
ŞİŞLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ  

2020 MAYIS UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 

 

 

 

 

 

 

Alan Adı  : Motorlu Araçlar Teknolojisi 

Ders Adı  : Otomotiv Elektromekanik Teknolojisi  

Dersin Sınıf Düzeyi : 11. Sınıf  

Modül Adı  : Yeni Nesil Dizel Yakıt Sistemleri 

Konu    : Emisyon kontrol sistemleri 

Konu Tarihi Aralığı : 18-22 Mayıs 2020 

Ders Öğretmenleri : Emrah HANEDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayıs 2020, İstanbul 

 



DİZEL MOTORLARDA EMİSYON KONTROL SİSTEMLERİ 

EGR Sistemi: Sistem egzost gazının bir kısmını tekrar silindirlere vererek yanma odası 

sıcaklığını düşürmek sureti ile NOx salınımı düşürmeyi sağlar. 

 

Egzost emisyonları:  

N2 – azot: Yanmayan, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Azot, soluduğumuz havanın temel bileşenleri olup 

(%78 Azot, %21 Oksijen, %1 diğer gazlar) emme havası ile silindire girer ve yanmaya katılmaz. Emilen 

azotun büyük bir kısmı atık gazlarla birlikte dışarı atılır, sadece küçük bir kısmı oksijen O2 ile bileşime 

girer ve azot oksitleri (NOx) oluşturur. 

O2 – oksijen : Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır ve soluduğumuz havanın en önemli bileşenidir. 

Yanma odasında yakıt ile birleşir. Çok az bir kısmı dizel motorda kısmen atık gazlarla birlikte atılır.  

H2O – su: Dünya yüzeyinin dörtte üçünü kaplamakta ve bu yüzden dikkate alınmayan bir atık gaz 

bileşenidir. Yakıtın hidrojeninin havanın oksijeni ile birleşmesi sonucu açığa çıkar. Egzoz borusundan 

su buharı şeklinde dışarı atılır.  

CO2 – karbondioksit: Renksiz ve yanmayan bir gazdır. Karbon içerikli yakıtların (örneğin benzin, 

dizel) tam olarak yanmasıyla ortaya çıkar.  

NOX – azot oksitler: Oksijen (O2) ve azot (N2) bileşimleridir (NO,NO2...). Azot oksitler yüksek basınç, 

yüksek sıcaklık ve yanma sırasında fazla oksijen gelmesi ile oluşur. Bazı azot oksitler sağlığa zararlıdır. 

Yakıt tüketiminin düşürülmesine yönelik önlemler atık gazdaki azot oksit konsantrasyonlarının 

artmasına sebep olmuştur. 



  

Kükürt dioksit: Renksiz, keskin kokusu olan, yanmayan bir gazdır. Kükürt dioksit nefes yollarındaki 

hastalıkları körükler ama atık gazlarda çok düşük miktarlarda bulunur.  

HC – hidrokarbon: Düzensiz bir yanma sonucunda atık gazlarda ortaya çıkan yanmamış yakıt 

bileşenleridir. Hidrokarbonlar (HC) çeşitli şekillerde ortaya çıkar (Örn.,C6H6, C8H18) ve organizmayı 

değişik şekillerde etkiler. Bazıları sinir sistemini etkiler, bazılarının ise kanserojen etkisi bulunmaktadır 

(örneğin benzol). 

PM – kurum partikülleri: Çoğunlukla dizel motorlar tarafından oluşurlar. insan organizmalarına olan 

etkileri halen araştırılmaktadır. 

 CO – karbon monoksit: Karbon içerikli yakıtların tam olarak yanmamasıyla oluşur. Renksiz ve 

kokusuz, patlayıcı ve kırmızı kan hücrelerinin oksijen aktarımını bloke ettiğinden yüksek oranda 

zehirleyici bir gazdır. Soluduğumuz havadaki düşük oranlı konsantrasyonu bile öldürücüdür. Açık 

havada normal konsantrasyonda kısa sürede karbondioksite (CO2 )dönüşür. 

Yanma sıcaklığını kontrol eden Sistem parçaları: 

Su sıcaklık sensörü:  

Motor devir ve ÜÖN sensörü:  

Gaz pedalı konum Sensörü:  

EGR elektrovanası konum sensörü:  

 

 

 



 

Sistemi Oluşturan Parçalar: 

Egzoz gazı geri dönüşüm valfi: Egzoz gazı devridaimi işlemine kumanda etmek için kullanılır. 

 
EGR soğutucusu: Geri dönen egzoz gazı manifolda girmeden önce soğutularak, içerisine karıştığı 

havayı ısıtması ve volümetrik verimi düşürmesi önlenir. 

