
T.C.T.C.
HACETTEPE HACETTEPE ÜÜNNĐĐVERSVERSĐĐTESTESĐĐ

EEĞĐĞĐTTĐĐM FAKM FAKÜÜLTESLTESĐĐ
KKĐĐMYA EMYA EĞĐĞĐTTĐĐMMĐĐ ANABANABĐĐLLĐĐM DALIM DALI

KKĐĐÖÖ 326 K326 KĐĐMYA MYA ÖÖĞĞRETRETĐĐMMĐĐ VE KVE KĐĐÖÖ 330 K330 KĐĐMYA MYA 
EEĞĐĞĐTTĐĐMMĐĐ SEMSEMĐĐNERNERĐĐ I I 

PROJE DESTEKLPROJE DESTEKLĐĐ KONTEKS DENEY KONTEKS DENEY 
UYGULAMALARIUYGULAMALARI

DERS SORUMLUSU: PROF. DR. DERS SORUMLUSU: PROF. DR. ĐĐNCNCĐĐ MORGMORGĐĐLL
H. H. ÜÜ. E. EĞĐĞĐTTĐĐM FAKM FAKÜÜLTESLTESĐĐ ÖÖĞĞRETRETĐĐM M ÜÜYESYESĐĐ

HAZIRLAYANHAZIRLAYAN
20534304 20534304 ĐĐBRAHBRAHĐĐM TM TÜÜRKMENRKMEN

ANKARA, 2009ANKARA, 2009



Deneyin adı: 
Biyodizel yapımı nasıl 

gerçekleşir?

Deneyin adDeneyin adıı: : 
Biyodizel yapBiyodizel yapıımmıı nasnasııl l 

gergerççekleekleşşir?ir?
Deneyin amacDeneyin amacıı: Yenilenebilir bir : Yenilenebilir bir 
hammaddeden biyodizel yaphammaddeden biyodizel yapıımmıı



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.

Kuramsal bilgiler



Sibirya’nın batısında 11 bin 
yıldır donmuş halde bulunan 
ve yaklaşık Fransa ve 
Almanya büyüklüğündeki 
turbalıklar küresel ısınmanın 
etkisiyle son 3-4 yıldır erimeye 
başladılar. Son 40 yıl içinde bu 
yörede 3 o C’ lik bir sıcaklık 
artışı görülmüştü

Artık geri dönüşü olmayan bu 
erime olayının sonucunda 
atmosfere milyarlarca ton metan 
gazı dahil olacak. CO2 gazından 
20 kat daha fazla ısı tutabilme 
özelli ğ i olan CH4 gazının bu 
düzeyde atmosfere salınımı
küresel ısınma hızını ve şiddetini 
bu güne kadar yapılan tahminler 
üzerinde arttıracaktır.



Enerji Kaynakları ve Geri 
Dönüşüm

Günlük yaşantımızın her anında 
ihtiyacımız olan enerjiyi bize enerji 
kaynakları sağlar. Yenilenebilir ve 
yenilenemez enerji kaynakları olmak 
üzere enerji kaynaklarımızı ikiye 
ayırabiliriz



Yenilenemez Enerji 
Kaynakları

Fosil yakıtlar ve 
radyoaktif elementler 
yenilenemez enerji 
kaynaklarıdır. Bu 
kaynakların bu şekilde 
isim almalarının nedeni 
kullandıkça bitmeleri ve 
yenilerinin gelmesinin çok 
uzun sürmesidir



Fosil yakıtlar
Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil 
yakıtlar en çok termik 
santrallerde elektrik enerjisi 
üretmek için kullanılmaktadır. 
Günlük hayatta kullandığımız 
benzin, mazot, LPG, plastik, 
naftalin, boya, teflon gibi 
maddeler petrol kaynaklıdır. 
Kömür, petrol, doğalgaz gibi 
binlerce yılda oluşmuş fosil 
yakıtlar insanlığın gelişmesi ile 
hızla azalırken atıkları ile hava 
su ve toprak kirliliğine yol açar. 



