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ÖN SÖZ  

Günümüzde, artan tüketim hızı ile birlikte insanların endüstriyel ürünlere 

olan talepleri takip edilemeyecek boyutlara ve hıza ulaşmıştır. Endüstride insan 

ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli temel kaynakların başında güvenilir 

hammadde ve enerji gelmektedir. Enerji, hemen hemen tüm endüstriyel 

faaliyetlerin temel girdisidir. Bu temel girdilerin bilinen en önemli çıktıları ise 

insan ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler ve çevreye bırakılmak durumunda olan 

katı, sıvı veya gaz atıklardır. Gaz atıkların başında baca gazları gelmektedir ve 

bu baca gazları üretim faaliyetlerinde kullanılan fosil yakıt kaynaklarının 

çevreye olan pahalı bir maliyetidir. Yaşanılabilir bir dünya, ancak yaşanılabilir 

ortamlarda mümkün kılınabilmektedir. Artan nüfus artış hızına bağlı olarak 

endüstriyel faaliyetler sonucu meydana gelen çevre kirliliği dünyamızı 

yaşanılabilir olmaktan uzaklaştırmaktadır. Bunu farkeden insanlık ve bilim 

insanları son yıllarda fosil yakıtların çevreye olan zararının minimize etmek 

veya yok etmek amacıyla temiz enerji kaynakları, düşük emisyon teknolojileri, 

temiz yanma prosesleri konusunda çok çeşitli araştırmalara ve çalışmalara 

yönelmişlerdir. Günümüzde temiz enerji kaynakları, yaşanılabilir bir dünyanın 

temel gereksinimleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde ve dünyada bu alanda 

birçok öncü projeler ve çalışmalar yürütülmektedir.  

Temiz yanma prosesleri,  düşük emisyon teknolojileri, biyodizel, 

hidrojen enerjisi, biyokütle enerjisi ile ilgili bölümlerin yer aldığı kitabımızda, 

‘’Temiz Enerjiye Genel Bakış’’ başlığı altında, güncel mühendislik 

araştırmaları yer almaktadır. Kitabın hazırlanmasında değerli çalışmalarıyla 

katkı sağlayan yazarlara, literatüre katkılarından dolayı teşekkür ederiz.  

Bu kitabın ulusal ve uluslararası alanlarda gelecek çalışmalara ve 

gelişmelere yol göstermesi ve faydalı olması  dileğiyle… 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gediz UĞUZ  

Aralık, 2022 
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INTRODUCTION 

Energy, which is indispensable for the existence of life and defined as 

the ability to do work, emit light, and generate heat, has two sources: 

Renewable and non-renewable resources. 

- Non-Renewable resources 

They are limited resources. These resources can run out over time, and 

cannot be recovered or reused. 

- Nuclear energy; sources; uranium nuclear fusion 

-  Fossil fuel energy coal (carbon)  

27.3% of Fossil fuels (coal, natural gas, and oil) are formed as a result of 

the sedimentation (sedimentation) of plants and animals that lived millions of 

years ago. Fossil fuels are the main energy source of industrial societies. Most 

of the gases that cause acid rain and global warming are released as a result of 

burning fossil fuels. Natural gas oil 21.4% 34.4% limited resources Coal, gas, 

and oil are found in limited quantities in the world. Oil reserves are found in 

certain parts of our planet, and fluctuations in the prices of these reserves 

seriously affect the global economy. 

       -  Renewable resources 

Their quantity is unlimited when properly evaluated. That is, they can be 

recovered and regenerated. They are also less harmful to the atmosphere than 

non-renewable resources. 

       - Renewable chemical energy; biomass 

10.0% is the fuel obtained from biological sources such as wood, 

agricultural waste, and fertilizer. It is the main source of energy for developing 

countries and the most common source of energy in industrialized countries, 

mostly in homes. 
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        -   Hydraulic energy water move 

2.3% As the water falling from a certain height moves the turbines are 

obtained. Great infrastructure; the main problem with hydraulic energy is the 

construction of reservoirs, canals, and dams. changing the ecosystem of their 

place. Wind, geothermal, solar, heat, etc 0.9%. An excellent resource; the sun 

is what we spend in a year It emits 10,000 times the energy. 

         -  Wind power; wind 

The wind is caused by radiation from the Sun. with the displacement of 

high and low-pressure air currents occurring. The wind force is the most 

researched alternative energy source. 

- Geothermal energy; underground temperature 

The thermal formation between the earth's crust and mantle layers is 

obtained from energy. Constant production flow, geothermal is one of the 

advantages of energy. However, the power plants should be built in the closest 

places to the hot water sources. 5.7% Worldwide consumption (2011) It is a 

type of energy released as a result of the reaction occurring in atomic nuclei. 

There are two types: fission, which is nuclear fragmentation, and fusion, which 

is nuclear fusion. The energy obtained from nuclear fission has two serious 

problems: the safety issues in the process of obtaining and the storage of 

radioactive waste. Nuclear fusion, which is currently in development, could 

alleviate these problems (Kebede, Kalogiannis, Van Mierlo, & Berecibar, 2022; 

Rahman, Farrok, & Haque, 2022; Wang et al., 2022). 

Appropriate choice in the method of adopting the idea of energy saving 

to people will lead to the success of educational work on preventing energy 

waste in our society. In our country, where half of the currently used energy is 

imported, educational studies are of great importance in order to reduce 

unnecessary energy consumption, try to minimize losses, ensure energy saving 
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starting from the source, and the formation of savings-oriented behaviors in 

young generations. Among the various measures to solve the problems in our 

energy sector, effective education of the social structure is of great importance 

in order to publicize the idea of saving against unnecessary energy demand, 

which will reduce such demands. In this regard, it will be certain that the 

suggestions, incentives, and repetitions to be made in order to direct the social 

structure in the direction of energy saving, with various mass media, should 

interact with the target audience following the target. This interaction should 

also be reinforced through education, with ideas that can be digested with 

consciousness, logic, and belief in the targeted direction and accepted as 

natural, normal, and indispensable. Even if energy saving weeks are organized 

to minimize unwarranted foreign exchange payments for energy, half of which 

are met through imports, real savings will only be achieved through raising 

awareness of individuals through education. Saving is a fundamental principle 

that already exists in the structure of the universe and must be strictly followed. 

This is not an arbitrary abstract claim but can be proved with examples from 

the exact sciences (Kaplan, 2015; Kaya, 2006; Kotcioğlu, 2011; Murat Sirin & 

Ege, 2012; Yuksel & Kaygusuz, 2011). 

States apply methods such as carbon tax, energy taxes, various 

environmental tax exemptions, value added tax exemptions, accelerated 

depreciation, and property tax exemptions for renewable energy to compete in 

the market and eliminate unfair competition. One of the most effective tools in 

the fight against climate change is taxation. At this point, environmental taxes 

are important. Although the taxes taken for the protection of the environment 

are called by different names as environmental taxes, green taxes, pollution 

taxes, or ecological taxes, they express the same concept. Environmental taxes, 

which aim to increase the quality of the environment by internalizing negative 

externalities, are the sum of the duties and fees received in return for the 

services provided with the compulsory and unrequited payments on the 
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environmental bases, they include both taxes and duties. Environmental taxes 

are very comprehensive and include the removal of environmentally harmful 

financial incentives and tax reductions, making existing taxes environmentally 

friendly, and the application of new financial instruments that take the 

environment into account at every stage of the economic operation. However, 

environmental taxation should be done with extreme care. If taxes with 

environmental characteristics are made only to provide income to the general 

budget instead of environmental purposes, they will move away from their 

purpose, if they are made only to provide income to the general budget instead 

of environmental purposes, they will move away from their purpose, and will 

not make sense unless they are used for environmental purposes. The reasons 

for introducing environmental taxes are to include negative externalities in the 

price, to minimize pollution controls, to encourage, increased revenues, and to 

encourage new practices. States aim to increase the production and 

consumption of renewable energy with such tax policies, since imposing a tax 

on activities that are harmful to the environment will both increase the price of 

such activities and encourage the emergence of new production, transportation, 

housing, and energy use, and consumption habits. Some tax policies are policies 

such as not collecting taxes from individuals or companies that directly prefer 

renewable energy sources, levying low taxes, and exempting production 

materials from tax. The aim is to make renewable energy attractive. Other tax 

policies are taxes for abandoning existing production models (inefficient or 

polluting). Such taxes are used as a deterrent policy to reduce fossil fuel 

production. Thus, people who do not want to pay more taxes turn to renewable 

energy by alienating from their existing production systems. For example, 

motor vehicle tax, which is a type of tax levied on wealth in terms of its subject, 

is not only collected for financial purposes; It also serves purposes such as 

preventing environmental pollution, saving energy, and promoting public 

transportation. European countries evaluated the motor vehicle tax within the 
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scope of environmental taxes and started to adjust the tariffs accordingly, and 

taxed them based on emissions. The motor vehicle tax applied in Turkey has 

been criticized for not having a feature to combat environmental pollution 

because although the amount of tax to be paid decreases as the age of the vehicle 

increases, these vehicles consume more fuel and release more carbon dioxide 

into the environment as the technology gets older. For this reason, it would be 

more beneficial to apply a tax tariff based on carbon dioxide emissions in 

Turkey (Erdogdu, 2014; Gönül, Duman, & Güler, 2021; Hickey, Malkawi, & 

Khalil, 2021; Melikoglu, 2013; Ozcan, 2019).  

The carbon tax is a tax applied on carbon emissions generated by the use 

of fossil fuels in order to release less greenhouse gas into the atmosphere and 

reduce negative externalities caused by fuel consumption, and it is a tax applied 

on the carbon emissions released by the tonne of coal, the barrel of oil, and the 

ton of coal is the amount of oil. It is a consumption tax levied per barrel of 

emissions or emissions. Since they are taken per units such as kg liter or cubic 

meter according to the energy type, they have a specific tax character. In 

addition, the concept of carbon trading has also been shaped. While carbon tax 

aims to achieve a balance by taxing the marginal cost of emissions, carbon 

trading aims to achieve a balance by reducing the total amount of carbon 

emissions. Although carbon tax and carbon trade are different from each other, 

they are not alternative practices but have complementary features (Amil & 

Yılmazoğlu, 2022; Bertoldi, 2022; Brown, Tudawe, & Steimer, 2022; Kılıç & 

Kekezoğlu, 2022; Moriarty, 2022; Sahin & Esen, 2022). 

The carbon tax, which is a market-based tool, is more effective than other 

carbon reduction methods, and the purpose of the carbon tax is to increase the 

costs of production techniques that harm the environment and to ensure the use 

of techniques for environmental protection. With the carbon tax, the 

government subjects the producers to tax due to the carbon dioxide produced 
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as a result of the use of fossil fuels, this additional burden is added to the costs 

of the producers and therefore reflected in the prices, thus reducing the 

consumption of these products; both fewer emissions and energy savings occur, 

and most importantly, producers are turning to technology and energy sources 

that emit less carbon. This application indirectly improves the production and 

consumption of renewable energy. Thanks to the carbon tax, renewable energy 

costs become competitive with fossil fuels. Studies show that emissions 

regulations and renewable energy incentives alone do not achieve complete 

success in reducing emissions. Even if they are not designed successfully, they 

can have negative effects on each other. When the carbon tax is not applied, the 

problem of excessive consumption of fossil fuels may also arise, since 

environmental costs are not taken into account. According to research, carbon 

tax or emission pricing must be kept very high for renewable energy to be 

competitive in the market, so many countries adopt direct incentives for 

renewable energy to increase their competitiveness of renewable energy. High 

energy taxes in Scandinavian countries allow fiscal incentives for renewable 

energy to increase the use of electricity produced from renewable energy. The 

Netherlands and Scandinavian countries have been applying the carbon tax 

method since the early 1990s (Ağbulut, 2022; Amil & Yılmazoğlu, 2022; 

Himmetoğlu, Delice, Kızılkaya Aydoğan, & Uzal, 2022; Odabaş Baş & 

Aydınalp Köksal, 2022; Tezer, Karabağ, Öngen, Çolpan, & Ayol, 2022). 

Applications for emissions contribute indirectly, not directly, to provide 

energy production from renewable energy sources. Some of these take place 

through a mechanism called emissions trading. The exact Turkish equivalent of 

this system is not used. The concept, which normally means hold and sell, trade, 

is given different names such as cap trade, cap, and trade, limit, and market 

system, restriction, and trade. In the mechanism, those concerned can sell this 

increased emission amount in the market when they are under the 

predetermined emission limit. In this way, companies try not to exceed the 
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determined upper limit and not have to obtain a polluting permit from the 

market. The responsible public authority determines a permissible pollution 

limit for a desired environmental quality and issues it to the market through 

certificates that give the right to pollute the permits divided into certain shares 

equal to this level. In short, the hold-and-sell trade is the granting of the right 

to buy and sell the remaining polluting rights to the companies that fall below 

the target pollution limit. In this way, companies that take care not to exceed 

the limit switch to technologies that produce fewer emissions, and they can earn 

additional income by selling the remaining emission amount to other 

companies. Emission pricing can also be achieved through other methods such 

as tax policies (Chavez-Garcia et al., 2022; Demir, Karakaş, & Yenisoy-

Karakaş, 2022; Doymus, Denktas Sakar, Topaloglu Yildiz, & Acik, 2022; 

Sahraei & Çodur, 2022).  

The IEA 2021 energy efficiency report reveals a very ambitious 

understanding of carbon reduction (Figure 1Therefore, the main scenarios 

related to energy efficiency have been determined (Figure 2). Among these, the 

main sectors in which energy efficiency studies are carried out are the industry, 

transportation, and construction sectors. The expenditure amounts of the 

investments made between the years 2021-2023 are given in Figure 3. The main 

sectors employed to reduce emissions are given in Figure 4. 
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Figure 1. Targets to limit carbon emissions in energy use (taken from the IEA 2021 

report). 

 

Figure 2. Main sectors where low carbon technologies are applied (taken from the 

IEA 2021 report). 
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Figure 3. Values of the costs of carbon reduction technologies between 2021-2023. 

 

Figure 4. Sectoral distribution of carbon reduction technologies in terms of 

employment. 

The Globe Energy Council's analysis indicates that there are about 900 billion 

tons of confirmed, exploitable coal reserves in the world. Once more, the 

resource described contains roughly 400 billion tons of anthracite and 

bituminous coal, 290 billion tons of sub-bituminous coal, and 210 billion tons 

of lignite. Global coal reserves are estimated to have a life of around 135 years 

based on the total coal output in 2018. Our nation's lignite reserves have 
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expanded dramatically as a result of considerable coal exploration efforts that 

have been conducted in recent years. Together with lignite, asphaltite, and hard 

coal, our nation's total coal reserve as of the end of 2019 is around 21 billion 

tons. Few coal resources are considered reserves since only one-third of them 

have undergone feasibility and evaluation (Ediger, Berk, & Kösebalaban, 2014; 

Hanif, Nadeem, Tariq, & Rashid, 2022; Islam, Hasanuzzaman, Pandey, & 

Rahim, 2020; Keivani & Gungor, 2022; Pudasainee, Kurian, & Gupta, 2020).  

In terms of reserves and production levels, our nation has low levels of 

hard coal (anthracite) and medium levels of lignite. Even though we have 19 

billion tons of lignite coal reserves, when it comes to quality and properties, 

they are all roughly in very different ranges when it comes to thermal value: 

2% are below 1000 kcal/kg, 65% are between 1000 and 2000, 24% are between 

2000 and 3000, 6% are between 3000 and 4000, and 3% are over 4000. They 

typically include kcal/kg and more and have low caloric, high ash, and moisture 

contents. Approximately 40% of the overall sulfur content is above 2% in terms 

of sulfur ratios. Due to these factors, their utilization in thermal power plants 

has increased because our lignites are often of low quality in terms of their 

qualities (Ediger et al., 2014; Hanatani & Ozawa, 2021; Keivani & Gungor, 

2022; Yamamoto, Fukuda, & Hanatani, 2021; Zohuri & McDaniel, 2021). 

In the future, only if their emission and other environmental pollution-

causing properties are improved with national and innovative technologies to 

be developed and converted into high-value-added products, will all of our 

lignites be usable (sustainable, permanent) in terms of environmental factors, 

costs, and sales. "Clean Coal Technologies" are those that will make this 

possible. Clean coal technologies may be summed up as those that improve 

efficiency and added value while reducing the negative effects of coal 

preparation and usage on the environment (Hanif et al., 2022; Islam et al., 2020; 

Pudasainee et al., 2020). 
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These technologies make it feasible to produce more energy and goods 

per ton of coal while decreasing the pollution and waste that coal use produces. 

Clean coal technology may be categorized into four primary categories: 

1. Coal preparation 

2. Coal gasification 

3. Coal combustion (power plants) 

4. Carbon capture and storage technologies 

Technologies for coal preparation, refinement, 

enrichment, and liquefaction 

The terms "crushing/grinding/sieving/sizing," "wet or dry washing," 

"coal-water combinations," "dewatering/drying," "liquefaction," and 

"briquetting" are commonly used to describe these technologies. Other 

expenditures like transportation and treatment are also decreased, and coals 

acquire a more green reputation as a result of these technologies, which lower 

the quantity of moisture, sulfur, and ash in the coal and improve its quality and 

thermal value. The removal of wastes like clay and stone from coal using 

density differences in laundry facilities is the most extensively utilized 

technology in the improvement or washing of coal. An EL Soma lavvar facility 

is seen below (Holuszko & de Klerk, 2014; Kumar & Kumar, 2018; Mao & 

Tong, 2013; Vega, Alonso-Fariñas, Baena-Moreno, Rodríguez, & Navarrete, 

2019). Figure 5 shows the diagram of coal preparation 
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Figure 5. Basic coal preparation techniques (Luttrell & Honaker, 2012). 

Gasification of coal, including underground gasification 

and integrated gasification combined cycle technologies 

(IGCC) 

In coal gasification technology, partial combustion (oxidation) rather 

than full combustion is used to produce synthetic gas. Syngas is created in these 

above-ground reactor gasification technologies by converting carbon-

containing sources including coal, biomass/waste, and natural gas into their 

primary constituents: carbon monoxide (CO), hydrogen (H2), and methane 

(CH4). This process is called "gasification.". In contrast to other combustion 

processes, the coal's sulfur is liberated as hydrogen sulfide (H2S) in the syngas 

that is created, and compounds like elemental sulfur or sulfuric acid are made 

from it. In other words, it becomes a product instead of a contaminant. By using 

different chemicals (methanol, dimethyl ether, hydrogen, olefins, ammonia, 

etc.), liquid fuels (including jet fuel), gas engines, or IGCC technology, it is 

feasible to create power from the synthesis gas generated (Figure 6) (Chavan et 
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al., 2022; Henderson & Topper, 2005; Raheem, Sajid, Ding, Memon, & Yu, 

2022; Sánchez-Hervás, Moya, & Ortiz-González, 2019; Towler, 2014). 

 

 

Figure 6. An IGCC schematic view (Guo, Huang, & Zhou, 2015). 

When we consider these factors, we find that practically all things made 

from petroleum are also made from coal. The production of different chemical 

and liquid fuels as well as the efficiency of power generation are rising thanks 

to the gasification of coal, which has seen a growth in global use in recent years, 

although air pollutant emission values continue to be quite low. Nevertheless, 

gasification will become even more significant and used in clean coal 

technologies in the future due to its low water usage, low solid waste 

production, and great flexibility of product value (Ceylan & Ceylan, 2021; 

Engin & Murat Sari, 2021; Hanatani & Ozawa, 2021; Shiozaki, Fujii, 

Takenaga, Ozawa, & Yamada, 2021). 
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The main types of gasifiers are: a) Fixed bed gasifier (downstream and 

upstream); b) Fluidized bed gasifier; c) Entrained bed gasifier; d) Melt type 

gasifier, and e) Plasma gasifier. A drag-type pilot plant, which is widely used 

in the world, has been established for the gasification of coal at the GL 

Tunçbilek field. This facility conducts pilot-scale research and development 

projects in the areas of gasification, gas cleaning, the production of energy 

using gas engines, and the manufacturing of methanol using coal from the TK 

and other fields (Baredar, Khare, & Nema, 2020; de Carvalho Nunes, Rocha, 

& Costa, 2021; Pudasainee et al., 2020; Zohuri & McDaniel, 2021). 

In this project, a circulating bed gasifier—another extensively used 

gasifier type worldwide—is utilized to produce syngas, condition the gas after 

cleaning, and produce 6-7 barrels of diesel liquid fuel per day with the required 

catalysts from 250 kg/hour of coal and biomass. Technologies related to coal 

are being created (Ceylan & Ceylan, 2021; Engin & Murat Sari, 2021; Hanatani 

& Ozawa, 2021; Shiozaki et al., 2021). 

According to various production aims and capabilities, entrainment and 

circulation gasifiers are the most popular varieties. UCG is the process of 

gasifying coal underground by introducing air or oxygen from the outside into 

the coal beds without removing it from the mine and bringing the produced gas 

to the surface. Similar to above-ground gasification, this method enables the 

production of power and goods with added value (Baredar et al., 2020; de 

Carvalho Nunes et al., 2021; Pudasainee et al., 2020; Zohuri & McDaniel, 

2021). 
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Technologies in power plants for efficiency improvement 

and emission control 

With Flue Gas Treatment (BGA) systems, these technologies, which are 

classified as High-Efficiency Low Emission (HELE) Technologies, can remove 

NOx with a variety of NOx removal technologies (90-95 percent), Particulate 

Matter (PM) Electrostatic Precipitator (ESP) technologies, and SO2 with high 

efficiency of up to 99 percent (Figure 7) (Bose, 2021; Pudasainee et al., 2020; 

Zohuri, Mossavar-Rahmani, & Behgounia, 2022).  

 

 

Figure 7. An ammonia base emission control technology (Kaiqi Jiang et al., 2020). 

Technologies for the capture, use, and storage of carbon 

dioxide (CCS/CCUS) 

Gasification and CO2 capture, and storage technologies are the most 

researched technologies that have a very significant position in the future of 

coal in terms of enabling almost zero CO2 emissions in the battle against climate 

change, especially in attaining the objectives of the Paris Agreement. Carbon 

dioxide capture methods are linked with coal gasification processes (Kai Jiang, 

Ashworth, Zhang, & Hu, 2022; Mengshu, Yuansheng, & Hongyu, 2022; Yin & 

Xu, 2022). 
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There will be a considerable decrease in the amount spent on imports 

thanks to the implementation of gasification technology in our nation. One of 

the energy technologies that is now advancing the fastest is gasification, which 

has been employed extensively in various nations since 1995. As of 2015, these 

gasifier plants had a total installed capacity of 150,000 MWt, and the 

percentages of coal, petroleum coke, biomass, and waste gasified there were 49 

percent, 36 percent, and 15 percent, respectively. After 2020, it is anticipated 

that the gasifier plants' total installed power would be 370,000 MWt (Ediger et 

al., 2014; Kai Jiang et al., 2022; Keivani & Gungor, 2022; Mengshu et al., 2022; 

Yin & Xu, 2022). 

The most produced chemical among those derived from syngas is 

ammonia, which serves as the primary raw material for chemical fertilizers. 

Methanol, another significant chemical, is generated in a close second. Both of 

these chemicals are ones that our nation almost totally imports, which widens 

the current account deficit (Ediger et al., 2014; Kai Jiang et al., 2022; Keivani 

& Gungor, 2022; Mengshu et al., 2022; Yin & Xu, 2022). Figure 8 shows a 

schematic view of the carbon capture process. 

 

Figure 8. Carbon capture reactor with CLC process and in detail view. 
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INTRODUCTION 

Fluidized bed technology has existed for more than 50 years, especially 

in Europe. This technology has been used to burn a variety of low-quality fuels 

such as tires, sludges, waste oils, and biomass waste, as well as high-sulfur coal 

and peat. But in the last decade, fluidized bed technology, with known carbon 

emission sanctions, has been undergoing extensive scrutiny. The transition of 

these sanctions to ultra-supercritical boilers by the Chinese state is detailed in 

another study in our book (Bach, Gye, & Lee, 2018; Horio, 2013; Meiners, 

2012; Winter & Schratzer, 2013). 

For a fluidized bed to function successfully, there must be enough supply 

of particles with the correct size distribution and variety. Particles that are too 

coarse or heavy will cause the bed to de-fluidize and become stuck, while 

particles that are too tiny or light will be blown out of the furnace. To keep a 

fluidized-bed process stable, a variety of bed particle sizes and densities are 

required. Before describing the various regimes of fluidization, an 

understanding of how powders are classified is required (Abdelmotalib, 

Youssef, Hassan, Youn, & Im, 2015; Sansare, Aziz, Sen, Patel, & Chaudhuri, 

2022) (Halder et al., 2022; Valenzuela-Venegas, Peña-Torres, Lizama-

Valenzuela, & Colet-Lagrille, 2022). 

There are two fundamental forms of fluidization: particle and aggravate. 

Uniform or homogeneous fluidization are other names for particle fluidization. 

Non-uniform or non-homogenous fluidization is another name for aggregate 

fluidization. (Akram & Hasanuzzaman, 2022; Grace, 2000; J. Li, Ge, Wang, 

Yang, & Huang, 2016; Saha & Dally, 2022). 

In particulate fluidization, the solid particle distribution throughout the 

fluidizing media is uniform. The most frequent instance of this kind of 

fluidization occurs when a liquid is utilized as the fluidizing medium. At 

velocities near to the minimum fluidization velocity and high velocities with 
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very high void percentages, gas fluidized beds get close to this situation. The 

terms for this are, respectively, the particle dense phase and the particulate 

dilute phase. (Golshan et al., 2020; Kumari & Karmee, 2022; Sikarwar et al., 

2022; Zohuri, Mossavar-Rahmani, & Behgounia, 2022). 

The concentration of solids changes at any given moment at the same site 

in aggregative fluidization. The majority of the time, voids (bubbles, slugs, and 

plugs) occur whereas the particles are more likely to combine. This is the type 

of fluidization that usually occurs in gas fluidized beds (Kosowska-

Golachowska & Luckos, 2022; Niksa, 2022; Singh, Brink, & Hupa, 2013; 

Zhong, Yu, Zhou, Xie, & Zhang, 2016). 

Especially in Clean Coal Technology applications ("Competitiveness, 

not compulsion, will drive innovation on coal, CO2," 1991), three types of 

systems have been developed to burn coal for low emission purposes; 

1. Double burning, 

2. Filled bed (Chen et al., 2019) 

3. Circulating Bed (Sarkar, 2015; Yu et al., 2019). 

On this issue, there are just a few operational data points accessible. since 

only recently have these facilities begun to conduct commercial operations. 

Fluidized bed combustion of RDF has been studied at various pilot locations in 

the United States, including Menlo Park and California, West Virginia 

University, Franklin and Ohio, and Wisconsin, a French island. In Duluth, 

Minnesota, a commercial enterprise was founded for the simultaneous 

incineration of garbage and sludge. (Arena, Chirone, & Salatino, 1996; Breeze, 

2014, 2019; Caputo, Palumbo, & Scacchia, 2004; Grillo, 2013; Kiang, 2018; 

Ranzi, Faravelli , & Magneti, 2016; Tillman, Rossi, & Vick, 1989). 

Experience from these pilot programs and Duluth demonstrates that 

fluidized bed incineration of municipal solid waste is an emerging technology. 
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It has been demonstrated that the success of these initiatives depends on 

maintaining a stable substrate of RDF, sand, and limestone. Regrettably, 

experience has shown that ash and residue from RDF fuel can alter the physical 

and chemical makeup of this bed, necessitating frequent replacement. Another 

issue is the possibility of non-combustible RDF particles like metals and glass 

building up in the bed and fusing with the ash. The bed does, after all, dissolve. 

Extensive front-end processing of RDF fuel is necessary to solve these issues 

and provide a "perfect fuel," or only specific waste sources (paper and plastic) 

can be utilized as the plant's feedstock. The level of processing necessary may 

harm the systems' operational economies. By extensively investing in front-end 

machining, several Japanese firms have been successful in running fluidized 

beds, although end fees are quite expensive (around $200 per tonne in the US). 

However, these technologies have demonstrated that acid gases can be 

eliminated quite effectively. As a result, a large decrease in spending on 

equipment to reduce air pollution might be anticipated. (Arena et al., 1996; 

Breeze, 2014, 2019; Caputo et al., 2004; Grillo, 2013; Kiang, 2018; Ranzi et 

al., 2016; Tillman. et al., 1989). 

Two fluid models and a discrete element model are used to 

describe the fluidization phenomenon fluid mechanically 

A velocity difference exists between the fluidized particles and the 

fluidizing fluid at every location and at any time because the fluid-like behavior 

of the fluidized particles is produced by the downward gravity force overriding 

the bed compression effect by the upward fluid drag (Figure 1). We may thus 

characterize a system in which two virtual fluids exist at any given position if 

we think of the fluidized particles as one virtual continuum with density 

parameter 1 - e and the fluid phase as another virtual continuum with density 

parameter e. Davidson and Harrison (1963) were the first to propose this 

continuum model; it was subsequently refined by Anderson and Jackson 
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(1967); and ultimately, it was developed by Gidaspow (1994). The two-fluid 

models were painstakingly developed by Gidaspow using a stochastic 

mechanical approach akin to the kinetic theory of gases. However, because of 

the numerous particle-particle interactions and broad particle size ranges, 

genuine particle phases are extremely complicated (PSDs). As a result, it is 

challenging to employ two-fluid models in real-world particle settings with a 

broad distribution and inclinations toward dispersion and/or aggregation. To 

simulate the motion of individual particles in a bed using the discrete element 

method/model (DEM) created by Cundall and Strack (1979) for the study of 

soil mechanics should, of course, be a challenge given the progress in computer 

power. A fundamental strategy is to create liquid phase subgrids that are finer 

than the particle size to address the fluid flow around each particle. However, 

the computing load for the particle-particle interaction grows according to the 

square of the particle number as the number of particles to be simulated rises. 

Additionally, the particle number grows inversely with the cube of the particle 

size if the particle size is reduced while maintaining the total particle volume. 

The curse of dimensionality is another name for this enormous rise in computer 

workload. Avoiding the dimensionality curse. Tsuji et al. (1993) combined 

discrete particle treatment with the liquid phase model as a virtual continuum 

to create the first usable DEM for fluid bed simulation. Assuming that this 

model is the DPAF (discrete particle and mean liquid) model, Mikami et al. 

(1996), Kaneko et al. (1999), and Rong et al. (1999) were the first to show the 

DPAF model's strong potential in the analysis of chemical reactors, 

agglomeration, and in-bed heat transfer problems like tube design and 

maintenance. Discrete particle simulation has replaced direct Navier-Stokes 

modeling of fluid flow in academic study. (Balice et al., 2022; Casleton, Shadle, 

& Ross, 2010; Diba, Karim, & Naser, 2020; Ghadirian, Abbasian, & 

Arastoopour, 2019; Hua, Zhao, Li, Zhu, & Wang, 2019; Lau, Arlt, Potthoff, & 

Kind, 2017; T. Li, Gel, Pannala, Shahnam, & Syamlal, 2014; Lyczkowski & 
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Bouillard, 2002; Ma, Xu, & Zhao, 2017; Mills, 2016; Panday et al., 2014; 

Vogel, van Dyk, & Saib, 2016; Wang, Yin, Liu, & Song, 2019; Widuch et al., 

2021; Zabaniotou et al., 2017; Zhong, Xie, Shao, Liu, & Jin, 2015; Zhong et 

al., 2016). 

 

Figure 1. Application of CO2 capture technology in a circulating fluidized bed 

reactor. 

Each equation particle moves into a new phase, where the problem is 

solved by tiny subgrids all around it. Even DPAF, meanwhile, is challenging to 

use for industrial-scale modeling since it involves billions of particles with a 

wide size range, coupled with particle interactions, heat and mass transport, and 

reactions. Kuwagi and others Thanks to the development of the DPAF scaling 

approach for computer simulation, real industrial difficulties may now be 

handled with ease. (Bellan, Matsubara, Cheok, Gokon, & Kodama, 2017; 

Bellan, Matsubara, Cho, Gokon, & Kodama, 2018; Bibrzycki, Mancini, Szlęk, 

& Weber, 2016; Gao, Chang, Xu, Lan, & Yang, 2008; Horio, 2013; Kruggel-
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Emden, Rickelt, Stepanek, & Munjiza, 2010; Liu, Bu, & Chen, 2013; Oka, 

2003; Singh, Brink, & Hupa, 2013; Yang, 2003; Yates & Lettieri, 2016). 

