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 DOĞAL GAZ YAKITLI SABİT MOTORLAR İÇİN MOTOR YAĞLARI 

  

Doğal Gaz yakıtlı sabit motorlar, ağır-hizmet dizel ve benzin motorlarından farklıdır. Kuru yakıtları, 

büyük boyutları, daha yüksek yanma sıcaklıkları, daha ağır yükler ve çok değişik çalışma şartları, bu 

makinelerde kullanılan motor yağları için özel koşullar koşar.  

Doğal Gaz yakan motorlar 300devirden 2000devire kadar çalışan, gücü 16000beygiri(HP) aşan, ağırlığı 

80tona varabilen, büyük yağ karteri olan ve genelde kapalı ortamlarda çalışan 2 veya 4 zamanlı büyük 

motorlardır ve birçoğu turbo şarjlıdır. Çoğu zaman elektrik üretiminde kullanılırlar. 

  

Bu motorlarda çok büyük çeşit ve birbirinden değişik gaz yakıtlar kullanılır. Temiz metan, butan, 

propan’dan, yanma  esnasında asitler oluşturabilen çöplük gazına(biyogaz) kadar, sülfür içeren veya 

içermeyen gazlar, Hidrojen Sülfür veya Karbon Dioksit ve Nitrojen içeren çeşitli yakıt gazlar kullanılır. 

Doğal Gaz motor yağlarının formülü benzin veya dizel motor yağları formülünden değişiktir, çünkü bu 

motorların çalışması ağır-hizmet dizel motorlarından aşağıda görüldüğü gibi gayet farklıdır: 

 

 AĞIR HİZMET DİZEL SABİT GAZ MOTORU 

Yakıt Sıvı Gaz 
Çalışma  Dur/Kalk Devamlı 

Yük Değişken Sabit ve Yüksek 

Yanma sıcaklığı Yüksek  Daha yüksek 
Yağ değişim aralığı 50-60,000km 2000-4000saat 

Yağ hacmi 35-40litre 400-500litre 

Asıl yağ kirleticisi Kurum Nitrasyon 
  

Doğal Gaz motor yağının birçok önemli  görevi yerine getirmesi gerekir: Aşınmayı, korozyonu, aşırı 

depozit oluşumlarını önleyerek motoru korumakla birlikte, aynı zamanda motorun uzun müddet 

kesintisiz çalışmasını ve uzun yağ değiştirme aralıklarında motora üstün koruma sağlaması gerekir.   
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Daha yüksek yanma sıcaklıkları yüzünden  bu motorlarda yağların viskozite artışı önemli bir sorun teşkil 

edebilir. Yüksek sıcaklıklar yağların içinde kimyasal oksidayon ve nitrasyon oluşumuna yol açarlar, sonuç 

olarak önemli viskozite artışı görülür. Nitrasyon olarak anılan ve istenmeyen bu sürecin yağ analizleri ile 

muntazam şekilde kontrol edilmesi yağın ve motorun ömrü için çok önemlidir. 

Genelde sabit hızda(devirde) çalıştıkları için, bu motorlarda depozit oluşumları sık meydana gelen bir 

durumdur. Ayrıca egzos subapı aşınması veya yanması sorun teşkil edebilir. Egzos subapı aşınması zaman 

içinde valfin kapak yatağına temas etmesi ile olur. Yetersiz yağlamadan veya yetersiz depozitlerden 

meydana gelir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yağ formülü, kül oranı, yağ viskozitesi, çalışma sıcaklığı, egzos gazı sıcaklığı, yakıt gaz kalitesi, motor 

tasarımı, hava/yakıt oranı, egsoz subapı arızası durumunda kontrol edilmesi gereken noktalardır. 

Motorun yanma odasında yağın yanmasından oluşan kül depozitleri, yağın deterjan katkı maddeleri olan 

kalsiyum, bariyum, magnesyum gibi metaller içerir. Yağın tamamen yanmasından oluşan kül miktarı, 

yağın kül oranını belirler.  Doğal Gaz motor yağları, yanma sonucu oluşturdukları kül oranına göre dört 

genel kül kategorisine girerler: külsüz yağ (kül oranı %0.1den az), az küllü yağ(%0.2 -0.6), orta derece 

küllü yağ(%0.7-1.5), yüksek oranda küllü yağ(%1.5den fazla).  

