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PETROLPETROL
Petrol sPetrol söözczcüüğğüü, , LatinceLatince’’dede tataşş anlamanlamıına gelen na gelen petrapetra ile yaile yağğ
anlamanlamıına gelen na gelen oleumoleum ssöözczcüüklerinden oluklerinden oluşşmumuşştur (tur (PetraPetra oleumoleum= = 
Petrol).Petrol).
Petrol halk arasPetrol halk arasıında, yalnnda, yalnıız belirli bir yakz belirli bir yakııttıı ((BenzinBenzin, , GazyaGazyağığı, , DizelDizel
-- MotorinMotorin , , Motor yaMotor yağığı, , FuelFuel oiloil) olarak bilinmesine ra) olarak bilinmesine rağğmen, aslmen, aslıında nda 
petrol kelimesi dopetrol kelimesi doğğal halde bulunan ve yeraltal halde bulunan ve yeraltıından ndan ççııkarkarıılan lan 
iişşlenmemilenmemişş ham petrol anlamham petrol anlamıına gelmektedir.na gelmektedir.
Petrol, Petrol, hidrokarbonlarhidrokarbonlarıınn karkarışıışımmıından meydana gelmindan meydana gelmişş olup, her olup, her 
zaman sabit bir zaman sabit bir kimyevikimyevi bilebileşşimi yoktur. Doimi yoktur. Doğğal al akaryakakaryakııtt olan ham olan ham 
petrol, bulundupetrol, bulunduğğu memleketlere gu memleketlere gööre dere değğiişşen bileen bileşşimler gimler göösterir. sterir. 
ÖÖrnerneğğin; in; AmerikaAmerika'da 'da öözellikle zellikle PennsylvaniaPennsylvania bböölgesinde lgesinde ççııkarkarıılan lan 
petroller genellikle petroller genellikle hidrokarbonhidrokarbon ssıınnııffıından olan ndan olan bilebileşşikleriikleri, , RusyaRusya
petrolleri, kpetrolleri, kööttüü kokulu kokulu naftennaften ssıınnııffıından bilendan bileşşikleri; ikleri; RomanyaRomanya
petrolleri ise bu ikisinin bir petrolleri ise bu ikisinin bir karkarışıışımmıınnıı iiççerir.erir.
ÇÇeeşşitli tipteki petrollerin spesifik aitli tipteki petrollerin spesifik ağığırlrlııklarklarıı 0,800,80--0,96; alevlenme 0,96; alevlenme 
noktalarnoktalarıı 1515--120 120 oCoC ve ortalama ve ortalama ııssııtma kuvvetleri 10,500 tma kuvvetleri 10,500 
calcal//kg'dkg'dıırr. Ortalama . Ortalama elementelelementel bilebileşşimleri ise; imleri ise; karbonkarbon %84, %84, 
hidrojenhidrojen %12, %12, oksijenoksijen %1 olup %1 olup ççok az miktarda da ok az miktarda da kküükküürtrt
bulunur. bulunur. TeksasTeksas ve ve KaliforniyaKaliforniya petrollerinde kpetrollerinde küükküürt dirt diğğerlerine erlerine 
oranla fazladoranla fazladıır.r.



