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Özet-Dünyada petrolün aşırı kullanımı ile hava kirliliğine sebep olan egzoz emisyonları
artmaktadır. Bu nedenle dünyanın ekolojik dengesinde bozulmalar olmaktadır. Bitkisel
yağlardan üretilen biyodizel yakıtlar, çevreci ve yenilenebilir bir alternatif yakıt olarak
öne çıkmaktadır. Biyodizel yakıtlar, içeriğine ve üretim yöntemine bağlı olarak fosil
kökenli dizel yakıtlara göre farklı kimyasal yapıya ve yakıt özelliklerine sahiptirler. Bu
nedenle, her bir biyodizel yakıtın yanma karakteristiği de farklıdır.Tutuşma gecikmesi,
basınç artış hızı ve yanma karakteristiğinin sebep olduğu titreşimler, motorlarda
mekanik gürültüleri oluşturur. Yanma işlemi süresince meydana gelen ani basınç
farklılıkları ve hareket halindeki motor parçalarının ivmelerinin değişimlerinden
kaynaklı atalet kuvvetleri içten yanmalı motorlarda titreşimlere neden olmaktadır.
Bu çalışmada farklı oranlardaki ayçiçeği yağı metil esteri ve standart dizel yakıt
karışımlarının, tam yük altında farklı devirlerde tek silindirli bir dizel motorun silindir
içi basıncına, çalışma titreşimine ve gürültüsüne olan etkileri deneysel olarak
incelenmiştir. B25 ile tüm devrilerde en küçük silindir içi basınçlar elde edilmiştir.
Tüm yakıtlar için 1400 d/d’deki maksimum silindir gaz basıncı, 1800 ve 2600
d/d’lerdeki silindir gaz basınçlarında daha yüksek çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler- Ayçiçeği metil esteri, dizel motor, titreşim, gürültü

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SUNFLOWER
METHYL ESTER AND DIESEL FUEL MIXTURES ON
ENGINE VIBRATION AND NOISE
Abstract-Exhaust emissions that cause air pollution are increasing with the overuse of
petroleum around the world. For this reason, the ecological balance of the world has
been impairmented. Biodiesel fuels produced from vegetable oils stand out as an
environmentally friendly and renewable alternative fuel. Biodiesel fuels have different
chemical structure and fuel characteristics compared to fosil based diesel fuels,
depending on their content and production method. For this reason, the combustion
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ÖZET
Günümüzdeki modern dünyada hidrolik; gün geçtikçe birçok alanda insanların yaşantısında çok önemli pay
sahibi olmaktadır. Hidrolikte enerjiyi sağlayan temel unsur akışkandır ve akışkana yön veren ekipmanlar valfler
olarak adlandırılır. Valflerin genel olarak doğrudan el ile ya da elektriksel sinyal vasıtasıyla kumanda edilmesi,
hareketli hidrolik sistemin karakteristik bir özeliğidir. Bir hidrolik sistemde en önemli tek malzeme kendi
kendine çalışan hidrolik akışkandır. Hidrolik yağın karakteristik özellikleri, ekipmanların performans ve
ömürleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla yüksek kalitede temiz bir akışkan kullanarak etkili bir
hidrolik sistem oluşturulabilir. Ayrıca hidrolik sistemlerde bulunan sıvı akışkan, iş elemanı olarak silindirler
içerisinde ne kadarlık bir güç üreteceğini de belirler. Diğer taraftan bir hidrolik akışkan; gücün iletimi, hareket
elemanlarının yağlanması, eş parçalar arasında conta görevi ve sistemde ısı dağılımı gibi amaçlar için de
kullanılır. Hidrolik bir sistemi harekete geçiren de odur. Bu çalışmada, doğada rahatça bulunabilen bitki ve bitki
tohumları kullanılarak hidrolik yağ yerine geçebilecek hidrolik akışkan üretilmiştir. Üretilen akışkan viskozite
değerleri ölçülmüş, ideal bitki karışım oranları belirlenmiştir. Akışkanın viskozite değerleri karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hidrolik, Hidrolik Akışkan, Hidrolik Devreler

