


Biyodizel yaparak küresel 
ısınmaya katkımız nedir?



Küresel Isınma Nedir?
Küresel ısınma insanlar 
tarafından atmosfere 
salınan gazların sera 

etkisi yaratması
sonucunda dünya 

yüzeyinde sıcaklığın 
artması olarak ifade 

edilebilir. 

Sera etkisi-küresel ısınma ilişkisi
Kömür, doğalgaz ve petrol gibi fosil 
yakıtların kullanımı sonucunda açığa 
çıkan CO2 gazı,atmosferdeki CO2 
miktarının normalden yüksek 
seviyelere çıkmasına neden 
olmaktadır.

Küresel ısınmanın sonuçları
Dünya iklim sisteminde değişikliklere 
neden olan küresel ısınmanın bu etkileri 
en yüksek zirvelerden, okyanus derinliklerine, ekvatordan 
kutuplara kadar dünyanın her yerinde hissedilmektedir. 



Yenilenebilir hammaddelerden faydalanarak 
biyodizel üretmek ile hem yaşadığımız 
dünyaya biraz daha az zararlı kimyasallar 
veririz, hem de bu süreç boyunca harcanan 
enerjiyi minimuma indirmiş oluruz.Enerjiden 
tasarruf en temel amacımızdır.



BĐYODĐZEL NEDĐR?

Biyodizel tamamen bitkisel yağlardan katalizör yardımıyla elde edilen ve dizel 
araçlarda hiç bir modifikasyon yapmadan direkt olarak kullanılabilen bir yakıttır.Her 
türlü yağ bitkisinden biyodizel üretilebilir. Bu bitkiler başta ayçicek olmak üzere; 
kanola , hindistan cevizi ve kenevir, pamuk, aspir gibi yağ içeren bitkiler olarak 
sıralanabilir. Ayrıca, yemeklik atık yağlardan da biodizel üretimi mümkündür.



Biyodizel üretmek için harcanan 
enerji normal petrol yakıtı
üretmek için kullanılan enerjinin 
%32’si kadardır.
Biyodizel üretimi vakit kaybına 
neden olan alternatif bir 
yöntemdir.



ÇevRe DostuduR.. 
YenilenebiliR hammaddeleRden elde edilebilen biR yakıttıR. 
Atık bitkisel ve hayvansal yağlaRdan üRetilebiliR.

Anti-toksik etkisi vaRdıR.
Biyolojik olaRak hızlı ve kolay bozunabilen biR yakıttıR. 
KanseRojenik madde ve küküRt içeRmez. 
Yüksek alevlenme noktası ile kolay depolanabiliR, taşınabiliR ve kullanılabiliR. 
Yağlayıcılık özelliği mükemmel. 
KaRa ve deniz taşımacılığında kullanılabiliR. 

Isıtma sistemi ve jeneRatöR kullanımına uygun biR yakıttıR. 
StRatejik özellikleRe sahiptiR. 
Mevcut güncel dizel motoRlaRda tasaRım değişikliğine gidilmeden Rahatlıkla 
kullanılabiliR. 
TicaRi başaRıyı yakalamış biR yeşil yakıttıR. 
BiomotoRini oluştuRan C16-C18 metil esteRleRi doğada kolayca ve hızlı paRçalanaRak
bozunuR. 
BiomotoRin çok daha kolayca doğa taRafından temizlenebiliR. 