Kimyasal oluKimyasal oluşşumuumu
OktanOktan, petrolde bulunan bir , petrolde bulunan bir hidrokarbondurhidrokarbondur. . ÇÇizgiler izgiler kovalentkovalent babağğ, , 
siyah ksiyah küüreler reler karbonkarbon ve beyaz kve beyaz küüreler reler hidrojendirlerhidrojendirler..
PetrolPetrolüün kimyasal yapn kimyasal yapııssıı farklfarklıı uzunluklardaki uzunluklardaki hidrokarbonhidrokarbon
zincirlerinden oluzincirlerinden oluşşur. Bu zincirler, petrolur. Bu zincirler, petrolüün arn arııttıım sm süürecinde, recinde, 
damdamııtmatma sayesinde ayrsayesinde ayrışışttıırrııllııp p benzinbenzin, , jet yakjet yakııttıı, , kerosenkerosen gibi gibi 
üürrüünler elde edilir.nler elde edilir.
Bu Bu alkanlaralkanlarıınn genel ggenel göösterimi CnH2n+2 bisterimi CnH2n+2 biççimindedir. imindedir. ÖÖrnerneğğin in 
benzindebenzinde yaygyaygıın olarak bulunan n olarak bulunan 2,2,42,2,4--TrimetilpentanTrimetilpentanıınn ifadesi: ifadesi: 
C8H18 biC8H18 biççiminde olup oksijen ile iminde olup oksijen ile ııssııverenveren tepkimesi tepkimesi şşööyledir:yledir:
C8H18(s) + 12.5O2(g) C8H18(s) + 12.5O2(g) →→ 8CO2(g) + 9H2O(g) + 8CO2(g) + 9H2O(g) + ııssıı
PetrolPetrolüün veya benzinin kn veya benzinin kıısmsmıı yanmasyanmasıı karbon monoksitkarbon monoksit ve/veya ve/veya 
nitrik asitnitrik asit gibi zehirli gazlargibi zehirli gazlarıın yayn yayıımmıına yol ana yol aççar.ar.
C8H18(s) + 12.5O2(g) + N2(g) C8H18(s) + 12.5O2(g) + N2(g) →→ 6CO2(g) + 2CO(g) + 2NO(g) + 6CO2(g) + 2CO(g) + 2NO(g) + 
9H2O(g) + 9H2O(g) + ııssıı
Petrol, yPetrol, yüüksek ksek ııssıı ve/veya basve/veya basıınnçç ortamortamıında, nda, ııssııalanalan tepkimeler tepkimeler 
sonucunda olusonucunda oluşşur. ur. ÖÖrnerneğğin in kerojenkerojen farklfarklıı uzunluklardaki uzunluklardaki 
hidrokarbonlarahidrokarbonlara bbööllüünebilir:nebilir:
CH1.45 (k) + CH1.45 (k) + ııssıı →→ .663CH1.6 (s) + .076CH2 (s) + .04CH2.6 (g) .663CH1.6 (s) + .076CH2 (s) + .04CH2.6 (g) 
+ .006CH4 (g) + .012CH2.6 (k) + .018CH4.0 (k) + .185CH.25 (k)+ .006CH4 (g) + .012CH2.6 (k) + .018CH4.0 (k) + .185CH.25 (k)
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BENZBENZĐĐNN
150 150 °°CC’’aa kadar ham benzin, kadar ham benzin, 
150150--250 250 °°CC’’aa kadar kadar kerosinkerosin, jet yak, jet yakııttıı, , 
250250--350 350 °°CC’’aa kadar kadar dizeldizel yakyakııttıı, , 
350 350 °°CC’’dandan sonra da asonra da ağığır yar yağğlar elde edilir. lar elde edilir. 
Kimyasal olarak benzin ham petrolKimyasal olarak benzin ham petrolüün n öözellizelliğğine ine 
babağğllıı olarak 120olarak 120’’den fazla den fazla hidrokarbonhidrokarbon ihtiva ihtiva 
eder. Bunlareder. Bunlarıın n ççooğğu doymuu doymuşş hidrokarbon hidrokarbon 
yapyapııssıında olup, 4nda olup, 4’’den 12den 12’’ye kadar karbon ihtiva ye kadar karbon ihtiva 
ederler.ederler.
Sentetik olarak benzini Sentetik olarak benzini AlmanAlman kimyager kimyager 
BergiusBergius’’unun metodu ile kmetodu ile köömmüürden elde etmek rden elde etmek 
mmüümkmküündndüür. Bu metoda gr. Bu metoda gööre kre köömmüür yr yüüksek ksek 
basbasıınnçç altaltıında katalitik nda katalitik hidrojenasyonhidrojenasyon ile sile sııvvıı
hidrokarbonlara dhidrokarbonlara döönnüüşşttüürrüüllüür.r.
FischerFischer--TropschTropsch ise ise karbonmonoksitkarbonmonoksit ile ile hidrojenihidrojeni
katalitik olarak birlekatalitik olarak birleşştirerek stirerek sııvvıı hidrokarbon elde hidrokarbon elde 
etmietmişştir. Her iki tir. Her iki metodmetod ile hem daha pahalile hem daha pahalıı hem hem 
de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak 
yakyakıın bir gelecekte bu proseslerin ticari n bir gelecekte bu proseslerin ticari öönemi nemi 
olma ihtimali vardolma ihtimali vardıır.r.



Organik bileOrganik bileşşenlerin parenlerin parççalanmasalanmasıı, katalitik veya , katalitik veya ııssıı ile ile 
bozunmasbozunmasııyla elde edilen benzin, bugyla elde edilen benzin, bugüünnüün motorlarn motorlarıınnıın n 
ççooğğu iu iççin gerekli olan yin gerekli olan yüüksek performansksek performansıı sasağğlar. Benzin en lar. Benzin en 
fazla ifazla iççten yanmalten yanmalıı motorlarda ve bir dereceye kadar da motorlarda ve bir dereceye kadar da 
öözel sobalarda yakzel sobalarda yakııt olarak, organik kimyada ise t olarak, organik kimyada ise çöçözzüüccüü
olarak kullanolarak kullanııllıır. Yar. Yağğ endendüüstrisinin ilk zamanlarstrisinin ilk zamanlarıında bnda büüyyüük k 
ööllçüçüde atde atıılan benzin, otomobil lan benzin, otomobil sanayiininsanayiinin geligelişşmesiyle mesiyle 
bbüüyyüük k öönem kazanmnem kazanmışışttıır. Motor benzininin kaynama r. Motor benzininin kaynama 
noktasnoktasıı 32,2 32,2 °°C ile 210 C ile 210 °°C arasC arasıındadndadıır. Motor yakr. Motor yakııttıı olarak olarak 
fonksiyonlarfonksiyonlarıınnıı tam yapabilmesi itam yapabilmesi iççin, ticari benzin, in, ticari benzin, şşu u 
öözelliklere sahip olarak zelliklere sahip olarak üüretilmelidir:retilmelidir:
1. De1. Değğiişşik yik yüük altk altıında ve hnda ve hıızda durmadan yanabilmeli;zda durmadan yanabilmeli;
2. Motorun kolay 2. Motorun kolay ççalalışışmasmasıı iiççin soin soğğuk havalarda yeterli uk havalarda yeterli 
olarak buharlaolarak buharlaşşmalmalıı;;
3. S3. Sııcak havalarda acak havalarda aşışırrıı derecede buharladerecede buharlaşşarak tarak tııkanmalara kanmalara 
sebep olmamalsebep olmamalıı;;
4. Motorda kurum te4. Motorda kurum teşşkiline yol akiline yol aççan kaynama noktasan kaynama noktasıı
yyüüksek olan bileksek olan bileşşikleri bertaraf etmeli;ikleri bertaraf etmeli;
5. Depo i5. Depo iççinde oksitlenmeye yol ainde oksitlenmeye yol aççmamalmamalıı;;
6. 6. BujiBuji ttııkanmaskanmasıınnıı ve ve karbkarbüüratratöörr buzlanmasbuzlanmasıınnıı minimuma minimuma 
indirmelidir indirmelidir 