Simulation technology for fluid bed technology 

Modeling of the bubble fluid bed using DDPM + DEM will be described 

below (Bellan et al., 2017; Bellan et al., 2018; Bibrzycki et al., 2016; Gao et 

al., 2008; Horio, 2013; Kruggel-Emden et al., 2010; Liu et al., 2013; Singh et 

al., 2013). 

Login 

The DPM model in Ansys-Fluent is expanded by the DEM collision 

model to represent dense particle fluxes. To take into consideration the impact 

of particle blocking on the primary phase solution, the model can be employed 

with Dense DPM. Applications including bubbling fluid beds, risers, pneumatic 

conveying systems, and slurry flow may all be modeled well using this. DEM 

models are particularly useful (Bellan et al., 2017; Bellan et al., 2018; Bibrzycki 

et al., 2016; Gao et al., 2008; Horio, 2013; Kruggel-Emden et al., 2010; Liu et 

al. , 2013; Singh et al., 2013). 

• In the case of a broad particle size distribution 

• When utilizing meshes that are quite coarse 

This paper serves as an illustration of how to apply the DDPM model, 

which models collisions using the DEM model. 

Prerequisites 

This sample application does not cover the mechanics of using Dense 

DPM or DEM models. For more information on focusing on the application of 

these models, refer to the ANSYS FLUENT User's Guide and Theory Guide. 
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This application has been prepared considering that the readers have full control 

of the ANSYS FLUENT program (ANSYS-FLUENT, 2014). 

Problem description 

A rectangular bed of 0.2 m x 0.2 m x 0.4 m was originally filled with 

particles, and the surface velocity of the gas was calculated to be 0.5 m/s' from 

the modeling of the bubble fluidized bed to evaluate its behavior for a particular 

surface velocity. Monitoring is done of the pressure decrease over the bed. 

Figure 1 displays the issue diagram. The bed cannot be fluidized if the incoming 

fluid's surface velocity is low, according to the classical fluidization curve, and 

instead acts like a filled bed. The bed begins to fluidize as the fluid's velocity 

rises (Figure 5) (ANSYS-FLUENT, 2014). 

The fluidization curve is one of the most well-known models for 

understanding phenomena; in this model, the pressure needed to pump the 

liquid at the intake is examined as a function of surface velocity. When the bed 

is packed, the pressure rises linearly as the surface velocity rises. When the 

pressure reaches a constant amount and the stage of starting fluidization is 

attained, however, this rise begins to diminish (depending on time). Under 

fluidization circumstances, this steady pressure is enough to keep the bearing's 

buoyancy. In other words 

<P >inlet × Ainlet = Lifting the weight of the bed 

In this application, simulations will be made for a certain surface velocity 

at which the bed is fluidized. Experiments with different surface speeds to 

obtain the fluidization curve are left to the user's preference (ANSYS-

FLUENT, 2014). 
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Figure 2. Representative schematic representation of the problem (DDPM+DEM, 

2013). 

Preparation 

- Required files are copied to the working folder. 
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- FLUENT Launcher is used to launch the 3D version of ANSYS 

FLUENT. 

- “Double Precision” is enabled in the list of options. Display options are 

enabled by default. Therefore, after the file is read, the “mesh” is displayed in 

the embedded graphics window (ANSYS-FLUENT, 2014). 

Installation and solution 

- All login information required for the operation of this program is in SI 

units unless otherwise stated (ANSYS-FLUENT, 2014). 

“Mesh” 

“Mesh” file is read (ANSYS-FLUENT, 2014). 

General 

“Mesh” is checked (ANSYS-FLUENT, 2014). 

ANSYS FLUENT will also report “mesh” progress by performing 

various checks on the network and analyzing it. However, it is necessary to 

ensure that the minimum volume reported is a positive number. 

Activate the transient by selecting the “Temp” option from the “Time” 

list (ANSYS-FLUENT, 2014). 

Model 

The “polyphase model” is defined. For this; 

I. The “Eulerian polyphase model” is selected. 

II. The “Dense Discrete Phase Model” is activated. 

III. Other defaults are kept and “OK” is clicked (ANSYS-FLUENT, 

2014). 
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Discrete phase model 

I. “Every Stream Iteration of DPM Update” is checked. 

II. The value of 200 is entered for “Number of Continuous Phase 

Iterations per DPM Iteration”. 

III. “Unstable Particle Tracking” is enabled. 

IV. “Liquid Flow Time Step monitoring” is disabled and “Particle Time 

Step” is entered as 0.0002. 

V. “DEM Collision” is enabled under the “Physical Models” tab. 

VI. “Drag Act” under “Watch Tab” is set to “Wen-Yu”. 

VII. Under the Numbers tab, the following are set. 

• “Accuracy Check” is disabled. 

• “Disguised” is selected as “Monitoring Pattern”. 

VIII. The “DPM panel” is closed with the “OK” button (ANSYS-

FLUENT, 2014). 

Injection identification 

I. Select “file” under “Injection Type”. 

II. “Phase-2” is selected under the “Discrete Phase Effect” field. 

III. “1e-8” is entered for “Pause Time”. 

IV. By clicking the “File” button, the relevant file is selected from the 

working folder. 

V. The “Set Injection Properties” panel is closed with the “OK” button. 
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VI. The “Injections” panel is closed with the “Close” button (ANSYS-

FLUENT, 2014). 

Adjusting "DEM collision laws" 

I. Select "dem-anthracite" from the menu and click "Set". This opens 

"DEM Collision Settings". 

II. “Dem-aluminum” is selected from the “Dem-anthracite - Collision 

Pairs” tab. 

III. The "Spring-dashpot" property is set to "Normal Contact Force" and 

the "friction-dshf" value is set. 

IV. “Spring-dashpot” changes. The k value is set to 100 and the eta 0.5 

for the spring dashpot. 

V. “Dem-anthracite” is selected from the “Dem-anthracite - Collision 

Pairs” tab. 

VI. “Spring-dashpot” is kept as “Normal Contact Force” and the 

“friction-dshf” value is set. 

VII. The “spring indicator” is replaced. k is set to 100 and other settings 

are not changed. 

VIII. Click “OK” to close the panel. 

IX. “DEM Collisions panel” is clicked with “Close”. 

X. Click “OK” to close the “DPM panel” (ANSYS-FLUENT, 2014). 

Phases 

“Phase-2” is selected. Uncheck “Volume Fraction Approaching 

Continuous Flow Limit” and click the “OK” button (ANSYS-FLUENT, 2014). 
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Working conditions 

“Gravity” becomes active and the Z component is determined to be -9.81 

m/s2. 

“Working density” is set as 1.225 kg/m3 (ANSYS-FLUENT, 2014). 

Boundary conditions 

- Boundary conditions are set for “Input”. 

I. “Input” is selected from the “Zone” list and when the phase is mixed, 

“Mixing” is defined for the “Edit” option. This opens the "Speed Input" panel. 

II. Go to the “DPM” tab and define “Split Phase BC Type” and “DEM 

Collision partner” as “dem-aluminum” to reflect. 

III. Click “OK” to close this panel. 

IV. “Phase-1” is selected from the phase list and “Edit” is clicked. 

V. Enter 0.5 for Velocity Magnitude (m/s) and click “OK” to close the 

panel. 

b) Set boundary conditions for "Output". 

I. “Exit” is selected from the “Region” list and the “Edit” option is 

clicked in the “Mixture” phase. Opens the "Pressure Output" panel for the 

"Mix" phase. 

II. Go to the “DPM” tab and select “Discrete Phase BC Type” and “DEM 

Collision” as “Dem-aluminum” to reflect. 

III. Click “OK” to close this panel. 

Finally, the default settings for “Wall” are preserved (ANSYS-FLUENT, 

2014). 
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Solution methods 

a) “Green Gaussian Based on Gradient” Node is selected. 

b) “Fast” option is selected for “Momentum and Volume Fractional 

Spatial Discrimination” (ANSYS-FLUENT, 2014). 

Solution check 

a) Adjust the Relaxation Factors below for variables as follows. 

I. “Pressure”: 0.9 

II. “Momentum”: 0.2 

III. “Volume Fraction”: 1 

IV. “Discrete Phase Sources”: 1 

Viewing 

a) “Area Weighted Average Static Pressure” trace is created on the inlet 

surface. 

b) Enable “Draw” and “Write”. 

c) “X-Axis” is set as “Flow Time” and “One Data” is selected as “Every 

1 Step”. 

d) Click “OK” to close the panel (ANSYS-FLUENT, 2014). 

Starting a solution 

a) Reset to default settings. Press “Start” (ANSYS-FLUENT, 2014). 
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Calculation steps 

At this stage, four commands are defined that will preserve the display 

of parts of the four colored particles. The particle velocity can be summed up 

with its size in the specified range. 

a) Defined Commands are set to “4”. 

b) Operation commands are entered as specified in the ANSYS-

FLUENT working document. 

c) To save the images, the settings are entered as specified in the 

ANSYS-FLUENT working document (ANSYS-FLUENT, 2014). 

Analysis 

This step is performed in three stages. First, the calculation is made for 

the one-step injection. Here it is ensured that all particles in the region are 

injected. Next, post-processing parameters are set. Image files are used to save 

specific ranges entered in the calculation steps. In the second phase, the 

computation is run for a two-second flow time with the execution commands 

active. In the final stage, it is run for two more seconds without the “Run 

Motion” commands. 

a) Time Step Dimensions are set to 0.001. 

b) Number of Time Steps is set to 1. 

c) The Reporting Interval is set to 5. 

d) Click on Calculate. 

e) The relevant folders in the working folder are read. 

f) The “iso-surface” of the Y coordinate is created. And it is called Y = 0. 



45 | TEMİZ ENERJİYE GENEL BAKIŞ  

  

 

g) Y = 0 shows the contour of the “phase-2 volume fraction” on the “iso-

surface”. Make sure that the "Full" and "Node" values are active. 

h) Adjust the light settings. Make sure that the "Light On" and "Head 

On" features are enabled. 

i) Particle trace settings are set as shown in ANSYS-FLUENT. 

j) Click the “Attributes” button under “Track Style” and select “Particle 

diameter”. 

k) Click the “Filter by” button and select “Y-Coordinate”. “Filter-Min” 

is set to “Filter-Max”. 

l) Click on View. 

m) The image file is saved with a new name. 

n) The calculation is run for 2000-time steps. 

o) “Run Commands” are disabled by setting “Defined Commands” to 

“0” under Application. 

p) The calculation is run for 2000-time steps. 

q) Case and data are saved under a different name. 

Results are retrieved and displayed (ANSYS-FLUENT, 2014). 
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1. GİRİŞ 

Sosyo-ekonomik gelişmişliğin bir göstergesi olan enerji, insanoğlunun 

yaşamını devam ettirebilmesi için gereksinim duyduğu temel ihtiyaçların en 

başında yer almaktadır. İnsanlığın üretim, zenginleşme ve büyüme gibi 

ihtiyaçlarındaki artış ve enerji kaynaklarındaki azalış, yenilenebilir ve temiz 

enerji kaynaklarının geliştirilmesi yönünde yapılan çalışmalara ivme 

kazandırmıştır. 

Yenilenebilir enerji; güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal, dalga gibi 

doğal kaynaklardan elde edilen ve sürdürülebilirliği olan enerjidir. Biyokütle 

enerjisi, yapısında karbonhidrat bileşikleri bulunan bitkisel ve hayvansal 

kökenli atıklar, enerji bitkileri ve algler gibi enerji kaynağı olarak 

kullanılabilen farklı kaynaklardan elde edilmektedir (Şekil 1.1) (Koç ve Kaya, 

2015, Çolakoğlu ve ark., 2022). 

Biyokütle termokimyasal, biyokimyasal ve fiziksel yöntemler ile 

biyoetanol, biyodizel ve biyogaz gibi enerji kaynaklarına dönüştürülmektedir. 

Uygulanan yöntem, hammaddelerin fiziksel yapısına, kimyasal bileşimine ve 

gerekli enerjiye göre değişmektedir (Çolakoğlu ve ark., 2022). 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.1. Biogaz üretim prosesi (Tanigawa, 2017). 

Biyogaz, artan atık üretimi ve yönetimi konularına destek 

sağlamaktadır. Biogazın yapısındaki CO2 ve istenmeyen gazların ayrılması, 
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gazın kalitesini etkilemektedir. Bu nedenle, biyogazı yükseltmek için mevcut 

teknolojilerin kullanımı önemlidir. 

2. Biyogaz Üretimi 

  

Biyogaz, organik maddelerin (bitkisel ve hayvansal ürünler) oksijensiz 

bir ortamda bakteriler tarafından anaerobik parçalanması ile elde edilir. 

Anaerobik parçalanma ile hem enerji (gaz) hem de değerli toprak ürünleri 

(sıvılar ve katılar) içeren biyogaz oluşur (Yavrucu, 2019). Biyokütleden 

anaerobik parçalanma ile biogaz eldesinde, hidroliz, asit oluşum ve metan 

oluşum aşamaları gerçekleşmektedir (Şekil 2.1.) (Ardıç ve Taner,  2008, Abd 

ve ark., 2021). Hidroliz aşamasında; mikroorganizmaların hücre dışı enzimleri 

ile yüksek molekül ağırlıklı katı ve çözünmüş organik maddeler (hemiselülöz, 

nişasta, protein, selüloz, yağ, vb.), daha küçük ve basit yapıdaki moleküllere 

hidrolize olur. Bu aşamada, karbonhidratlar (lignin, hemiselüloz ve selüloz); 

glikoz, heksoz ve pentoza, proteinler; aminoasit ve polipeptidlere; ve yağlar 

ise alkoller, asitler ve hidrojene dönüşmektedir (Ardıç ve Taner,  2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1. Anaerobik Fermantasyon ile Biogaz Üretim Prosesi (Weiland, 2010).   

 

KOMPLEKS ORGANİK BİLEŞİKLER 

Proteinler Karbonhidratlar Yağlar 

Aminoasitler Şekerler Alkoller,Yağ Asitleri 
Hidroliz Hidroliz Hidroliz 

UÇUCU YAĞ ASİTLERİ 

(bütirik asit, asetik asit, formik asit, propiyonik asit valerik asit) 

) asit) 

Asetojene Asetojene Asetojene

CO2, H2 Asetat 

Biogaz 
(CH4, CO2 ve diğer) 

gazlar) 
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Asit oluşum aşamasında, hidrolizle oluşan manomerler; aminoasitlere, 

yağ asitleri; şekerler gibi organik maddeler daha kısa zincirli asetik asit,  

bütirik asit, propiyonik asit ve valerik asit gibi organik asitlere, karbondioksit; 

hidrojen ve amonyağa dönüştürülmektedir (Ardıç ve Taner,  2008, Deviren ve 

ark., 2017, Yavrucu, 2019). Bu aşamada, amino asitler; süksinik asit ve 

hidrojene, çözünmüş karbonhidratlar; etanol, karbondioksit ve hidrojene, yağ 

asitleri ise asetat ve hidrojene dönüşmektedir (Ardıç ve Taner,  2008). Metan 

oluşum aşamasında; asit oluşum aşamasında oluşan organik asitler, H2 ve 

asetat, metanojen bakterilerce biyogaza dönüştürülmektedir (Ardıç ve Taner,  

2008, Yavrucu, 2019). 

 

3. Biogazın Temizlenmesi 

  

Biyogaz, hacimsel olarak %60–%70 metan (CH4), %30-%40 karbon 

dioksit (CO2), %1–%2 azot (N2), amonyak (NH3), ve atık sudaki kükürt 

derişimine bağlı olarak hidrojen sülfür (H2S) ile hidrojen (H2) karbon 

monoksit (CO), oksijen (02), ve su buharı (H2O) içerir (Tablo 3.1) 

(Gustavsson, 2000, Rasi ve ark., 2011, Deviren ve ark., 2017, Papurello ve 

ark., 2018, Papurello ve ark., 2018b, Chin ve ark., 2020). Kozmetik ve sıhhi 

ürünler ile kontamine olmuş belediye atıkları veya çamurlarından elde edilen 

biogaz içerisinde, uçucu organik bileşikler ve siloksanlar da bulunabilir 

(Arnold ve Kajolinna, 2009, Nyamukamba ve ark., 2020, Petersson ve 

Wellinge, 2009). 

Tablo 3.1. Biogazın kimyasal bileşimi 

Bileşen  Hacim (%) 

Metan (CH4) 55-65 

Karbondioksit (CO2) 35-45 

H20 1-2 

Azot (N2) 0-1 

Hidrojen (H2) 0-1 

Karbonmonoksit (CO) 0-3 

Oksijen (O2) 0-2 

Amonyak (NH3) 0-0.5 
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Biogazın enerji üretiminde verimliliğini arttırmak için, karbondioksit 

ve diğer istenmeyen bileşenlerin uzaklaştırılması ve metan miktarının 

arttırılması gerekmektedir. Ancak, yükseltme ekipmanlarının korozyonunu ve 

mekanik aşınmasını önlemek için yükseltmeden önce biogazı temizlemek 

gerekmektedir (Ling ve ark., 2014, Kızılkaya ve Uyak, 2021). 

 

3.1. Su buharının uzaklaştırılması 

 

Biogazın, üretim prosesi çıkışında yapısında su buharı bulunmaktadır. 

Su buharı, boru hatlarında yoğuşabilir, H2S ve CO2 ile reaksiyona girerek asit 

oluşturur ve korozyon oluşumuna neden olabilir. Adsorpsiyon, absorpsiyon, 

soğutma/yoğunlaştırma yöntemleri ile gazdan uzaklaştırılabilir. Su, basınç 

arttırılarak yada sıcaklık azaltılarak, yoğunlaştırılarak biogazdan ayrılır. 

Soğutma, yoğuşma kapanı ile donatılmış gaz hattını toprağa gömerek basitçe 

sağlanabilir. Ayrıca, SiO2, aktif karbon ve diğer adsorbanlar ile adsorbe 

edilerek de uzaklaştırılabilir. Su giderme için diğer bir yöntem, glikol çözeltisi 

ile absorpsiyondur. 

 

3.2. Hidrojen sülfürün uzaklaştırılması 

 

Hidrojen sülfür, kükürt içeren bileşiklerin (sülfatlar, peptidler, 

aminoasitler) mikrobiyolojik parçalanması esnasında oluşan korozif bir 

gazdır. Yanma esnasında,  H2S'den daha korozif kükürt dioksit (SO2), kükürt 

trioksit (SO3) ve sülfürik asit (H2SO4) üretilebilir. Hidrojen sülfür 

konsantrasyonu, çürütücü sıvısında çökeltme ile veya gazın tek başına bir 

kapta işlenmesi ile azaltılabilir. Ayrıca, aktif karbon ile adsorbe edilerek, 

(Fe(OH)3 or Fe2O3) ile absorbe edilerek, mikroorganizmalar (Thiobacillus and 

Sulfolobus) ile biyololojik olarak parçalanarak uzaklaştırılabilir. 
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3.3. Oksijen ve azotun uzaklaştırılması 

 

Oksijen, çürütücüdeki fakültatif aerobik mikroorganizmalar tarafından 

tüketildiği için normal şartlarda biyogazın içeriğinde bulunmaz. Ancak, 

çürütücüde hava varsa, biogaz çürütücüden çıkarken içerisinde bulunabilir. 

Aktif karbon, moleküler elekler veya membranlar ile adsorpsiyon yoluyla 

uzaklaştırılabilir. 

 

3.4. Amonyağın uzaklaştırılması 

 

Amonyak, proteinlerin parçalanması sırasında oluşur. Gaz içerisindeki 

amonyağın miktarı, çürütücüdeki pH’a ve substrat bileşimine bağlıdır. H2O 

ile reaksiyona girerek ekipmanda korozyona neden olur. Amonyak, gaz 

kurutulduğunda veya yükseltildiğinde ayrılır. Bu nedenle,ayrı bir temizlik 

adımına gerek yoktur (Kızılkaya ve Uyak, 2021). 

 

3.5. Siloksan bileşiklerinin uzaklaştırılması 

 

Siloksan , organosilikon kimyasında Si–O–Si bağlantılı fonksiyonel bir 

gruptur. Boya,  temizlik malzemeleri, yakıt katkı maddeleri, yüzey işleme 

maddelerinin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır (Kızılkaya ve Uyak, 

2021, Gür ve Dumanoğlu, 2021). Düşük yüzey gerilimleri ve kimyasal 

stabiliteleri nedeniyle diş macunu, saç spreyi, şampuan, tıraş köpüğü ve 

kozmetik ürünleri de dahil kişisel bakım ürünleri ve temizlik ürünlerinde katkı 

maddesi olarak da kullanılmaktadır (Xu ve ark., 2015, Capela ve ark., 2016, 

Knoerr ve ark., 2017, Homem ve ark., 2017, Wang ve ark., 2021, Horii ve 

ark., 2021). Siloksan, çoğunlukla atıksu arıtma çamurundan, düzenli 

depolama alanlarından ve anaerobik çamur çürütücüden elde edilen biyogaz 

içinde bulunmaktadır.  

 



TEMİZ ENERJİYE GENEL BAKIŞ | 58 

 

Siloksanlar yandığında, beyaz toz silika (SiO2) ve mikrokristalli kuvars 

oluşur. Bu yanma ürünleri, vanalar, bujiler ve yüzeyi aşındırıcı silindir 

kafalarında birikerek gaz makinesine zarar verir. Siloksan gideriminde, en çok 

adsorpsiyon, absorpsiyon ve kriyojenik ayırma yöntemleri kullanılmaktadır. 

Bu yöntemlerin yanı sıra membran prosesler, biyolojik prosesler ve katalitik 

prosesler de siloksan gideriminde kullanılmaya başlamıştır (Ling ve ark., 

2018, Kızılkaya ve Uyak, 2021, Kızılkaya, 2021, Gür ve Dumanoğlu, 2021).  

 

4. Biogaz Yükseltme 

 

Biyogazın iyileştirilmesi; CH4, CO2 ve diğer gazların uzaklaştırılması 

ile gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada; ham biyogaz, toksik bileşiklerin 

uzaklaştırılması yoluyla temizlenir, ardından yükseltilir veya yüksek bir 

kalorifik değerini oluşturmak için CO2 içeriği ayarlanır (Bose ve ark., 2018). 

CO2, biyogazın kalorifik değerini önemli ölçüde düşürür (Awasthi ve ark., 

2020). Biyogazın yanıcılığı ve kalorifik değeri, metana bağlıdır.    

 

Temizleme teknolojileri, proses optimizasyonu, biyogaz yükseltmesi 

için verimli adsorbanların geliştirilmesi, depolama sistemlerinin 

iyileştirilmesi, CH4 kaybının azaltılması, çevresel sonuçların en aza 

indirilmesi, bakım maliyeti ve enerji kullanımı ve biyogazın verimli kullanım 

yolları konularında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır (Ahmed ve ark., 

2020). 

 

Biyogaz yükseltme teknolojileri, gaz bileşenlerinin kimyasal, fiziksel 

ve biyolojik özelliklerinden yararlanmak için ayırma ve sorpsiyon 

yaklaşımlarını kullanır (Şekil 4.1.). 
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Şekil 4.1. CO2 uzaklaştırılması için biogaz yükseltme teknolojisi 

 

4.1. Absorpsiyon 

 

Gaz absorpsiyonu, fiziksel, kimyasal ve biyolojik temizleme olarak üç 

kategoride incelenir.  

 

4.1.1. Fiziksel temizleme 

 

Fiziksel yöntemde kullanılan organik çözücüler, C02 ve H2S’i sudan 

daha yüksek bağlama kapasitesine sahiptir (Şekil 4.2) (Zhang ve ark., 2020). 

Su yerine organik bir çözücü kullanmanın avantajı, küçük hacimli bir 

çözücünün işi verimli bir şekilde yapması, böylece çözücü miktarını 

düşürmesi ve tesisin boyutunun daha kompakt tutulmasına izin vermesidir 

(Adnan ve ark., 2019). 
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Çalışma Prensibi 
• Bileşenlerin, farklı çözünürlük seviyelerinin avantajından yararlanılmaktadır. Çözünürlüklerine bağlı 

olarak, farklı gaz bileşenleri bir temizleme çözücüsüne fiziksel olarak bağlanır. CH4, biyogazdaki diğer 

bileşenler arasında en düşük çözünürlüğe sahiptir. 

• Gazdan sıvıya kütle transferini kolaylaştırmak için, ters akımlı bir akışta sıkıştırılmış biyogazın 

tabandan yukarıya ve suyun yukarıdan aşağıya doğru enjekte edildiği bir absorpsiyon kolonu kullanılır. 

CO2, çözücü ile absorplanırken, CH4 içeriği yüksek biogaz kolondan ayrılır. 
Çözücünün Türü 

• su,  

Selexol® veya Genosorb® gibi polietilen glikol bazlı emicilerin dimetil eterleri (Yu ve ark., 2020) 
Çalışma Koşulları Avantajları Dezavantajları 
Özellik Su PEG • Basit prosestir 

• Yüksek metan saflğı 

• Düşük metan kaybı 

• Düşük işletme maliyeti 

• Yüksek miktarda su 

ihtiyacı 

• Yüksek enerji ihtiyacı 

• Dış ısı talebi 

Güç (€/m3 biogaz) 0.25 0.32 

Ön işlem - - 

İşletme basıncı (MPa) 0.4+1 0.4-0.8 

Çıkış basıncı (MPa) 0.7+1 0.13-0.75 

Temperature (OC) 40 55-80 

CH4 kaybı (%) < 2 2-4 

CH4saflığı (%) 96-98 96-98 

Son işlem Kurutma - 

 

Şekil 4.2. Fiziksel Temizleme (Hosseini ve ark., 2014, Adnan ve ark., 2019, Zhang 

ve ark., 2020, Yu ve ark., 2020, Ahmed ve ark., 2021) 
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4.1.2.Kimyasal temizleme 

Çalışma Prensibi 
• CO2, CH4dan daha reaktiftir. 

• Biyogaz-sıvı kütle transferi için karşıt akışlı bir kolon kullanılmaktadır. 

• CO2 ve kimyasal arasındaki reaksiyon hızı, sıcaklıkla orantılıdır. 
CO2, kimyasal çözelti ile absorplanır, CH4 içeriği yüksek biogaz kolondan ayrılır. 
Kimyasalın Türü 

• alkanol aminler (mono etanol amin (MEA) ve dimetil etanol amin (DMEA))  
İnorganik çözelti temizleme için alkalin çözeltisi 
Çalışma Koşulları Avantajları Dezavantajları 
Özellik  • Hacim başına daha çok CO2 

çözünür 

• Yüksek metan saflğı 

• Düşük metan kaybı 

• Fiiziksel temizlemeden daha 

hızlı proses 

• Yüksek enerji ihtiyacı 

• Ön işlem gerekir 

• tuz çökeltme, köpürme, 

amin zehirlenmesi gibi 

dezavatajlara sahiptir 

Güç(€/m3 biogaz) 0.42 

Ön işlem H2S 

İşletme basıncı (MPa) 0.1-0.2 

Çıkış basıncı (MPa) 0.4-0.5 

Temperature (OC) 180 

CH4 kaybı (%) < 1 

CH4saflığı (%) >99 

 

Şekil 4.3. Kimyasal Temizleme (De Guido, 2018; Adnan ve ark., 2019; Gadikota, 

2020; Wang ve ark., 2020; Deviram ve ark., 2020). 

 

4.1.3. Biyolojik Temizleme 

 

Kemoototrofik yükseltme 

 

Kemoototrofik biyogaz yükseltmesinin temeli, kemoototrofik 

metanojenik mikropların CO2'yi CH4'e dönüştürme yeteneğine dayanır. 

Metanojenez teknikleri, metan zenginleştirme ve depolama alanlarından veya 

anaerobik çürütücülerden elde edilen biyogazdan H2S'nin etkin bir şekilde 

uzaklaştırılması için kullanılmaktadır. CO2'yi CH4'e biyolojik olarak 
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dönüştürmek için, dışarıdan sisteme H2 enjekte etmek hem biyometan 

üretiminde hem de elektronik üretim tesislerinden yüksek hacimli CO2 

emisyonlarının tutulmasında kullanılır. Kemoototrofik biyogaz yükseltme 

teknolojisinin dezavatajı, anaerobik reaktörlerin mevcut yapısının, ölçek 

büyütme için gaz-sıvı kütle transferinden tam olarak yararlanacak şekilde 

tasarlanmamasıdır (Warren, 2012; Ahmed ve ark., 2021). 

 

Fotosentetik yükseltme 

 

Mikroalglerin fotosentetik potansiyeli, C02'nin mikroalg biyokütlesi ile 

ayrıldığı fotosentetik biyogaz yükseltme teknolojisini tasarlamak için 

kullanılmıştır. Ökaryotik mikroalgler ve prokaryotik siyanobakteriler, bir 

fotoliz reaksiyonunda biyodönüşüm yoluyla CO2'yi biyogazdan ayırabilir 

(Warren, 2012; Ahmed ve ark., 2021). 

 

4.2.Adsorpsiyon  

 

Biyogaz yükseltme teknolojileri, ölçüleri temizlenmiş gaz sıyırma, 

basınç salınımı, sıcaklık salınımı, elektriksel salınım ve sökme desorpsiyonu 

olan adsorban geri kazanım biçimlerinin öncülüğünde sınıflandırılır. Gazı 

ayırmak için en iyi bilinen endüstriyel yöntemlerden biridir. Ekipmanın 

kompaktlığı, düşük yatırım maliyetleri, düşük enerji gereksinimlerinin yanı 

sıra işlem basitliği ve güvenliği gibi çeşitli avantajlara sahiptir (Şekil 4.4).  

 

Sıcaklık salınımlı adsorpsiyon (TSA), düşük sıcaklıklarda ve daha 

yüksek sıcaklıklarda sırasıyla bir adsorplayıcı ve bir desorber, kullanılarak 

gerçekleştirilir. Ön işleme tabi tutulmuş biyogaz akışının CO2'si, özellikle 

güçlü bir adsorban ile tutulur. Adsorpsiyon ekzotermik olduğundan, 40-70 

°C'lik uygun çalışma sıcaklığını korumak için adsorber soğutulmalıdır 

(Delgado ve ark., 2006; Adnan ve ark., 2019). 
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Şekil 4.4. Basınç Salınımlı Adsorpsiyon (Awe ve ark., 2017; Adnan ve ark., 2019; 

Hosseini ve Denayer, 2022; Kikkinides ve ark., 2002). 

4.3.Membran Ayırma 

 

Kalın bir kanal olarak bir zar, atomik ölçümlerle çoğunlukla gaz 

bileşenlerini sınırlayabilir. Film geçirgenliği, elektrik yüklerindeki, 

basınçtaki, sıcaklıktaki ve farklı bileşiklerin konsantrasyonundaki karşıtlıklara 

dayalı olarak karakterize edilir (Delgado ve ark., 2006). Gaz hızlı bir şekilde 

polimerik malzemeler içinde çözülür ve bir kez membran taraflarında bir 

basınç farkı belirir, bu da baştan sona taşımayla sonuçlanır (Şekil 4.5). 

Çalışma Prensibi 
• CO2, zayıf van der Waals bağları ile adsorbent yüzeyine bağlanır. 

• Basınç düşüşü, gaz adsorpsiyonu ile sonuçlanır. 
Adsorpsiyon, basınç düşürme, desorpsiyon, basınçlandırma 
Adsorbentler 
PSA: Karbon, zeolit 

TSA: Karbon kriyojel micro küre (CCM) 

ESA: Aktif karbon 

Çalışma Koşulları Adsorpsiyon teknikleri Avantajları Dezavantajları 

Özellik  • Basınç salınımlı adsorpsiyon 

(PSA): basınç düşüşü 

uygulanır 

• Elektrik salınımlı 

adsorpsiyon (ESA) :Isı 

üretmek için bir iletkenden 

elektrik geçirilir 

• Sıcaklık salınımlı 

adsorpsiyon (TSA): 

adsorbent rejenerasyonu  için 

sabit basınçta sıcaklık 

arttırılır 

• Yüksek gaz 

kalitesi 

• Düşük metan 

kaybı 

• Kuru proses 

• Düşük enerji 

ihtiyacı 

• Kimyasal 

kullanılmaz 

• Kompleks proses 

• Ön işlem gerekir 

• Biogazın kalitesi 

arttırmak için çift 

akış gereklidir. 

Güç(€/m3 biogaz) 0.25 

Ön işlem H2S 

İşletme basıncı 
(MPa) 

0.4-1 

Çıkış basıncı 

(MPa) 
0.4-0.5 

Temperature (OC) - 

CH4 kaybı (%) < 4 

CH4saflığı (%) 96-98 
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Şekil 4.5. Membran Ayırma Teknolojisi (Adnan ve ark., 2019; Leonzio,2016; Tock 

ve ark., 2017; Hoyer ve ark., 2016; Zhou ve ark., 2017; Khan ve ark., 2017; 

Ryckebosch ve ark., 2011).. 