Dizel Motorlarında Katalitik Konvertör 

Egzost gazlarını zararsız hale getirmeye çalışan sistemdir. 

Yapısı ve Çalışması 

 

 



Bu petekli yapı, egzoz gazlarıyla aktif metallerin temas yüzeylerinin artmasını sağlamaktadır. Aktif 

metaller katalizörün içinde kimyasal reaksiyonlara neden olmaktadır. Bu reaksiyonlar, zararlı gazları 

zararsız gazlara dönüştürmektedir. Aktif metale temas ettiğinden karbon monoksitin (CO) ve 

hidrokarbonların (HC) karbonu egzoz gazında kalan oksijeni kullanır. Katalizörün etkinliği sıcaklığa 

bağlıdır. Başlama sıcaklığı 130-150 oC arasındadır. 

Kurum (Partikül) Tutucu 

 

 

Partiküller, egzozdan çıkan duman veya partiküllerdir. zengin olduğu aşamalardaki yanma sırasında 

oluşur. Çevresindeki çeşitli katı veya sıvı artığa taşıyıcılık yapan bir karbon çekirdekten oluşur. Bir 

partikülün ortalama büyüklüğü 0,1 mikrometre civarındadır. 

Partiküllerin filtre içinde birikmesi egzoz gazının çıkışını engelleyen bir direncin oluşmasına yol açar. 

Basınç farkı kaptörü, partikül filtresi girişi ile çıkışı arasındaki basınç farkını ölçer. 

Filtre boşken basınç farkı çok düşüktür. Eğer filtre doluysa basınç farkı daha büyük olur. Enjeksiyon 
elektronik beyni sürekli olarak filtrenin içindeki kütleyi kontrol eder.  

 

Yakıtın geç yanması yüksek miktarda yanmamış hidrokarbonun oluşmasına neden olur. Bu yanmamış 
hidrokarbonlar oksidasyon katalizöründe reaksiyona girer, bu olay da yüksek miktarda ısının açığa 

çıkmasıyla sonuçlanır. Egzoz gazının sıcaklığı 570 dereceği aştığında partiküller, gazlarda kalan 

oksijenin içinde yanar.  



 

 

 

Alev Söndürücü 

Motor dairesinin hava filtresi tarafından yanmasını engellemek için kullanılan sistemdir.  

Yapısı ve Çalışması: Yangın geciktirme temelini, selüloz filtre kâğıdının emprenye edildiği özel bir 

reçine oluşturmaktadır. Reçine oranı, yangın geciktirme donanımlı filtre aracında %25 ve 30 arasındadır. 
Bu şekilde donatılan kâğıt alev alabilir fakat hızlı bir şekilde tekrar söner. Etki üç yangın söndürme 

tedbirine dayanmaktadır:  

Serbest bırakılan azot (N2) inert gaz olarak alevi söndürür.  

Serbest bırakılan su, sıcaklığı yanma noktası altındaki bir değere getirir.  
Serbest bırakılan asitler selüloz liflerini oksitler. Böylece bu lifler artık yanmaz.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

KONU TARAMA TESTİ 

Aşağıda verilen çoktan seçmeli test sorularını cevaplayınız. 

1. EGR’nin anlamı nedir? 
  

A) Egzoz gazı geri dönüşümü  

B) Egzoz gazı çıkışı  

C) Egzoz gazı basıncı  
D) Egzoz ayarı  

 

2. EGR’nin motorda yaptığı görev nedir?  
 

A) Egzoz gazını susturucuya yollamak  

B) Emme manifold basıncını ayarlamak  

C) Nitrojen-oksit emisyonunu azaltmak  
D) Yakıt miktarını ayarlamak  

 

3. EGR soğutucusunun görevi nedir?  
 

A) Motor soğutma suyunu soğutmak  

B) EGR sistemine yönlendirilen egzoz gazlarını soğutmak  
C) Yakıt sistemini soğutmak  

D) Silindirlere gönderilen havayı soğutmak  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi EGR sisteminin parçasıdır?  
 

A) Egzoz gazı geri dönüşüm valfi  

B) Karbüratör  
C) Motor soğutma suyu radyatörü  

D) Hava filtresi 

 

 

 

 

 



KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

 

 

 

 

 

Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarı ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış 

verdiğiniz cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 

 

 

 

KAYNAKÇA 

 

www.megep.meb.gov.tr 

 

 

Soru No Cevap 

1 A 

2 C 

3 B 

4 A 

http://www.megep.meb.gov.tr/