HHĐĐDROKARBONDROKARBON
Hidrokarbon, sadece Hidrokarbon, sadece karbonkarbon ve ve hidrojenhidrojen CxHyCxHy
atomlaratomlarıındanndan oluoluşşan kimyasal bilean kimyasal bileşşiklerin genel iklerin genel 
adadıı. . ÖÖrnerneğğin in metanmetan, bir karbon ve d, bir karbon ve döört hidrojen rt hidrojen 
atomundan oluatomundan oluşşan bir hidrokarbondur.an bir hidrokarbondur.
Sadece Sadece karbonkarbon ve ve hidrojenhidrojen atomlaratomlarıı ihtiva eden ihtiva eden 
organik bileorganik bileşşikler. Hidrokarbonlar ikler. Hidrokarbonlar ççok ok ççeeşşitlidir. itlidir. 
BirBirççok ok üüyesi endyesi endüüstriyel bakstriyel bakıımdan mdan öönemlidir. nemlidir. 
ÖÖrnerneğğin metan tabii gazlarin metan tabii gazlarıın temel maddesidir. n temel maddesidir. 
BenzinBenzin hidrokarbonlar karhidrokarbonlar karışıışımmıı olduolduğğu gibi u gibi 
benzenbenzen, , naftalinnaftalin ve ve asetilenasetilen de birer de birer 
hidrokarbondur. Hidrokarbonlar teorik bakhidrokarbondur. Hidrokarbonlar teorik bakıımdan mdan 
da da öönemlidir. nemlidir. ÇüÇünknküü organik bileorganik bileşşiklerin biriklerin birççok ok 
ssıınnııffıınnıın sistematik olarak adlandn sistematik olarak adlandıırrıılmaslmasıında nda 
hidrokarbonlarhidrokarbonlarıın adlandn adlandıırrıılmaslmasıı esastesastıır.r.



Hidrokarbon Tipleri Hidrokarbon Tipleri 
Hidrokarbonlar yapHidrokarbonlar yapıılarlarıına bana bağğllıı olarak olarak 
alifatik, aromatik ve alifatik, aromatik ve alisiklikalisiklik bilebileşşikler ikler 
olarak tasnif edilebilir. Alifatik ve olarak tasnif edilebilir. Alifatik ve alisiklikalisiklik
bilebileşşikler de doymuikler de doymuşş ve doymamve doymamışış olarak olarak 
ssıınnııfandfandıırrııllıırr. Doymu. Doymuşş hidrokarbon, hidrokarbon, 
mmüümkmküün olan en n olan en ççok hidrojen ihtiva eder ok hidrojen ihtiva eder 
ve karbonlar birbirlerine bir elektron ve karbonlar birbirlerine bir elektron 
ççiftinin meydana getirdiiftinin meydana getirdiğği tek elektron i tek elektron 
babağığı ile baile bağğllııddıırlar. Doymamrlar. Doymamışış
hidrokarbonlarda ise karbonlar birbirlerine hidrokarbonlarda ise karbonlar birbirlerine 
ççift veya ift veya üçüç babağğ ile baile bağğlanmlanmışışlardlardıır. r. 
Alifatik hidrokarbonlar, hidrojen Alifatik hidrokarbonlar, hidrojen 
atomlaratomlarıınnıın ban bağğllıı olduolduğğu du düüz veya z veya 
dallanmdallanmışış karbon zincirlerinden meydana karbon zincirlerinden meydana 
gelmigelmişştir.tir.