Development of Vegetable Based a Hydraulic Fluid
ABSTRACT
Today’s modern World hydraulic is having a very important role in people’s life day by day. The main factor
providing energy to hydraulics is fluid and the equipment which direct to the fluid are called as valves. The
direct controlling with manual or electrical signal of valves are a characteristic feature of mobile hydraulic
system. The best important material in a hydraulic system is self-powered hydraulic oil. Characteristic properties
of hydraulic have a great effect on performance and life of its equipment’s. Therefore, an effective hydraulic
system can be created using the highest quality a clean fluid. Moreover, the liquid fluid contained in a hydraulic
system determines how much power will produce as a work element into cylinders. On the other hand, hydraulic
fluids are also used for purposes such as power transmission, lubrication of the movement-element, gasket
between the mating parts and heat distribution system. It is also mobilized a hydraulic system. In this study, a
hydraulic fluid was produced to replace hydraulic oil using plants and plant seeds which can be easily found in
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Orta tabakası kompost atığı ilaveli yongalevhaların vida tutma gücü ve ısı iletkenlik değerlerinin
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Özet
Bu çalışmada laboratuvar ortamında odun ve kompost atıklarından üre formaldehit tutkalı kullanılarak
üretilen yongalevhaların vida tutma gücü ve ısı iletkenlik değerleri araştırılmıştır. Bu amaçla, dış
tabakada sadece endüstriyel odun yongası kullanılır iken orta takada ise belli oranlarda kompost atığı
ve endüstriyel odun yongası karışımı kullanılmıştır. Levha yoğunluğu 0.630 g cm-3 olan, 50x50x1.8 cm
boyutlarında, %50’lik üre formaldehit tutkalı kullanılarak yatık preslenmiş yongalevhalar üretilmiştir.
Levhaların yüzeylerine ve kenarlarına dik vida tutma gücü ile ısı iletkenlik değerleri belirlenmiştir.
Kompost atığı ilavesinin, yongalevhaların yüzeyine dik ve paralel yöndeki vida tutma gücü değerleri
üzerine etkili olduğu saptanmıştır. Levha gruplarına ait ısı iletkenlik değerleri 0.086-0.120 W m-1°K-1
arasında değiştiği tespit edilmiştir. İzolasyon levhası olarak en iyi sonuçlar orta tabakasında %100
kompost atığı kullanılan yongalevhalarda elde edilmiştir.
Abstract
In is study, screw holding and thermal conductivity values of particleboard produced from wood and
compost waste were investigated under the laboratory conditions. To that end, the compost waste
and industrial wood chips were used to a certain extent in the core layer while only industrial wood
chips were used in the surface layers. Particleboard produced in 50x50x1.8 cm dimensions, at 0.630 g
cm-3 density with using 50% urea formaldehyde adhesive. The surface and edge vertical screw holding
and thermal conductivity of particleboards were determined. It was stated that addition of compost
waste affected the surface and edge vertical screw holding of particleboard. The thermal conductivity
values belonging to particleboard were found to vary between 0.086-0.120 W m-1°K-1. The best results
for the insulation board were obtained from the particleboard using 100% compost waste in the core
layer.