Fosil yakıtlardaki karbon 
yanma tepkimeleri ile 
atmosferde CO2 ve CO 
bileşiklerinin birikmesine 
neden olur. Bu gazların 
havada çok fazla birikmesi 
sera etkisine ve küresel 
ısınmaya neden olması
açısından oldukça tehlikelidir



Nükleer Enerji

Uranyum, plütonyum gibi radyoaktif 
elementlerin çekirdeklerindeki 
proton ve nötronları tutan enerjinin 
ortaya çıkarılması esasına dayanır. 
Dünyadaki elektriğin %20 si nükleer 
santrallerde üretilir. Nükleer 
santraller Dünyanı pek çok yerinde 
bulunmasının yanında atmosferin 
kirlenmesine sebep olur. Nükleer 
enerji santrallerinde elektrik 
ucuzdur fakat santralin maliyeti 
oldukça pahalıdır. 



Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir enerji gücünü
güneşten alan ve hiç
tükenmeyeceği düşünülen ve 
çevreye zara vermeyen enerji 
kaynakları yenilenebilir enerji 
kaynaklarıdır 





Yenilenebilir Enerji Kaynağı Kaynak veya 
Yakıtı

Hidroelektrik enerjisi Nehirler

Rüzgâr enerjisi Rüzgârlar

Jeotermal enerji Yeraltı suları

Güneş enerjisi Güneş

Biokütle enerjisi Biyolojik atıklar

Dalga enerjisi
Okyanus ve 

denizler

Hidrojen enerjisi Su ve hidroksitler



Hidroelektrik Enerji

Nehirlere kurulan barajlar 
sayesinde suyun 
hareketinden yararlanarak 
elektrik üretilir. Bu üretim 
şu şekilde gerçekleşir: 
akarsuyun önü kesilir ve bir 
baraj gölü oluşturulur. 
Böylece suyun yüksekliği 
artırılarak potansiyel enerji 
kazanması sağlanır. Suyun 
potansiyel enerjisinden 
yararlanarak elektrik 
üretilir. Dünya enerjisinin % 
20 si hidroelektrik 
santrallerde üretilir



Jeotermal Enerji

Latincede “jeo=yer”, “termal=ısı”
anlamındadır. Yeraltında magmada artan 
sıcaklık ile yeraltı sıcak sularından ve 
buhardan yararlanılarak elde edilir. 
Elektrik üretimi de jeotermal buharın 
gücü ile üretilebilir. Eski çağlardan 
günümüze jeotermal enerjinin ilk kullanım 
alanı kaplıcalardır. Jeotermal enerji 
ayrıca konutların ve seraların ısıtılmasını, 
dokuma sanayisi, konservecilik gibi 
birçok alanda yaralanılır. Jeotermal 
enerji kullanımı çevreye ve atmosfere 
atık madde verilmesine sebep olmaz





Güneş Enerjisi
Güneş diğer yenilenebilir 
enerji kaynaklarının da 
temelini oluşturur. Dünyadaki 
hayatın temel enerji kaynağı
da güneştir. Güneş pilleri ışık 
enerjisini soğurarak elektrik 
enerjisine dönüştürür. Uzaya 
fırlatılan uydular ihtiyaç
duydukları elektrik enerjisini 
güneş panellerindeki güneş
pillerinden oluşturur. Güneş’in 
Dünya'ya gönderdiği bir günlük 
enerji, tüm insanlığın bir gün 
boyunca ihtiyaç duyacağı
enerjinin neredeyse on bin 
katıdır



Rüzgâr Enerjisi
Rüzgârın hareket enerjisinden 
geçmişte yel değirmenleri ile 
yararlanılırdı, günümüzde ise 
rüzgâr jeneratörleri ile elektrik 
enerjisi üretilmektedir. Bir rüzgâr 
jeneratörü bir evin, okulun hatta 
bir köyün elektrik enerjisini 

karşılayabilir



Biokütle( Bitki ve hayvan atıkları) 

Enerjisi
Bitki ve hayvan atıklarından yararlanılarak 
elde edilen enerjiye biokütle enerjisi denir. 
Örneğin çiftlik hayvanlarını dışkıları, ekinler, 
ölü ağaçlar, odun parçaları, talaş vb. 
maddelerden enerji elde edilir. Hayvan 
atıklarından biyogaz ve bitkilerden elde 
edilen biyodizel bu yöntemin 
uygulamalarından biridir. Peki, bu yöntemle 
nasıl enerji elde edilir?
Enerji elde edilecek atık maddeler güç
santraline getirilir. Burada santralin 
çukuruna boşaltılarak yakılır. Bu yanma 
sonucu ortaya çıkan gazlar çeşitli 
işlemlerden geçirilerek elektrik enerjisi elde 
etmek için kullanılır. Bir diğer yol ise; atık 
ve kalıntıları bekletme tankları denilen özel 
ortamlarda çürümeye bırakmaktır. Bu 
tanklarda zamanla çürüyen maddelerden 
metan gazı çıkar. Bu gaz toplanarak ısıtma 
amaçlı kullanılır. Aynı yöntem hayvanların 
dışkılarında da kullanılır. 