4.4. KriyojenikAyırma 

 

Biyogaz içindeki H2O, H2S, CO2 ve CH4'in seçici olarak ayrılması,  

soğutma ve yoğuşma sıcaklıklarındaki farklılıklarından yararlanılarak 

olmaktadır. Karıșım içindeki gazlar yoğușma sıcaklıklarındaki 

farklılıklarından yararlanılarak fraksiyonel olarak yoğușturulurlar ve distile 

edilir (Şekil 4.6.) (Muñoz ve ark., 2015: Genç, 2011). 

Çalışma Prensibi 
• Biogaz içerisindeki bileşenler, geçirgen yapıdaki membranlar ile ayrılır. 

• Membranların geçirgenlik özellikleri kullanılır. 
Adsorpsiyon, basınç düşürme, desorpsiyon, basınçlandırma 
Membran Türü 
Organik polimerler:Polimid, selüloz asetat 

Doğal: Zeolit, aktif karbon, silika, MOF 
Çalışma Koşulları Ayırma Teknikleri Avantajları Dezavantajları 
Özellik  • Gaz – gaz ayırma 

(kurutma): H2S ve yağ 

buharı önce ayrılır. 

Biogaz, membrana 

enjekte edilir 

• Sıvı – gaz Ayırma 

(nemli): Sıvı ve gaz 

membran yardımıyla 

ayrılır. 

Gazdaki kirlilik, sıvının 

karşıt akışı ile 

absorplanır. 

• Çevre dostu 

• Düşük enerji 

tüketimi 

• Düşük 

maliyetli 

• Basit proses 

• Düşük membran 

geçirgenliği 

• Ön işlem gerekir 

• Düşük CH4 saflığı 

Güç(€/m3 biogaz) 0.5 

Ön işlem Gerekli 

İşletme basıncı 

(MPa) 
0.5-0.8 

Çıkış basıncı (MPa) 0.4-0.6 

Temperature (OC) - 

CH4 kaybı (%) < 1 

CH4saflığı (%) 92-96 
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Şekil 4.6. Kryojenik Ayırma Teknolojisi (Marsh ve ark., 2005; Green ve Perry, 2008; 

Ryckebosch ve ark., 2011; Andriani ve ark., 2014; Grande ve Blom, 2014; Munoz et 

al., 2015; Leonzio, 2016; Hoyer ve ark., 2016; Khan ve ark., 2017; Adnan ve ark., 

2019; Aghel ve ark., 2022). 

4.5. Hibrit teknolojiler 

Biyogazı yükseltmeye yönelik kullanılan yöntemlerin avantajları 

yanısıra dezavantajları da bulunmaktadır. Hibrit bir sistem oluşturarak, 

dezavantajlar avantaja dönüştürülmektedir. 

4.5.1. Kriyojenik membran süreci 

 

Büyük debide biyogaz akışı, bir membran prosesi ile ayırmak zordur. 

Bu nedenle, bir membran başka bir ayırma stratejisiyle (kriyojenik) 

Çalışma Prensibi 
• Biyogaz bileșiminde bulunan CO2 soğutma ve yoğușma ile ayrıștırılabilir.  

• Karıșım içindeki gazlar yoğușma sıcaklıklarındaki farklılıklarından 

yararlanılarak fraksiyonel olarak yoğușturulurlar ve distile edilirler. 

• CO2 yoğușturulurken gaz içindeki nem de yoğușur. Bu yüzden biyogaz karıșımından öncelikle nem 

giderilmeli. 

80 bar basınç ve -45oC sıcaklıkta biyogaz içindeki CO2 yoğușur ve yoğușan CO2 bir ayırıcı yardımı ile 

gazdan ayrıștırılır. 
Çalışma Koşulları Avantajları Dezavantajları 

Özellik  • Yüksek gaz kalitesi 

• Düşük metan kaybı 

• Çevre dostu 

•  

• Üksek yatırım ve işletme 

maliyeti 

• Ön işlem gerekir 

• Soğutma için yüksek enerji 

ihtiyacı 

• Teknoji gelişim altındadır. 

Güç(€/m3 biogaz) n/a 

Ön işlem H2O 

İşletme basıncı (MPa) 1-8 

Çıkış basıncı (MPa) 0.8-1 

Temperature (OC) -25 - -110 

CH4 kaybı (%) < 2 

CH4saflığı (%) 97-98 
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birleştirerek hibrit bir yaklaşım, biyogazın güncellenmesi için umut verici bir 

yöntem olabilir (Scholz ve ark., 2013; Aghel ve ark., 2022).  

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.7. Membran-Kriyojenik hibrit prosesin akış diyagramı (Song ve ark., 2018). 

4.5.2. Kriyojenik adsorpsiyon işlemi 

Kriyojenik birim olarak CO2 yakalama geri kazanım sisteminin 

kullanıldığı hibrit bir yöntem, CO2'nin sıvı olarak elde edilmesini sağlar 

(Yuen ve ark., 2016, Aghel ve ark., 2022).  

 

4.5.3. Kriyojenik absorpsiyon süreci 

 

Biyogazdan safsızlıkları gidermek için, NH3 bazlı kriyojenik 

absorpsiyon yöntemleri potansiyel bir aday olabilir. Bu yöntem, ticari olarak 

ulaşılabilir, düşük maliyet ve düşük enerjili rejenerasyondur (Pellegrini ve 

ark., 2018, Aghel ve ark., 2022).  

 

Sonuç 

 

Bitkisel, hayvansal, şehir ve endüstriyel atıkların anaerobik 

veya aerobik fermantasyonu ile biyogaz üretimi, ticari olarak geliştirilmiş 

teknolojik bir süreçtir. Biyogazın iyileştirilmesi ve ticarileştirilmesi şu anda 

araştırma ve geliştirme sürecindedir.  

 

Membran 
Ham biogaz 

Krojenik 

Birim 

Sıvılaştırma 

Birim 

Metan 

Sıvı CO2 

Bio-LNG 

CO2 
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Geliştirilmiş biyogaz, ev tipi sobalar, kazanlar, içten yanmalı motorlar, 

gaz türbinleri, araçlar ve yakıt hücreleri için yakıt olarak kullanılabilir.  

 

Biyogaz iyileştirme teknolojileri arasında en tercih edilen yöntem 

fiziksel ve kimyasal teknolojilerdir. Bu  yöntemler, teknik ve ekonomik 

verimliliğe sahipken yüksek miktarlarda enerji tüketirler.  

 

Biyogaz yükseltme yöntemleri üzerine çeşitli teknolojiler ve teknikler 

geliştirilmiştir. Uygun teknolojinin seçilmesi, konum, biyogaz kalitesi, 

maliyet ve teknolojik gerekliliklere bağlıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMİZ ENERJİYE GENEL BAKIŞ | 68 

 

Kaynaklar 

 

Abd, A. A., Othman, M.R., Helwani, Z. (2021). Evaluation of thermal effects on 

carbon dioxide breakthrough curve for biogas upgrading using pressure swing 

adsorption, Energy Conversion and Management, 247, 114752. 

Adnan, A.I., Ong, M.Y., Nomanbhay, S., Chew, K.W., Show, P.L. (2019).   

Technologies for Biogas Upgrading to Biomethane: A Review.  

Bioengineering, 92.   

Aghel, B., Behaein, S., Wongwises, S., Shadloo, M.S. (2022). A review of recent 

progress in biogas upgrading: With emphasis on carbon capture, Biomass and 

Bioenergy, 160. 

Ahmed, S.,F., Mofijur, M., Tarannum, K., Chowdhury, A.T., Rafa, N., Nuzhat, S.,  

Kumar, S., Vo, D-V.N., Lichtfouse, E., Mahlia, T.M.I. (2021). Biogas 

upgrading, economy and utilization: a review, Environmental Chemistry 

Letters, 19, 4137–4164.  

Andriani, D., Wresta, A., Atmaja, T.D., Saepudin, A. (2014). A review on 

optimization production and upgrading biogas through CO2 removal using 

various techniques. Appl. Biochem. Biotechnol. 172, 1909–1928 

Ardıç, İ., Taner, F. (2008) Biyokütleden Biyogaz Üretimi I: Anaerobik Arıtımın 

Temelleri. https://www.emo.org.tr/ekler/14101ec47c52b48_ek.pdf (Erişim 

Tarihi:19.07.2022)  

Arnold, M., Kajolinna, T. (2009). Development of on-line measurement techniques 

for siloxanes and other trace compounds in biogas. Waste Management.  30, 

1011-1017.  

Awasthi, M.K., Sarsaiya, S., Patel, A., Juneja, A., Singh, R.P., Yan, B., Awasthi, S.K., 

Jain, A., Liu, T., Duan, Y (2020). Refining biomass residues for sustainable 

energy and bio-products: an assessment of technology, its importance, and 

strategic applications in circular bio-economy. Renew Sustain Energy Rev, 

127, 109876.  

https://www.emo.org.tr/ekler/14101ec47c52b48_ek.pdf


69 | TEMİZ ENERJİYE GENEL BAKIŞ  

Awe, O.W., Zhao, Y., Nzihou, A., Minh, D.P., Lyczko, N. (2017). A Review of biogas 

utilisation, purification and upgrading technologies. Waste Biomass 

Valorization, 8, 267–283. 

Bose, A., Lin, R., Rajendran, K., O’Shea, R., Xia, A., Murphy, J.D. (2019). How to 

optimise photosynthetic biogas upgrading: a perspective on system design and 

microalgae selection. Biotechnol Advances, 37,107444. 

Capela, D., Alves, A., Homem, V., Santos, L., (2016). From the shop to the drain - 

volatile methylsiloxanes in cosmetics and personal care products. Environment 

International,  92, 50-62. 

Chin, K.F.,  Wan, C., Li, Y., Alaimo, C.P., Green, P.G., Young, T.M., Kleeman, 

M.J. (2020). Statistical analysis of trace contaminants measured in biogas. 

Science Total Environmental, 729, 10.1016. 

Çolakoğlu, M., Aslan, S., Kumdereli, E. (2021). Biyokütle ve Biyoenerji Sektörlerine 

Genel Bakış. (https://www.pwc.com.tr/tr/sektorler/enerji/biyokutle-ve-

biyoenerji-sektorlerine-genel-bakis-web.pdf (Erişim tarihi:18.7.2022)) 

De Guido, G., Compagnoni, M., Pellegrini, L.A., Rossetti, I. (2018). Mature versus 

emerging technologies for CO2 capture in power plants: key open issues in 

post-combustion amine scrubbing and in chemical looping combustion. Front 

Chemical Science Engineer 12:315–325.   

Delgado, J.A.,  Uguina, M.A.,  Sotelo, J.L.,  Ruíz, B.,  Gómez, J.M. (2006). Fixed-

bed adsorption of carbon dioxide/methane mixtures on silicalite pellets. 

Adsorption,   12, 5-18. 

Deviram, G., Mathimani, T., Anto, S., Ahamed, T.S., Ananth, D.A., Pugazhendhi, A. 

(2020). Applications of microalgal and cyanobacterial biomass on a way to 

safe, cleaner and a sustainable environment. J Clean Prod, 253, 119770.  

Deviren, H., İlkılıç, C., Aydın, S. (2017). Biyogaz Üretiminde Kullanılabilen 

Materyaller Ve Biyogazın Kullanım Alanları. Batman Üniversitesi Yaşam 

Bilimleri Dergisi, 7(2), 79-89. 

Fong, J.C.L.Y., Anderson, J.G., Xiao, G., Webley, P.A.,  Hoadley, A.F.A. (2016). 

Multi-objective optimisation of a hybrid vacuum swing adsorption and low-

https://www.pwc.com.tr/tr/sektorler/enerji/biyokutle-ve-biyoenerji-sektorlerine-genel-bakis-web.pdf
https://www.pwc.com.tr/tr/sektorler/enerji/biyokutle-ve-biyoenerji-sektorlerine-genel-bakis-web.pdf


TEMİZ ENERJİYE GENEL BAKIŞ | 70 

 

temperature post-combustion CO2 capture. Journal of Cleaner  

Production., 111, 193-203.  

Gadikota, G.  (2020). Multiphase carbon mineralization for the reactive separation of 

CO2 and directed synthesis of H2. Nat Rev Chem, 4, 78–89.  

Genç, N. (2011). Biyohidrojen Üretim Sistemlerinde Olușan Gaz Karıșımından 

Hidrojenin Saflaștırılması. BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, 13(2), 61-73. 

Grande, C.A., Blom, R. (2014). Cryogenic adsorption of methane and carbon dioxide 

on zeolites 4A and 13X. Energy Fuels, 28, 6688–6693.  

Green, D.W., Perry, R.H. (2008). Perry’s Chemical Engineers’ Hand Book, 8th ed., 

McGraw-Hill: New York, NY, USA.  

Gustavsson, M. (2000).  Biogas Technology. Göteborg: Göteborg University Solution 

in Search of Its Problem – A Study of Small-Scale Rural Technology 

Introduction and Integration.  

Gür, E., Dumanoğlu, Y. (2021). Havuz Suyu ve Havuz İç Ortamında Doğrusal ve 

Halkalı Metil Siloksan Konsantrasyonlarının Belirlenmesi, Yüzücülerin Metil 

Siloksan Maruziyeti. AKU Journal of Sciences and Engineering, 21, 337-350. 

Homem, V., Capela, D., Silva, J.A., Cincinelli, A., Santos, L., Alves, A., Ratola, N., 

(2017). An approach to the environmental prioritisation of volatile 

methylsiloxanes in several matrices. Science of The Total Environment, 579, 

506-513. 

Horii, Y., Ohtsuka, N., Minimo, K., Takemine, S., Motegi, M., Hara, M., (2021).  

Distribution characteristics of methylsiloxanes in atmospheric environment of 

Saitama, Japan: Diurnal and seasonal variations and emission source 

apportionment. Science of The Total Environment, 754, 142399. 

Hosseini, S.E., Wahid, M.A. (2014). Development of biogas combustion in combined 

heat and power generation. Renew Sustain Energy Rev, 40, 868–875. 

Hosseini, S.S., Denayer, J.F.M. (2022). Biogas upgrading by adsorption processes: 

Mathematical modeling, simulation and optimization approach – A review. 

Journal of Environmental Chemical Engineering 10(3),107483. 

Hoyer, K., Hulteberg, C., Svensson, M., Jenberg, J., NØrregÅrd, Ø. (2016). Biogas 

Upgrading: A Technical Review, Energiforsk: Stockholm, Sweeden.  



71 | TEMİZ ENERJİYE GENEL BAKIŞ  

Khan, U., Othman, H.D., Hashim, M., Matsuura, H., Ismail, T., Rezaei-

DashtArzhandi, A.F., Wan Azelee, M. (2017). Biogas as a renewable energy 

fuel—A review of biogas upgrading, utilisation and storage. Energy Convers. 

Management, 150, 277–294 

Kızılkaya, Y.M.A. (2021). Biyogaz Akımı İçerisindeki Siloksan Bileşiklerinin 

Giderimi. Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre 

Mühendisliği Anabilim Dalı, Denizli. 

Kızılkaya, Y.M.A., Uyak, V. (2021). Biyogaz Akımı İçerisindeki Siloksan 

Bileşiklerinin Adsorpsiyon Yöntemi ile Gideriminin Araştırılması. 

Sürdürülebilir Çevre Dergisi, 1(2), 25-40. 

Kikkinides, E.S.,  Sikavitsas, V.I.,  Yang, R.T. (2002). Natural gas desulfurization by 

adsorption: feasibility and multiplicity of cyclic steady states. Ind. Eng. Chem. 

Res, 34, 255-262,   

Knoerr, S.M., Durham, J.A., Mcnett, D.A., (2017). Development of collection, 

storage and analysis procedures for the quantification of cyclic volatile 

methylsiloxanes in wastewater treatment plant effluent and influent. 

Chemosphere, 182, 114–121. 

Koç, E. ve Kaya, K. (2015). Enerji Kaynakları–Yenilenebilir Enerji Durumu. 

Mühendis ve Makine, 56(668), 36-47. 

Leonzio, G. (2016). Upgrading of biogas to bio-methane with chemical absorption 

process: Simulation and environmental impact. Journal of Cleaner  

Production. 131, 364–375. 

Ling, J., Ntiamoah, A., Xiao, P., Xu, D., Webley, P. and Zhai, Y. (2014).  Overview 

of CO2 capture from flue gas streams by vacuum pressure swing adsorption 

technology. Austin J. Chem. Eng. 1(2), 1–7. 

Marsh, M., Officer, C.E., Krich, K., Krich, K., Augenstein, D., Benemann, J., 

Rutledge, B., Salour, D. (2005). Biomethane from Dairy Waste: A Sourcebook 

for the Production and Use of Renewable Natural Gas in California, Suscon: 

San Francisco, CA, USA. 



TEMİZ ENERJİYE GENEL BAKIŞ | 72 

 

Munoz, R., Meier, L., Diaz, I., Jeison, D. (2015). A review on the state-of-the-art of 

physical/chemical and biological technologies for biogas upgrading. Rev. 

Environmental Science Biotechnology, 14, 727–759.  

Muñoz, L., Meier, I., Diaz, D., (2015). A review on the state-of-the-art of 

physical/chemical and biological technologies for biogas upgrading. Rev. 

Environmental Science Biotechnology, 14, 727-759.  

Nyamukamba, P., Mukumba, P.,Chikukwa, E.S., Makaka, G. (2020). Biogas 

upgrading approaches with special focus on siloxane removal—a review. 

Energie. 13, 6088.  

Papurello, D., Boschetti, A., Silvestri, S.,   Khomenko, I., Biasioli, F. (2018). Real-

time monitoring of removal of trace compounds with PTR-MS: biochar 

experimental investigation. Renew. Energy, 125, 344-355.  

Papurello, D., Tomasi, L., Silvestri, S. (2018). Proton transfer reaction mass 

spectrometry for the gas cleaning using commercial and waste-derived 

materials: focus on the siloxane removal for SOFC applications. Int. J. Mass 

Spectrom. 430, 69-79.  

Pellegrini, L.A.,  De Guido, G., Langé, S. (2018). Biogas to liquefied biomethane via 

cryogenic upgrading Technologies. Renew. Energy, 124, 75-83.  

Petersson, A., Wellınge, A. (2009). Biogas upgrading technologies –developments 

and innovations (https://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2009/10/ 

upgrading_rz_low_final.pdf. Erişim Tarihi: 10.08.2022) 

Rasi, S., Läntelä, J., Rintala, J. (2011). Trace compounds affecting biogas energy 

utilisation-a review. Energy Convers. Manag, 52, 3369-3375.  

Ryckebosch, E., Drouillon, M., Vervaeren, H. (2011). Techniques for transformation 

of biogas to biomethane. Biomass Bioenergy, 35, 1633–1645.   

Scholz, M., Melin, T., Wessling, M. (2013). Transforming biogas into biomethane 

using membrane technology. Renewable and Sustainable Energy Reviews 

Journal, 17, 199-212. 

Song, C., Fan, Z.,  Li, R., Liu, Q., Kitamura, Y. (2018). Efficient biogas upgrading by 

a novel membrane-cryogenic hybrid process: experiment and simulation study. 

J. Membr. Sci., 565, 194-202, 



73 | TEMİZ ENERJİYE GENEL BAKIŞ  

Tanigawa, S. (2017). Biogas: Converting Waste to Energy. Environmental and 

Energy Study Institute, 202, 628-1400. 

Tock, L., Gassner, M., Maréchal, F. (2017). Thermochemical production of liquid 

fuels from biomass: Thermo-economic modeling, process design and process 

integration analysis. Biomass Bioenergy, 34, 1838–1854. 

Wang, D.G., de Solla, S.R., Lebeuf, M., Bisbicos, T., Barrett, G.C., Alaee, M., (2021). 

Determination of linear and cyclic volatile methylsiloxanes in blood of turtles, 

cormorants, and seals from Canada. Science of The Total Environment, 574, 

1254-1260. 

Wang, H., Ma, C., Yang, Z., Lu, X., Ji, X. (2020). Improving high-pressure water 

scrubbing through process integration and solvent selection for biogas 

upgrading. Apply Energy, 276, 115462.   

Warren, W.K.E.H. (2012). A techno-economic comparison of biogas upgrading 

technologies in Europe, MSc Thesis.  

Weiland, P. (2010).  Biogas production: current state and perspectives. Applied 

Microbiology and Biotechnology, 85, 849–860. 

Xu, L., Shi, Y., Liu, N., Cai, Y., (2015). Methyl siloxanes in environmental matrices 

and human plasma/fat from both general industries and residential areas in 

China. Science of the Total Environment, 505, 454-463. 

Yavrucu, K. (2019). Biyogaz üretim parametrelerinin incelenmesi, saflaştırılması ve 

askeri birlikler için analizi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gedik Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

Yu, Z., Wang, H., Kong, X., Huang, W., Tsao, Y., Mackanic, D.G., Wang, K., Wang, 

X., Huang, W., Choudhury, S. (2020). Molecular design for electrolyte 

solvents enabling energy-dense and long-cycling lithium metal batteries. Nat 

Energy, 5, 526–533.  

Zhang, X., Xiong, W., Peng, L., Wu, Y., Hu, X. (2020). Highly selective absorption 

separation of H2S and CO2 from CH4 by novel azole-based protic ionic 

liquids. AIChE J, 66, e16936. 



TEMİZ ENERJİYE GENEL BAKIŞ | 74 

 

Zhou, K., Chaemchuen, S., Verpoort, F. (2017). Alternative materials in technologies 

for biogas upgrading via CO2 capture. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews Journal, 79, 1414–1441. 



75| TEMİZ ENERJİYE GENEL BAKIŞ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 4 
 

 

METAL ORGANİK KAFES SİSTEMİ YAPILARINDA 

HİDROJEN DEPOLAMA STRATEJİLERİ 

 

Dr. Hülya AYKAÇ ÖZEN1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 

Samsun, Türkiye. hulya.aykac@omu.edu.tr, Orcid ID:0000-0003-4990-6682 



TEMİZ ENERJİYE GENEL BAKIŞ | 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77| TEMİZ ENERJİYE GENEL BAKIŞ  

 

 

1. GİRİŞ 
 

Nüfus artışı ve teknolojinin gelişmesiyle beraber enerji talebinin giderek 

artması, kullanılan yakıtların çevre kirliliğine neden olması ve enerji 

fiyatlarının dalgalanma göstermesi, alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi 

ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Hidrojen, yenilenebilir enerji kaynakları arasında 

fosil yakıtların yerini alabilecek temiz bir enerji taşıyıcısı olarak görülmektedir. 

Doğada bol miktarda bulunan hidrojen, sadece oksijenle tepkimeye girerek su 

oluşturur ve bilinen tüm yakıtlar içerisinde birim kütle başına en yüksek enerji 

içeriğine sahiptir. Fakat, hidrojenin düşük ortam sıcaklığı birim hacim başına 

düşük enerji ile sonuçlanır. Bu yüzden, daha yüksek enerji yoğunluğu 

potansiyeline sahip depolama yöntemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 

Amerika Enerji Departmanı materyale dayalı hidrojen depolama sistemlerinin, 

2025 yılına kadar ağırlıksal kapasitesini 1,8 kWh/kg, hacimsel kapasitesini ise 

1,3 kWh/L sistem olarak hedeflemişlerdir. Depolama sistemlerinin 

geliştirilmesi için birçok yöntem kullanılmış ve hidrojenin, sıvı ya da gaz olarak 

depolanabildiği gibi metal hidrit, kimyasal hidrit, inorganik nanotüp ve organik 

materyal (MOF) gibi çok çeşitli maddelerle de depolanabildiği görülmüştür. 

Hidrojen depolama yöntemlerden biri olan metal organik kafesler, ilk olarak 

1999 yılında Yaghi ve arkadaşlarının (Hailian ve ark., 1999) öncülüğünde 

ortaya çıkmış ve yüksek yüzey alanları, farklı organik ligandlara bağlanarak 

sonsuz sayıda kimyasal ve geometrik şekil oluşturması, üç boyutlu gözenekli 

yapıları gibi özellikleri ile hidrojenin depolanmasında oldukça popüler bir hale 

gelmiştir (Chae ve ark., 2004; Perez ve ark., 2009). Diğer gözenekli maddelere 

göre bu üstün özellikleri sayesinde MOF’lar, MOF-5 (IRMOF-1), CuBTC( 

HKUST-1) (Bas ve ark., 2011; Car ve ark., 2006), ZIF-8 (Dai ve ark., 2010), 

ZIF-90(Bae ve ark., 2010), MIL-53(Loiseau ve ark., 2004), MIL-101 (Ferey ve 

ark., 2005) gibi yapılarla literatürde sıkça yer almıştır. Hidrojen depolama 

kapasitesini tespit etmek amacıyla ilk önemli MOF yapısı olan MOF-5 

oluşturulmuş, 77K ve 80 kPa ağırlıkça %4,5 hidrojen; yine oda sıcaklığında ve 
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2 MPa basıncında ağırlıkça %1 oranında hidrojen depolama kapasitesi 

göstermiştir (Hailian ve ark., 1999). Başka bir çalışmada, Li ve arkadaşları (Li 

ve ark., 2009), MOF-5 yapısını üç farklı yaklaşımla sentezlemişler, yavaş 

difüzleme yöntemi ile MOF-5 ürettiklerinde hidrojen depolama kapasitesini 

(1,74 MPa ve 77K)  ağırlıkça %2,63, solvotermal yöntemi ile %3,60, doğrudan 

karıştırma yöntemi ile %3,2 olarak belirlemişlerdir. ZIF-8 kullanılarak elde 

edilen H2 adsorpsiyon kapasitesi 77K ve 0,1 MPa basıncında ağırlıkça %1,3 

olarak bulunmuştur (Zhou ve ark., 2008)  Her ne kadar MOF ile yapılan 

çalışmalarda hidrojen adsorpsiyon kapasitesini arttırmak amaçlansa da, 

Amerika Enerji Departmanı’nın (DOE) öngörmüş olduğu kriterlerini 

karşılamak amacıyla hem deneysel hem de teorik araştırmalarla hidrojen 

adsorpsiyon kapasitesinin geliştirilmesi için stratejiler oluşturulmaya 

başlanmıştır. 

 

2. METAL ORGANİK KAFES YAPILARI İLE HİDROJEN 

DEPOLAMADA GELİŞTİRİLEN STRATEJİLER 

 
Bu çalışmada, hidrojen depolamada kullanılan MOF’ların hidrojen 

adsorpsiyon kapasitesini arttırmak için geliştirilen stratejilere odaklanılmış ve 

bu faktörler; yüzey alanı ve gözenek hacmi, katenasyon, aşılama, taşıma, açık 

metal kümeleri ve metal bağlama olmak üzere altı başlık altında toplanarak 

aşağıdaki bölümlerde anlatılmış ve tartışılmıştır. 

 

2.1. Yüzey alanı ve gözenek hacmi 

 
Poroz adsorbentler için ideal gözenek boyutu absorban gaz ile optimum 

bir etkileşim sağlamalıdır. H2 molekülleri ve MOF arasındaki daha güçlü bir 

etkileşim için gözenek boyutu H2 molekülünün kinetik çapına yakın olmalıdır 

(Langmi ve ark., 2014). MOF yapılarında yüzey ve gözenek hacmi arasında 

pozitif bir ilişki vardır (Şekil 2.1a). Ayrıca, adsorplanan ağırlıksal H2 miktarı 
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ile gözenek büyüklüğü (yüzey alanı) arasında orantılı olarak doğrusal bir 

ilişkiden bahsetmek mümkündür (Şekil 2.1b). 

MOF’un hidrojen sorpsiyon kapasitesi üzerinde BET yüzey alanı (SBET) ve 

gözenek hacmi (V) nin etkisi aşağıdaki ampirik formül ile ifade edilmektedir.  

 

       N= a x SBET + b x V    (1) 

            

Bu eşitlikte; N, hidrojen adsorpsiyonu (% ağırlık); a, 1 m2 yüzey alanında 

sorplanan hidrojen kütlesini (g x 100); b, hidrojenin yoğunluğunu (g/cm3 x 

100); V, gözenek hacmini (cm3/g); SBET BET yüzey alanını (m2/g) ifade 

etmektedir (Son ve ark., 2008). 

 

 
 
Şekil 2.1 a)Yüzey alanı ve toplam gözenek hacmi arasındaki ilişki(Kırmızı:Langmuir, 

                   Mavi:BET) (Zhou ve ark, 2008),  

               b) Farklı MOF yapılarında Langmuir yüzey alanına karşılık hidrojen 

                   tutulumunu gösteren ilişki (Dincǎ ve ark., 2006) 

 

Adsorplanan ağırlıksal H2 miktarı ile gözenek büyüklüğü arasında 

orantılı olarak doğrusal bir ilişkiyi ispatlamak amacıyla Han ve arkadaşları, 

GCMC (Grand Canonical Monte-Carlo) simülasyonunu kullanarak H2 

depolama miktarı üzerinde gözenek hacminin etkilerini araştırmış ve yüzey 

alanlarını MOF-C6 (IRMOF-1), MOF-C10(IRMOF-8), MOF-C16 (IRMOF-

14), MOF-C22, MOF-C30 için sırasıyla; 3728 m2/g, 4000 m2/g, 4086 m2/g, 



TEMİZ ENERJİYE GENEL BAKIŞ | 80 

 

 

4057 m2/g, 4108 m2/g bulmuştur.  77K ve 10 MPa basıncında toplam H2 

tutulumu MOF-C6 (IRMOF-1)’de % 6,46, MOF-C10(IRMOF-8)’de  %7,52, 

MOF-C16 (IRMOF-14)’de %9,32, MOF-C22’de %11,02, MOF-C30’da 

%12,13 olarak ifade edilmiştir (Şekil 2.2). Fakat hacimsel H2 tutulumunun artan 

gözenek büyüklüğü ile azalma gösterdiği anlaşılmıştır (Han ve ark., 2009). 

Yani, ağırlıksal H2 tutulumu MOF’un gözenek büyüklüğü ile doğrusal bir ilişki 

gösterirken, hacimsel H2 tutulumu genel olarak gözenek büyüklüğü ile ters 

orantılıdır. 

 

 
Şekil 2.2. a) 77 K de ağırlıksal hidrojen kapasitesi, b) 77 K de hacimsel hidrojen 

kapasitesi. (Dolgulu semboller fazla tutulum miktarını, içi boş semboller toplam 

tutulum miktarını göstermektedir) (Han et al., 2009) 

 

MOF’lar arasında MOF-177, 4500 m2/g olan geniş yüzey alanı ile 1 MPa 

ve 77K sıcaklığında ağırlıkça %7,6 hidrojen tutulumu göstermiştir (Furukawa 

ve ark., 2007).  MOF-74, 1132 m2/g yüzey alanı ve 0,39 cm3/g gözenek hacmi 

ile 77 K’de ağırlıkça 2,6 MPa basıncında % 2,3 H2
 depolarken (Rowsell ve 

Yaghi, 2006), ZIF-8, 1810 m2/g yüzey alanı ve 0,66 cm3/g gözenek hacmi ile 

77 K’de ağırlıkça 5,5 MPa’da %3,1 H2 tutmaktadır (Park et al., 2006). En çok 

kullanılan MOF’lardan olan HKUST-1, 2175 m2/g yüzey alanı ve 0,75 cm3/g 

gözenek hacmi ile 77 K’de ağırlıkça 1 MPa’da %3.6 H2 tutmaktadır (Rowsell 
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ve Yaghi, 2006). Bu çalışmalar, yüzey alanı gözenek hacmi ve H2 tutulumu 

arasında doğrusal bir ilişki olduğunu göstermektedir.  

 

Çoğu durumda, 77K sıcaklıkta MOF’larda hidrojen tutulumunun 

doygunluğu kimyasal kompozisyonuna bakılmaksızın yüzey alanı ve gözenek 

hacmi ile belirlendiği sonucuna varılır. Teorik olarak, bir malzemenin ağırlıkça 

%6 oranında adsorpsiyona ulaşması için minimum 1400 m2/g yüzey alanına 

ihtiyaç vardır ( Liu ve ark., 2008).  

2.2. Katenasyon 
 

Katenasyonun en önemli özelliği,  MOF’un gözenek yarıçapını 

değiştirerek iki aynı kafesin birbiri içine girmesini sağlayarak hidrojen tutulum 

kapasitesini arttırmaktır (Sculley ve ark., 2011). Bu yöntemde, iki yada daha 

fazla benzer yapı, küçültülmüş gözenek boyutu oluşturmak için birbiri içine 

nüfus ederler. Katenasyon, içiçe geçme (Maji ve ark., 2007) ve birbirinin içine 

girme (Chen ve ark., 2001) olarak ikiye ayrılmaktadır (Şekil 2.3). İçiçe 

geçmede; yapının, ikinci yapıyı, x, y ve z yönlerindeki gözenek büyüklüğünün 

tam olarak yarısını kaydırarak, birbirlerinden azami ölçüde yer değiştirmesidir, 

birbirinin içine girmede ise atomik çakışma olmadan iki kafes arasındaki 

uzaklık azalır ve yakın etkileşim sağlanır (Rowsell ve Yaghi, 2005). 

