüzde yayg n olarak kullan lan Çok

Noktadan Enjeksiyonlu sistemin uygulanmas

öngörülmü tür.

ekil 6. Çift Döngülü Yanma Odas
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ekil 7. TOFA Motorun Güç, Moment ve Yak t Tüketimi Grafikleri.
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SONUÇ

1. 40 y l a k n bir süre içinde kademeli dolgulu
motorlar konusunda AzTÜ'de elde edilmi deneyime
dayanarak, M SAG G-33 Nolu TÜB TAK projesi
çerçevesinde ODTÜ, TÜ ve TOFA 'ta yap lm motor
modernizasyon çal malar sonucunda "Çift Döngülü
Yanma Odas " olarak adland r lan yeni bir yanma oda
konstrüksiyonu geli tirilmi ve TOFA ad na Uluslararas
patent ba vurusu yap lm t r.

2. Söz konusu çift döngülü yanma odas n n
uyguland 1,6 litre 8 supapl tek noktadan enjeksiyonlu
ilk prototip benzinli bir motorun TOFA 'ta gerçekle tirilen
motor dinamometresi deneyleri performans ve verimlilik
aç s ndan olumlu sonuçlanm ve ad geçen bu yeni
yöntem, motorun seri üretimi için mevcut üretim
teknolojisinde küçük bir  de i iklikle üretilmekte olan
motorlarda uygulanmas na imkan sa layaca tespit
edilmi tir.

3. Motorun performans ve yak t tüketiminde %10-
15'e varan iyile tirilmeler sa layarak egzoz gaz emisyon
de erlerini EURO - 4 standard seviyesine ula t rmak
amac yla modernizasyon çal malar n sürdürülmesi
kanaatine var lm t r.
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