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 ayçiçeği olmak üzere; 
kanola , Hindistan cevizi ve kenevir, 

pamuk, aspir gibi yağ içeren 
bitkiler olarak sıralanabilir. Ayrıca, 

yemeklik atık yağlardan da 
biyodizel üretimi mümkündür.



ÇÇevre Dostudur.. evre Dostudur.. 
Yenilenebilir hammaddelerden elde edilebilen bir yakYenilenebilir hammaddelerden elde edilebilen bir yakııttttıır. r. 
AtAtıık bitkisel ve hayvansal yak bitkisel ve hayvansal yağğlardan lardan üüretilebilir.retilebilir.
AntiAnti--toksak etkisi vardtoksak etkisi vardıır.r.
Biyolojik olarak hBiyolojik olarak hıızlzlıı ve kolay bozunabilen bir yakve kolay bozunabilen bir yakııttttıır. r. 
Kanserojenim madde ve kKanserojenim madde ve küükküürt irt iççermez. ermez. 
YYüüksek alevlenme noktasksek alevlenme noktasıı ile kolay depolanabilir, taile kolay depolanabilir, taşışınabilir nabilir 
ve kullanve kullanıılabilir. labilir. 
YaYağğlaylayııccııllıık k öözellizelliğği mi müükemmel. kemmel. 
Kara ve deniz taKara ve deniz taşışımacmacııllığıığında kullannda kullanıılabilir. labilir. 
IsIsııtma sistemi ve jenerattma sistemi ve jeneratöör kullanr kullanıımmıına uygun bir yakna uygun bir yakııttttıır. r. 
Stratejik Stratejik öözelliklere sahiptir. zelliklere sahiptir. 
Mevcut gMevcut güüncel dizel motorlarda tasarncel dizel motorlarda tasarıım dem değğiişşikliikliğğine ine 
gidilmeden Rahatlgidilmeden Rahatlııkla kullankla kullanıılabilir. labilir. 
Ticari baTicari başşararııyyıı yakalamyakalamışış bir bir yeyeşşilil yakyakııttttıır. r. 
Biomotorini oluBiomotorini oluşşturan C16turan C16--C18 metil esterleri doC18 metil esterleri doğğada ada 
kolayca ve hkolayca ve hıızlzlıı parparççalanarak bozunur. alanarak bozunur. 
Biomotorini Biomotorini ççok daha kolayca dook daha kolayca doğğa tarafa tarafıından temizlenebilirndan temizlenebilir



Biomotorinin olumsuz bir toksik etkisi yoktur. Biomotorinin olumsuz bir toksik etkisi yoktur. 

Biomotorin iBiomotorin iççin ain ağığızdan alzdan alıımlarda mlarda ööllüümcmcüül doz 17,4g bio motorin /kg vl doz 17,4g bio motorin /kg vüücut acut ağığırlrlığıığı
iken, sofra tuzunda bu oran 1,75 g sofra tuzu/ kg viken, sofra tuzunda bu oran 1,75 g sofra tuzu/ kg vüücut acut ağığırlrlığıığıddıır. Yani r. Yani 
biyodizel tuzdan 10 kat daha az toksiktir biyodizel tuzdan 10 kat daha az toksiktir 

SoSoğğuktaki dezavantajuktaki dezavantajıınnıı gidermek igidermek iççin ucuz antiin ucuz anti--jel katkjel katkıı maddeleri kullanmaddeleri kullanıılabilir. labilir. 

Biyodizelin satan sayBiyodizelin satan sayııssıı ssııradan dizelden daha yradan dizelden daha yüüksektir. ksektir. 