Motor içinde kül depozitlerinin oluşması belirli bir dereceye kadar istenmektedir, çünkü bu depozitler  

subapın aşınmasını önleyen koruyucu bir tampon tabakası oluşturur. Ancak kül oranının çok yüksek 

olması durumunda istenmeyen zararlı depozitler oluşur, subaplar yanabilir, katalizatörler olumsuz 

şekilde etkilenir vb.  

                  

         Normal subap            Yanmış subap                Aşınmış subap 
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Doğal Gaz motor yağları çok dikkatli seçilmiş çeşit ve miktarda aşınmayı önleyici ve deterjan-dispersiyon 

katkıları ile imal edilmelidir. Dengeli bir formülün tasarımı ve üretimi Doğal Gaz motor yağı üreticilerinin 

en büyük sorunlarından biridir. 

Motor üreticileri her zaman için yağın kül oranını, viskozitesini, ve kabul edilebilir katkı maddeleri oranını 

motorun el kitabında belirtirler. Mesela Caterpillar, 3520 motoru için, SAE 30 veya SAE 40 düz viskozite 

ve az küllü yağ talep eder.  

Yağ değişimleri, muntazam yağ analizi değerlerine bağlı olarak yapılmalıdır. Yüksek kalite yağlar ile 

motorun ömrü uzar, aşınmalar-arızalar önlenir, ayrıca bu yağların ömrü sıradan yağlara kıyasla çok uzun 

olduğu icin uzun yağ değiştirme aralığı sağlarlar. Büyük miktar yağ kullanan ve çok değerli  olan bu 

motorlarda yağ analizi büyük önem taşır, çünkü yağ analizi sayesinde motorun sağlığı ve içindeki aşınma 

süreçleri gözlenir, ve ayrıca yağ değişimi güvenilir bir şekilde gerektiği zamanda yapılarak gereksiz yere 

yağ değiştirme masraflarının önüne geçilir.  Arızaları azaltan,motorun ömrünü uzatan ve uzun yağ 

değişim aralığı sağlayan uzun ömürlü yağların motorun hizmet ömrü içinde tasarruflar yapılmasında 

önemi çok büyüktür.      

Yağ analizleri yağın bu uygulamaya yönelik belirli değerlerini ölçmelidir. Doğal Gaz motor yağı analizinde 

ölçülmesi gereken değerlerden bazısı: Viskozite,  Baz sayısı(BN), Asit sayısı(AN), Glikol kirliliği, Su kirliliği, 

Çözünmezler(aşınma metalleri, karbon, kirleticiler vs), Spektrokimyasal analiz, Nitrasyon/Oksidasyon, vs.  

Yağ analizleri kararlaştırılan belli saatlerde yapılır. Aynı aralıklarda(mesela her 250 saatte) yapılan en az 3 

analiz sonucunun karşılaştırılması ile motorun durumu hakkında güvenilir bilgiler elde edilir. Elde edilen 

analiz sonuçlarına göre, analiz aralıkları ve yağ değiştirme aralıkları güvenle arttırılabilir. Motor yağları 

yağ analiz sonuçlarına göre değiştirilir. 

Lubrication Engineers(LE) Gaz Yakıt motor yağları, asit oluşumlarını önleyen, yağların oksidasyona 

uğramasını geciktiren, pistonları temiz tutan ve motora yüksek güvenilirlik sağlayan en gelişmiş 

Salisilat(Salicylate) katkı teknolojisi ile 3 kategoride üretiliyor:                                                                                                                                                                                           

- Az kül (LE8945 SAE40)                                                                                                                                                                   

- Orta derece kül (LE8947 SAE40, LE8949 SAE40)                                                                                                                 

- Multi-viskozite az kül (LE8845 SAE 15W-40)                                                                                                                                        

LE yağlarının üstün performansı , motora sağladıkları mükemmel koruma, uzun yağ değiştirme aralıkları  

ve ilave yağ miktarlarının önemli şekilde azalması ile görülür.                                                                                                       

LE yağ analizi hizmetlerimiz motorun ve yağların durumu hakkında önemli bilgiler vererek ekipmanın 

devamlı olarak en üst seviyede verimli çalışmasını ve bakım masraflarında güvenilir şekilde tasarruflar 

yapılmasını sağlayacaktır. 