 

 
Şekil 2.3. İki MOF’un katenasyonu a) birbirine geçme b) birbirinin içine girme (Han 

ve ark., 2009) 
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Birbiri içine geçen MOF yapısını teorik olarak, Jung ve arkadaşları, 

GCMC simülasyonu kullanılarak 77K’de H2 adsorpsiyon kapasitesini 

incelemiştir. Simülasyon sonucunda birbiri içine geçen MOF’ların normal 

MOF’ lara göre düşük basınçta daha yüksek H2 tutulumu gerçekleştirdiği 

görülmüştür. Fakat katenasyonun neden olduğu küçük gözeneklerden dolayı 

yüksek basınçta ise H2 tutulumu daha az olmuştur (Jung ve ark., 2006). Ma ve 

arkadaşları birbiri içine geçmiş PCN-6´ ve yalın PCN-6 nın Langmuir yüzey 

alanı ve H2 tulumunu sırasıyla, 3800 m2/g, 0,095 kg/kg ve 2700 m2/g, 0,058 

kg/kg olarak raporlamıştır. Şekil 2.4’te bu iki bileşiğin farklı yapıları 

verilmiştir. Sonuçtan da anlaşılacağı gibi, katenasyon olmuş yapı hidrojen 

depolamada normal yapıya göre daha iyi verim göstermiştir (Ma ve ark., 2008). 

 
Şekil 2.4. a) Birbirinin içine girmiş PCN-6´   b) Saf haldeki PCN-6 

 

Katenasyon küçültülmüş gözenek büyüklüğü ve hacim başına daha fazla 

metal kümelerinden dolayı düşük yüklemelerde yararlı olabilir. Çünkü düşük 

yüklemelerde daha yüksek adsorpsiyon ısısı görülür ( Liu ve ark., 2008). Yüzey 

alanı orta dereceli yüklemelerde, toplam serbest hacim ise yüksek yüklemelerde 

daha önemli hale gelir.  Katenasyon ile ilişkili bağlanma enerjisinin yükselmesi 

verilen materyaldeki toplam H2 tutulumunu olumsuz olarak etkiler (Murray ve 

ark., 2009). Yapılan çalışmalarından katenasyonun düşük basınç ve 77K’de H2 

tutulumu için yararlı olduğu söylenebilmektedir. 
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2.3 Aşılama  

 

Hidrojenin yüksek adsorpsiyonunda MOF’un gözenek büyüklüğünü 

daha etkin hale getirmek için diğer bir yaklaşım ise geniş gözenekli MOF’un 

içine başka bir adsorplayıcının yerleştirilmesidir. Bu ya uçucu olmayan misafir 

ile aşılama yada başka benzer yapı ile katenasyon oluşturarak elde edilir ( 

Rowsell ve Yaghi, 2005).  

 

Reaktif türlerle aşılama, oda sıcaklığında hidrojen tutulumunu 

iyileştirmek için daha çekici alanlar sağlayabilir. Beklenildiği gibi, misafir yapı 

tarafından ilave kütlenin ulaştığı bir bağlanma seviyesi vardır. Ayrıca, misafir 

yapı kafes üzerindeki varolan adsorptif bölgeleri engellememelidir. Tersine, 

misafir yapı, hidrojen ile birlikte desorpsiyonunu önlemek için iyi sabitlenmeli 

veya çok düşük bir buhar basıncına sahip olmalıdır. Bu değerlendirmeler, hafif 

ağırlık ve reaktif, fakat büyük ve uzun moleküllerin veya komplekslerin gerekli 

olduğunu vurgular ( Rowsell ve Yaghi, 2005). 

 

Aşılama ile ilgili çalışmalarda, Chae ve arkadaşları, C60 ve Reichardt 

boyası gibi geniş molekülleri çözelti fazdan MOF-177 yapısına almış ve bu 

moleküller gözeneğin serbest yarıçapının azaltarak daha fazla çekici yapılar 

oluşturmuştur. Bu yapıların oda sıcaklığında hidrojen tutulumunu iyileştirmek 

için önemli olduğu anlaşılmıştır (Chae ve ark., 2004). Şekil 2.5’te 300K ve 100 

kPa basıncında GCMC simulasyonundan elde edilen C60@MOF-177 yapısı 

görülmektedir. 

 
Şekil 2.5. MOF-177 yapısına aşılanmış C60 moleküllerinin simulasyonu (100 kPa 298 

K) (Chae ve ark., 2004) 
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Bu koşullar altında birim hücre içinde, MOF-177 yapısı, 16 tane C60 

molekülünü adsorplayabilmektedir. C60’ın dahil olması MOF’un serbest 

hacmini 1,54 cm3/g’dan (Saf halde MOF-177) 0,61 cm3/g’ a düşürdüğü 

anlaşılmaktadır.  

 

2.4. Taşıma  
 

Hidrojen taşıma,  MOF yüzeyinde H2 moleküllerini hidrojen atomlarına 

ayırmak ve daha sonra hidrojen atomlarını aktif karbon, alümina gibi 

destekleyici yüzey üzerine difüzleme ya da taşıma işlemidir (Srinivas ve Rao, 

1994). Oda sıcaklığında hidrojen tutulumunu büyük miktarda artırmak için 

taşıma tekniği en iyi seçim olabilmektedir. Destekleyici olarak en çok 

kullanılan Pt, Pd, Ru, Ni metalleri hidrojen kapasitesini arttırmak için 

çalışmalarda kullanılmıştır (Wang ve Yang, 2008). İlk olarak Li ve Yang,  oda 

sıcaklığında hidrojen depolamanın iyileştirilmesi için MOF materyaline taşıma 

tekniğini uygulamıştır. Aktif karbon üzerinde Pt kullanarak IRMOF-1 ve 

IRMOF-8’in hidrojen depolamada taşıma etkisini incelemiştir. Bu teknik 

kullanıldığında modifiye olmamış IRMOF-1’e göre hidrojen depolama 

kapasitesi ağırlıkça %0,4’den %1,6’ya yükselmiştir (298K ve 10 MPa). Benzer 

şekilde, IRMOF-8’in hidrojen depolama kapasitesi ağırlıkça %0,5’den %1,8’e 

yükselmiştir (298 K ve 10 MPa) (Y. Li & Yang, 2006). Lin ve arkadaşları, MOF 

yapısına ağırlıkça %5 Pt/Pd yüklü aktif karbon ilave ederek 77K ve 150 kPa’da 

ağırlıkça %3,35 hidrojen depolama kapasitesi elde etmiştir (Lin ve ark., 2011). 

Taşıma ile hidrojen depolanması, MOF'larda önemli miktarda hidrojen 

depolaması için ümit vaat eden bir teknik olmakla birlikte, konu teorik olarak 

aktif olarak incelenmemiştir. 
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2.5. Açık metal küme etkisi 
 

Metal organik kafeslerdeki, açık metal kümeler (erişilebilir metal küme, 

doymamış metal küme) hidrojen depolamada oldukça önemli bir potansiyele 

sahiptir.  Metal iyonları tamamen koordine olduğu zaman MOF’un hidrojen 

adsopsiyon özellikleri üzerinde çok az bir etkiye sahiptir (Song ve ark., 2011). 

MOF’lardaki doymamış metal sitelerinin birleşmesi hidrojenin MOF’a 

bağlanmasını sağlamak için uygun bir stratejidir. Doymamış metalin tanıtımı 

hidrojen adsorpsiyonunun izosterik ısısını yükseltmek için etkili bir yoldur ve 

daha yüksek hidrojen adsorpsiyonu verir (Sun ve ark., 2013). Bu durum metal 

kümelerinin MOF’un yapı birimlerine tutunması ile fark edilir.  

 

MOF'ların açık metal kümelerini kullanarak yüksek bağlanma 

enerjilerini açıklayan çok sayıda deneysel çalışma vardır. Zhou ve arkadaşları, 

MOF-74-M( M=Ni, Co, Mg, Zn, Mn) serisinin metal-H uzaklığını, bağlanma 

enerjisini ve adsorpsiyon kapasitesini karşılaştırmış ve Şekil 2.6’da görüldüğü 

gibi H2 adsorplama kapasitesinin Zn+2<Mn+2<Co+2<Mg+2<Ni+2 arasında 

yükselen bir eğilim gösterdiğini açıklamıştır (Zhou ve ark., 2008) ve açık metal 

kümelerinin sıralanması ile kaçınılmaz bir şekilde H2 adsorpsiyonunun 

etkilendiğini rapormışlardır. PCN-12 ve PCN-12´arasındaki açık metal 

kümelerinin çeşitli sıralanması, 77 K ve 100 kPa’da PCN-12 için ağırlıkça 

%3,05 ve PCN-12´ ağırlıkça %2,40 olarak hidrojen kapasiteleri bulunmuştur ( 

Wang ve ark., 2008). Sumida ve arkadaşları, doymamış Mg+2 koordinasyon 

alanları ile süslenmiş bir kafes olan MOF-74'ün hidrojen depolama özelliklerini 

ve nötron saçılımını incelemişlerdir. MOF-74 (Mg), saf H2 gazının karşılık 

gelen yoğunluğu üzerinde çok büyük bir artış göstermiştir, çünkü Mg+2 bu 

malzemenin yüzeyine H2 yaklaşımını kolaylaştırmıştır (Sumida ve ark., 2011). 
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Şekil 2.6. 0,1 bar ve 77 K’de MOF-74-M yapısının hidrojen adsoprsiyon izotermi 

(Zhou ve ark., 2008) 

 

Forster ve arkadaşları, Ni+2 kümelerine maruz kalan MOF sentezlemişler 

ve sentezlenen MOF’ların yüksek adsorpsiyon entalpilerinin (9,4–10,4kJ/mol) 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır ( Forster ve ark., 2003; Forster ve ark., 2006). 

Chen ve arkadaşları, Cu+2 açık kümeleri ile oluşturdukları MOF-505 yapısında 

H2 tutulumunu 77K ve 100 kPa basıncında ağırlıkça %2,5 olarak elde 

etmişlerdir (Chen ve ark., 2005).  

 

2.6. Metal bağlama etkisi 
 

MOF’un H2 adsorpsiyon kapasitesini attırmak için bir diğer yol ise, MOF 

yapısına metal bağlanmasıdır. MOF-5 yapısına farklı metal iyonları bağlayarak 

hidrostabilite sorunun çözüldüğü ve ayrıca gaz adsorpsiyon özelliklerini de 

arttırdığı görülmüştür. Literatürde birçok metal katkılı MOF kullanılmış ve 

bunlar arasında en çok kullanılan metaller Na (Chu ve ark, 2012), Li (Xiang ve 

ark., 2012), Ni (Villajos ve ark., 2015), Co(Botas, ve ark, 2010), K (Chu ve 

ark., 2012; Mulfort ve ark 2009) ve Mg (Wang ve ark., 2014) olarak 

sıralanabilmektedir. Şekil 2.7’de, metal ilave edilmiş MOF yapıları 

görülmektedir. Metal katkılı MOF yapıları ile, hidrojen adsorpsiyon 

özelliklerini iyileştirmek için birçok çalışma raporlanmıştır. Botaş ve 
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arkadaşları (2010), farklı miktarlardaki Co iyonunu MOF-5 (Co8-MOF-5 ve 

Co21-MOF-5) yapısına eklemiş ve Co21-MOF-5 yapısının MOF-5’e göre daha 

fazla H2 adsorpladığını fakat en yüksek hidrojen adsorplama miktarını 1000 

kPa ve 77 K’de %7,4 ile Co21-MOF 5 ile elde etmiştir (Botas ve ark., 2010).  

 
Şekil 2.7. Metal ilave edilmiş MOF yapıları, a) NaMOF-5(Chu ve ark., 2012) 

b)KMOF-5(Chu ve ark., 2012) c) CoMOF-74(Botas ve ark., 2011) d) NiMOF-5 (Yang 

ve ark., 2014) 

 

Yang ve arkadaşları (2014), Ni(II) bağlı MOF 5 kristallerini farklı 

solvent miktarları (C2H5OH:DMF=0,1:9,2:8,3:7,4:6) ve farklı 

konsantrasyonlarda (0,4, 0,8 ve 1,2 mM) solvotermal yöntemi ile elde etmişler 

ve C2H5OH olmadan hazırlanan örneğin en düşük yüzey alanına (2000 m2/g) 

sahip olduğu, C2H5OH:DMF=4:6 oranında yapının kübik yapıdan tepesi kesik 

sekizyüzlü yapıya dönüştüğü ve bu yapının en yüksek yüzey alanına (3023 m2/g 

) sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca Ni(II) bağlı MOF-5’in sorpsiyon 

özelikleri ve hidrostabiliteyi arttırdığı görülmüştür (Yang, ve ark., 2014). Li ve 

arkadaşları 2012, farklı miktarlarda MOF-5, Ni13-MOF-5 ve Ni22-MOF-5 

hazırlamış ve en yüksek yüzey alanını en fazla Ni içeriği olan Ni22-MOF5’de 

elde etmiştir. 4 gün boyunca MOF yapıları neme maruz bıraktığında H2 
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alımının MOF-5 yapısında hemen düştüğü (%1,78’den %0,01’e), Ni13-MOF5 

ve Ni22-MOF5 (%1,43’den-%0.98’e, %1.35’den- %1.12’ye) ‘de ise düşüşün 

çok az olduğu tespit edilmiştir ( Li ve ark., 2012).  Diğer bir çalışmada, Zn ve 

Co iyonlarını farklı oranlarda MOF-74 yapısına başarılı bir şekilde ilave 

edilmiş (Co14-MOF-74, Co61-MOF-74, Co100-MOF-74)  ve aynı şartlar 

altında H2, CH4 ve CO2 tutulumlarının Co içeriğine bağlı olarak arttığı 

ispatlanmıştır (Botas ve ark., 2011). 

 

3. SONUÇLAR 

 

Metal organik kafesler; kontrol edilebilir gözenek büyüklükleri ve 

işlevsellikleri ile hidrojen adsorpsiyonunda bir fırsat olarak görülmektedir. 

Ancak hidrojen ve MOF yapısı arasındaki zayıf etkileşim Amerika Enerji 

Departmanı hedeflerinin üstesinden gelmek için engel olarak görülmektedir. 

Bu nedenle hidrojen adsorpsiyon kapasitesinin arttırılması için çeşitli faktörler 

belirlenmiş ve 6 farklı strateji oluşturulmuştur. Bu stratejiler arasında yer alan 

yüzey alanı ve gözenek hacminin, adsorplanan hidrojen miktarı ile doğrudan 

ilişkili olduğu gözlenmiştir. İki aynı kafesin birbiri içine girmesini sağlayarak 

hidrojen tutulum kapasitesini arttırmayı amaçlayan diğer bir yöntem olan 

katenasyonda, birbiri içine geçen MOF’ların normal MOF’lara göre düşük 

basınçta daha yüksek H2 tutulumu gerçekleştirdiği görülmüştür. Fakat 

katenasyonun neden olduğu küçük gözeneklardan dolayı ise yüksek basınçta 

ise H2 tutulumu daha az olmuştur. MOF’un içine başka bir adsorplayıcının 

yerleştirilmesiyle oluşturulan aşılama işlemi için ise, oda sıcaklığında hidrojen 

tutulumunu iyileştirdiğini söylemek mümkündür. Diğer bir faktör olan taşıma 

tekniği, Pt ve Pd nanopartikülerin MOF yapısında yer alması atomik hidrojen 

adsorpsiyon kapasitesini iyileştirmiştir. Bu modifikasyonun özellikle oda 

sıcaklığında hidrojen tutulumunu büyük miktarda düzelttiği görülmüştür. Fakat 

fazla miktarda metal nanopartiküllerin MOF’a dahil edilmesi gözenek hacmi 

ve yüzey alanının azalması ile sonuçlanmıştır. Geniş yüzey alanı ve gözenek 



89| TEMİZ ENERJİYE GENEL BAKIŞ  

 

 

hacmi özellikle yüksek basınçta hidrojen depolama için istenilen bir özelliktir. 

Küçük gözenek büyüklüğü düşük sıcaklık ve basınçta H2 molekülleri ve yapı 

arasındaki etkileşim enerjisini artırarak hidrojen adsorpsiyonunu 

kolaylaştırmaktadır. Açık metal kümelerinde, MOF’lardaki doymamış metal 

sitelerinin birleşmesi hidrojenin MOF’a bağlanmasını sağlamak için uygun bir 

stratejidir. H2 adsorpsiyonnun izosterik ısısını iyileştirir ve daha yüksek 

hidrojen adsorpsiyonu verir. Son olarak uygulan diğer bir strateji metal 

bağlamadır. Bu yöntem ile MOF-5 yapısına farklı metal iyonları bağlayarak 

hidrostabilite sorununun çözüldüğü ve ayrıca gaz adsorpsiyon özelliklerinin de 

arttırıldığı görülmüştür. Yukarıda bahsedilen stratejiler ile hidrojen depolama 

sorununun çözülebileceği öngörülmekte hatta bu faktörlerle ikili ve üçlü 

kombinasyonlar yapılarak yeni statejilerin geliştirilebileceği düşünülmektedir.  
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GİRİŞ 

 

Küresel ısınmanın neden olduğu çevre sorunlarının temel nedenlerinden 

biriside karbondisoksit emisyonunun artışıdır. Dünya nüfusu ve sanayileşme ile 

birlikte son yüzyılda karbodioksitin %30, hava sıcaklığının ise 0,6 oC 

artmasıyla sonuçlanan problemlere çözüm arayışları halen devam etmektedir. 

Paris Anlaşması, küresel ısınmayı 2 ⁰C'nin altında önemli ölçüde 

sınırlandıracak bir çerçeve oluşturmak amacıyla 2015 yılında imzalanmıştır. 

Belirlenen sıcaklığın 1,5 ⁰C de kalması, endüstriyel faaliyetlerin iklim 

değişikliğinden kaynaklı tehlikenin azaltılması amacıyla sınırlandırması 

önerilmiştir. Tüm sektörlerin faaliyetlerinde giderek daha düşük karbon 

uygulamalarına yönelik bir taahhütü esas almıştır ve bu uygulamalar halen 

devam etmektedir. Ülkelerin uygulamayı güçlendirdiği eylemler arasında, 

yenilenebilir enerji ilk sırayı almaktadır. Başlıca yenilenebilir enerji kaynakları;  

rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidrolik enerji, jeotermal enerji, gelgit enerjisi 

ve biyokütleden enerji gibi kaynaklardır (Bolaji et al., 2021; Moura et al., 

2022). Geleneksel olarak yakın zamana kadar enerji ihtiyacı fosil yakıtlardan 

(petrol, kömür ve doğal gaz) karşılanırken artık çevre ile uyumlu, 

sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarının belirlenmesi ve kullanımının 

yaygınlaştırılması yasal düzenlemelerle de teşvik edilmektedir.  Fosil yakıtlar 

açısından rezervi kısıtlı ülkeler, sanayileri oldukça gelişmiş ülkeler ve enerji 

tüketimi fazla olan ülkeler diğer enerji sağlayan kaynakların geliştirilmesine 

öncülük etmişlerdir. Uygarlığının gelişmesi ile insan ve enerji kavramı ayrı 

düşünülemezken, diğer yandan fosil kaynaklı enerji, dünyanın enerji 

yapılanmasında büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Ancak yenilenemeyen 

kaynaklar olarak fosil enerji rezervi sınırlıdır. Bu arada, fosil kaynakların 

yaygın kullanımı, sera gazı emisyonu ile sonuçlanmıştır. Bir dizi çevre 

sorununa neden olan bu gazlar ve atmosferik kirleticilerdir. Bu nedenle, acil 

sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu çözümler için yenilenebilir enerjiyi 
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etkin bir şekilde geliştirmek ve kullanmak ihtiyaç haline gelmiştir. 

Biyokütlelerden elde edilen edilecek enerji, tercih edilen bir enerji kaynağı 

olarak gün geçtikçe önem kazanmıştır. Fosil yakıtlara olan bağımlılığın 

azaltılması için alternatif enerji kaynakları aranmalı ve biyokütle gibi 

geleneksel olmayan enerji kaynakları kullanılarak yeşil yakıtlar geliştirmelidir. 

Farklı türlerdeki yenilenebilir enerji kaynakları; rüzgar, hidroloji jeotermal, 

güneş enerjisi, biyodizel, biyogaz gibi enerji üretimi açısından araştırılmalıdır 

(Lanjekar et al., 2023). Artan fosil yakıt tüketimi ve çevresel kaygılar nedeniyle 

yeşil yakıt ve enerji üretimi için temiz yenilenebilir enerji geliştirmek için bir 

seri işlem basamakları belirlenmelidir. Yenilenebilir enerjiler arasında güneş 

enerjisi, biyokütle, rüzgar ve jeotermal enerjileri bulunmakla birlikte içlerinden 

güneş enerjisi ve biyokütle özellikle ilgi çekicidir. Güneş enerjisi açık ara en 

bol, erişilebilir, güvenilir ve temiz yenilenebilir enerjidir. Alternatif olarak, tek 

bir süreçte güneş enerjisi ve biyokütle gazlaştırma iki yenilenebilir enerji 

kaynağı entegre edilerek (hem katı biyokütle hem de güneş enerjisi) 

tasarlanabilir (Chuayboon and Abanades, 2022). 

 

Doğada karbon içeren en bol organik makromoleküler malzeme olan 

biyokütle, yenilenebilir, nötr karbon ve düşük kükürt içeriği gibi avantajlara 

sahiptir. Tarımsal atıkların bu alanda değerlendirilebilmesi için öncelikle 

bileşimlerinin tanımlanması, ardından biyokütle olarak enerji potansiyellerinin 

hesaplanması gerekmektedir. Bunun nedeni, katma değeri yüksek kimyasallara 

dönüştürülebilmelerindeki avantajlı durumun belirlenebilmesi ve ekonomik 

olarak değerlendirilmeleridir. Öte yandan, yaygın olarak kentsel katı atık, 

tarımsal üretim, (palmiye, şeker, pirinç vb.), ormancılık ve tarım ürünlerinden, 

çeşitli endüstrilerden gelen biyoatıklar işlenerek biyokütleler olarak 

kullanılabilmektedir (Bolaji et al., 2021). 
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2. BİYOKÜTLE OLARAK TARIMSAL ATIKLAR 

 

Biyokütle kaynağı olarak tanımlanan tarımsal atıkların içeriğinde 

selüloz, lignoselüloz, hemiselüloz, pektin ve lignin bulunmaktadır. 

Lignoselüloz kaynakları buğday samanı, mısır sapı, dallıdarı, şeker kamışı 

küspesi, pirinç samanı gibi tarımsal materyaller olup bunlar geniş ölçekli 

yenilenebilir enerji kaynağıdır. Günümüzde, lignoselülozü katma değeri 

yüksek kimyasallara dönüştürmek için birçok etkili prosesler geliştirilmiştir. 

Biyokütlelerin enerji kaynağı olarak kullanılmadan önce gerekli fizibiltenin 

yapılması ekonomik açıdan oldukça önemlidir. Selüloz ve hemiselülozdan 

kimyasal ve biyolojik prosesler kullanarak alkoller, organik asitler ve furfural 

bazlı bileşikler türetilmektedir. Fenol, vanilya, ferulik asit ve siringaldehit gibi 

bir dizi aromatik bileşik ligninde bulunan C–C ve C–O bağlarının seçici olarak 

bölünmesi ve yan zincirin oksidasyonu ile elde edilebilmektedir (Babu et al., 

2022). Farklı bir ürün olarak biyoçar üretiminde de büyük ölçüde 

biyokütlelerden yararlanılmaktadır (Vávrová et al., 2022). Önemli kimyasal 

bileşen olan anilin; plastik endüstrisi, sentetik boyalar, kauçuk kimyasalları, 

amin bazlı reçineler, poliüretanlar, metilen difenil diizosiyanat üretimi gibi bir 

çok endüstride hammadde olarak kullanılmaktadır. Anilin büyük ölçüde 

biyokütlelerden elde edilebilmektedir (Khademi & Lotfi-Varnoosfaderani, 

2022). Bu ürünler birçok sektörde kullanılan önemli kimyasallar olup üretim 

maliyetleri yüksektir. Biyokütleler, sahip oldukları enerji ve değerli kimyasal 

bileşenlere dönüştürülmeleri potansiyelleri belirlenmeli ve en verimli yöntem 

değerlendirilmelidir. 

 

2.1. Biyokütlelerin Bileşimi 

 

Tarımsal atıkların bileşiminde yoğun miktarda bulunan en baskın 

polimer esaslı bileşen selülozdur. Selüloz (selobiyoz esaslı) farklı ürünlerin 

kullandığı en yaygın fermente şeker kaynağıdır. Lignoselüloz biyo yakıt 
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üretimi için en yaygın ve ekonomik substrat olarak bilinmektedir. Küresel 

olarak yıllık 1,3 milyar ton hammadde kaynağı olarak bol miktarda bulunmakta 

ve yukarıda bahsedilen lignoselüloz kaynaklı kimyasallar ve biyoyakıt üretimi 

için muazzam bir kaynaktır (Singh et al., 2019). Lignin (amorf), bozunmaya en 

dirençli biyo bileşiktir ve tarımsal atıkların üçüncü önemli kimyasal içeriğidir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen biyokütle çeşitlilik, 

kullanılabilirlik ve sürdürülebilirlik açısından avantajlara sahiptir. 

Fizikokimyasal, biyokimyasal ve termokimyasal yöntemler ile yararlı enerjiye 

dönüşümü sağlanabilir (Tezer et al., 2022)Dünyada yaygın olarak palmiye yağı 

yemeklik yağ olarak kullanılmakla birlikte, tarımsal-endüstriyel metadır ve 

biyodizel üretiminde kullanılmaktadır (Chuayboon & Abanades, 2022). 

 

2.2. Biyokütlelerden Yararlanma Yöntemleri 

 

Biyokütlelerden elde edilen biyoyakıt olarak da adlandırılan gruptan olan 

biyodizellerdir. Biyoyakıtların ilk üretim kaynağı gıda ürünlerinden olmuştur. 

Örnek olarak buğday ve şeker kamışı verilebilir ve bunlar birinci nesil 

substratlar olarak tanımlanmışlardır. Fakat gıda ürünlerinin kullanılmasının 

arazi kullanımı ve ekosistem kaybı gibi uygunsuzluğunun görülmesi üzerine 

ikinci nesil substratlar olarak   tanımlanan lignoselülozik biyokütle atıklarının 

(kalıntı) kullanımı uygun görülmüştür (Chen & Chen, 2016). Lignoselülozik 

biyokütle, daha az karbondioksit emisyonu vaat eden bir biokütle kaynağıdır. 

Birçok tarımsal yan ürünlerden kaynaklı kalıntılar ile ormancılık ve kağıt 

endüstrilerinden gelen atıklar yoğun oranda lignoselüloz   içermekte olup, 

erişilmesi kolay bir yan üründür (Díaz-Ballote et al., 2018).Üçüncü nesil 

substratlar da, gıda maddeleri kapsamında olmayan yosun bazlı biyoyakıtlardır.  

 

Şekil 1’de tarımsal atıklar olan biyokütlelerin değerlemesi ve yönetimi 

ile ilgili akış diyagramı verilmiştir (Babu et al., 2022). 
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Şekil 1. Biyokütlelerin değerleme/yönetim teknikleri (Babu et al., 2022). 

 

Atıkların enerjiye veya yakıtlara dönüştürülmesi, üretilen atığın yeniden 

işlenmesinden gelir elde edilmesi, sera gazı emisyonları ve atık azaltılması gibi 

birçok avantaj sunmaktadır (Preethi et al., 2021). Lignoselülozun yüksek 

oranda bulunduğu biyokütleler (pirinç kabuğu, talaş, arpa, çam ağacı, kahve 

pulpu vb.) metanol ve etanol üretiminde kullanılmaktadır. Sumullen ve diğ. 

(2019) tarafından yapılan bir çalışmada; metanol üretimi prosesinde, 

biyokütlenin ön işlemleri sırasında kullanılan kimyasalların ötrifikasyon, 

asitlenme, biyolojik ve kimyasal oksijen ihtiyacı ve küresel ısınma gibi insan 

ve deniz ekotokisitesine neden olan bir seri çevresel sorunlar olduğunu 

göstermiştir. Kajaste ve diğ. (2018) tarafından yapılan çevresel etki 

değerlendirmesi çalışmasında; mısırdan metanol ve etanol üretimi için, küresel 

ısınmada etkisinin daha düşük olduğu belirtilmiştir. Millego ve diğ. (2022) 

tarafından yapılan çalışmada; pirinç kabuğundan hafif inşaat malzemeleri 

olarak briket yapımı, gübre, yastık dolgu malzemesi gibi döngüsel ekonomiye 

katkıda bulunabilecek ürünlere dönüştürülebileceği belirtilmiştir. Pirinç 

kabuğundan aktif karbon sentezlenebildiği gibi, silika jel, silikon çip, silis, 
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katalizörler, zeolitler, ve izolasyon malzemeleri üretilmektedir. Lityum iyon 

piller, grafen, enerji depolama/kapasitör bileşenleri ve hedef ilaç 

uygulamalarında kullanılan potansiyel uygulamaları da mevcuttur (Heredia 

Salgado et al., 2020; Pode, 2016). Ceviz, fındık kabuğu gibi tarımsal atıklar ise 

bazen yakılarak enerji üretimi için bazende biyobozunur polimerler için dolgu 

malzemesi olarak kullanılabilmektedir (Lohar et al., 2022). Özellikle ikinci 

nesil biyokütlelerin yanması, yeni ve geliştirilmekte olan teknolojinin ortaya 

çıkması, kanıtlanmış en erişilebilir bir alternatif olarak görülmektedir 

(Ghannadzadeh & Tarighaleslami, 2020).  

 

2.3. Biyokütlelerin Ekonomik ve Çevresel Değerlendirilmeleri 

 

Biyokütle, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinde önemli bir 

role sahiptir (Panwar et al., 2011). Bununla birlikte biyokütlenin nihai çıktısı 

olan birinci nesil biyoyakıtların arazi kullanımı, biyolojik çeşitlilikteki değişim 

ve hasar, gıda mevcudiyeti üzerindeki olumsuz etkisi ile küresel ısınma 

potansiyeli olması çevreye gerçek bir yük getirmektedir. Yine tarımsal alanda, 

büyük ölçekli üretim söz konusu olduğunda budama artıkları sürdürülebilir 

biyokütle kullanımı amacıyla değerlendirilmelidir (Rajabi Hamedani et al., 

2019). Biyokütlelerden maksimum yararlanılabilme amacıyla yapılan 

çalışmalardan çıkarılacak en önemli sonuç; bir biyokütlenin değerlendirilmeye 

alınmadan önce bir tekno-ekonomik ve çevresel etkilerinin bir arada 

değerlendirilecek şekilde bir analizinin yapılmasıdır. Şekil 2’ de bir biyoyakıt 

üretiminin tekno-ekonomik analizi ile çevresel analizi verilmiştir (Preethi et al., 

2021). Hammaddeden başlayarak izlenmesi gereken adımların her aşaması 

biyokütlenin en verimli yöntemle değerlendirilmesinin yolunu göstermektedir. 

Bu şekilde bir analiz ile sürdürülebilir bir üretim gerçekleştirilebilir. Diğer 

önemli bir konu ise biyokütlenin enerji potansiyelinin belirlenebilmesidir. Bir 

sonraki başlıkta bu konu incelenmiştir.  
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Şekil 2. Biyoyakıt üretiminin tekno-ekonomik ve çevresel analizi (Preethi et al., 2021) 

 

3. Biyokütlelerin Enerji Potansiyellerinin Belirlenmesi 

 

Tarımsal atık miktarı ve ürün verimi arasında ilişkinin hesaplanması ile 

ilgili farklı yöntemler bulunmakla birlikte biyokütlenin hasat indeksine dayalı 

hesaplama yöntemi en yaygın kullanılan yöntemdir. Kısaca hasat indeksi olarak 

tanımlanan bu büyüklük ile tarımsal atık miktarı arasındaki bağıntı aşağıdaki 

denklem (1) de verilmektedir:      

      

𝐻İ =
𝑀Ü

𝑀𝐴 +  𝑀Ü
 

 

(1) 

Hİ: Hasat İndeksi 
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MÜ: Ürün miktarı (ton) 

MA: Atığın (biyokütle) miktarı (ton) 

 

Atık miktarı (MA) ise (2) nolu denklem ile hesaplanmaktadır: 

 

𝑀𝐴 = 𝑀Ü ∗
1

𝐻İ
− 1 

 

(2) 

Biyokütlenin kaynağı olan tarımsal atıklar belirli bir neme sahiplerdir. 