Biyodizel kullanBiyodizel kullanıımmıı ile sile sııradan dizel ile aynradan dizel ile aynıı ggüçüç ve moment deve moment değğerleri elde erleri elde 
edilebilir ek olarak daha az vuruntu saedilebilir ek olarak daha az vuruntu sağğlanlanıır. r. 

AyrAyrııca biyodizelin temizleyici ca biyodizelin temizleyici öözellizelliğği sayesinde birikintiler olui sayesinde birikintiler oluşşmaz ve yamaz ve yağğlaylayııccııllıık k 
öözellizelliğği sayesinde motor i sayesinde motor öömrmrüüne katkne katkııda bulunur.   da bulunur.   
Ancak biyodizel, 1996 yAncak biyodizel, 1996 yııllıı ööncesinde ncesinde üüretilen bazretilen bazıı araaraççlarda kullanlarda kullanıılan dolan doğğal al 
kaukauççuk ile uyumlu deuk ile uyumlu değğildir. ildir. ÇüÇünknküü biyodizel, dobiyodizel, doğğal kaual kauççuktan yapuktan yapıılan hortum ve lan hortum ve 
contalarcontalarıı tahrip eder. Ancak bu problemler B20 (% 20 biyodizel / % 80 diztahrip eder. Ancak bu problemler B20 (% 20 biyodizel / % 80 dizel) ve el) ve 
daha ddaha düüşşüük oranlk oranlıı biyodizel/dizel karbiyodizel/dizel karışıışımlarmlarıında gnda göörrüülmez. lmez. 

Bununla birlikte, biyodizelin Bununla birlikte, biyodizelin çöçözzüüccüü öözellizelliğği nedeniyle dizel yaki nedeniyle dizel yakııttıınnıın n 
depolanmasdepolanmasıından kaynaklanan yakndan kaynaklanan yakııt deposu duvarlart deposu duvarlarıındaki ve borulardaki ndaki ve borulardaki 
kalkalııntntıılarlarıı ve tortularve tortularıı çöçözdzdüüğğüü iiççin filtrelerin tin filtrelerin tııkanmamaskanmamasıına yna yöönelik nelik öönlemler nlemler 
alalıınmalnmalııddıır. r. 
AyrAyrııca yakca yakııt istasyonlart istasyonlarıı ve arave araçç tamirhanelerinde herhangi bir detamirhanelerinde herhangi bir değğiişşikliikliğğe gerek e gerek 
yoktur. yoktur. 



Biyodizel reaksiyonuBiyodizel reaksiyonu

Gliserin reaksiyonuGliserin reaksiyonu





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: 



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 o C ‘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. 



1 saat boyunca 
karıştırırız.

Başlangıçta;

1 saatin sonunda.



1212--24 saat bekletilip 24 saat bekletilip 
fazlarfazlarıın ayrn ayrıılmaslmasıı ggöözlenir. zlenir. 
ÜÜst kst kııssıım biyodizeldir,altta m biyodizeldir,altta 
kalan kkalan kııssıım gliserindir. m gliserindir. ÜÜst st 
kkııssıım yavam yavaşşçça baa başşka bir ka bir 
kaba alkaba alıınnıır.(Bu ir.(Bu işşlemi lemi 
yukaryukarııdan vakumla dan vakumla ççekerek ekerek 
yapmak en sayapmak en sağğllııklklıı yoldur.) yoldur.) 
EEğğer bu ier bu işşlem slem sıırasrasıında faz nda faz 
karkarışışmasmasıı ggöözlenirse tekrar zlenirse tekrar 
fazlar ayrfazlar ayrıılana kadar lana kadar 
bekleme yapbekleme yapıılmallmalııddıır. r. 
Bundan sonraki aBundan sonraki aşşama ama 
yyııkama testidirkama testidir. . 



Deneyin 
değerlendirilmesi

Biyodizel Biyodizel üüretmek iretmek iççin in 
harcanan enerji normal petrol harcanan enerji normal petrol 
yakyakııttıı üüretmek iretmek iççin kullanin kullanıılan lan 
enerjinin %32enerjinin %32’’si kadardsi kadardıır.r.
Biyodizel Biyodizel üüretimi vakit kaybretimi vakit kaybıına na 
neden olan alternatif bir neden olan alternatif bir 
yyööntemdirntemdir
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