DoymuDoymuşş alifatik hidrokarbonlar alifatik hidrokarbonlar 
Bunlara Bunlara alkanlaralkanlar veya veya parafinlerparafinler de denir. Genel formde denir. Genel formüüllüü CnH2n+2'dir (n: CnH2n+2'dir (n: 
karbon saykarbon sayııssıı). Alkanlar bir homolog seri meydana getirir ki bu seride ). Alkanlar bir homolog seri meydana getirir ki bu seride 
birbirini takip eden bilebirbirini takip eden bileşşikler arasikler arasıında (CH2) kadar fark vardnda (CH2) kadar fark vardıır.Bu fark r.Bu fark 
nedennedenııyleyle homolog(aynhomolog(aynıı)seri )seri olustururlarolustururlar. Karbon say. Karbon sayııssıınnıın n LatincesininLatincesinin
sonuna (AN) eki getirilerek adlandsonuna (AN) eki getirilerek adlandıırrııllıır.Biler.Bileşşikler birbirine yakikler birbirine yakıın benzerler n benzerler 
ggöösterirsterir
Karbon sayKarbon sayııssıı birden ona kadar olan alkanlar birden ona kadar olan alkanlar metanmetan, , etanetan, , propanpropan, , bbüütantan, , 
pentanpentan, , hekzanhekzan, , heptanheptan, , oktanoktan, , nonannonan ve ve dekandekan şşeklinde adlandeklinde adlandıırrııllıır. Dr. Döört rt 
karbonlu hidrokarbonlardan itibaren karbonlu hidrokarbonlardan itibaren izomeriizomeri (kapal(kapalıı formformüüllüü aynaynıı, a, aççıık k 
formformüüllüü farklfarklıı olma) olayolma) olayıı babaşşlar.lar.
Alkanlar doymuAlkanlar doymuşş olduklarolduklarıından ndan sadcesadce yer deyer değğiişştirmesi tepkimesi tirmesi tepkimesi 
verirler.Yanarlar.Genel yanma tepkimeleri; C2H2n+2+3n+1/2 verirler.Yanarlar.Genel yanma tepkimeleri; C2H2n+2+3n+1/2 
O2>nCO2+(n+1)H2O dur.Bu olay aynO2>nCO2+(n+1)H2O dur.Bu olay aynıı zamanda alkanlarzamanda alkanlarıın n 
yyüükseltgenmesi kseltgenmesi manasmanasıınadanada gelir.gelir.
DoymamDoymamışış hidrokarbonlar hidrokarbonlar 
AlkenlerAlkenler
Bu sBu sıınnııfa fa olefinlerolefinler ssıınnııffıı da denir. Bu sda denir. Bu sıınnııfta hifta hiçç olmazsa iki karbon arasolmazsa iki karbon arasıında nda 
ççift baift bağğ vardvardıır. Karbon sayr. Karbon sayııssıınnıın n latincesininlatincesinin sonuna EN ve sonuna EN ve ĐĐLEN eki LEN eki 
getirilerek adlandgetirilerek adlandıırrııllıır. r. ÇÇift baift bağığın hangi karbonlar arasn hangi karbonlar arasıında oldunda olduğğunu unu 
belirtmek ibelirtmek iççin rakam kullanin rakam kullanııllıır. Bu rakam r. Bu rakam ççift baift bağığın ban bağğllıı olduolduğğu u 
karbonlardan ilkine aittir.SP2 karbonlardan ilkine aittir.SP2 hibritlehibritleşşmesimesi yaparlar.birbirini takip eden iki yaparlar.birbirini takip eden iki 
alkan molekalkan moleküüllüü arasarasıında CH2kadar fark vardnda CH2kadar fark vardıır.homolog seri r.homolog seri olusturularolusturular
AlkenlerAlkenler oldukoldukçça aktiftir. Doymama aktiftir. Doymamışış karbonlara karbonlara hidrojenhidrojen, , halojenhalojen ve dive diğğer er 
bazbazıı bilebileşşikler katikler katııllıır.r.
AlkinlerAlkinler
DoymamDoymamışış didiğğer hidrokarbon grubudur. Karbonlardan bir er hidrokarbon grubudur. Karbonlardan bir ççiftinin arasiftinin arasıında nda 
üçüç babağğ vardvardıır. Karbon sayr. Karbon sayııssıınnıın Latincesinin sonuna n Latincesinin sonuna ĐĐN eki getirilerek N eki getirilerek 
adlandadlandıırrııllıır:r:
AlkinlerAlkinler kimyasal olarak kimyasal olarak alkenlerealkenlere ggööre re ççok daha aktiftirok daha aktiftir



Aromatik hidrokarbonlar Aromatik hidrokarbonlar 
Aromatik hidrokarbonlar bir veya daha Aromatik hidrokarbonlar bir veya daha ççok ok 
benzenbenzen halkashalkasıı ihtiva ederler. Benzen halkasihtiva ederler. Benzen halkasıınnıın n 
yapyapııssıı ççok ok ççeeşşitli itli şşekilde gekilde göösterilmisterilmişştir.tir.
Birinci formBirinci formüül al aççıık formk formüül olup bal olup bağğlanma lanma 
şşekillerini, karbon ve hidrojen sayekillerini, karbon ve hidrojen sayıılarlarıınnıı
ggööstermektedir. 2 ve 3 numaralstermektedir. 2 ve 3 numaralıı formformüüller ise ller ise 
basitlebasitleşştirilmitirilmişş benzen formbenzen formüüllüüddüür.r.
Benzen halkasBenzen halkasıına na ççeeşşitli gruplaritli gruplarıın girdirilmesi ile n girdirilmesi ile 
ççeeşşitli bileitli bileşşikler elde edilir. ikler elde edilir. ToluenToluen, , ksilenksilen, naftalin , naftalin 
gibi misaller vermek mgibi misaller vermek müümkmküündndüür.r.
AlisiklikAlisiklik hidrokarbonlar hidrokarbonlar 
AlisiklikAlisiklik hidrokarbonlar hidrokarbonlar üçüç veya daha fazla karbon veya daha fazla karbon 
bulunduran halkalbulunduran halkalıı bilebileşşiklerdir. Bu halkalar iklerdir. Bu halkalar 
benzen halkalarbenzen halkalarıından farklndan farklııddıırr