Bu özellikleri yeniden kullanılabilmelerini etkilemektedir. Bu nedenle 

genel bir hesaplama yöntemi ile biyokütlenin kuru madde ağırlığı (3) 

denklemi ile belirlenebilir:  

 

𝑀𝐾  = 𝑀𝐴 ∗ (1 − 𝑟𝑛)                   

 

(3) 

 

Burada; 

MK: Atığın (biyokütle) kuru madde miktarı (ton) 

rn: % nem miktarı 

 

Biyokütleler olarak tanımladığımız atıkların tamamının kullanılması 

mümkün değildir. Dolayısıyla biyokütleden maksimum 

yararlanabilmenin öngörüsünü yapabilmek için gerekli olan hesaplama 

yönteminde kullanılabilirlik yüzdesi aşağıda (4) nolu eşitlikte 

verilmiştir.  

 

𝑀𝐾𝐾  = 𝑀𝐾 ∗ 𝑘𝑎                   

 

(4) 
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Burada; 

MKK: Kullanılabilir kuru katı (ton) 

ka: Kuru atığın kullanılabilirlik yüzdesi 

 

En önemli parametrelerden bir tanesi de biyokütleden elde edilecek 

enerji miktarının hesaplanabilmesidir. Hb değeri ile ilgili denklem (5) 

aşağıda verilmiş olup, bize biyokütleden kazanılacak ısı miktarının 

yaklaşık değerini hesaplamamızı sağlayacaktır. 

 

𝐻𝑏  = 𝑀𝐾𝐾 ∗ 𝐻𝑢                  
 (5) 

 

Burada; 

Hb: Atığın toplam biyokütle ısı miktarı (MJ 

Hu: Atığın alt ısıl değeri (MJ/kg kuru kütle) 

 

Biyokütleden elde edilecek toplam enerji miktarı ise aşağıda verilen 

denklem (6) ile hesaplanmaktadır:  

 

𝐸𝑏 =
𝐻𝑏

3600
 

 

(6) 

 

Eb: Biyokütle enerji miktarı (kWh) 

 

Tarımsal atıklara ait en yüksek biyokütle ısıl değeri 17.9 MJ/kg ile 

buğdaya aittir (Polat 2020).  
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SONUÇ 

 

 Tarım faaliyetleri, atmosferdeki sera gazına en çok katkıda bulunan 

ikinci sektördür ve enerji sektöründen (%68,1) sonra çevreye (%19,9) çok 

büyük miktarda katı atık üretmektedir. Biyokütle büyük miktarlarda ortaya 

çıkan tarımsal bir atık olup,  bertarafında, geleneksel yöntem olarak bilinen 

yakma işlemi ile gelen sorunlar insan, çevre sağlığı için tehdit oluşturması ve 

bu nedenle büyük bir endişe konusu olmasıyla, yakma terk edilen bir bertaraf 

yöntem olmaya başlamıştır. Artan dünya nüfusu ile farklı ihtiyaçların doğması, 

teknolojinin de bu bağlamda gelişmesi ile biyokütleler, enerji sektöründe 

sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kategorisinde değerlendirilmesi yenidünya 

trendi olarak yerini almıştır. Bu durumda hedef, biyokütle katma değeri yüksek 

ürünlere dönüştürülmesi olmalıdır. Tarımsal atık olarak tanımlanan 

biyokütlenin yerel olarak ulaşılabilirliği, sürekliliğinin olması 

değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Öncelikle günümüzdeki enerji 

sorununa çözüm alternatifi yaratmasıyla dikkati çekmiştir. Biyokütlenin 

modern olarak 21 yüzyılda kullanılmaya başlaması ile biyokütle enerjisi ortaya 

çıkmıştır. Biyoyakıt ilk sırayı alırken ileri uygulamalarda biyometanol, 

biyoetanol, biyodimetileter, biyogaz ve biyoyağ gibi ürünlerin elde edilmesinde 

kaynak olmuştur. Bol miktarda, ucuz olarak temin edilen biyokütlenin gerekli 

değerlemeleri yapılarak kullanılması ekonomik açıdan büyük getirisi olan bir 

yaklaşımdır. Bu amaçla biyokütlenin değerlendirilmesinin yönetiminde, 

öncelikle kimyasal bileşiminin çıkarılması, ardından ise hasat indeksi, üründen 

gelebilecek biyokütle miktarı ve elde edilecek enerji miktarı için yapılacak 

hesaplamalar ile en ekonomik yöntem belirlenmelidir. Bu çalışmanın amacı 

biyokütlelerin değeri doğrultusunda değerlendirilmeleri konusunda bir bilgi 

sunmak, teorik hesaplamaları vermektir. Elde edilen sayısal veriler ışığında, en 

ekonomik ve en yüksek verim ile dünyada kabul gören bir alanda biyokütleyi 

değerlendirmek akılcı bir yaklaşım olacaktır. 
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1. GİRİŞ 

Fosil kaynakları ile karşılanan enerji ihtiyacındaki artış, ciddi çevresel 

etkilere yol açmaktadır. Giderek çoğalan dünya çapındaki emisyon mevzuatı 

ve artan sera gazı emisyonu alternatif yakıtlar üzerinde önemli araştırma 

çalışmalarını gerektirmektedir (Yaakob et al., 2014). Bu nedenle biyodizel; 

adaptasyon kolaylığı, çevresel faydaları ve enerji güvenliğinin korunması gibi 

özelliklerinden dolayı gittikçe önem kazanmaktadır (Dunn, 2005). Bitkisel 

yağlardan, atık yemeklik yağlardan ve hayvansal yağlardan elde edilen uzun 

zincirli yağ asidi alkil esterleri olan biyodizel, oksidasyona duyarlı doymamış 

kısımlar içermektedir (Ryu, 2010). Biyodizel oksidasyonu bir dizi 

mekanizmaya sahip kompleks bir süreçtir (Anwar, 2021; Fattah et al., 2014; 

Atabani & Al-Rubaye, 2022). Bu bölümde biyodizel oksidasyon analizi ve 

çeşitli hammaddelerden elde edilen biyodizelin reaksiyona etkileri incelenerek, 

doğal denklik bileşiklerin biyoyakıtlar üzerinde antioksidan etkileri ile ilgili 

bilgiler verilecektir. 

Biyokütle, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları içinde en büyük teknik 

potansiyele sahip, biyolojik kökenli fosil olmayan, ana bileşenleri karbonhidrat 

bileşikleri olan organik madde kütlesidir. Biyokütle kökenli en önemli dizel 

motoru alternatif yakıtı biyodizeldir (Godri et al., 2019). Biyodizel genellikle 

kanola, aspir, soya, pamuk, ayçiçeği, keten tohumu, yer fıstığı gibi bitkisel 

yağlardan; evsel atık yağ, endüstriyel atık yağ, tüketimlerden kaynaklanan atık 

yağlar gibi bitkisel atık yağlardan; balık yağı, tavuk yağı gibi hayvansal 

yağlardan transesterifikasyon yöntemi ile üretilir. Hammaddesi yağlı tohum 

bitkileri, atık bitkisel ve hayvansal yağlar olan biyodizel; dizele eşdeğerdir. Bu 

nedenle; dizelin kullanıldığı her alanda, dizel ile farklı oranlarda karıştırılarak 

kullanılabilen bir yakıttır. Dizel-biyodizel ve saf  biyodizel karışımları herhangi 

bir dizel motorunda,  motorda çoğunlukla modifikasyona gerek kalmadan 
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kullanılabilir (El-Said et al., 2000; Al-Samaraae et al., 2020; Cristina et al., 

2011). 

2. BİYODİZEL ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 

Ham bitkisel yağlar; yüksek viskozite, düşük uçuculuk ve çoklu 

doymamış karakterler gibi dezavantajlara sahip olduğundan, bu özellikleri 

iyileştirmek ve dizel yakıtların özelliklerine yakınlaştırmak için; seyreltme, 

mikroemülsiyon, piroliz ve transesterifikasyon olmak üzere 4 yöntem vardır 

(Srivastava & Prasad, 2000; Aktaş et al., 2020; Nayab et al., 2022). 

2.1. Seyreltme Yöntemi 

Bitkisel veya atık yağların belirli oranlarda bir çözücü veya bir dizel 

yakıtla karıştırılarak inceltilmesi işlemine seyreltme yöntemi denir. Bu işlemde 

yağlar, dizel yakıt ile karıştırılarak, yağın viskozitesi düşürülür, dizel yakıt 

kullanım miktarı azaltılır ve motorun performansı artırılır (Atabani et al., 2012; 

Balat & Balat, 2010). Karıştırılma oranları: B20, B40, B60, B70, B80 şeklinde 

olup, %20, %40, %60, %70 ve %80 oranlarında hayvansal, bitkisel veya atık 

yağ ihtiva etmektedir (Atabani & Al-Rubaye, 2022; Mohammed et al., 2020; 

Kinast, 2003). 

2.2. Mikroemülsiyon Oluşturma Yöntemi 

Karışmayan iki sıvı ile iyonik veya iyonik olmayan, boyutları 1-150 nm 

aralığında olan organik karışımların kendi arasında oluşturduğu optik izotropik 

sıvı mikro yapısının kolloidal denge dağılımı olan çözeltiye mikroemülsiyon 

denir. Termodinamik olarak kararlı olan mikroemülsiyonda; metil alkol, etil 

alkol, hekzanol, bütanol veya 1-bütanol gibi kısa zincirli çözücüler kullanılarak, 

daha düşük viskoziteye sahip ve püskürtme karakteristiklerinde iyileşmeler 

görülen alternatif dizel yakıtlar elde edilmesine rağmen, bu yakıtların 

bünyelerinde bulundurdukları alkol nedeni ile, ısıl değerleri ve setan sayılarında 
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düşüşler olması ile birlikte motor performanslarının negatif yönde etkilendiği 

görülmektedir (Balat & Balat, 2010; Agarwal et al., 2018; Singh & Singh, 

2010). 

2.3. Piroliz Yöntemi 

Yüksek sıcaklıkta, katalizör varlığında ve oksijensiz ortamda organik 

maddelerin termal kırılmaya uğratılması sürecine piroliz denir. Organik 

maddelerin içerisindeki sabit karbon ve uçucu madde miktarı süreç sonunda 

azalır. Uçucu maddenin yoğunlaştırılmasıyla sıvı ve gaz formlarında yakıt elde 

edilir. Böylece piroliz işleminden sonra, büyük moleküller daha küçük gaz, sıvı 

ve katı moleküllere dönüşmektedir. Piroliz işlemi iki şekilde yapılmaktadır: 

Birinci yöntemde; bitkisel yağlar kapalı bir sistemde ısıtılarak parçalanırlar. 

İkinci yöntemde ise; standart olarak hazırlanan maddeler, damıtma işlemiyle 

ısıtılarak parçalanırlar. İkinci metot ile elde edilen biyodizel, dizel yakıtlara 

daha yakın özellikler göstermesine   rağmen enerji sarfiyatının yüksek olması 

yöntemin dezavantajıdır (Balat & Balat, 2010). Trigiseritlerin termal ayrışması 

sonucu; alkanlar, alkenler, alkadienler, aromatik ve karboksilik asitler oluşur. 

Şekil 2.1’de trigliseritlerin pirolizinden alkanlar, alkenler, alkadienler, 

aromatikler ve karboksilik asitlerin oluşumu verilmiştir. Genellikle, bu 

yapıların termal bozunması, serbest radikal veya karbonyum iyon mekanizması 

yoluyla ilerler (Srivastava & Prasad, 2000; Balat & Balat, 2010). 
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Şekil 2.1. Trigliseritlerin termal bozunma reaksiyon mekanizması (Schwab et al.,  

1988) 

2.4. Transesterifikasyon Yöntemi 

Transesterifikasyon yöntemi, hayvansal veya bitkisel yağların, 

(trigliserit molekülünün) (kolza, ayçiçeği, soya ve kullanılmış kızartma 

yağları), monohidrik bir alkolle (etanol, metanol), katalizör (asidik katalizörler, 

bazik katalizörler ve enzimler) (sodyum veya potasyum hidroksit) varlığında 

ana ürün olarak yağ asiti esterleri (biyodizel) ve gliserin oluşum sürecidir. 

Alternatif enerji kaynaklarından biri olan biyodizel, transesterifikasyon 

reaksiyonu ile elde edilir (Anwar, 2021). Stokiyometrik hesaplamalarda 
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transesterifikasyon tepkimesi için alkol ve yağın mol oranının en az 3:1 olması 

gerekir. Tepkimede alkol olarak metil alkol (CH3OH, MeOH) kullanılırsa, 

tepkime sonunda 3 mol yağ asidi metil esteri ve 1 mol gliserin elde edilir 

(Chisti, 2007). MeOH kullanımı ile diğer alkollere göre yüksek verimli ve 

düşük maliyetli sonuçlar elde edilmektedir. Biyodizel üretiminde; etanol 

(C2H5OH), izopropil alkol (C3H7OH) ve bütil alkol (C4H9OH) gibi alkoller de 

kullanılmaktadır (Balat & Balat, 2010). Reaksiyonda farklı alkollerin 

kullanılması reaksiyon şartlarını değiştirmekte ve biyodizel üretimini 

zorlaştırmaktadır. Ortamda aşırı alkol bulunması, reaksiyonun tersinir doğası 

gereği dengeyi ürünler yönüne kaydıracağından birincil veya 1-8 karbon 

atomlarına sahip  ikincil monohibrit alifatik alkoller kullanılmaktadır (Sprules 

et al., 1950). Genellikle sodyum hidroksit (NaOH) ve potasyum hidroksit 

(KOH) bazları, transesterifikasyon reaksiyonlarında tepkime hızını artırmak 

için kullanılmaktadır (Singh & Singh, 2010; Hosseinzadeh-bandbafha et al.,  

2022; Ondruschat, 2020; Akgün et al., 2009; Zimmer et al., 2013). 

Transesterifikasyon reaksiyonunda yan ürün olarak di- ve monogliseritler ile 

reaktant fazlası ve serbest yağ asitleri oluşur (Online & Masjuki, 2016). 

Üretimdeki en dikkat edilmesi gereken husus, biyodizelin saflık derecesi 

olduğundan rafinasyon aşaması önemlidir ve biyodizel % 99 oranından yüksek 

saflıkta elde edilmelidir. (Parmegiani et al., 2018). Bu yöntemde ortamda su 

bulunursa, esterleşme yerine hidroliz reaksiyonu meydana geleceğinden dolayı 

ortamda su olmaması gerekir. Transesterifikasyon ile biyodizel üretiminde ürün 

verimi yüzdesinde etkili olan etkenler; reaksiyon süresi, reaksiyon sıcaklığı, 

alkol/yağ molar oranı, alkolün kimyasal yapısı ve miktarı, katalizör tipi ve 

miktarı ile yağda bulunan serbest yağ asidinin ve suyun bulunmasıdır (Peterson 

et al., 1991;  Mendow et al., 2011;  Marcucci et al., 2018). 
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2.4.1. Transesterifikasyon Prosesinin Kimyası 

Transesterifikasyon bir dizi ardışık, geri dönüşümlü reaksiyondan oluşur. 

Reaksiyonun her adımında 1 mol ester serbest bırakılarak, monogliseritten 

başlayarak son ürün olan gliserol’e doğru reaksiyon ilerler (Nouredduni & Zhu, 

1997; Singh & Singh, 2010). 

 

Şekil 2.2. Trigliseritlerin transesterifikasyon reaksiyonu (Karmakar & Halder 2019; 

Balat & Balat, 2010) 

Transesterleşme; alkoliz, asidoliz, interesterleşme ve intraesterleşme 

olmak üzere dört farklı reaksiyon vermektedir:  

a) Alkoliz Reaksiyonu 

Alkoliz reaksiyonunda; bir mol trigliserit ile üç mol alkol reaksiyona 

girer, üç mol ester ve bir mol gliserol oluşur. Bu reaksiyon kullanıldığı alkole 

göre; etanol kullanılırsa “etanoliz”, metanol kullanılırsa “metanoliz” olarak 

adlandırılır (Van Gerpen, 2005; Fazal & Haseeb, 2014; Cristina et al., 2011; 

Karmakar & Halder, 2019; Balat & Balat, 2010). 
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Şekil 2.3. Trigliseritlerin asit katalizli transesterifikasyon reaksiyon mekanizması 

(Eckey, 1956; Marchetti at al., 2007; Karmakar & Halder, 2019) 

b) Asidoliz Reaksiyonu 

Asidoliz reaksiyonu ise, trigliseritlerin organik asitler ile olan reaksiyonu 

olup, bir serbest yağ asidinin triaçilgliserol molekülüne bağlanması açısından 

etkili bir yöntemdir. Bu reaksiyon sonucunda yeni bir trigliserit ve asit oluşur. 

Şekil 2.4’te asidoliz reaksiyon mekanizması; Şekil 2.5’te ise asidoliz 

reaksiyonu görülmektedir.  
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Şekil 2.4. Asidoliz reaksiyon mekanizması (Senanayake & Shahidi, 2002) 

 

Şekil 2.5. Asidoliz reaksiyonu (Heilig, 1994) 

 

 



123 | TEMİZ ENERJİYE GENEL BAKIŞ  

  

 

 c) İnteresterleşme Reaksiyonu 

İnteresterleşme reaksiyonunda; iki ester molekülünün, açil grupları yer 

değiştirerek yeni bir ester oluşumu meydana gelir. (Holm & Cowan, 2008). 

Şekil 2.6’da interesterleşme reaksiyon mekanizması; Şekil 2.7’de ise 

interesterleşme reaksiyonu görülmektedir. 

 

Şekil 2.6. Trigliseritlerin interesterleşme reaksiyon mekanizması (Maddikeri et al., 

2013) 

 

Şekil 2.7. Trigliseritlerin interesterleşme reaksiyonu (Balat & Balat, 2010) 
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d) İntraesterleşme Reaksiyonu 

Bir trigliseritin, açil gruplarının yer değişimi ile yeni trigliserit oluşumu 

intraesterleşme reaksiyonları olarak bilinir. (Dhanamurugan & Subramanian, 

2014). Şekil 2.8’de lactone molekülünde intraesterleşme reaksiyon 

mekanizması görülmektedir:  

  

Şekil 2.8. İntraesterleşme reaksiyon mekanizması (Sreenivasan, 1978). 

3. KATALİZÖRLER 

 

Katalizör, reaksiyonun başlaması için gerekli olan aktivasyon enerjisini 

düşürerek, reaksiyonun hızını arttıran, reaksiyon esnasında tepkimeye 

girmeyen, reaksiyon sonunda, değişikliğe uğramadan geri kazanılabilen, 

çoğunlukla fiziksel yapısı değişen, kimyasal yapısında ise değişiklik olmayan 

maddelerdir. Katalizörün tepkime üzerinde meydana getirdiği bu değişime ise 

kataliz adı verilir. 
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Katalizörler: (i) kimyasal reaksiyonu yeşil kimya ilkelerine uygun hale 

getirdiğinden, (ii) reaksiyonların hızlanmasını sağladığından ve (iii) reaksiyon 

verimini arttırdığından dolayı katalizörler ile çalışmak tercih edilir. Katalizör, 

bir kimyasal reaksiyonun hem gireni hem de ürünü olduğundan bir reaksiyonu, 

katalize etmek için çok az miktarı bile yeterlidir. Kullanılan katalizör geri 

kazanıldığı için de karlı bir süreçtir. Genel denkleştirilmiş eşitlikte yer almayan 

katalizör, tepkimenin termodinamiğine etki etmeden, aktifleşmiş kompleksi 

veya geçiş halini kararlı hale getirir. Sonuç olarak hem ileri hem de geri 

reaksiyonlarda, serbest aktifleşme enerjisini düşürerek etki eder. Şekil 3.1’de 

görüldüğü üzere; katalizlenmeyen tepkimenin serbest aktifleşme enerjisi 

[ΔG≠
1], katalizlenen tepkimenin en büyük serbest aktifleşme enerjisinden 

[ΔG≠
2], çok daha büyüktür. 

 

 

Şekil 3.1. Bir reaksiyonun katalizli ve katalizsiz hallerindeki enerji değişimi (Solomons 

& Fryhle, 2021) 
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Katalizörler, termodinamik olarak gerçekleşme ihtimali yüksek olan 

reaksiyondan yalnızca birini katalizleyebilmektedirler. Katalizörlerin olası 

reaksiyonlardan yalnızca birini katalizlemesine katalizör seçiciliği, bir 

reaksiyonu hızlandırma ölçüsüne ise katalizör aktifliği denir. Bir katalizörün 

aktifliği ve seçiciliği deneysel yoldan belirlenebilmektedir. Her katalizör her 

tepkimeyi katalizleyemez. Bazı katalizörler ise reaksiyonun hızını 

yavaşlatmaktadırlar. Reaksiyon hızını yavaşlatan katalizörlere negatif 

katalizörler denir. Katalizörler katı, sıvı veya gaz olabilmektedirler. Biyodizel 

eldesinde; homojen (asit ve alkali) katalizör, heterojen katalizör ve enzimatik 

katalizör olmak üzere üç çeşit katalizör kullanılmaktadır (Şakiyan et al., 2014; 

Özdemir & Mutlubaş, 2019). 

3.1. Homojen Katalizörler  

Reaktif ve ürünler ile aynı fazda olan katalizörlere homojen katalizör 

denir. Katalizör ve tepkime karışımının aynı fazda olması nedeni ile katalizör 

ve reaktif moleküllerinin birbirleri ile devamlı çarpışma olasılıkları yüksektir. 

Homojen katalizörlü tepkimeler, mono moleküler olduğundan, regio seçicilik, 

enantiyomerik fazlalık ve hız olarak heterojen katalizörlere göre daha 

avantajlıdır. Homojen katalizörlü tepkimelerde, reaksiyon mekanizması 

bulunabildiğinden, homojen katalizörün yapısı ile ilgili değişiklikler yapılarak 

etkinlik ve seçicilik arttırılabilmektedir. Homojen katalizörler, 150oC’nin 

üzerinde bozunan  termal olarak duyarlı maddelerdir. İndirgenmiş basınçta 

distilasyon işlemi, pahalı katalizörlerin bozunmasına sebep olduğu için ayırma 

işlemi gerçekleştirilemez. Ekstraksiyon ve kromatografi gibi ayırma yöntemleri 

de katalizörün kaybına neden olduğu için tercih edilmez. Ürünlerin 

reaktantlardan ayrılma güçlüğü ve genelde toksik etkili organik çözücülerin 

kullanılması, homojen katalizin dezavantajlarıdır.  

Bu nedenle; Seçicilik > Kararlılık > Aktivite sıralaması önemlidir.  

(Akyalçın, 2010; Bartholomew & Farrauto, 2006; Hagen, 2006). 
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Homojen katalizörler; asidik ve alkali katalizör olmak üzere ikiye ayrılırlar: 

3.1.1. Asidik Katalizörler 

Asit katalizörler, ortamda bulunan serbest yağ asitlerini katalizlerler. 

Böylece, yağ asidi metil esterleri oluşurlar. Bu durum verimin artmasını ve 

sabun oluşumunun engellenmesini sağlar. Asit katalizörlü transesterleşme 

reaksiyonlarında ekstraksiyon ve transesterifikasyon aynı proses içinde 

gerçekleşmekte olup alkol, hem ayırıcı ve hem de esterifikasyon ajanı olarak 

davranmaktadır (Singh & Singh, 2010).  Asit katalizörlü yapılan 

transesterleşme reaksiyonlarının hızının yavaş olması, yüksek sıcaklığa ihtiyaç 

duymaları, kullanılan alkol miktarının fazla olması ve korozif etkiye sahip 

olmaları asit katalizörlerin dezavantajlarıdır. Asit katalizör olarak genellikle; 

sülfürik asit, hidroklorik asit, fosforik asit ve organik sülfonik asitler kullanılır.  

Asit katalizli ester değişim reaksiyon mekanizması Şekil 3.2’de 

gösterilmektedir: (Dhanamurugan & Subramanian, 2014; Karmakar & Halder, 

2019). 

3.1.2. Alkali (Baz) Katalizörler  

Baz katalizörlü transesterifikasyon, asit katalizliye göre yüksek verimli 

ve daha hızlı olup ara basamaklar yoktur. Bu nedenle ticari olarak tercih edilen 

bir yöntemdir. Ancak baz katalizörlü reaksiyonların su ve serbest yağ asidi 

içeriğinin kontrolü oldukça önemlidir. Ortamda bulunan su ve serbest yağ 

asidinin sabunlaşma reaksiyonuna neden olması dezavantajdır. Baz katalizör 

olarak genellikle; NaOH, KOH, karbonatlar ve alkoksitler kullanılır. Baz 

katalizörlü transesterifikasyon reaksiyon mekanizması Şekil 3.3’de 

gösterilmiştir: (Dhanamurugan & Subramanian, 2014). 
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Şekil 3.2. Asit katalizli esterleşme reaksiyon mekanizması (Balat & Balat, 2010) 
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Şekil 3.3. Baz katalizli esterleşme reaksiyon mekanizması (Singh & Singh, 2010) 
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3.2. Heterojen Katalizörler 

Reaktif ve ürünler ile farklı fazda olan katalizörlere heterojen katalizörler 

denir. Bu faz farklılığı, reaksiyon hızını sınırlandırır. Reaktiflerin birbiri ile 

etkileşme sayısına yani etkileşmesinin gerçekleştiği temas yüzeyine bağlıdır. 

Reaksiyon katalizörün yüzeyinde gerçekleştiğinden birim kütlelerindeki 

etkileşim yüzeyini artırmak için katalizör küçük boyutlarda olmalıdır. Zeolit, 

asitliği artırılmış kaolinit, sülfatlanmış SnO2 gibi katı asitler, bazik katı oksit ve 

hidroksitler heterojen katalizörler olarak kullanılmaktadır. Reaksiyon 

bitiminde; ayırma, saflaştırma  gibi işlemlerin olmaması, serbest yağ asitlerinin 

nötralizasyon basamağını bertaraf etmesi, trigliseritlerde sabunlaşmanın 

görülmemesi, metil ester ve gliserinde katalitik artık olmaması, üretimin daha 

ekonomik olması, yüksek ürün dönüşümü ve rejenere olmaları nedeniyle 

biyodizel üretiminde kullanmak amacıyla heterojen katalizör geliştirme 

çalışmaları ilgi görmektedir. Heterojen katalizörlerin en büyük dezavantajları 

ise yüksek maliyetli olması ve kompleks hazırlama yöntemlerindeki 

zorluklarıdır (Rezania et al., 2022; Mukhtar et al., 2022). 

Şekil 3.4’de bir metal oksit katalizli transesterleşme reaksiyon 

mekanizması görülmektedir.  
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Şekil 3.4. Metal oksit (MO) katalizli transesterleşme reaksiyon mekanizması (Semwal 

et al., 2011) 

 

 



TEMİZ ENERJİYE GENEL BAKIŞ | 132 

 

 

3.3. Enzimatik Katalizörler  

Enzim katalizli bir reaksiyonun denklemi:  

Enzim (E) + Substrat (S)           ES           E+ Ürün (Ü) şeklindedir.   

Böyle bir reaksiyonun hızı; ortamda bulunan enzim ve substrat 

konsantrasyonlarına, pH, ısı, oksidasyon ve radyasyon gibi etmenlere bağlıdır. 

Biyodizel üretiminde biyolojik (enzimatik) katalizör olarak kullanılan lipaz 

enzimi; mantar, bakteri, hayvan, bitki ve alg gibi birçok doğal kaynaktan elde 

edilebilir. Lipaz enzimi (triaçilgliserol ester hidrolaz), katı ve sıvı yağları; 

serbest yağ asitleri diaçilgliseroller, monoaçilgliseroller ve gliserollere 

hidrolizini; ayrıca organik çözgenlerde transesterifıkasyon, esterifıkasyon ve 

aminoliziz gibi reaksiyonların katalizini gerçekleştirirler (Taşkin, 2022). Canlı 

organizmalarda lipidlerin tersinir olarak hidrolizini katalize eden enzimler, 

lipazların doğal fonksiyonlarıdır. Lipidin olduğu organik faz ile enzimin olduğu 

sulu faz ara yüzeyinde ester bağlarını hidrolizler. Lipidleri emülsiyon halinde 

tutan safra tuzları, hidrolizi kolaylaştırır. Susuz ortamda hidrolizin tersi sentez 

reaksiyonlarını katalizler (Uras et al., 2022). Lipaz enzimi, canlı ve cansız 

ortamlarda çalışabildiği, farklı reaksiyon koşullarında çalıştığı ve kolay 

bulunabildiği için lipazlar; serbest ve sabit formda; yağlar ve yağ asitleri, yüzey 

aktif maddeler, deterjanlar, kozmetik, parfümeri, gıda katkı maddeleri, yüksek 

basınç kaydırıcıları gibi endüstriyel alanlarda tercih edilen enzimlerdir 

(Semwal et al., 2011). Enzimatik katalizör olarak lipaz enzimi kullanılarak 

gerçekleştirilen reaksiyonlar yüksek verimli olan katalizörlerin, üründen 

ayırma işlemi de oldukça basittir. Yağ molekülü hacimli olduğundan, lipazların 

ilk aktivitelerinin düşük olması ve lipazların üretim maliyetlerinin yüksek 

olması dezavantajlarıdır. Enzimatik reaksiyonda enzim-monomer ara 

kompleksi oluşmakta, sırasıyla zincir uzaması ve polimer oluşumları 

gerçekleşmektedir (Marchetti et al., 2007). Şekil 3.5’te görüldüğü üzere; bu 
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yöntemde herhangi bir başlatıcıya gerek kalmaksızın polimerizasyon 

reaksiyonu gerçekleşmektedir.  

 

 

Şekil 3.5. Polikaprolaktonun enzimatik sentez reaksiyon mekanizması (Peeters et al., 

2005) 

4. ANTİOKSİDANLAR 

Antioksidanlar, serbest radikal oluşumuna engel olarak oksidasyon 

sürecini sonlandıran veya radikalleri uzaklaştırarak hücrenin zarar görmesine 

engel olan, böylece biyodizelin oksidasyonunu düşük konsatrasyonlarda dahi 

kontrol eden ve yapısında genellikle fenolik fonksiyon grupları taşıyan 

moleküllerdir (Kumar, 2017; Kahkönenet al., 1999). Antioksidanlar, bu 

özelliklerinden dolayı biyodizelin bozunmasını önemli ölçüde yavaşlatırlar 

(Medeiros et al., 2014; Medeiros et al., 2014). 

Zincir kırıcılar ve hidroperoksit ayrıştırıcı olmak üzere iki tür antioksidan 

vardır. Biyodizeli geliştirme çalışmaları tamamen zincir kırıcı tür antioksidan 

ile sınırlandırılmıştır. Zincir kırıcı antioksidanların genelde kullanılan iki türü 

bitkisel ve hayvansal yağların fenolik ve amin türleridir (Yaakob et al. 2014;  
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Agarwal et al., 2018; Shahidi & Zhong, 2015). Zincir kırılma reaksiyonu (1) 

nolu eşitlikte verilmiştir: 

     (1) 

Antioksidan (AH); otooksidasyon mekanizmasında başka bir radikal 

oluşumunu önleyerek, peroksit radikalinin (ROO.) ilerleyişini durdurur. 