GİRİŞ
Son yıllarda orman alanlarında meydana gelen tahribatlar
ve çölleşmenin, küresel ısınma, biyolojik çeşitlilik ve odun
verimliliği
üzerine
etkileri
toplumları
endişelendirmektedir. Bu kaygıların bir sonucu olarak,
ormancılık uygulamaları değişmekte ve odun lifi eldesinde
problemler ortaya çıkmaktadır. Son zamanlarda bu
durum özellikle Amerika ve Avrupa’da ortaya çıkmıştır.
Özellikle hammadde odun açığının kapatılması için
alternatif tarımsal bazlı yeni hammaddeler üzerinde
çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca birçok ülkede
ormanlardan üretilen odun, ihtiyaç duydukları yakacak,
endüstriyel ve levha odununu karşılayacak seviyede
değildir. Fakat bu ülkelerin çoğu, yıllık bitkilerin tarımsal
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atıklarından oluşan diğer lignoselülozik malzemelere
fazlası ile sahiptirler (Strangh 1993; Youngquist 1993;
Grigoriou ve Ntalos 2001).
Mantarın beslenmesi için çeşitli organik maddelerin
ayrıştırılması ve bazı besin elementlerin eklenmesi sonucu
elde edilen ortama kompost denilmektedir. Kompostlar
genellikle at gübresi ile buğday sapı, çeltik ve çavdar sapı,
kepek, melas, parçalanmış mısır koçanı gibi lifsel özellik
taşıyan, kolay ve ucuz olarak elde edilebilen
malzemelerden üretilmektedir. Geçtiğimiz yarım yüzyılda,
dünya kültür mantarı üretiminde hızlı bir büyüme
yaşanmıştır. 1961 yılında 495.127 ton olan mantar üretim
miktarı 2013 yılında 9.926.966 tona ulaşmıştır (Eren ve
Pekşen 2016). Kültür mantarı verimi, kullanılan kompost
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Subjective Effects of Lemon Seed, Rose and Lavender Essential Oils on
Humans: A Case Study from Two Different Age Groups
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Abstract: Plant volatile oils have been used for different purposes for years, especially in the scientific and
commercial areas. Among the major areas of their uses were the cosmetic, pharmaceutical and food industries,
and the aroma/phyto therapeutic applications. The lemon seed, rose and lavender oils were the most commonly
used oils and their effects on humans also differed individually. In this study, effects of these essential (volatile)
oils on two age groups, 17-24 and 25-40 were thus investigated. The study was conducted on 80 people for one
hour and the effects were evaluated using questionnaires. We used SPSS method for statics. In 17-25 age group,
lavender oil caused drowsiness and weakness in 60% and 50% of respondents respectively, and also some mild
giddiness, nausea, headache and dizziness. In 25-40 age group it caused giddiness and weakness in 40%
respondents, and also gave mild vigor and tranquility. Lemon seed oil caused drowsiness in 85%, weakness and
headache in 50%, and clear sensation in 55% of the respondents from 17-24 age group, while in 25-40 age group
it caused clear sensation in 80% of respondents, and gave the mood of tranquility in 70% and happiness in 60%.
However, rose oil demonstrated more intense effects on people, causing drowsiness and nausea in 55%, weakness
and headache in 50%, and also giddiness, face flush and palpitation in 17-24 age-group-respondents. In 25-40 age
group it caused drowsiness and nausea in 40% while it gave happiness and tranquility in 60% of respondents.
Study results indicated that effects of different types of volatile oils on humans vary based on the age groups. So,
the preference of essential oils in our daily lives is implied to have great importance. Therefore, further studies on
the subject should be conducted to better emphasize the choice and use of these oils based on the age groups.
Keywords: Lemon seed oil, Rose oil, Lavender oil, Subjective, Human

1. INTRODUCTION
The natural treatment methods based on the use of aromatic or essence oils from plants
are called “aromatherapy”. The use of these oils covers wide range of areas such as from
cosmetics industry to the medical applications. Their use also extend back to around 5000 BC
[1]. The term 'aromatherapy' was first introduced by the French biochemist Renee-Maurice
Gattefosse in 1937. Lately, more studies have been conducted on the essential oils and number
of these studies is also ever-increasing [2].

*Corresponding

Author E-mail: cigdemsakinoglu@duzce.edu.tr

ISSN: 2148-6905 online /© 2017

DOI: 10.21448/ijsm.373289

306