GazyaGazyağığı, , rafinerilerderafinerilerde benzindenbenzinden sonra alsonra alıınan bir nan bir üürrüündndüür. r. 
ÖÖnceleri sadece aydnceleri sadece aydıınlatma amacnlatma amacııyla kullanyla kullanııllıırken sonradan rken sonradan 
ııssııtma, sotma, soğğutma, traktutma, traktöör yakr yakııttıı ve jet yakve jet yakııttıı olarak olarak 
kullankullanıılmaya da balmaya da başşlanmlanmışışttıır.r.

ShellShell OilOil ararııttıımevi, mevi, KaliforniyaKaliforniya..
ArArııttıımevi (rafineri), ham mevi (rafineri), ham petrolpetrolüünn iişşlenip, lenip, benzinbenzin ve ve dizeldizel
gibi daha kullangibi daha kullanışışllıı petrol petrol üürrüünlerinenlerine ddöönnüüşşttüürrüüldldüüğğüü
üüretimliktir (fabrika). Arretimliktir (fabrika). Arııttıımevleri genelde bmevleri genelde büüyyüük borular ile k borular ile 
donatdonatıılmlmışış genigenişş alan kaplayan yapalan kaplayan yapıılar glar göörrüünnüümmüündedirler.ndedirler.



Dizel Motoru, Dizel Motoru, iiççten yanmalten yanmalıı bir motorbir motor tipidir. Daha tipidir. Daha öözel bir zel bir 
tantanıımla, dizel motor mla, dizel motor oksijenoksijen iiççeren bir gazeren bir gazıın (genellikle bu n (genellikle bu 
atmosferik havadatmosferik havadıır) sr) sııkkışışttıırrıılarak ylarak yüüksek ksek basbasıınnçç ve sve sııcaklcaklığığa a 
ulaulaşşmasmasıı ve silindir ive silindir iççine pine püüsksküürtrtüülen yaklen yakııttıın bu sayede alev n bu sayede alev 
almasalmasıı ve patlamasve patlamasıı prensibi ile prensibi ile ççalalışışan bir motordur. Bu an bir motordur. Bu 
yyüüzden zden benzinli motorlardanbenzinli motorlardan farklfarklıı olarak ateolarak ateşşleme ileme iççin in 
bujiye ve yakbujiye ve yakııt oksijen kart oksijen karışıışımmıınnıı oluoluşşturmak iturmak iççin in 
karbkarbüüratratööre ihtiyare ihtiyaçç yoktur.yoktur.
1892'de Alman M1892'de Alman Müühendis hendis RudolfRudolf DieselDiesel taraftarafıından bulunmundan bulunmuşş
ve daha sonra 23 ve daha sonra 23 ŞŞubat 1893'te patenti alubat 1893'te patenti alıınmnmışış bu sbu süürereçç
dizel dizel ççevrimi olarak bilinir. evrimi olarak bilinir. DieselDiesel, motoru k, motoru köömmüür tozu dahil r tozu dahil 
ççeeşşitli yakitli yakııtlartlarıın kullann kullanıımmıına yna yöönelik olarak tasarlamnelik olarak tasarlamışışttıır. r. 
Motorun sunumunu 1900Motorun sunumunu 1900’’deki deki DDüünya Fuarnya Fuarıı'nda, yak'nda, yakııt olarak t olarak 
yer fyer fııststığıığı yayağığı ((BiodizelBiodizel) kullanarak yapm) kullanarak yapmışışttıır. r. ĐĐççten ten 
yanmalyanmalıı motormotor



TTüürkiye'deki rkiye'deki üüretimretim
TTüürkiye'nin ilkrkiye'nin ilk %100 T%100 Tüürk Malrk Malıı Dizel Motorunu, 1967 Dizel Motorunu, 1967 
senesinde Ysenesinde Yüüksek Mksek Müühendis hendis AbdAbdüülkadirlkadir ÖÖzgzgüür seri olarak r seri olarak 
üüretmiretmişştir. tir. ĐĐlk olarak 1 silindirli Su Solk olarak 1 silindirli Su Soğğutmalutmalıı Direkt Direkt 
Enjeksiyonlu olarak Enjeksiyonlu olarak üüretilen bu motorlar, retilen bu motorlar, MotosanMotosan A.A.ŞŞ. . 
firmasfirmasıı adadıı altaltıında nda 
((http://www.http://www.motosanmotosan.com/.com/productsproducts.html.html) sulama ) sulama 
motopomplarmotopomplarıı, elektrik jenerat, elektrik jeneratöörleri, dizel deniz motorlarrleri, dizel deniz motorlarıı, , 
bahbahççe trakte traktöörleri, uygulamalarrleri, uygulamalarıında 40 ynda 40 yııllıı aaşşkkıın sn süüredir redir 
Avrupa, Asya ve Afrika kAvrupa, Asya ve Afrika kııtalartalarıında hizmet vermektedir. nda hizmet vermektedir. 
MotosanMotosan firmasfirmasıı 1,2 ve 3 silindirli dizel su so1,2 ve 3 silindirli dizel su soğğutmalutmalıı OHC ( OHC ( 
OverOver HeadHead CamshaftCamshaft -- ÜÜstten Kam Milli ), Turbo stten Kam Milli ), Turbo ŞŞarjlarjlıı ( ( 
AAşışırrıı DoldurmalDoldurmalıı ) Euro III emisyonlu Silindir Ba) Euro III emisyonlu Silindir Başışına 4 na 4 
SubaplSubaplıı 120 HP g120 HP güüccüüne kadar motorlar ne kadar motorlar üüretmektedir retmektedir 