Antioksidan, bitkisel ve hayvansal yağlardan ya da esterlerden daha kolay 

hidrojen verir. Çünkü; antioksidan hidrojen verdiğinde oluşan serbest radikal, 

meydana gelen rezonans yapıdan dolayı oldukça karalı hale gelmektedir. Bu 

nedenle; antioksidan, ihtiva ettiği serbest radikal ile kararlı molekül vererek, 

oksidasyon sürecinin devam etmesine katkıda bulunmaz ve oksidasyon zincir 

reaksiyonu kesintiye uğramış olur (Rice-Evans, 1995). Hidroperoksit ayrıştırıcı 

antioksidanlar; hidroperoksitler ile reaksiyona girerek hidroperoksitleri 

alkollere dönüştürürler; bu sırada antioksidan ise oksitlenmiş formda inert 

şekilde kalır. Antioksidanlar, bitkisel ve hayvansal yağlarda ve esterlerde doğal 

olarak bulunabildiği gibi sonradan da ilave edilebilirler. Antioksidanlar, hem 

bitkisel hem de hayvansal yağ içeren ürünlerde üretim sırasında ya da hemen 

sonrasında mutlaka ilave edilmeli, karıştırılarak ürüne homojen olarak 

dağıtılması gerekir (Sonntag, 1979; Dinçer, 1987). Biyodizelin stabilitesini 

artıran antioksidanlar doğal antioksidan ve sentetik antioksidan olmak üzere 

ikiye ayrılırlar (Freitas et al., 2019). Endüstriyel işlemlerde ve gıdaların raf 

ömrünü uzatmak için çoğunlukla yapay antioksidanlar kullanılmakta idi; fakat 

yapay antioksidan kullanılmasının insan sağlığına zararlarından etkilerinden 

dolayı, doğal oksidan kullanımı tercih edilmiştir.  Doğal antioksidanların eldesi 

ve kullanımıyla ilgili yapılan çalışmalarda bazı bitki ve baharatların, 

yapılarındaki fenolik bileşiklerinden dolayı yapay antioksidanlardan çok daha 

yüksek antioksidan kapasiteye sahip oldukları ortay çıkmış, böylece doğal 

aromatik bitkiler değerlenmiştir (Zhou et al., 2017). Doğal antioksidan kaynağı 
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olan bitkiler süper antioksidanlar olarak adlandırılmaktadır (Deveci et al., 2016; 

Signori et al., 2018). Bitki ve baharatlar, endüstriyel alanda ve gıda sektöründe 

kendilerine ait; tat, aroma, antioksidan ve antimikrobiyel özelliklere sahip 

oldukları için geniş biyoaktif profile sahiptirler. Bu nedenle, endüstriyel alanda 

ve gıda sektöründe sentetik antioksidan kullanımına alternatif olarak doğal 

antioksidan kullanımları mümkün olup, daha çok tercih edilmektedirler (Çoban 

& Patır, 2010). Antioksidanların etkinliği ise, oksidasyon kararlılığı test 

yöntemleri kullanılarak, oksidasyon kararlılığı üzerindeki göreceli iyileştirici 

etkilerin karşılaştırılması ile değerlendirilirler (Karadag et al., 2009; Romola et 

al., 2021). 

5. OKSİDASYON KARARLILIĞI 

Oksidasyon kararlılığı, yağ asiti alkil esterlerinin (biyodizel yakıtının) 

uzun süreli depolanması sürecinde biyodizelin kararlılığını etkileyen önemli bir 

faktördür (Dunn & March, 2008). Havadaki oksijen ile biyodizel yakıt temas 

ettiğinde yakıtta oluşan oksidasyon reaksiyonu ile bozulma meydana gelerek 

yakıt özelliklerini, kalitesini ve motor performansını bozabilecek ürünler verir 

(Varatharajan & Pushparani, 2018). Yüksek kalitede biyodizel yakıtı elde 

etmek için oksidasyon kararlılığının arttırılması oldukça önemlidir (Uğuz, 

2021). Biyodizelin oksidasyon kararlılığını yükseltmek amacı ile biyodizelde 

meydana gelen oksidasyon reaksiyonunu antioksidanın ihtiva ettiği radikaller 

ile engellemek için, biyodizele belirli oranlarda antioksidan ilavesi yapılır 

(Knothe, 2007; Romagnoli et al., 2018). Bu şekilde elde edilen biyodizelin 

kalitesi, depolanma süresi ve dayanıklılığı artmaktadır (Cuenca et al., 2018). 

Avrupada standardizasyon ve yakıt kalite güvencesi, biyodizel piyasasının 

kabulü için çok önemli faktör olup, depolama stabilitesi ana kalite kriterlerden 

biridir (García et al., 2017; Zhang et al., 2021; Tang et al., 2008; Yaakob et al., 

2014). 
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6. OKSİDATİF BOZUNMA KİMYASI 

Biyodizeller, doymamış yağ asit zinciri (-C=C-) ihtiva eden katkılı 

biyodizellere göre bozunmaya karşı daha duyarlıdır. Biyodizel bozunma 

mekanizmaları aşağıda verildiği gibidir: 

a) Atmosferik oksijen ortamında otooksidasyon 

b) Aşırı sıcaklıkta termal veya termal oksidatif bozunma 

c) Depolama ve yakıt hatlarında nem veya su varlığında hidroliz 

d) Toz partikülleri, mantar içeren su damlacıkları veya bakterilerin 

yakıta karışması mikrobiyal kirliliğe neden olur (Knothe, 2007). 

Bu bozunma, yağ asidi zincirlerinde en az iki veya daha fazla sayıda 

karbon çift bağ varlığında oldukça şiddetlidir (Sasaki et al., 2010). Biyodizelin 

oksidasyon duyarlılığı, çift bağların sayısı, göreceli konumları ve mevcut çift 

bağların konjugasyon derecesi ile artmaktadır. Bu nedenle, biyodizeldeki 

doymamış yağ asiti zincirleri oksidasyona daha fazla yatkındır. Linoleik asit 

(COOH-(CH2)7-CH=CH-CH2-CH=CH(CH2)4CH3) (C18:2) gibi çoklu 

doymamış yağ asiti (Δ9 ve Δ12’de çift bağlar; Δ11’de bis-allilik pozisyon) ve 

linolenik asit (HOOC-(CH2)7-CH=CH-CH=CH-CH=CH) (C18:3) (Δ9, Δ12 ve 

Δ15’te çift bağlar; Δ11 ve Δ14’te bis-allilik pozisyon), allilik pozisyonlardan 

dolayı oksidasyona daha eğilimlidirler. Doymamış metal esterlerin oksidasyon 

kararlılığı; linolenik, linoleik, oleik (CH3-(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH) 

(C18:1) sırasına göre azalmaktadır (Czerkawski et al., 1966). Termal oksidatif 

bozunma durumunda yüksek sıcaklıklar, yağ asit zincirlerinin moleküler 

izomerizasyonuna neden olur. İki tür izomerizasyon mümkündür: 

a) Doymamış bağların pozisyonel izomerizasyonu; reaktif konjuge ve 

bis-allilik konfigürasyonunun oluşumuna yol açar. 

b) Konformasyonel cis/trans izomerizasyonu; tek bir trans doymamışlık, 

bir cis doymamışlıktan daha kararlıdır, konjuge trans doymamışlık ise 
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oksidasyona, komşu cis doymamışlıktan daha duyarlıdır (Jakeria et 

al., 2014). 

Fang ve McCormick tarafından (Fang & McCormick, 2006) metil 

esterlerin bozunma yolları, hızlandırılmış koşullarda NMR, FTIR ve 

gravimetrik ölçümler kullanılarak incelenmiştir. Otooksidasyon/peroksidas-

yon, metil esterlerin ters transesterifikasyonu, metil esterin hidroperoksitler ile 

etkileşimi ve  peroksil radikal oluşumundan sonra esterlerin hidrolizi olmak 

üzere dört bozulma olasılığı Şekil 6.1’de önerilmiştir (Rizwanul et al., 2014). 

 

Şekil 6.1. Metil esterlerin bozulma olasılıkları (Rizwanul et al., 2014) 

6.1. Yağ Asiti Zincirlerinin Kimyasal Yapısı 

Bitki ve hayvansal yağlarda bulunan çoklu doymamış yağ asiti zincirleri, 

yapısında (-CH2-) metilen grupları bulunan konjugasyonu bozulmuş 

oksidasyona duyarlılığın sebebi olan allilik  ve bis-allilik yapılar içerirler (Iyer, 

2017). Bir allilik bölge, sadece bir çift bağa bitişik (-CH2-) metilen grubudur. 

Linolenik asit örneğinde görüldüğü üzere, zincir boyunca çift bağların C-9, C-

12 ve C-15 nolu karbonlarda yer aldığı ve (-CH2-) metilen gruplarının C-11 ve 
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C-14 nolu karbonlarda çift bağ düzenini kesintiye uğrattığı görülmektedir 

(Aruoma et al., 1991; Dugmore, 2011). 

HOOC-(CH2)7-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH (kesintili) 

Linolenik asitin bir izomeri olan konjuge doymamış yapı ise;  

HOOC-(CH2)7-CH=CH-CH=CH-CH=CH (konjuge yapı) şeklindedir. 

HOOC–(CH2)7–CH=CH–CH2–CH=CH–(CH2)4–CH3 (linoleik asit) 

Konjuge doymamış yapı termodinamik olarak çok kararlıdır. Bu nedenle 

yapıya (-CH2-) metilen gruplarının girmesiyle, konjuge yapısına sahip olmayan 

yeni konfigürasyon, oda sıcaklığında meydana gelmez. Çünkü, yeni yapının 

oluşması için gerekli olan bağların kırılması ve yeniden oluşması için gerekli 

aktivasyon enerjisi oldukça yüksektir (Karavalakis & Stournas, 2010). 

Otooksidasyon, çift bağların sayısına ve konumuna bağlı olarak farklı oranlarda 

ilerler. Allilik ve bis-allilik yapılar, π elektronlarının delokalizasyonunu, 

dolayısıyla kararlılığı azalttığı için oksidasyona karşı oldukça hassastırlar 

(Manuscript et al. n.d.). 

6.2. Birincil Oksidasyon 

Doymamış yağ asitlerinin genel oksidasyon mekanizması: 

1- Başlatma 

2- Yayılma 

3- Sonlanma olmak üzere üç basamakta gerçekleşmektedir 

(Hosseinzadeh-bandbafha et al., 2022). 

1-Başlatma: 

Klasik serbest radikal zincir reaksiyonu ile başlar ve bu basamakta 

peroksitler meydana gelir (Romola et al., 2021). Denklem (2): 



139 | TEMİZ ENERJİYE GENEL BAKIŞ  

  

 

      (2) 

Başlatıcı radikaller (I.), yağ asiti substratı (R-H) ile reaksiyona girer, yağ 

asitindeki hidrojen atomu bağdaki elektronlardan sadece birini alarak başlatıcı 

radikal ile I-H yapısını oluşturur. Başlatıcı radikaller, farklı mekanizmalar ile 

meydana gelmektedir (Road, 2005). 

a) Hidroperoksitlerin (ROOH) termal ayrışması 

      (3) 

b) Hidroperoksitlerin metal (M) katalizli bozunması 

    (4) 

    (5) 

c) Oksidasyon, ışığa maruz bırakılarak da katalize edilebilir. Uygulanan 

bu yönteme ‘’foto oksidasyon’’ denir. Başlatma basamağının, 

hidroperoksitlerin metal katalizli reaksiyonu ile ilerleme ihtimali 

daha yüksektir. Çünkü, kuvvetli kataliz olarak davranan eser miktarda 

metallerin uzaklaştırılması oldukça zordur. Foto oksidasyon olayı, 

ultraviyole ışığa maruz kalmayı ve foto duyarlaştırıcı gerektirir. Bu 

nedenle, yakıtın opak yakıt tanklarında ve kaplarında muhafaza 

edilmesi gerekmektedir (Balasaheb & Pal, 2015). 

2-Yayılma: 

Başlatılan yağ asiti radikali, moleküler oksijen atomu ile kolayca 

reaksiyona girerek, yağ asiti peroksi radikalini oluşturur. Kararsız olan yağ asiti 

peroksi radikali, substrat ile reaksiyona girerek; hidrojen atomu alır; yağ asiti 

hidroperoksit (ROOH) ve yeni yağ asit radikali oluşur. (R.) Oluşan yeni yağ asit 
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radikali (R.) tekrar oksijen ile reaksiyona girer böylece kendi kendine devam 

eden bir zincir reaksiyonu ile yağ asiti hidroperoksit (ROOH) birikimi meydana 

gelir (Rice-Evans, 1995; Hou et al., 2022). Denklem (6): 

     (6) 

3-Sonlandırma 

Sonlandırma basamağında zincirleme reaksiyon, iki serbest radikalin, 

radikal olmayan bir tür meydana getirmek için bir araya gelmesiyle son bulur 

(Gaur et al., 2022). Denklem (7) ve (8): 

      (7)

    (8) 

Bu durum, radikal türlerin konsantrasyonlarının, iki radikalin çarpışma 

olasılığının yüksek olması için yeterli olduğu zaman meydana gelir (Kumar, 

2017). 

Düşük sıcaklıklarda, peroksil radikalleri (ROO.) birleşerek, peroksil 

bağlı moleküller (R-OO-R) ve serbest oksijen molekülü (O2) meydana getirir 

(Kivevele et al., 2011; Kumar et al., 2016). Denklem (9): 

    (9) 

Oksidasyonun ilk periyodu sırasında hidroperoksit (ROOH) 

konsantrasyonu bir zaman aralığı geçene kadar çok düşük kalır. Bu zaman 

aralığına ‘’indüksiyon periyodu’’ denir. IP sona erdiğinde; ROOH seviyesi 

hızla yükselir, sinyal verir, bu durum hızlı oksidasyonun başlangıcıdır 

(Kivevele et al., 2011; Brewer, 2011; Jain & Sharma, 2010; Kumar et al., 2016). 
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Oksidasyonun birincil ürünü olarak hidroperoksitleri oluşturan en yaygın 

reaksiyon, oksidasyon reaksiyonudur. Hidroperoksit oluşum reaksiyonu 

oksidasyon reaksiyonunun hızını belirler. Yağ asiti zincirinde zayıf kuvvetle 

bağlı allilik hidrojenler ile peroksil radikallerinin (ROO.) reaksiyona 

girmelerindeki kolaylık, otooksidasyonun duyarlılık derecesini belirler. 

Peroksit radikali, allilik sistem ile reaksiyona girerek hibrit radikal ürün 

meydana getirir. Allilik sistemin her iki ucundaki oksijen saldırısı, allilik 1- ve 

3- hidroperoksitlerin bir karışımını vermektedir (Pullen & Saeed, 2012; Shahidi 

& Zhong, 2015; Longanesi & Engineering, 2022). 

 

Şekil 6.2. Allilik sisteme oksijen saldırısı (Pullen & Saeed, 2012) 

Fenolik antioksidanlar (AH), serbest radikal sonlandırıcı olup, genelde 

kullanılması tercih edilen antioksidanlardır. Çünkü, fenolik antioksidanlarda; 

rezonans delokalizasyonu nedeniyle meydana gelen kararlı radikal ara ürünler, 

moleküler oksijen tarafından saldırıya uğrayacak bölgeler ihtiva etmezler 

ayrıca fenolik antioksidanlar iyi hidrojen donörleridir (Agarwal et al., 2018). 

Fenoksi radikalinin stabilizasyonu, değerlik bağ izomerleri tarafından 

gösterildiği gibi aromatik halka etrafındaki eşleşmemiş elektronların 

delokalizasyonu ile meydana gelir (Rice-Evans et al., 1996). 

 



TEMİZ ENERJİYE GENEL BAKIŞ | 142 

 

 

 

Şekil 6.3. Fenoksi radikalinin stabilizasyonu (Rice-Evans et al., 1996) 
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1. GİRİŞ 

Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak amacıyla,  başta biyokütle enerji 

kaynakları olmak üzere güneş pilleri, rüzgar enerjisi ve jeotermal enerji gibi 

temiz yeşil enerji kaynakları büyük ilgi görmüştür. Bununla birlikte, birçok 

bilim insanı biyokütle enerjisinin etkinliği konusunda çekincelerini dile 

getirmektedir. Örneğin Brezilya'da üretilen biyoetanolün  küresel ısınmayı 

azaltmadığı gibi arttırması büyük eleştiri sebebi olmuştur.  

Biyokütle, yüksek oranda kaliteli ekim alanı gerektiren gıda ürünlerinin 

(ayçiçeği, soya fasulyesi veya kolza vb.) bitkisel tohumlarından elde 

edilmektedir. Biyokütle temelli biyoyakıtlar, katı (biyoçar), sıvı (biyoetanol ve 

biyodizel) veya gaz (biyogaz, biyohidrojen ve biyosentetik gaz) olmak üzere 

farklı fazlarda bulunmaktadırlar. 

Bunun yanısıra biyoetanol, tarım ve ormancılık (odunsu ve otsu bitki 

artıkları gibi) kökenli ucuz selülozik biyokütle kaynaklarından 

üretilebilmektedir. Bu nedenle, biyokütleden biyoetanol üretimi, hammadde 

tasarrufu için mükemmel ekonomik bir yöntemdir (Demirbas, 2009; 

Georgogianni et al., 2007).  

Biyoyakıtlar arasında bulunan biyodizelin üretimi son yirmi yılda hızla 

yükselişe geçmiştir. Mevcut araçlarla ve dolum istasyonlarıyla büyük ölçüde 

uyumlu olması, yaygın biyokütle kaynaklarından kolaylıkla temin edilebilmesi, 

kolaylıkla biyobozunabilir özellik taşıması, yakıldıklarında bir karbon 

döngüsünü oluşturmaları, çevre dostu olmaları, enerji güvenliğine sahip 

olmaları, ekonomik olmaları ve tüketiciye faydalarının gözle görülebilir 

nitelikte olması biyoyakıtların avantajları arasında sıralanmaktadır. Sıralanan 

bu avantajlardan dolayı biyoyakıtlar çeşitli ülkeler için daha çekici hale 

gelmiştir.  Biyoyakıt kullanımının çevresel, enerji güvenliği ve ekonomik 

açıdan  temel faydaları Tablo 1.1’de özetlenmiştir. 
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Tablo 1.1. Biyoyakıt kullanımının çevresel, enerji güvenliği ve ekonomik açısından 

faydaları 

Çevresel 

Faydalar 

Azaltılmış seragazı emisyonları ve hava kirliliği, iyileştirilmiş 

yanma verimliliği, Kolay biyobozunurluk 

Enerji 

Güvenliği  

 

Ulusal olarak kolay ulaşılabilir, tedarik güvenliği, Fosil yakıtlara 

bağlılıkta azalma, ithal edile petrol ürünlerine bağımlılıkta 

azalma, yenilenebilir yakıtlarda çeşitlilik  

 

Ekonomik 

Faydalar 

Sürdürülebilirlik, Kırsal kesimlerde istihdam olanağı, çiftçiler 

için yüksek gelir kaynağı, Tarımda ilerleme sağlaması  

 

2.  BİYODİZEL 

Biyodizel; yağlı tohum bitkilerinden (ayçiçek, kanola, soya, aspir, 

pamuk, mısır vb) elde edilen ham veya rafine olarak elde edilen bitkisel, 

hayvansal veya atık yağların bir katalizör (asidik, bazik veya enzimatik) 

eşliğinde bir alkol ile (metanol veya etanol) reaksiyonu sonucunda açığa çıkan 

ve yakıt olarak kullanılabilir ve yenilenebilir nitelikte olan olan çevreci bir 

üründür (Kralova & Sjöblom, 2010).  

2.1. Biyodizel Üretim Yöntemleri  

Biyodizelin üretim yöntemleri aşağıdaki Şekil 2.1’de gösterilmiştir.  

 

            Şekil 2.1. Biyodizel üretim yöntemleri (Özdemir & Mutlubaş, 2016) 

2.1.1. Transesterleşme Yöntemi

2.1.2. Seyreltme Yöntemi

2.1.3. Piroliz Yönemi

2.1.4. Mikroemülsiyon Oluşturma Yöntemi
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2.1.1. Transesterleşme Yöntemi 

Transesterleşme yönteminde, hayvansal ve bitkisel yağların metanol 

(MeOH)  ve etanol (EtOH) gibi  kısa zincirli alkollerle çeşitli katalizörler 

eşliğinde  tepkimeye girmesi sonucu biyodizel üretilmektedir.  Transesterleşme 

tepkimesi Şekil 2.2.’de gösterilmiştir (Loong & Idris, 2014).  

 

            Şekil 2.2. Transesterleşme tepkimesi (Singh & Singh, 2010) 

2.1.2. Seyreltme Yöntemi 

Belirli oranlarda bir çözücü veya bir dizel yakıtla bitkisel, hayvansal  ve 

benzeri yağların karıştırılarak inceltilmesi yöntemidir. Yaygın olarak yağlar 

dizel yakıtlar ile belirli oranlarda  (%20, %30, %40, %50 ve %80), 

harmanlanarak yağın viskozitesi düşürülür ve dizel yakıt kullanım oranı 

azaltılır. Yer fıstığı yağı, kolza yağı, ayçiçeği yağı ve atık yağlar, biyodizel 

üretiminin seyreltme yönteminde kullanılan yağlara verilebilecek örnekler 

arasındadır (Eryılmaz et al., 2014).  

2.1.3. Piroliz Yöntemi  

Yüksek sıcaklıklara sahip yüksek moleküllerin, daha küçük  moleküllere 

dönüşmesi işlemi ‘’piroliz’’ olarak tanımlanmaktadır.  İki yöntemle 

yapılmaktadır. Birinci yöntemde, bitkisel yağlar kapalı bir kap içerisinde ısı 

etkisiyle parçalanır. İkinci yöntemde ise, damıtma işlemiyle bitkisel ve atık 

yağlar standart olarak hazırlanan maddeler eşliğinde ısısal olarak parçalanır. 

İkinci yöntem sonucu elde edilen biyodizel, dizel yakıt özelliklerine daha 

yakınlık göstermektedir (Zhenyi et al., 2004).  
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2.1.4. Mikroemülsiyon Oluşturma Yöntemi  

Kısa zincirli alifatik alkoller ile (MeOH, EtOH) hazırlanan kolloidal bir 

çözeltiler ile dizel yakıtlar meydana getirmek mümkündür. (Acharya et al., 

2016).  

3. KATALİZÖRLER 

Katalizörler, kimyasal tepkimelere küçük miktarlarda katılarak 

tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürürere tepkimenin hızını arttrıran ve 

ortamdaki diğer kimyasalların özelliklerini değiştirmeyen maddeler olarak 

tanımlanmaktadır. Ayrıca katalizörler, kimyasal değişime sebep olmaksızın 

tepkimenin hızını hızlandırabilir veya yavaşlatabilmektedir.  

Herhangi bir kimyasal tepkimede, moleküllerdeki ataomlar arasındaki 

kimyasal bağlar kırılmaktadır. Ayrıca atomlar ortamda bulunan farklı atomlarla 

yeni bağlar oluşturmaktadır.  Bu bir karede dans ederken partnerleri 

değiştirmek gibidir. Bazen bu partnerlik kolay bozulabilir. Bir molekül, 

atomları başka bir molekülden uzaklaştırmasına izin veren belirli özelliklere 

sahip olabilir. Fakat kararlı bir partnerlikte, moleküller oldukları yerde sabit 

kalırlar. Çok uzun bir süre birlikte kaldıktan sonra, birkaçı sonunda partner 

değiştirebilir. Ancak, bağ kırma ve yeniden obağ oluşturma konusunda kitlesel 

bir hareket gerçekleşememektedir.  

Katalizörler ve kataliz işlemi  kimya endüstrisinde hayati bir süreçtir. 

Ticari olarak üretilen kimyadalların %90’ının katalitik prosesler boyunca 

üretildiği tahmin edilmektedir. Bazen ‘’katalizör’’ terimi tepkimede tüketilen 

maddeleri (baz katalizörlü esterlerin hidrolizi gibi) tanımlamada 

kullanılmaktadır. Uluslararası Temel ve uygulamalı kimya Birliğine (IUPAC) 

göre bu tanımlama doğru değildir. Doğru tanımlama katalizör yerine tepkimeye 

katılması gereken aktivatör madde olmalıdır.  

Kimyasal katalizörleri tanımlamak için katalizörleri üç kategoriye 

bölmek gerekmektedir.  Bunlardan ilki metal katalizörlerdir. Metal katalizörler 

periyodik tablodaki geçiş elementleridir ve en önemli olanları platin (Pt) ve 

gümüş (Ag)’tür. İkinci kategoride aktifleştiriciler ve üçüncü kategoride ise 

inhibitörler (yavaşlatıcılar) bulunmaktadır. 
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Bitkisel yağların transesterlşemesinde katalizörler önemli role 

sahiptirler. Son yıllarda çeşitli avantaj ve dezavantajlara sahip kimyasal ve 

biyolojik katalizölerin kullanımı araştırılmaktadır.  Araştrılan katalizörlerin 

düşük maliyetli, çevre dostu ve büyük ölçekli uygulamalara sahip olma 

özellikleri ön planda tutulmaktadır. Homojen katalizörler heterojen 

katalizörlerden daha etkili olmalarına rağmen homojen katalizörlerin 

karışımlarda ayrılması ciddi bir problemdir. Bu sebeple uygun koşullarda 

kesinlikle heterojen katalizörler tercih edilmelidir. 

3.1. Katalizörlerin Çalışma Mekanizması 

Katalizörler düşük aktivasyon enerjisinde bir kimysal tepkime için farklı 

bir hale dönüşümü temsil etmektedir. Bir tepkime girdisinin molekülleri 

arasındaki bir çarpışmada ürünlerin oluşması için gerekli enerji bir katalizör 

olmadan sağlanabilmektedir. Fakat  bazı durumlarda, düşük tepkime 

sıcaklıklarında tepkimenin gerçekleşebilmesi için katalizörlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Katalizörler kimyasal dengeye etki etmezler ve teorik olarak 

tepimenin çıktısına etki etmezler.   

3.2.  Biyodizel Üretiminde Kullanılan Kimyasal Katalizör 

Çeşitleri 

Biyodizel, geri kazanım amaçlı atık yemeklik yağlardan, çeşitli bitkisel 

ve hayvansal yağlardan katalizörler eşliğinde üretilen ve düşük emisyon 

değerlerine sahip olmalarından ve dizel motorlarda herhangi bir modifikasyon 

gerektirmeden kullanılabilmelerinden dolayı yeni temiz çevreci alternatif bir 

yakıt türüdür (Kralova & Sjöblom, 2010). Katalizörler, biyodizel üretiminde 

kullanılan temel bileşenlerdendir. Katalizörler temel olarak homojen ve 

heterojen olmak üzere iki sınıfta toplanmaktadır. Homojen katalizörler 

enzimatik veya asidik olabilir. Yakın gelecekte geleneksel homojen 

katalizörlerin çevre dostu heterojen katalizörler ile yer değiştirebileceği tahmin 

edilmektedir.  

Heterojen katalizörlerin geri dönüşümü ve saflaştırılması kolaydır 

(Özdemir & Mutlubaş, 2016). Bu sebeple son yıllarda artan rekabet ve çevre 

yasalarının düzenlenmesi ile heterojen katı katalizörlerin geliştirilmesi önem 
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kazanmıştır. Özellikle bu doğrultuda yumurta kabuğu (Wei et al., 2009), 

istiridye kabuğu (Nakatani et al., 2009), karides kabuğu (Yang et al., 2009), 

yengeç kabuğu, yumuşakça pulları (Viriya-empikul et al., 2010), Labeo rohita 

balığı pulları gibi (Chakraborty et al., 2011) atık malzemeler biyodizel 

üretiminde kullanılan en etkili heterojen katalizörler olarak karşımıza 

çıkmakatadır. Honduras, Finlandiya ve Vietnam gibi balık üreticisi ülkeler, 

balık atıkları kaynaklı biyodizel üretiminde deneyim kazanmışlardır. Özellikle 

Güneydoğu Asya bu alanda kullanılan teknoloji ile doğrudan ilgilenmektedir. 

Balıkçılıkta, ilk 10’da yer alan  6 ülke bu bölgede yer almaktadır (Jahirul et al., 

2013; Xie & Li, 2006). 

Şekil 3.1.’de biyodizel üretiminde kullanılan katalizör türleri 

gösterilmiştir. En çok tercih edilen katalizör türleri homojen katalizörlerdir 

ancak ayırma ve saflaştırma adımında yüksek miktarda asit ve baz 

gerekliliğinden dolayı çevreye zararlı atık su salımı son yıllarda çalışmaları 

heterojen katalizöre yöneltmiştir.  

     
Şekil 3.1. Biyodizel üretiminde kullanılan katalizör türleri (Buasri et al., 2015) 

 

 

 

Katalizörler

Kimyasal

Homojen 

(Asit, Baz)
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(Asit, Baz)
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Biyolojik
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- Serbest Lipaz

-İmmobilize 
Lipaz
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3.3.  Biyodizel Üretiminde Kullanılan Kimyasal Katalizörler 

Transesterleşme işleminde hem biyolojik hemde kimyasal katalizörler 

önemli görev üstlenmektedir.  Kimyasal katalizörler homojen (asit, baz), 

heterojen (katı asit, katı baz, nano) ve süperkritik akışkanlar olmak üzere üç 

gruba ayrılmaktadır. Proses sonunda saf bir ürün elde etmek için saflaştırma 

işlemi zor olmasına rağmen, katalizörler kimyasal proseslerin 

tamamlanmasında çok etkilidirler.  

3.3.1. Homojen Katalizörler 

Transesterleşme tepkimesi, bazik metal hidroksitler veya alkoksitler ve 

ayrıca sodyum veya potasyum karbonatlar tarafından katalize edilmektedir. 

Bazik katalizörler ile transesterleşme tepkimeleri atmosferik basınç altında bir 

sıcaklıkta (60 – 65 °C), alkolün yağa molar oranı 6:1  (genellikle metanolle) 

olarak  gerçekleştirilmektedir. NaOH veya KOH gibi bazik hidroksitler 

kullanıldığında reaksiyonun tamamlanması genellikle birkaç saat sürmektedir. 

Alkali alkoksitler, örneğin sodyum alkoksit, en reaktif katalizördür. Çünkü, 

elde edilebilen YAME verimi, 30 dakikalık kısa bir reaksiyon süresinde 

%98'den daha yüksektir. Alkali hidroksitler, alkali alkoksitlerden daha ucuzdur, 

ancak daha az aktiftir. Mol bazında bazik hidroksitlerin miktarları %1 veya %2 

oranında arttırılarak yağ asidi metil esterleri (YAME) verimi iyileştirilebilir. Bu 

nedenle bunlar, alkalin alkoksitlere iyi bir alternatiftir (Van Gerpen et al., 

2004).  

Genellikle homojen kimyasal katalizörler yüksek seçicilik, devir sıkılığı 

ve tepkime hızı gibi çok çeşitli avantajlara sahiptir (Ma & Hanna, 1999). 

Homojen katalizörler asit ve baz olmak üzere iki sınıfta toplanmaktadır.  

En yaygın bazik katalizörler sodyum hidroksit (NaOH), sodyum 

metoksit (CH3ONa) ve potasyum hisroksit (KOH), potasyum metoksit 

(CH3OK)  olarak bilinmektedir. NaOH metanolda KOH’ten daha hızlı 

çözündüğü için daha çok tercih edilmektedir.   NaOH, KOH’e göre daha saf, 

düşük maliyetli ve tepkime için çok küçük miktarlarda kullanılırlar (Jitputti et 

al., 2006). 
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Biyodizel üretimi için NaOH, KOH, CH3ONa ve CH3OK (potasyum 

metoksit) gibi güçlü bazik katalizörler kullanılmaktadır. Ancak, bazik metal 

alkotsitler hidroksitlerden daha aktif oldukları bilinmektedir. Bazik katalizörlü 

transesterleşmede susuz sebze yağlarında ve alkoller kullanılsa bilse, NaOH ve 

metanolün etkileşmesinden oluşan CH3Ona çözeltisi kaynaklı bir miktar su 

oluşmaktadır. Suyun varlığı ile trigliseritlerin hidrolizi sonucu sabunlaşma 

meydana gelebilir ve böylelikle biyodizel verimi düşerek biyodizelin kalitesine 

olumsuz bir etki yaratır (Ranganathan et al., 2008). 

Transesterleşme tepkimesinde bazik karakterli bir katalizörün geri 

dönüşümü oldukça karmaşık bir prosestir. Eğer safalştırma tam anlamıyla 

gerçekleştirilemez ise yakıt içerisinde sabunlaşma meydana getirme olasılığı 

artar.  

Meydana gelen sabun transesterleşme sonucunda elde edilen biyodizelin 

gliserinden ayrılması konusunda zorluk yaratır. Bu sebeple ilk aşamada asit 

ikinci aşamada baz katalizör olmak üzere  2 aşamalı transesterleşme 

önerilmektedir (Ghadge & Raheman, 2005).   

Asit ve baz karakterli transesterleşme serbest yağ asidi (SYA) içeriğini 

azaltarak sabunlaşmayı azaltmaktadır. İlk aşama olarak, mum yağının 

transesterleşmesinde katalizör olarak sülfürik asit ve çözücü olarak asetonitril 

kullanılmıştır. KOH’in bazik katalizör olarak ve asetonun çözücü olarak 

kullanıldığı transesterlem tepkimesinde serbest yağ asidi içeriği %0,8 

oranlarına kadar azalmıştır. İki aşamalı proses sonucu uygun koşullar altında 

biyodizel verimi %99,3 seviyelerine ulaşmıştır.  