BiomotoRinin olumsuz biR toksik etkisi yoktuR. 
BiomotoRin için ağızdan alımlaRda ölümcül doz 17,4g bio motoRin /kg vücut ağıRlığı iken, 
sofRa tuzunda bu oRan 1,75 g sofRa tuzu/ kg vücut ağıRlığıdıR. Yani biodizel tuzdan 10 
kat daha az toksiktiR
Soğuktaki dezavantajını gideRmek için ucuz anti-jel katkı maddeleRi kullanılabiliR. 
Biodizelin setan sayısı sıRadan dizelden daha yüksektiR. 
Biodizel kullanımı ile sıRadan dizel ile aynı güç ve moment değeRleRi elde edilebiliR ek 
olaRak daha az vuRuntu sağlanıR. 
AyRıca biodizelin temizleyici özelliği sayesinde biRikintileR oluşmaz ve yağlayıcılık 
özelliği sayesinde motoR ömRüne katkıda bulunuR.   
Ancak biyodizel, 1996 yılı öncesinde üRetilen bazı aRaçlaRda kullanılan doğal kauçuk ile 
uyumlu değildiR. Çünkü biyodizel, doğal kauçuktan yapılan hoRtum ve contalaRı tahRip
edeR. Ancak bu pRoblemleR B20 (% 20 biyodizel / % 80 dizel) ve daha düşük oRanlı
biyodizel/dizel kaRışımlaRında göRülmez. 
Bununla biRlikte, biyodizelin çözücü özelliği nedeniyle dizel yakıtının depolanmasından 
kaynaklanan yakıt deposu duvaRlaRındaki ve boRulaRdaki kalıntılaRı ve toRtulaRı
çözdüğü için filtReleRin tıkanmamasına yönelik önlemleR alınmalıdıR. 
AyRıca yakıt istasyonlaRı ve aRaç tamiRhaneleRinde heRhangi biR değişikliğe geRek
yoktuR. 
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Biyodizel yapımı Yenilenebilir hammaddeleri 
kullanmak



1 lt. yağ
200 ml metanol
NaOH veya KOH 
Karıştırıcı (Mikser 

veya blender) 
Ölçüm 

yapabileceğiniz beher 
ya da dereceli silindir. 

2 adet huni (bidona 
bağlamak için) 

2 litrelik PET şişe 
2 adet temiz PET 

şise
Termometre 

Gerekli olan Malzemeler: 



Deneyin yapılışı:

Öncelikle 200 ml Metanol
yarım litrelik karıştırma 
kabına alınır Metanol
havadaki su buharını dahi 
absorp edebileceği içi n bu 
işi çabul bir şeklilde
yapmak gerekir. 3,5 gr 
NaOH, Metanol’ün içine 
atılıp karıştırılır. NaOH
tamamen çözünene kadar 
bu işlem yapılır. Çözünme 
bitince Metoksit elde 
edilmiş olur.



Yağ 55 oC ‘ye 
kadar ısıtılır. 
Karıştırıcının bağlı
olduğu kaba alınır 
ve karıştırılır. 

Hazırlanmış olan 
metilat, ısıtılmış olan 
yağa 
karıştırılır.Sıcaklık 55 
oC’de sabit tutulup 1 
saat boyunca 
karıştırma işlemi 
devam eder. 



BAŞLANGIÇ

15. DAKĐKA 30. DAKĐKA 45. DAKĐKA 50. DAKĐKA

1 SAAT SONRA

1 saat boyunca 
karıştırırız.



12-24 saat bekletilip fazların 
ayrılması gözlenir. Üst kısım 
biyodizeldir,altta kalan kısım 
gliserindir. Üst kısım yavaşca
başka bir kaba alınır.(Bu işlemi 
yukarıdan vakumla çekerek yapmak 
en sağlıklı yoldur.) Eğer bu işlem 
sırasında faz karışması gözlenirse 
tekrar fazlar ayrılana kadar 
bekleme yapılmalıdır. Bundan 
sonraki aşama yıkama testidir. 



Biyodizel

Gliserin

Elde ettiğim 
biyodizel-gliserin 

karışımı



Proje destekli deney uygulaması
değerlendirmesi

Örümcek ağı

Öğretim kurumlarında kullanılabilir olma

Görselleştirerek öğretici olma

Güdüleyici 
olma

Yeni bilgi 
edinmeye 

teşvik edici 
olma

Model 
oluşumuna 
uygun olma

Bağlantı
kurmaya 

etkin 
olma

Sunuma 
uygun 
olma

Yeni bilgi 
verici olma

DEĞERLENDĐRME:

0= EN DÜŞÜK

4= EN YÜKSEK



Zeynep Zeynep Zeynep Zeynep ÖÖÖÖzlem zlem zlem zlem ÖÖÖÖlmezlmezlmezlmez
TeTeTeTeşşşşekkekkekkekküüüürlerrlerrlerrler…………