ÇÇalalışışma prensipleri ma prensipleri 
GazGaz ssııkkışışttıırrııldldığıığında, snda, sııcaklcaklığıığı yyüükselir, dizel motoru bu kselir, dizel motoru bu öözellizelliğği i 
kullanarak yakkullanarak yakııttıı ateateşşler. Hava, dizel motorunun silindiri iler. Hava, dizel motorunun silindiri iççine ine 
ççekilir ve bir piston tarafekilir ve bir piston tarafıından, kndan, kııvvıılclcıım atem ateşşlemeli (benzinli) lemeli (benzinli) 
motorlardakinden motorlardakinden ççok daha yok daha yüüksek (25 katksek (25 katıı bulabilir) bir oranda bulabilir) bir oranda 
ssııkkışışttıırrııllıır. Hava sr. Hava sııcaklcaklığıığı 700700--900900°°C'aC'a ulaulaşışır. Piston hareketinin en r. Piston hareketinin en 
tepe noktastepe noktasıında, dizel yaknda, dizel yakııt yt yüüksek basksek basıınnççla la atomizeratomizer memeden memeden 
gegeççerek yanma odaserek yanma odasıınnıın in iççine pine püüsksküürtrtüüllüür, burada sr, burada sııcak ve ycak ve yüüksek ksek 
basbasıınnççllıı hava ile karhava ile karışıışır. Bu karr. Bu karışıışım hm hıızla tutuzla tutuşşur ve yanar. Hur ve yanar. Hıızlzlıı
ssııcaklcaklııkk artartışıışı ile yanma odasile yanma odasıı iiççindeki gaz genleindeki gaz genleşşir, artan basir, artan basıınnçç, , 
pistonu apistonu aşşaağığı dodoğğru hareket ettirir. Biyel (piston) kolu, ru hareket ettirir. Biyel (piston) kolu, krank milikrank mili
ççııkkışıışına dna döönme gnme güüccüü olarak iletilir.olarak iletilir.
Motorun sMotorun süüppüürmesinde, egzoz gazrmesinde, egzoz gazıınnıı silindirinsilindirin ddışıışına atma ve taze na atma ve taze 
hava hava ççekme iekme işşlemi, kapaklemi, kapakççııklar (valf) veya giriklar (valf) veya girişş ve ve ççııkkışış kanallarkanallarıı
aracaracııllığıığıyla yapyla yapııllıır. Dizel motorun kapasitesinin tam olarak r. Dizel motorun kapasitesinin tam olarak 
kullankullanıılabimesilabimesi iiççin iin iççeriye aleriye alıınan havaynan havayıı ssııkkışışttıırabilecek rabilecek 
turboturboşşarjerarjer kullankullanıılmaslmasıı gerekir; gerekir; turboturboşşarjerarjer ile havanile havanıın n 
ssııkkışışttıırrıılmaslmasıından sonra bir ndan sonra bir artsoartsoğğutucuutucu//arasoarasoğğutucuutucu ile iile iççeri eri 
alalıınan havannan havanıın n sosoğğutulmasutulmasıı ayrayrııca verimi arttca verimi arttıırrııllıır.r.
ÇÇok sook soğğuk havalarda, dizel yakuk havalarda, dizel yakııt koyulat koyulaşışır, r, viskozitesiviskozitesi artar, artar, 
balmumu kristalleri olubalmumu kristalleri oluşşur veya jel haline dur veya jel haline döönnüüşşüür. Yakr. Yakııt t 
enjektenjektöörrüü, yak, yakııttıı silindirin isilindirin iççine etkili bir ine etkili bir şşekilde itemez ve bu ekilde itemez ve bu 
yyüüzden sozden soğğuk havalarda motorun uk havalarda motorun ççalalışışttıırrıılmaslmasıınnıı zorlazorlaşşttıırabilir. rabilir. 
Dizel teknolojisinde bu zorluDizel teknolojisinde bu zorluğğu yenmek iu yenmek iççin in ççeeşşitli itli öönlemler nlemler 
geligelişştirilmitirilmişştir. Stir. Sııkkçça kullana kullanıılan bir uygulama, yaklan bir uygulama, yakııt hattt hattıı ve yakve yakııt t 
filtresini filtresini elektrikleelektrikle ııssııtmakttmaktıır. Bazr. Bazıı motorlarda silindir imotorlarda silindir iççinde inde 
bulunan kbulunan kıızdzdıırma bujileri denen krma bujileri denen küçüüçük elektrikli k elektrikli ııssııttııccıılar, lar, 
ççalalışışttıırmak irmak iççin silindirleri in silindirleri öönceden nceden ııssııttıırlar. rlar. 