3.3.2.  Heterojen Katalizörler 

Yüksek verimli bir tepkime ürünü elde edebilmek için, 

nanokatalizörlerin yüzey fonksiyonelliğini, elementel bileşimini veya 

parçacıktaki atom sayılarını değiştirmek gerekmektedir. Heterojen bir katalitik 

sistemde bu özellikleri sağlamakla homojen katalitik sistemlere eş değer 

olunabilir. Nanoküre katalizörler geniş yüzey alanı sağlayabildiklerinden 

dolayı düşük metanol:yağ oranı gerektirir ve bu sebeple transesterleşme verimi 

gelişmektedir.  
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Nanoölçekli metal oksitler kristallerin köşelerinde konumlanmış çok 

sayıdaki aktif yöreler boyunca bitkisel yağların metanolizi için iyi bir katalitik 

akitiviteye sahiptir.  

3.3.3. Süperkritik Akışkanlar 

Katalizör yokluğunda bitkisel yağların transesterleşmesi ile biyodizel 

üretilmesinde süperkritik akışkanlar kullanılabilmektedir. Saka ve Kusdiana 

süperkritik metanol ile bitkisel yağlardan katalitik olmayan biyodizel 

üretilebileceğini öne sürmüşlerdir. Süperkritik akışkanlar tekniği, geleneksel 

katalitik proseslerle karşılaştırıldığında tepkime ürünlerinden kolay ayrılma, 

hızlı tepkime verme ve çevre dostu olma gibi çok sayıda önemli avantajlara 

sahiptir. Metanol ile yağ karışımlarının oluşturduğu tek fazlı sistemlerin ayırma 

işlemlerinde ortaya çıkan sınırlamalar ve bir takım problemler, süperkritik 

akışkanlar ile ayrıştırılabilir iki fazlı hale getirilmesi ile çözülebilmektedir.  Bu 

proses katalizör yokluğunda 400°C’den yüksek tepkime sıcaklıklarında 

maksimum verim sağlamaktadır. Süperkritik akışkan sisteminde kalsiyum oksit 

kullanılarak transesterleşme verimi arttırılabilmektedir. Triglisetirlerin 

süperkritik metanol ile transesterleşmesinde ve serbest yağ asitlerinin metil 

esterleşmesinde biyodizel verimi üzerine su eklenmesinin etkileri 

araştırılmıştır.  

Süperkritik metanole su eklenebilme özelliğinden dolayı ürünlerin 

ayrılması kolaylaşacaktır çünkü transesterleşme ürünü olan gliserol suda 

metanolden daha iyi çözünebilmektedir. Biyodizel üretiminde katalitik 

olmayan ve 10 dakikada verimi %96’lara ulaşan yeni süperkritik bir yöntem 

geliştirilmiştir. İkili çözücü destekli süperkiritik metanol sistemler biyodizel 

verimini geliştirebilmektedir. Hegzan ve süperkritik CO2 bitkisel yağalar için 

mükemmel bir çözücü rolü oynamaktadırlar. Soya yağının süperkritik metanol 

ile sıcaklık, metanol:yağ molar oranı , tepkime süresi ve basıncı gibi (280°C, 

24:1, 10 dakika ve 12.8 MPa).optimum transesterleşme tepkimesi koşullarında 

yağ asidi metil esterleri (YAME) verimi %98’lere ulaşmıştır (Thangaraj et al., 

2019).  
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4. SONUÇLAR 

Transesterleşme tekniği biyodizel üretimi,varolan diğer üretim 

tekniklerinden daha iyi bir seçimdir. Transesterleşme tepkimeleri büyük oranda 

katalitik sistmelere bağlıdır. Kimyasal ve biyolojik olmak üzere, başlıca iki 

çeşit temel katalitik sistem mevcuttur. Kimyasal bazlı katalitik sistemde, 

homojen kataliözler daha etkindirler ancak proses yüksek enerji tüketimi 

gerektirdiği kadar aynı zamanda tepkimeye girmeyen kimyasallardan kaynaklı 

suyun arıtılmasını da gerektirmektedir. Heterojen katalizörlerde, yalnızca dış 

yüzeyde aktif gözenekli katı destek türleri söz konusudur. Özellikle CaO gibi 

bazı katalizörlerin liçingi tepkimeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Çeşitli özel 

uygulamalar ve modifikasyonlar heterojen katalizörleri homojen katalizörler 

kadar işlevsel kılabilmektedir. Nanokatalizörler katı asit veya katı baz 

katalizörleri potansiyel yapan heterojen katalizörler ve homojen katalizörler 

arasında bağlantı rolüne sahiptir. Sentez işlemi sonrası oluşan ince 

parçacıkların tam anlamıyla santrifüj veya geleneksel filtrasyon tekniği ile geri 

dönüştürülebilmesi mümkün olamamaktadır. Manyetik nanoparçacık destekli 

katalizörler manyetik alanda kolaylıkla geri dönüştürülebilmektedir. Yakın 

gelecekte, çevresel ve ekonomik kabul edilebilen yeni  biyodizel üretim 

yöntemlerine odaklanılacaktır. Etkili ve ucuz katalizörlerin geliştirilmesi 

mevcuttaki problemlerin üstesinden gelmek adına bir gereklililiktir.  
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1. INTRODUCTION 

After the March 11, 2011 disaster at the Fukushima nuclear power plant, 

we need to reconsider the role of nuclear energy in curbing global warming. 

Due to biomass' carbon neutrality, it has attracted significant interest as a green 

energy option to avert global warming alongside solar batteries, wind power 

production, and geothermal power generation. Bioethanol, which is produced 

in Brazil, for example, has not only been criticized for not reducing global 

warming but actually increasing it. 

Fuels made from biomass that are biofuels are solid (biochar), liquid 

(such as ethanol and biodiesel) or gaseous (such as biogas, biohydrogen, and 

synthetic gas). derived from sunflowers, soybeans or rapeseed come from 

edible plants that demand high-quality acreage. However, low-cost cellulosic 

biomass sources including woody and herbaceous plant remnants from forestry 

and agriculture may be used to make ethanol. Consequently, making bioethanol 

from biomass is a great approach to conserve raw materials. Compared to the 

manufacture of ethanol and methane, biodiesel is the most widely used since it 

is a rapid and simple procedure. (Demirbas, 2009; Georgogianni et al., 2007). 

Table 1.1. describes the primary benefits of using biofuels. (Demirbas, 

2009; Zah & Ruddy, 2009). 

                                       Table 1.1. Major advantages of biofuels. 

 

Effects on the 

Environment 

Reduced  greenhouse gas emissions, Reduced air pollution, 

Improved combustion efficiency, Biodegradable and readily 

biodegradable, CO2 neutral 

 

Energy Safety 

Available nationally, Security of supply, Reduced dependency on 

fossil fuels, Reduced dependency on imported oil, Diversification 

of renewable fuels 

Economic 

Ramifications 

Sustainability, More employment in rural manufacturing, Higher 

income for farmers, Promotion of agriculture 
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Biofuel production has skyrocketed over the past two decades. Figure 1 

depicts the worldwide manufacturing of ethanol and biodiesel during 2000-

2010. (Eisentraut et al., 2011). Global alcohol output has about doubled in the 

last decade, from 17 billion to 85 million liters per year. Up until 2005, Brazil 

was the world leader in ethanol production, but the United States was closing 

in fast. In 2010, American ethanol production was two times that of Brazil's. 

Conversely, Germany produces 30% of the world's biodiesel. Raw materials 

for biofuel production are in short supply because nearly all liquid fuels are 

derived from food crops including maize, sugar cane, and oilseeds. Therefore, 

plentiful inedible biomass such as agricultural wastes, wood chips, industrial 

waste, etc., must be located non order to boost the yield of biofuels to fulfill the 

energy demand in the near future (Balat & Havva, 2008). 

BDF has many advantages such as high cetane number of about 50, built-

in oxygen content, burns fully, no sulfur content, no aromatics and complete 

CO2 cycle (carbon neutral in 1 year). 

 

Figure 1.1. Creating Biofuels Around the World, (adapted from OECD/IEA 2011) 

 

It has been suggested that replacing the alkaline catalyst used to produce 

cleaning soap with an enzyme catalyst, which would speed up the reaction time 
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but decrease the rate of production, would be one solution to this problem. 

Solvent can also be added to the oil-methanol response mixture to provide BDF 

in a uniform phase(Maeda et al., 2011). 

In general, the use of brilliant uncooked oil substances does now no 

longer pose a hassle for alkaline catalyst processes. If we employ poor raw oil 

substances with an abundance of free fatty acid (FFA) and water, we may need 

the excellent acidic catalyst of the esterification reaction of FFA and methanol. 

However, at the moment, sulfuric acid at a noticeably excessive temperature 

can be a great catalyst. The transformation of glycerol into beneficial chemical 

compounds is the maximum thrilling clinical subject of catalysts in biodiesel 

manufacturing. In this review, we are able to gift the conventional catalysts and 

thriving technology for the manufacturing of BDF, in addition to the brand new 

traits for using the derivative glycerol. 

2.  CATALYTS 

Catalysis is defined as the increase in the rate of a chemical reaction with 

the addition of a catalyst. When applied to a process at low concentrations, 

catalysts can improve the rate of chemical reactions without altering the 

properties of the reacting substances. by lowering the activation energy or 

reducing the activation energy for the process, without causing any irreversible 

chemical change. It is important in chemistry and biology. It is known to be 

able to change, speed up or slow down the reaction rate without depleting it or 

causing a chemical change. 

Molecules break chemical bonds between their atoms throughout any 

chemical reaction. Additionally, atoms form new bonds with other atoms. This 

is similar to exchanging partners during a square dance. Occasionally, these 

partnerships are simple to dissolve. Certain features of a molecule may allow it 

to steal atoms from another molecule. In stable partnerships, however, 
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molecules are pleased with their current state. Some individuals may eventually 

switch partners if left together for a very long time. But there is no widespread 

bond breaking and rebuilding frenzy. 

Catalysis is an essential chemical industry process. It is estimated that 90 

% of all commercially produced compounds are created using a catalytic 

process. Occasionally, the term "catalysis" is applied to a reaction in which a 

chemical is devoured (for example, the hydrolysis of a base-catalyzed ester). 

According to the International Union of Fundamental and Applied Chemistry 

(IUPAC), this is an incorrect use of the term. In this case, the substance added 

to the reaction should be called an activator instead of a catalyst . 

There are three types of chemical catalysts : 

To define chemical catalysts, it may help us to divide them into three 

categories, the first, which is metals, and we defined them as transitional 

elements in the periodic table, the most important of which are platinum (Pt) 

and silver (Ag), and secondly, activated substances, which are substances used 

to obtain the effectiveness, selectivity, or stability of a chemical reaction, and 

thirdly, inhibitors, which are substances They can improve the selectivity of 

metallic catalysts, prevent an undesired reaction, or speed up an undesirable 

reaction, depending on what use they are put to. 

"Catalysts are important in the transesterification of vegetable oils. 

Chemical and biological catalysts are currently being researched, and both have 

advantages and disadvantages. These catalysts are intended to be cost-effective 

and ecologically friendly in large-scale applications. Although a homogeneous 

catalyst is more effective than a heterogeneous catalyst, separation from the 

mixture is a significant concern. In strong reaction conditions, certain 

heterogeneous catalysts leach". 
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2.1. How does catalysis work 

The presence of the catalyst causes a distinct transition state to occur, 

which in turn leads to a decrease in the activation energy required for the 

chemical process. Without a catalyst, the energy that is necessary to produce 

the products will probably be derived from the collision of the molecules that 

make up the reactant. This is the most likely source of the energy. One of the 

effects of the stimulus is that, in some cases, the temperature at which the 

reaction will be conducted will drop as a result of the stimulus. This impact is 

conceivably triggered by a wide variety of distinct situations. 

Because it has an effect on both the forward and the reverse reaction rate, 

chemical catalysis does not alter the state of the chemical equilibrium. The 

constant associated with the equilibrium does not change. In a similar vein, the 

theoretical output of the reaction has not been altered in any way. 

2.2. Key factors to recognize motivation 

Catalysis is the technique of growing the fee of a chemical response via 

way of means including a catalyst. 

Because the catalyst functions as both a reactant and a product within the 

reaction, it is not used up in the process. 

Catalysis works via way of means of decreasing the reactive activation 

energy, which makes it extra thermodynamically favorable. 

Motivation is important! About 90% of industrial chemical substances 

have organized the usage of catalysts. 

2.3. How are chemical catalysts manufactured 

Chemical catalysts are made in several steps. The first step is 

precipitation, in which the metal salts that make up the catalyst are used to make 
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a crystalline, amorphous, or gel precipitate. The next step is impregnation, in 

which the porous support is immersed in a solution of the active ingredient and 

the excess solution is removed by filtration, centrifugation, or distillation. The 

last step is melting, in which some of the active ingredient is melted. 

Following that, we begin the drying phase in rotary kilns by oxidative 

heat treatment in the presence of oxygen or air at high temperatures, followed 

by the reduction phase, in which we reduce the oxides or chlorides of the active 

ingredient using hydrogen gas diluted with nitrogen gas, and finally we reach 

the stage of forming chemical catalysts in Fixed bed reactors using special 

machines and molds. 

2.4. Catalyst advantages and disadvantages 

2.4.1. Positive chemical catalyst properties 

Positive chemical catalysts have several characteristics, the most notable 

of which will be: 

The catalyst does not alter at the conclusion of the chemical process. 

A small amount of positive chemical catalysts can cause a large change 

in the rate of a chemical reaction. 

Positive chemical catalysts do not change the state of chemical 

equilibrium, but increase the speed with which it can be reached. 

In some cases, the reaction rate is proportional to the amount of catalyst 

used. 

Because of their unique properties, chemical catalysts can only be used 

for certain reactions. 

Chemical catalysts are also distinguished by their ability to reduce the 

activation energy required for chemical reactions; as a result, chemical catalysts 
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are widely used in industry; without catalysts, chemical reactions would take a 

long time and may not occur at all . 

2.4.2. The advantages and disadvantages of heterogeneous 

catalyst 

The fact that a heterogeneous catalyst can be filtered out of the reaction 

mixture and removed entirely is just one of its many benefits. This process is 

particularly useful in industrial settings because it allows for the prompt and 

efficient removal or recovery of costly catalysts. 

 However, the low surface area of the catalyst is a drawback of 

heterogeneous catalysis. Complete saturation of the catalyst surface with 

reactant molecules prevents further reaction until the products have been 

removed from the surface and enough room has been created for a new reactor 

molecule to adsorb or adsorb onto the catalyst surface. This is why the 

adsorption stage is frequently the rate-limiting step in heterogeneous catalyst 

reactions. However, the fact that the catalyzed reaction is still significantly 

faster than the non-catalyzed process means that the benefits of heterogeneous 

catalysis generally outweigh its downsides. 

2.5. Types of catalytic processes 

Heterogeneous catalysis: Phase-separate catalysts are those in which the 

catalyst is a solid while the reactants are either a gas or a liquid . 

Homogeneous catalysis: Catalysis in which the catalyst and reactants are 

in the same phase. There is only a single phase (solid, liquid or gas) 

Enzymatic catalysis: describes processes in biology and chemistry where 

catalysts are enzymes . 
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Catalysts, enzymes, are molecules made of proteins. It functions as a 

biocatalyst of sorts. Unlike membrane-bound enzymes, which are heterocyclic, 

soluble enzymes are homologous catalysts. The commercial manufacture of 

acrylamide and high fructose corn syrup also rely on it. 

2.6. Types of catalysts used in biodiesel production 

Biodiesel, obtained from increasingly diverse sources such as recyclable 

waste cooking oils, soybean oil and animal fats, is a renewable, low-emission 

diesel fuel alternative that can be used in existing diesel engines without any 

modification (Kralova & Sjöblom, 2010). 

Simple, enzymatic, or acidic catalysis may be homogeneous. In the near 

future, it is anticipated that conventional homogeneous catalysts will be 

replaced with ecologically friendly heterogeneous catalysts. It's straightforward 

to recycle and purify heterogeneous catalysts (Özdemir & Mutlubaş, 2016). As 

a result of rising competitiveness and stricter environmental rules, the 

development of better heterogeneous solid catalysts has lately come to the fore. 

Materials that might otherwise go to waste, like an egg shell (Wei et al., 2009), 

oyster shell (Nakatani et al., 2009), shrimp shell (Yang et al., 2009), crab shell, 

mollusk scales (Viriya-empikul et al., 2010) and Labeo rohita Low cost and 

most effective heterogeneous catalysts obtained from fish scales (Chakraborty 

et al., 2011) are used in the synthesis of biodiesel . 

Fish producers in countries such as Honduras, Finland and Vietnam have 

gained experience in producing biodiesel from fish processing waste. 

Especially in Southeast Asia, there is a great interest in the technology used in 

this field. Six of the top ten countries in aquaculture are located in the region 

where biodiesel is an advanced fuel that is both locally produced and 

commercially available (Jahirul et al., 2013; Xie & Li, 2006). 
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2.6.1. Homogeneous Acid-Catalyst Transesterification 

"Waste cooking, Jatropha curcas, rubber, tobacco oils, microalgae, etc. 

An acid catalyst, usually a strong acid such as sulfuric, hydrochloric or 

phosphoric acid, is more suitable than a base catalyst. because the reaction does 

not form soap. However, the acid catalyst is very sensitive to the water content 

of the raw materials". It was found that a minor amount of water in the reaction 

mixture, 0.1% by weight, which influenced the cross-esterification of vegetable 

oils with methanol and the subsequent formation of FAME. When the weight 

of the water hits 5%, the process is completely halted(Al-Humairi et al., 2022).  

Canakcı and Gerpen (Canakci & Van Gerpen, 1998) performed 

simultaneous esterification and transesterification reactions with acid catalysts 

under reaction conditions of 60 °C, where the resulting FAME yield was greater 

than 90 % with a water content of less than 0.5% by weight; the molar ratio of 

methanol to oil is 6:1; sulfuric acid 3.0% by weight and reaction time 96 hours 

(Canakci & Van Gerpen, 2003). 

"The disadvantages of acid catalyst are that they require higher 

temperature and longer reaction time, in addition to causing unwanted 

corrosion of equipment". Also, to increase the conversion of triglyceride, 

excess methanol should be used, "for example, a molar ratio of methanol to oil 

higher than 12:1. In practice, therefore, to reduce the reaction time, an acid-

catalyzed process is adopted as a pretreatment step only when FFA needs to be 

converted to esters, followed by the addition of a base catalyst for the 

conversion of the transesterification step. from triglyceride to esters". 

Transesterification with an acid catalyst typically occurs in a the following 

conditions: "high methanol: oil molar ratio of 12:1; high temperatures of 80–

100 °C; and a strong acid, namely sulfuric acid". (Patil & Deng, 2009) "(Patil 

et al. According to the reaction conditions (oil molar ratio in initial acid 

esterification, i.e. methanol 6:1, sulfuric acid 0.5% by weight and reaction 
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temperature 40 5 °C followed by methanol to oil molar ratio 9:1, alkaline cross-

esterification with KOH 2% by weight and reaction temperature 60 °C), a 

maximum yield of 95% was obtained ,BDF is manufactured from Jatropha 

curcas oil via a two-stage process. 

2.6.2. Homogeneous Base Catalyst Transesterification 

"The transesterification reaction is catalyzed by alkali metal hydroxides 

or alkoxides as well as sodium or potassium carbonates. Alkaline catalysts 

perform well when using high quality (FFA <1% wt. and moisture <0.5 wt.%) 

raw materials. The reaction is carried out with an excess of alcohol, usually 

methanol, at a temperature under atmospheric pressure (60–65 °C). The molar 

ratio of alcohol to oil is usually (6:1) or more. This ratio is twice or more than 

the stoichiometric alcohol ratio given in the reaction diagram. When alkaline 

hydroxides such as NaOH or KOH are used, the reaction usually takes several 

hours to complete. Alkali alkoxides, for example sodium alkoxide, are the most 

reactive catalysts because the FAME yield that can be achieved is greater than 

98 % in a short reaction time of 30 minutes. Alkaline hydroxides are less 

expensive than alkali alkoxides, but less active. FAME yield can be improved 

by increasing the amount of alkaline hydroxides to oil by one or two mole %, 

and thus they are a good alternative to alkaline alkoxides" (Sivakumar et al., 

2011). 

Homogeneous FAME efficiency can be enhanced by increasing the 

quantity of alkaline hydroxide to 1 % or 2 % fat on a mole basis. As a result, 

they are a viable alternative to alkaline alkoxides (Van Gerpen et al., 2004). 

"One of the most significant drawbacks of the basic catalyst is that liquid or 

solid oils cannot be applied directly when they contain significant quantities of 

weight, i.e. more than 1 % by weight. Because the base catalyst neutralizes FFA 

to create soap and water, the activity of the catalyst reduces. Further to that, 

soap production inhibits glycerol from separating from the reaction mixture and 
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prevents FAME purification with water. The removal of these soaped catalysts 

is technically challenging and increases the cost of Biodiesel production. Also, 

because they disintegrate in the glycerol and alcohol phases when the reaction 

is complete, homogeneous base catalysts cannot be recycled for the subsequent 

parties. The raw biodiesel fuel (BDF) is cleaned by water waste in water 

washing or through high-temperature distillation" (Kataria et al., 2019; Van 

Gerpen et al., 2004).  

2.6.3. Transesterification Catalyzed by a Mixture of Solid 

Catalysts 

As previously stated, "the disadvantages of homogeneous base catalyst 

transesterification include high energy consumption, costly separation of the 

catalyst from the reaction mixture, and the purification of crude BDF. To reduce 

the cost of the purification process, heterogeneous solid catalysts such as metal 

oxides, zeolites, hydrotalcite, and -alumina have recently been used, because 

these catalysts can be easily separated from the reaction mixture and reused. 

The majority of these catalysts are alkali or alkaline oxides supported on 

materials with a large surface area". Solid base catalysts, like homogeneous 

catalysts, are more active than solid acid catalysts (Arzamendi et al., 2007; 

Perego & Bosetti, 2011). 

Over the past few years, waste products have been repurposed as 

catalysts in many industrial procedures. Sustainable biodiesel production from 

low-cost feedstock such as solid waste has shown potential. Cement waste, 

which is mostly made up of quartz, calcite, sodium/calcium aluminosilicates, 

albite, and portlandite, is one of the most common types of mineral waste. Due 

to the composition of its mineral matrix, cement is inherently alkaline (Kumar 

et al., 2018). Calcination at 900 degrees Celsius transforms the calcium 

carbonate in the eggshell into CaO. It showed excellent catalytic activity in the 

transesterification process, producing biodiesel yields of up to 93.5%. 
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Preparing catalysts from waste materials has the potential to reduce waste 

disposal problems, and the resulting value-added materials can be used in many 

different types of industrial operations (Farooq et al., 2018). Plantain peels 

(Banana peels) (Etim et al., 2018), wood (Uprety et al., 2016), coconut shells 

(Endut et al., 2017), palm trunks, and sugarcane bagasse (Ezebor et al., 2014) 

have all been developed and used successfully as organic waste-based solid 

catalysts. The oxidized forms of potassium and sodium can be found in banana 

peels. To make a catalyst, banana peels were dried in a hot-air oven at 80 

degrees Celsius for 48 hours before being calcined at 700 degrees Celsius for 4 

hours (Gohain et al., 2017). (Fig. 2). It was used in a two-step transesterification 

of neem oil (Etim et al., 2018). The calcined (800 °C) peels of tucumã palm, 

containing a rich quantity of K, P, Ca, and Mg ions, showed a good catalytic 

performance (Mendonça et al., 2019). Under ideal reaction circumstances, 

Cyrtopleura costata (angelwing clam) shell waste produced 84.11% biodiesel 

and could be recycled three times with a >65% biodiesel yield (Syazwani et al., 

2015). Calcined animal bone was used as a catalyst to produce biodiesel from 

jatropha oil in a single-step process, yielding 96.1 % at 70 °C (Nisar et al., 

2017). CaO supported on waste fly ash converted 94.5% palm oil to biodiesel 

under optimal reaction conditions (Ho et al., 2012). Cinder, a byproduct of the 

coal-burning industry, functioned as a support for CaO/KF in the synthesis of 

a solid base catalyst for transesterification of soybean oil (Granados et al., 

2009). A catalyst derived from rice husks gave a high yield of biodiesel (> 90%) 

due to the strong acid sites and high surface area (Zeng et al., 2016). The coffee 

residue was used to create a sulfonated carbon-based catalyst for the 

esterification of caprylic acid, which yielded a 71.5 % conversion rate in 4 hours 

(Ngaosuwan et al., 2016). Oil palm trunks and sugarcane bagasse–derived 

heterogeneous acid catalysts have been used to produce biodiesel, with yields 

of 88.8 and 96 %, respectively (Ezebor et al., 2014). As heterogeneous 

catalysts, birch bark wood ash and fly ash from a biomass-based power plant 
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were calcined at 800 °C (Uprety et al., 2016). Sulphonated coconut shell 

yielded 88.03 % (Endut et al., 2017) when used as a solid-acid catalyst. 

 

 

Figure 2.1. Preparation of a heterogeneous catalyst from banana peels for the 

production of biodiesel (Thangaraj et al., 2019) 

It is possible that the catalytic activity of a heterogeneous catalyst would 

be diminished in a homogeneous solution because its active molecules would 

be inaccessible. A porous solid support's external-surface active sites also 

contribute to a decline in catalyst activity. Scientists in this situation need to 

develop a catalyst system that keeps catalyst separation and regeneration while 

still displaying excellent catalytic activity and selectivity. Grafting with 

covalent binding and adsorption are two methods for doing this (Thangaraj et 

al., 2016), as well as the use of nanostructured catalysts. A nanocatalyst acts as 

a bridge between homogeneous and heterogeneous catalysts, combining the 

desirable properties of both systems. 

"In this section, we focus on popular solid base and acid catalysts"  

; 

Cut pieces with small 
sizes

Washed with double 
distilled water (3 times)

Dried in oven at 80 °C for 
48h

Calcination at 700 °C for 
4h

Heterogenous Catalyst

Biodiesel Production
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2.6.3.1. Solid Acid-Catalysts 

In contrast to homogeneous acid catalysts, solid acid catalysts contain a 

variety of acid sites with varying degrees of "Bronsted or Lewis acidity" on 

their surfaces, despite their lower activity. As a result, solid acid catalysts are 

utilized in a number of industrial processes despite their lower activity. For the 

biodiesel-making transesterification reaction,due to their high acid site strength, 

solid acid-catalysts such as Nafion-NR50, sulfated zirconia, and tungstates 

zirconia were utilized (López et al., 2007). Excellent catalytic activity in the 

esterification process as a pretreatment step for oils with a high concentration 

of FFA has been reported using sulfonic acid ion-exchange resins (Melero, 

Bautista, et al., 2009; Russbueldt & Hoelderich, 2009). "Santacesaria et al. 

investigated the kinetics of esterification of a mixture of triglyceride and oleic 

acid (with initial acidity ranging from 47.1–58.3 wt.%) with methanol using an 

acid ion-exchange polymeric resin (2 wt.%) as the heterogeneous catalyst. The 

sulfonic acid resin acts as an active catalyst for esterification, with oleic acid to 

methyl oleate conversion reaching more than 80 % in 2 hours at 85 °C" (Tesser 

et al., 2005). (Melero, Iglesias, et al., 2009) Melero et al. Refined and crude 

vegetable oils are transesterified using a sulfonic acid-modified mesostructured 

catalyst, "yielding a FAME purity of more than 95 wt.%, for oil conversion 

close to 100 %, under the best reaction conditions: temperature 180 °C, 

methanol/oil molar ratio 10, and catalyst loading 6 wt. percent relative to the 

amount of oil. They discovered that these sulfonated mesostructured materials 

are promising catalysts for biodiesel production; however, some issues 

concerning the adsorption properties of the silica surface and the enhancement 

of the catalyst's reusability must be addressed" (Melero, Bautista, et al., 2009). 

Solid base catalysts outperform solid acid catalysts in terms of catalytic 

activity (Patil & Deng, 2009). CaO, MgO, SrO, KNO3/Al2O3, K2CO3/Al2O3 (Ha 

et al., 2007; Modi et al., 2007), KF/Al2O3, Li/CaO, KF/ZnO, basic hydrotalcite 

of Mg/Al, Li/Al, anion exchange resins, and base zeolites are among the solid-

base catalysts used in transesterification (Nelson et al., 1996; Shimada et al., 

2002). Calcined Li/Al hydrotalcite is more active in the glycerolysis of fatty 

acid than Mg/Al material due to high Lewis basicity (Stavarache et al., 2003). 

Various Mg/Al catalysts with molar ratios between 1.5 and 5 have been utilized 

in biodiesel production. Despite having a small surface area, the Mg/Al 
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catalysts with high Mg/Al ratios exhibit exceptional properties. The above-

described catalyst exhibits well-defined flake-like crystals with strong basic 

sites and H- values exceeding 11. Under ideal reaction conditions, these 

catalysts produce more than 92 % biodiesel yield (Stavarache et al., 2006). 

2.6.3.2. Tri-Potassium Phosphate (K3PO4) 

Guan et al. "investigated the transesterification of waste cooking oil with 

methanol using solid catalysts such as tri-potassium phosphate (K3PO4), KOH, 

and tri-sodium phosphate (Na3PO4). K3PO4 demonstrated the highest catalytic 

activity for the transesterification reaction among the tested catalysts. K3PO4 

was hydrolyzed in the presence of water, and HPO42−, H2PO4− and OH− ions 

were formed in the reaction solution. As a result, the reaction mixture showed 

a strong alkaline property. The FAME yield reached 97.3 % when the 

transesterification was performed with a catalyst concentration of 4 wt.% at 60 

°C for 120 min. The used K3PO4 was regenerated using an aqueous KOH 

solution. A FAME yield of 88% could be achieved when the regenerated 

catalyst was used" (Guan et al., 2009). 

2.6.3.3. Metal Oxides Supported on Silica 

Jacobson et al. "synthesized and utilized various solid acid catalysts such 

as MoO3/SiO2, MoO3/ZrO2, WO3/SiO2, WO3/SiO2–Al2O3, zinc stearate 

supported on silica, zinc ethanoate supported on silica and 12-

tungstophosphoric acid (TPA) supported on zirconia". These components were 

produced and tested for application in biodiesel production from spent cooking 

oil containing 15% FFA. It was discovered that zinc stearate immobilized on 

silica gel (ZS/Si) was the most effective catalyst for catalyzing the simultaneous 

transesterification of triglycerides and esterification of FFA contained in waste 

cooking oil to methyl esters."The maximum FAME yield of 98 wt.% was 

obtained at the optimal parameters: molar ratio of methanol to oil of 18:1; 

catalyst amount of 3 wt.%; stirring speed of 600 rpm and reaction temperature 

of 200 °C with the most active ZS/Si catalyst. Particularly, the catalyst was 

recycled and reused many times without any loss in activity" (Jacobson et al., 

2008). 
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2.6.3.4. Mixed Oxides of TiO2–MgO 

Wen et al. (Wen et al., 2010) employed the sol-gel technique to make a 

TiO2-MgO mixture for biodiesel production from leftover cooking oil. "The 

best catalyst was MT-1-923 comprising an Mg/Ti molar ratio of 1 and calcined 

at 650 °C. The main reaction parameters such as methanol/oil molar ratio, 

catalyst amount, and temperature were investigated". "The best yield of FAME 

92.3 % was obtained at a molar ratio of methanol to oil of 50:1; catalyst amount 

of 10 wt.%; reaction time of 6 hours and reaction temperature of 160 °C" (Wen 

et al., 2010). "They observed that the catalytic activity of MT-1-923 decreased 

slowly in the recycling process. To improve catalytic activity, MT-1-923 was 

regenerated by a two-step washing method (the catalyst was washed with 

methanol four times and subsequently with n-hexane once before being dried 

at 120 °C)". Due to an increase in surface area and pore diameter, the FAME 

yield slightly rose to 93.8% from 92.2% for the fresh catalyst. The catalyst of 

mixed oxides, TiO2–MgO, demonstrated great potential for large-scale 

biodiesel generation from used cooking oil(Wen et al., 2010). 

2.6.3.5. β-Tricalcium Phosphate (β-Ca3(PO4)2) (β-TCP ( 

In the near future, classic homogeneous catalysts are anticipated to be 

replaced by environmentally friendly heterogeneous catalysts due to the 

simplicity of catalyst recovery and product purification. Consequently, the 

development of solid catalysts, such as greater competitiveness and stringent 

environmental rules, is essential. (Arabiourrutia et al., 2007; DaSilveira Neto et 

al., 2007). Low-cost, highly effective heterogeneous catalysts from waste 

sources, e.g. waste egg shell (Wei et al., 2009), oyster shell (Nakatani et al., 

2009), shrimp shell (Yang et al., 2009), mud crab shell (Boey et al., 2009), and 

waste shells of mollusks (Viriya-empikul et al., 2010) have been successfully 

used for biodiesel production . 