Enjeksiyon tipleri Enjeksiyon tipleri 
Dizel motorlarda yakDizel motorlarda yakııt enjeksiyonu, endirekt ve direkt t enjeksiyonu, endirekt ve direkt 
olarak iki tiptir. Endirekt enjeksiyonda yakolarak iki tiptir. Endirekt enjeksiyonda yakııt, dizel motorda t, dizel motorda 
yanma odasyanma odasıı ddışıışında, nda, öön oda olarak adlandn oda olarak adlandıırrıılan yere verilir. lan yere verilir. 
Yanma baYanma başşladladığıığında yanma odasnda yanma odasıınnıın in iççine yayine yayııllıır. Bu tipte r. Bu tipte 
motordaki amotordaki aşışırrıı ggüürrüültltüü ve ve titretitreşşimim ddüüşşüürrüüllüür, fakat r, fakat ııssıı kaybkaybıı
artar ve motor verimi dartar ve motor verimi düüşşüük olur. Direkt enjeksiyon ise k olur. Direkt enjeksiyon ise 
modern dizel motorlarda kullanmodern dizel motorlarda kullanııllıır. Burada motordaki r. Burada motordaki 
yanma odasyanma odasıına yakna yakııt dot doğğrudan prudan püüsksküürtrtüüllüür.r.
Emisyon KontrolEmisyon Kontrolüü
Dizel motorlarDizel motorlarıınnıın en bn en büüyyüük sorunlark sorunlarıından biri, yanma ndan biri, yanma 
veriminin dveriminin düüşşüük olmask olmasııddıır. Bir bar. Bir başşka deyika deyişşle; yanma le; yanma 
odasodasıına giren yakna giren yakııt t homojenizehomojenize bir bir şşekilde yanmaz. Bunun ekilde yanmaz. Bunun 
sonucunda ortama sonucunda ortama ççok fazla sera etkisi yapacak gazlar ok fazla sera etkisi yapacak gazlar 
verilir. Bunun kontrolverilir. Bunun kontrolüü son yson yııllarda Dizel motoru llarda Dizel motoru 
üüreticilerinin en breticilerinin en büüyyüük sorunlark sorunlarıından birisi haline gelmindan birisi haline gelmişştir. tir. 
Avrupa BirliAvrupa Birliğğinininin almalmışış olduolduğğu karara gu karara gööre re KasKasıımm 2008'de 2008'de 
Euro V standartlarEuro V standartlarıı Avrupa'da devreye giriyor.Avrupa'da devreye giriyor.
EmisyonEmisyon dedeğğerlerini derlerini düüşşüürmek irmek iççin ise arain ise araşşttıırmalar hala rmalar hala 
devam etmekte. NADI konsepti diye tabir edilen bir devam etmekte. NADI konsepti diye tabir edilen bir 
uygulama ile emisyon deuygulama ile emisyon değğerleri derleri düüşşüürrüüllüürken performans rken performans 
artartışıışı da kayda deda kayda değğer bir er bir şşekilde artmaktadekilde artmaktadıır. Bu uygulama r. Bu uygulama 
ile enjeksiyon aile enjeksiyon aççıılarlarıı ddüüşşüürrüülerek lerek kküüresel resel ııssıınmayanmaya etkisi etkisi 
olacak gazlarolacak gazlarıın olun oluşşumu bir nebze olsun azaltumu bir nebze olsun azaltıılmaktadlmaktadıır.r.



MAZOTMAZOT
Mazot, veya motorin Mazot, veya motorin dizel motorlardadizel motorlarda
kullanilankullanilan, , ham petrolham petrolüünn damdamııtma tma 
üürrüünlerinden biridir.nlerinden biridir.
MOTOR YAMOTOR YAĞĞII
Motor yaMotor yağığı, motorlu ta, motorlu taşışıtlarda motorun tlarda motorun 
ççalalışışan paran parççalaralarıı arasarasıında kaygan bir yanda kaygan bir yağğ
tabakastabakasıı oluoluşşturarak sturarak süürtrtüünen ynen yüüzeylerin zeylerin 
aaşışınmasnmasıınnıı öönler. Ayrnler. Ayrııca motorun ica motorun iççinde inde 
ççalalışışan paran parççalaralarıı temizler.temizler.



LPGLPG
LPG  yani sLPG  yani sııvvıılalaşşttıırrıılmlmışış petrol gazpetrol gazıı ham ham petrolunpetrolun rafinelerde rafinelerde 
damdamııttıılmaslmasıı ssıırasrasıında veya petrol yataklarnda veya petrol yataklarıınnıın n üüzerinde zerinde 
bulunan dobulunan doğğal gazal gazıın ayrn ayrışışttıırrıılmaslmasıı ile elde edilen ve basile elde edilen ve basıınnçç
altaltıında snda sııvvıılalaşşttıırrıılan,renksiz,kokusuz ve havadan alan,renksiz,kokusuz ve havadan ağığır ve r ve 
yanyanııccıı bir gazdbir gazdıır.Bir sr.Bir sıızzııntntıı halinde gaz kahalinde gaz kaççaağığınnıın hemen n hemen 
anlaanlaşışılmaslmasıı iiççin rafineri tarafin rafineri tarafıından ndan öözel zel 
kokulandkokulandıırrıılmlmışışttıır.r.ÜÜlkemizde kullanlkemizde kullanıılan lan mixmix LPGLPG’’ninnin bilebileşşimi imi 
genelde %70 bgenelde %70 büütan,%30 tan,%30 propandpropandıırr.1 litre LPG gazla.1 litre LPG gazlaşşttığıığında nda 
normal normal şşartlarda yaklaartlarda yaklaşışık 250 litre gaz hacmine ulak 250 litre gaz hacmine ulaşışır.LPG r.LPG 
dodoğğal gaz gibi ual gaz gibi uççucu olmayucu olmayııp,dibe p,dibe çöçöker.ker.
LPG kullanLPG kullanıım m şşartlarartlarıına uyulduna uyulduğğunda,tunda,tüüketicilerin gketicilerin güüvenle venle 
kullanabilecekullanabileceğği bir yaki bir yakııttttıır.r.
LPG doLPG doğğal gazal gazıın san sağğladladığıığı bbüüttüün faydalarn faydalarıı sasağğlayan ve layan ve 
herhangi bir merkezi altyapherhangi bir merkezi altyapıı gerektirmeyen bir enerji gerektirmeyen bir enerji 
ttüürrüüddüür.r.
LPG basit kimyasal yapLPG basit kimyasal yapııssıından dolayndan dolayıı didiğğer enerji er enerji 
kaynaklarkaynaklarıına gna gööre re ççevreci bir yakevreci bir yakııttttıır.r.
LPG ambalajlanabilen ve taLPG ambalajlanabilen ve taşışınabilir bir enerji tnabilir bir enerji tüürrüüddüür.r.
LPG ayrLPG ayrııca ,dica ,diğğer yaker yakııt tt tüürlerine grlerine gööre re ııssıı dedeğğeri yeri yüüksek ve ksek ve 
verimli bir yakverimli bir yakııttttıırr
LPG herhangi bir yaLPG herhangi bir yaşşam biriminin yaklaam biriminin yaklaşışık tk tüüm enerji m enerji 
ihtiyacihtiyacıınnıı karkarşışılayabilmektedir.layabilmektedir.



AsfaltAsfalt
Asfalt, Asfalt, viskozviskoz (az ak(az akışışkan, kan, lizlizüücici) halden kat) halden katıı hale kadar hale kadar 
dedeğğiişşkenlik gkenlik göösteren siyah ve kahverengi organik bir steren siyah ve kahverengi organik bir 
madde.madde.
Esas olarak bir Esas olarak bir hidrokarbonhidrokarbon olan asfaltolan asfaltıın, kimyasal bilen, kimyasal bileşşimi imi 
oldukoldukçça kara karışıışık ve dek ve değğiişşken olup, ken olup, petrolpetrolüünn destilasyonundandestilasyonundan
veya tabii yataklardan elde edilir. Bugveya tabii yataklardan elde edilir. Bugüün yaygn yaygıın olarak n olarak 
kullankullanıılan asfalt, petrollan asfalt, petrolüün n rafinasyonundanrafinasyonundan elde edilen yan elde edilen yan 
üürrüündndüür. r. Maden kMaden köömmüürrüünnüünn damdamııttıılmaslmasıı esnasesnasıında elde nda elde 
edilen siyah madde edilen siyah madde zifttirzifttir..
Asfalt; yollarAsfalt; yollarıın, hava alanlarn, hava alanlarıınnıın kaplanmasn kaplanmasıında, nda, ççatatıı
izolasyonundaizolasyonunda, su ile irtibatl, su ile irtibatlıı olan yapolan yapıılarda su gelarda su geççirmezlik irmezlik 
sasağğlamada kullanlamada kullanııllıır. Yapr. Yapışışkan kan öözellizelliğği vardi vardıır. Boya r. Boya 
sanayiindesanayiinde, ak, aküü imalatimalatıında, su kanallarnda, su kanallarıınnıı kaplamada ve kil kaplamada ve kil 
tutuğğlalarlalarıınnıı yapyapışışttıırmada kullanrmada kullanııllıır. Asfalt genellikle petrolr. Asfalt genellikle petrolüün n 
oksidasyonuoksidasyonu neticesinde teneticesinde teşşekkekküül etmil etmişştir. Yani petrol tir. Yani petrol 
menmenşşelidir. elidir. ÇÇamur ve gamur ve gööl halinde (l halinde (BermudezBermudez kara gkara gööllüünde nde 
ve ve TrinidadTrinidad'daki'daki kara gkara göölde) bulundulde) bulunduğğu gibi, yer altu gibi, yer altıında nda 
kaya aralarkaya aralarıında sert halde de bulunur. Sert haldekiler yer nda sert halde de bulunur. Sert haldekiler yer 
altaltıından maden ndan maden ççııkarkarııllıır gibi r gibi ççııkarkarııllıır. Ayrr. Ayrııca kum taca kum taşşlarlarıında nda 
ve killer arasve killer arasıında da bulunur nda da bulunur 