Tricalcium phosphate (-Ca3(PO4)2) catalyst was produced from fish 

wastes in the scientific literature. Fish waste contains calcium phosphate, which 

is transformed to -tricalcium phosphate due to its low crystallinity and hydroxyl 

(OH) groups, hence diminishing its potential as a catalyst for biodiesel 

synthesis via transesterification. 



183 | TEMİZ ENERJİYE GENEL BAKIŞ  

  

 

2.6.3.6. Hydroxy Apatite (HAP) 

Hydroxyapatitis (HAP), fish stamps and fish (Milovac et al., 2014), 

seashells (Pal et al., 2017), egg shells (Goloshchapov et al., 2013; Padmanabhan 

et al., 2015), beef bones (Heidari et al., 2015; Maleki-Ghaleh et al., 2016), 

precipitating natural sources such as shrimp shells, hydrolysis, calcination and 

hydrothermal synthesis (Kim et al., 2015; Liu et al., 2015; Villa et al., 2015) 

Various procedures, such as synthesis, may be used to create a compound 

(Heidari et al., 2015). The HAP concentration boosts the compressive strength 

and elastic modulus of composite constructions (Kim et al., 2015). Who is vd. 

identified that a higher hydroxyapatite content (up to 70 % by weight of weight) 

are also helping to develop more differentiation of MC3T3-E1 cells on 

composite structure scaffolds and to develop mineralization. In the Juhasz study 

(Juhasz et al., 2010), 10% by weight of the nano-sized needle-like Khap and 

carbonate-substituted hydroxyapatite (HAP) particles are much greater than the 

weight of the particles in a hydrogel containing poly-2-hydroxyethylmetacrilate 

/ polycaprolactone (PHEMA / PCL). It was concluded that the action of human 

osteoblast-like cells on hydrogel samples filled with pure hydrogel and pill 

produced a composite. In the past, tri-calcium phosphate (TCP) has been 

reported to have both acidic and basic characteristics (Imanaka et al., 1972) has 

been reported to have a basic force of reactive TCP (600 °C). H- = 9.3 (Tada, 

1975). However, the phosphates of metals selected from the group consisting 

of aluminum (Al), gallium (Ga) and iron (Fe) were used as heterogeneous 

catalysts with excellent selectors in transesterification with long life and long 

life (Fukuda et al., 2001). Recent research has also focused on the 

transesterification of methyl benzoate with alcohols accelerated by solventual 

or solventual natural phosphates in heterogeneous settings (Bazi et al., 2006). 

(Hamada & Mikuni, 1990). HAP's (hydroxyapatitis), the major component of 

the fish stamp, can only be partially changed to -tri-calcium phosphate (-TCP) 

at temperatures exceeding 600 °C; Chemically produced HAP from CaO and 

H3PO4 was transformed to -Ca3(PO4)2 at around 880 °C. Literature data 

(Resende et al., 2006) also showed that the total acidity of HAP in 900 °C (with 

amphoteric, 3.3 <H0 <9.3) to 81 lmol / g dropped from 343. In the immediate 

past, the use of waste fish stamp collagen layers were investigated to enhance 

the wound cover material. Recently, (Pati et al., 2010) was examined as a 
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collagen source of the fish stamp. However, as far as we know, too many 

research has been reported to date on the use of waste fish as a potential source 

to develop a heterogeneous catalyst for biodiesel synthesis. 

2.6.4. Enzyme-Catalyst Transesterification 

Lipases as enzyme-catalysts for biodiesel generation are also becoming 

more intriguing (Moreira et al., 2007). The major goal is to solve the problems 

associated with by-product recovery and treatment, which necessitate 

complicated processing equipment (Ha et al., 2007). The fundamental 

disadvantage of the enzyme-catalyzed technique is the high cost of lipases. In 

an effort to reduce expenses, research has been conducted on the 

immobilization of enzymes to facilitate their recovery and reuse (Modi et al., 

2007). Furthermore, the poor solubility of the enzyme in methanol limits the 

inactivation of the enzyme, which leads to a drop in yields (Shimada et al., 

2002). Despite the fact that lipase-catalyzed transesterification is an attractive 

alternative, its commercial deployment has been delayed due to worries about 

its viability. Although lipase-catalyzed transesterification is an intriguing 

alternative, its industrial implementation has been sluggish due to issues of 

viability and technological obstacles (Helwani et al., 2009). 

"For example, the optimal reaction conditions for tallow 

transesterification were as follows: Temperature of 45 °C; stirring speed of 200 

rpm; enzyme concentrations of 12.5–25 percent depending on triglyceride; 

molar ratio of methanol to oil of 3:1; and reaction duration of 4–8 h (for primary 

alcohols) and 16 h (for secondary alcohols). When primary alcohols were 

utilized, lipozyme, i.e., IM 60, was most successful for transesterification of 

tallow, with a conversion of 95%. Lipase from C. Antarctica and P. cepacia 

(PS-30) was the most efficient, converting secondary alcohols at a rate of 90% 

were used" (Nelson et al., 1996). 

After completion of the knowledge of homogeneous and heterogeneous 

catalysts all types and classifications will be clarified in Table 2. Summary of 

the type of catalysts used for biofuels production with clarification and 

interaction conditions in order to obtain "Fatty Acid Methyl Ester (FAME)". 
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           Table 2.1. Summary of "Fatty Acid Methyl Ester (FAME) yield production 

techniques, catalyst types, and reaction conditions" (Thanh et al., 2012). 
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GİRİŞ  

 

Son yıllarda, artan dünya nüfusu ve değişen yaşam tarzları nedeniyle 

küresel fosil yakıt tüketimi ve enerji talebi önemli ölçüde artmıştır (Scaldaferri 

ve Pasa, 2019). Yenilenemeyen kaynaklar olarak fosil yakıtlar sınırlıdır (Akar, 

vd., 2018). Bu arada, petrol kökenli yakıtlar ulaşım ve enerji taleplerinde 

önemli bir rol oynamaktadır (Popovich, vd., 2019). Günümüzde, fosil kökenli 

yakıt rezervinin tükenmesi ve fosil kökenli yakıt kullanımının hava kirliliği ve 

küresel ısınma gibi çevresel sorunlara yol açması nedeniyle alternatif ve 

yenilenebilir yakıtlara ilgi artmaktadır (Torkzaban vd., 2022). Yenilenebilir 

enerji, fosil enerji kullanımını azaltmak için umut verici bir yakıt haline 

gelmiştir (Perdomo ve Gil-Villegas, 2011). Çevresel kaygılar, hükümetleri 

fosil yakıtlara bağımlılıklarını azaltmak için temiz, yenilenebilir ve güvenilir 

fosil olmayan enerji kaynaklarını keşfetmeye teşvik etmiştir (Eryilmaz ve 

Yesilyurt, 2019). Biyodizel, mükemmel nitelikleri ve çevre dostu olması 

nedeniyle özellikle ulaşım sektöründe fosil yakıtlara uygulanabilir ve gelecek 

vaat eden bir alternatiftir (Vignesh vd., 2022). Ayrıca, parlama noktası ve 

yağlayıcı özelliği gibi özelliklere sahip olan biyodizel, yenilenebilir 

kaynaklardan (biyobozunur ve çevresel olarak daha güvenli), daha düşük 

spesifik partikül madde emisyonları, karbon monoksit, yanmamış 

hidrokarbonlar, sülfatlardan çıkarıldığı için en güvenli alternatif biyoyakıtlar 

arasındadır (Şanlı v.d., 2019). Bu özellikler farklı yenilenebilir enerjiler 

arasında biyodizeli öne çıkmaktadır. Gonçalves vd., 2016; Hosseini vd., 

2019). Aynı zamanda sera gazı azaltımında önemli bir rol oynamaktadır 

(Chourasia vd., 2021). Araştırmalar, biyodizel yakıtının genellikle 

hidrokarbon (HC), karbon monoksit (CO) emisyonunda ve duman 

yoğunluğunda azalmaya neden olduğunu belirtmektedir (Rafie ve Attilla, 

2008). 
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Biyodizel, bitkisel yağlardan metanol veya etanol ile 

transesterifikasyon yoluyla üretilirBiyodizel, yenilenebilir kaynaklardan 

üretilen yağ asidi alkil esterlerinin bir karışımı olarak tanımlanmaktadır (Brito 

Cruz vd., 2014). Dünya çapında biyodizel üretimi için çok çeşitli 

hammaddelerin varlığına rağmen, bu kaynakların kullanımı, gıda veya yakıt 

kaynağı olarak tüketimdeki rekabetin yanı sıra yüksek üretim maliyetleri 

nedeniyle sınırlı kalmıştır (Demirbaş, 2019). Atık yemeklik yağ gibi atık 

yağlar, biyodizel üretimi için uygun maliyetli ve yenilebilir olmayan 

alternatiflerdir ve dünyanın her yerinde evsel ve endüstriyel atıklar aracılığıyla 

kolayca ve önemli ölçüde yerel olarak bulunur (Tan vd., 2019). Ayrıca, çeşitli 

çalışmaların sonuçları, biyodizelinin çevresel, ekonomik ve teknik açıdan 

herhangi bir dizel motor için uygun bir seçenek olduğunu göstermiştir 

(Yaqoob vd., 2021). 

 

Transesterifikasyon işlemi, alkoksi ester grubunun alkolle değiştirildiği 

ve bunun tersinin de geçerli olduğu, biyodizel üretmek için tersinir bir 

reaksiyondur (Nasreen, 2018). Alkali, asidik veya enzimatik katalizörlerin 

homojen veya heterojen halde bulunmasının bu reaksiyonların dönüşüm 

sürecini hızlandırabileceği unutulmamalıdır (Alves vd., 2020). Homojen 

bazik katalizörler kullanılarak biyodizel üretiminde yüksek verim ve kısa 

reaksiyon süresine rağmen bu katalizörlerin kullanımı arıtma proseslerinde 

istenmeyen atıksuların üretilmesi ve geri kazanım oranının düşük olması gibi 

sorunlarla karşılaşılmaktadır (Saleh vd., 2010). Ayrıca, transesterifikasyon 

reaksiyonlarında yüksek verimlerine rağmen, asit katalizörlerin çok yavaş 

reaksiyon hızı ve uzun reaksiyon süresi gibi dezavantajları vardır (Marchetti, 

2007). Biyodizel üretimi için, enzimatik katalizörler veya doğal 

biyokatalizörler, önemli katalitik aktiviteyi sürdürme, ayrılma kolaylığı, daha 

kolay gliserol geri kazanımı, küçük yan reaksiyonlar ve yüksek serbest yağ 
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asidi içeriğine sahip yağlardan biyodizel üretme olasılığı gibi kimyasal 

katalizörlere kıyasla bazı avantajlara sahiptir (Xie ve Huang, 2020). Ancak 

ticari enzim fiyatlarının yüksek olması, üretiminin zaman alması ve uzun 

süreli stabilitenin olmaması bu yeni teknolojinin biyodizel üretiminde 

uygulanmasının önündeki en önemli engeller arasında yer almaktadır (Ramos 

vd., 2019; Parandi vd., 2022). 

 

Biyoyakıtlar, fosil kökenli yakıtlara benzer özellikler göstermesi 

nedeniyle en dikkat çekici alternatif yakıtlardan biridir (Zhang vd., 2014). 

Geleneksel yakıtlara en popüler alternatif yakıt olan biyodizel, bitkisel veya 

hayvansal yağlardan elde edilen uzun zincirli yağ asitlerinin mono-alkil 

esterlerinden oluşan bir yakıttır ve fosil kökenli yakıtlara göre birçok avantaj 

sunar (Taghizadehfard, vd., 2020). Yenilenebilir, toksik olmayan ve biyolojik 

olarak parçalanabilen bir yakıttır. Biyodizelin diğer avantajları arasında egzoz 

emisyonlarının azalması, daha yüksek parlama noktası, daha düşük kükürt ve 

aromatik içerik yer almaktadır. Bu da biyodizeli ulaşım sektöründeki en 

önemli biyoyakıtlardan biri haline getirmiştir (Chincholkar vd., 2005). 

Literatüre göre yakıta biyodizel ilavesi yakıtın setan sayısını ve motor 

yağlamasını iyileştirmektedir (Giakoumis ve Sarakatsanis, 2018). Ayrıca 

biyodizel, üretimi ve nakliyesi ile ilgili tarım ve lojistik sektörlerinde yeni 

işgücü ve pazar fırsatları sunmaktadır (Rafie ve Attilla, 2008). Biyodizel aynı 

zamanda ülkenin fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmakta ve ülke 

ekonomisine olumlu etki yapabilmektedir. 

Malzemeler, Katalizör Sentezi ve Karakterizasyon 

Yöntemleri  

 

Katalizör sentezi sırasında kullanılan malzemeler (metanol, H2SO4, 

MERCK vb.) sertifikalı firmalardan tedarik edilmektedir. Bu bölümde 
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katalizör olarak kullanılan yumurta kabuğu evsel atıklardan elde edilmiştir. 

Deniz kabukları Samsun sahilinden toplanmıştır. Biyodizel üretiminde 

kullanılan sıvı Ayçiçek yağı ticari olarak satın alınmıştır. Atık yağ ise evsel 

atıklardan elde edilmiştir. 

 

Katalizör olarak kullanılan yumurta kabukları ve deniz kabukları elde 

edildikten sonra oda koşullarında 1 gün bekletilir. Yumurta kabukları zarından 

ayrılarak, fırında 100 ℃ de kurutulduktan sonra havanda boyutları küçültülür. 

Kütle ve ısı transferi sınırlamalarının önlenmesi amacıyla boyutları 0,5 

mm’nin altında olanlar elek ile ayrılarak ve deneylerde kullanılır. Deniz 

kabukları ise çekiç ile ufaltılmış ve boyutları 0,5 mmden küçük olanlar 

deneylerde kullanılır. Katalizör sentezi tüp fırın içinde atmosferik koşullarda 

ısıtma işlemi ile yapılır. Tüp fırın sıcaklığı 20℃/dk hızla 1000℃ olacak 

şeklinde artırılır. Bu sıcaklıkta 4 saat tutulan heterojen numuneler fırından 

çıkarıldıktan sonra desikatör içinde saklanmıştır. Kesikli reaktör ile biyodizel 

üretilir. 

 

 

Şekil 1. Kesikli reaktör ile biyodizel üretimi 
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Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FT-IR) 

Örnek numunelerin FT-IR spektrumları Perkin Elmer-USA FT-IR 

spektrometresi ile 400 cm-1 ile 4000 cm-1aralığında kaydedilir. 

 

Termogravimetrik Analiz ve Fourier Transform Infrared 

Spektroskopisi (TGA–FTIR) 

 

Elde edilen örnek numunelerin TGA-FTIR analizi TA Q600 

SDT+BRUKER TENSOR 27 FTIR marka ve modele sahip cihazda 

gerçekleştirilebilir. TGA-FTIR analiz koşulları Tablo 1.’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. TGA-FT-IR analiz koşulları 

Referans Sinterleşmiş α-Al2O3 

Isıtma hızı 10°C/dak 

Kroze Platin 

Atmosfer Azot 

Isıtma aralığı 30-1000°C 

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)  

 

Çalışma kapsamında kullanılan Deniz kabuğu ve Yumurta kabuğunun 

SEM analizleri JEOL JSM-7001FTTLS LV SEM Oxford X-MAX 80 EDS 

marka ve modele sahip cihazda gerçekleştirililebilir. 

Gaz Kromotografisi -  Alev İyonizasyon Dedektörü (GC-FID 

İncelenen sıvı ürünlerin analizi Gaz kromotografisi- Alev iyonizasyon 

dedektörü (GC-FID)  (Shimadzu) kullanılarak performe edilebilir. GC-FID 

cihazındaki ayrım 30 m  0.25 mm  0.25 m özelliklerine sahip RTX-5 

marka kolon ile gerçekleştirilir. Taşıyıcı gaz akış hızı 1 mL/min olarak 

belirlenir. Program sıcaklığı 50 °C’de başlatılarak 4 dk aralıklarla 5 C 

artırılır. 
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Doğal Materyallerden Örnek Katalizör sentezi ve 

Karakterizasyonu 

Tüp fırın kullanılarak 1000°C sıcaklıkta kalsinasyon ile elde edilen 

katalizörler (yumurta kabuğu ve deniz kabuğu) biyodizel üretiminde 

kullanılılabilir. Katalizörlerin karakterizasyonu için yapılan analizler aşağıda 

belirtilmiştir. 

Yumurta Kabuğu ve Deniz Kabuğu FT-IR Analizleri 

Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FT-IR) maddelerin 

kimyasal yapısı ve içerdiği fonksiyonel gruplar hakkında bilgi sağlar. 

Fonksiyonel gruplar olarak adlandırılan çeşitli gösterge bantları bileşenleri 

veya metabolik ürünleri temsil etmektedir. Çalışmalar sonucu elde edilen sıvı 

ve katı ürünler FT-IR ile incelenmiş ve içerdiği fonksiyonel gruplar 

belirlenmiştir. Yumurta kabuğu ve deniz kabuğu örneklerine ait FT-IR 

spektrumları Şekil 2 ve Şekil 3’te gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 2. Yumurta Kabuğunun FT-IR spektrumu 
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Yumurta kabuklarının FT-IR spektrumu incelendiğinde, 3675 cm-1’de 

O-H gerilim titreşimleri gözlenmiş olup, H2O molekülünden kaynaklandığı 

tahmin edilmektedir. 2987-2897 cm-1aralığında, alifatik CH3 gruplarının 

asimetrik ve simetrik C-H gerilim titreşim bantları gözlenmiş olup, bu banttaki 

titresimlerin alifatik hidrokarbonları temsil ettiği söylenebilir. 1350-1450 cm-

1aralığında gözlenen pikler ise alifatik hidrokarbon gruplarına ait C-H eğilme 

titreşimi göstermektedir. 

 

 

Şekil 3. Deniz Kabuğunun FT-IR spektrumu 

 

Deniz kabuklarının FT-IR spektrumu incelendiğinde, 3646 cm-1’de O-

H gerilim titreşimi gözlenmiş olup, H2O molekülünden kaynaklandığı tahmin 

edilmektedir. Yaklaşık 1410 cm-1’de gözlenen pikin ise karakteristik C-O, C-

N ve C-C gerilme titreşimlerine ait olduğu düşünülmektedir. 

 

Yumurta Kabukları ve Deniz Kabukları SEM Analizi 

Yumurta kabuğu ve deniz kabuğu ürünlerinin farklı kısımlarından 

taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile gösterilmektedir. Yüzeyler düzgün 

ve parlak görünümlüdür. Çatlak, yarık ve oyuklara sahiptir. Optimum 

deniz kabugu_002_1
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kosullarda elde edilen Yumurta Kabuğu ve Deniz Kabuğu ürünlerinin SEM 

görüntüleri sırasıyla Şekil 4 ve Şekil 5’te verilmektedir. 

 

 

Şekil 4. Yumurta kabuğu için SEM görüntüsü 

 

 

Şekil 5. Deniz Kabuğu için SEM görüntüsü 

 

Yumurta Kabuğu ve Deniz Kabuğu için TGA-FT-IR Analizi 

Yumurta kabuğu ve deniz kabuğu ürünlerin yapısının aydınlatılması 

amacıyla TGA-FT-IR yöntemi kullanılarak ısıl bozunma sırasında oluşan 

uçucu ürünler belirlenmeye çalışılmıştır. 
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Şekil 6. ÜrünlerinTGA-FT-IR spektrumları: (a) YK (b) DK 

 

 

Şekil 7.TGA-FTIR spektrumları: (a) YK (b) DK 
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4.2. Elde Edilen Biyodizel Ürününün FT-IR Analizleri 

Yumurta kabuğu katalizörü-atık yağ ve yumurta kabuğu katalizörü-yağ 

kullanılarak sentezlenen biyodizel örneğinin FT-IR spektrumu Şekil 8 ve 

Şekil 9’da görülmektedir. 

 

Şekil 8. Yumurta Kabuğu ve atık yağ eşliğinde üretilen biyodizelin FT-IR 

spektrumu 

 

Biyodizel sıvı ürünlerine ait FT-IR spektrumları incelendiğinde, birçok 

fonksiyonel gruba sahip oldukları görülmektedir. 3327 cm-1aralığında 

gözlenen geniş ve yaygın –OH gerilim titreşimleri ile hidroksil gruplarının, 

2924-2854 cm-1 arasında görülen gerilim titreşimleri ile alifatik hidrojenlerin 

(C-H) varlığı görülmüştür. 1650-1741 cm-1 gözlenen titreşimler ise C=O 

bağlarına aittir ve keton veya aldehitlerin varlığını göstermiştir. 1590, 1510, 

1460 ve 1360 cm-1 civarında gözlenen pikler C-O, C-N ve C-C gerilme 

titreşimlerine aittir. 
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Şekil 9. Yumurta Kabuğu katalizörü ve yağ eşliğinde üretilen biyodizelin FT-IR 

görüntüsü 

 

Biyodizel sıvı ürünlerine ait FT-IR spektrumları incelendiğinde 3349 

cm-1’de görülen yayvan titreşim piki ise suya ait O-H gerilme titreşimidir. 

3008-2853 cm-1 arasında gözlenen pikler alifatik hidrokarbonlara ait C-H 

gerilme titreşimleridir. Spektrumda C=O asimetrik gerilme titreşimine ait 

şiddetli pik yaklaşık 1743 cm-1’de görülmektedir. 1458-1377 cm-1 arasında 

gözlenen pikler ise alifatik hidrokarbonlara ait C-H eğilme titreşimi olduğunu 

göstermektedir. Yaklaşık 1300 cm-1’de karakteristik C-O, C-N ve C-C gerilme 

titreşimlerine ait olan şiddetli pikler gözlenmektedir. 

 

Deniz kabuğu katalizörü-metanol-atık yağ ve yumurta kabuğu 

katalizörü-metanol-yağ kullanılarak elde edilen biyodizel örneklerinin FT-IR 

spektrumları Şekil 10 ve Şekil 11’de görülmektedir. 
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Şekil 10. Deniz Kabuğu katalizörü ve atık yağ eşliğinde üretilen biyodizelin FTIR 

görüntüsü 

 

Deniz kabuğu katalizörü-atık yağ ürünlerine ait FT-IR spektrumları 

incelendiğinde 3352 cm-1’de görülen yayvan titreşim piki ise suya ait O-H 

gerilme titreşimidir. 3007-2853 cm-1 arasında gözlenen pikler alifatik 

hidrokarbonlara ait C-H gerilme titreşimleridir. Spektrumda C=O asimetrik 

gerilme titreşimine ait şiddetli pik yaklaşık 1743 cm-1’de görülmektedir. 1458-

1377 cm-1 arasında gözlenen pikler ise alifatik hidrokarbonlara ait C-H eğilme 

titreşimi olduğunu göstermektedir. Yaklaşık 1300 cm-1’de karakteristik C-O, 

C-N ve C-C gerilme titreşimlerine ait olan şiddetli pikler gözlenmektedir. 

 

 

Şekil 11. Deniz Kabuğu katalizörü ve yağ eşliğinde üretilen biyodizelin FT-IR 

görüntüsü 
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Deniz kabuğu katalizörü-yağ sıvı ürünlerine ait FT-IR spektrumları 

incelendiğinde 3324 cm-1’de görülen yayvan titreşim piki ise suya ait O-H 

gerilme titreşimidir. 2944-2832 cm-1 arasında gözlenen pikler alifatik 

hidrokarbonlara ait C-H gerilme titreşimleridir. Spektrumda C=O asimetrik 

gerilme titreşimine ait şiddetli pik yaklaşık 1655 cm-1’de görülmektedir. 1449 

cm-1 arasında gözlenen pikler ise alifatik hidrokarbonlara ait C-H eğilme 

titreşimi olduğunu göstermektedir. Yaklaşık 1300 cm-1’de karakteristik C-O, 

C-N ve C-C gerilme titreşimlerine ait olan şiddetli pikler gözlenmektedir. 

Biyodizel Ürününün GC-FID Analizleri 

Yumurta kabuğu, deniz kabuğu, yağ, atık yağ ve metanol kullanılarak 

elde edilen biyodizel örneklerinin GC-FID kullanılarak elde edilen 

kromatogram analizleri yapılabilmektedir. 

 

 

Şekil 11. Atık yağ-Methanol-Deniz kabuğu karışımı ile Biyodizel ürünün GC-FID 

kromatogramları 
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Şekil 12. Atık yağ-Methanol-Yumurta kabuğu karışımı ile Biyodizel ürünün GC-

FID kromatogramları 

 

Şekil 13. Yağ-Methanol-Deniz kabuğu karışımı ile Biyodizel ürünün GC-FID 

kromatogramları 

 



211 | TEMİZ ENERJİYE GENEL BAKIŞ  

 

 

Şekil 14.Yağ-Methanol-Yumurta kabuğu karışımı ile Biyodizel ürünün GC-FID 

kromatogramları 

 

Yağ-methanol-yumurta kabuğu, Atık yağ-methanol-yumurta kabuğu, 

Yağ-methanol-deniz kabuğu, Atık yağ-methanol-deniz kabuğu karışımlarına 

ait GC kromaotogramları ile biyodizel örneğine ait GC kromogratamı 

arasındaki piklerin kıyası Şekil 11, Şekil 12, Şekil 13, Şekil 14’te 

gösterilmiştir. Kromatogramları incelendiğinde Atık yağ – metanol-deniz 

kabuğunu karışımına ait pikler ile biyodizel piklerinin daha fazla uyuştuğu 

gözlenebilmektedir. 

 

SONUÇLAR 

Bu çalışmada; dizel yakıt özelliklerine yakın, temiz, ucuz alternatif bir 

yakıt olan biyodizel üretiminin bitkisel yağ (ayçiçek yağı) ve atık yağ 

kullanılarak elde edilmesi amaçlanmıştır ve elde edilen ürünün standartlara 

uygunluğunun incelenmiştir. Yumurta kabuğu ve deniz kabuğunun katalizör 

olarak kullanılması sonucu elde edilen biyodizel ürünün aynı 

karakterizasyona sahip olduğu FTIR spektrumlarında görülmektedir. Yağ-
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methanol-yumurta kabuğu, Atık yağ-methanol-yumurta kabuğu, Yağ-

methanol-deniz kabuğu, Atık yağ-methanol-deniz kabuğu proseslerinden elde 

edilen biyodizel ürünün GC-FID kromatogramları da ürünün literatürdeki 

biyodizel yapısıyla uyumlu olduğunu desteklemiştir. Ucuz ve kolay elde 

edilebilir bu tür doğal katalizörlerin başarılı bir şekilde kullanılabileceğini 

gösteren çalışma ürünün saflaştırılması aşaması ile güçlendirilebilir. 
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1. Giriş 

Dünya nüfusunun sürekli artış sağlaması buna ek olarak ve Sera 

Gazlarının azaltılması için yapılan çalışmalarda standart yakıtlar yerine 

alternatif enerji kaynağı olarak biyodizel çok önemli bir yere sahiptir [1]. 

Güvenilir bir enerji olması ve ekonomik yönden ucuz olması, biyodizelin diğer 

alternatif yakıtlara potansiyelinin en önemli faydalarıdır [2]. Biyodizelin bu 

yöndeki faydalarıyla beraber minimum karbonmonoksit, hidrokarbon ve 

partikül madde emisyonu sağlanması çevre dostu olduğunun en önemli bir 

göstergesidir [3]. İnsan sağlığı açısından da diğer yakıt türlerine göre az toksik 

oranına sahip olması ve basit kimyasal işlemler ile üretim kolaylığı ve çevrede 

bulunan yemeklik yağ, yemeklik olmayan yağ, atık yemeklik yağ, hayvansal 

katı yağ, mikrobiyal yağ ve alglerden elde edilmektedir.  

Biyodizel üretimi farklı metotlarla kullanılarak elde edilebilmektedir. 

Başlıca metotlar şunlardır: süperkritik sıvı yöntemini, emülsifikasyonu, pirolizi 

ve trans-esterleştirme vb. Transesterifikasyon metodu çok yaygın olmakla 

beraber üretim basitliği ve verimlilik açısından diğer metotlara göre avantajlar 

sağlamaktadır [4]. Transesterifikasyon metoduyla beraber bazı katalizörler de 

eklenerek üretim metodu zenginleşebilmektedir: NaOH veya KOH [5]. Daha 

sonra, transesterifikasyon işleminin bir neticeside biyodizel ile beraber gliserol 

üretimi yapılabilmektedir [6]. 

Oksidasyon kararlılığı sürdürebilmek için hem yakıt uyumluluğunun 

hem de depolama kapasitesinin belirli standartlarda olması gerekir. Bu nedenle, 

Biyodizelin, dizel yakıta göre oksidasyonu daha yüksektir. Oksidayson 

kararlılığında ki problem hem kümülatif birikime (çözünmeyen zamklar) hem 

de filtrelerde tıkanma veya tıkanmaya neden olmaktadır [7]. 

Bu gibi dezavantajların ortadan kalkması için doğal veya sentetik 

antioksidanlar kullanılarak, bozunma reaksiyonlarının hızını en aza indirmek 
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ve oksidasyon kararlılığı artırmak için kullanılır [8]. Bu çalışmada; biyodizel 

hakkında bilgilendirme verildikten sonra oksidasyon mekanizması hakkında 

açıklamalar yapılarak oksidasyon kararlılığını ölçmek için kullanılan testler 

üzerinde bilgilendirme yapılarak en sonunda da özellikle doğal antioksidanlar 

üzerinde durulacaktır.  

2. Biyodizel kaynakları 

Biyodizel için ham madde bulunması hem yöresel hem de kültürel olarak 

çok yaygın olup başlıca kaynakları şunlardır: zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, 

soya fasulyesi yağı, hardal yağı, kolza yağı, mısır yağı, hurma yağı, pirinç yağı 

vb. gibi hammedeler biyodizel üretmek için kullanılabilmektedir [9]. Fakat bazı 

bölgelerde sınırlı ekim alanları, sınırlı çevre koşullarına uyum sağlayan bitkiler 

ve yüksek fiyatlar dolayı biyodizel üretiminin başlıca sakıncaları meydana 

gelebilmektedir. Dolayısıyla, biyodizel üretimi için alternatif kaynak arayışına 

gidilme durumu oluşmaktadır [10–12]. 

Başlıca biyodizel kaynakları yanında özellikle Türkiye’de aspir 

(Carthamus tinctorius L.) daha geniş ticari ölçeğe sahiptir [13]. Ayrıca, Doğal 

zeytinyağı ve atık yemeklik yağlarda yaygın olarak Biyodizel üretimi içinde 

kullanılabilmektedir [14].  

3. Otooksidasyon Mekanizması 

Çift bağların bulunduğu serbest radikal mekanizmasın doymamış 

lipitlerin oksijenle reaksiyona girmesi sonucu otooksidasyon gerçekleşir [28]. 

Bir yağ asidi zincirinin oksidasyonu, birden fazla kompleks yapılara ve uzun 

bir sürece sahip çeşitli mekanizmalardır. Yağ asidi zincirinin doymamışlığı ile 

moleküldeki çift bağların varlığıyla, özellikle hava/suya maruz kaldığında 

biyodizelin kolayca oksitlenmesine neden olmaktadır. Oksijenin yüksek 

düzeyde potansiyel reaktiviteye yol açmasıyla yağ asitlerinin çift bağ 
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oluşumunu artırmaktadır.  Çift bağlar, güçlü bir simetri sigma bağıyla beraber 

bir pi bağına sahiptirler. Pi bağlarının zayıflamasıyla ve enerjisinin düşmesiyle 

doymamış bileşikler daha aktif hale gelirler. Bu nedenle, yağ asidindeki çift 

bağların sayısı ve oksitlenme eğilimi arasında doğrudan bir ilişki 

bulunmaktadır [15]. 

Kararsız alilik hidro-peroksitler ise, birincil oksidasyonda oluşan ilk çift 

bağlardır. Bu kararsızlık neticesinde, kolaylıkla ikincil oksidasyonda meydana 

gelmektedir [16]. Yağ asidinin metil-ester ile oto-oksidasyonu ile serbest 

radikal zincir reaksiyon meydana gelmekte ve başlangıç, yayılma ve 

sonlandırma, zincirleme reaksiyonlarının ilerlediği üç adımdan meydana 

gelmektedir [17]. 

Ana oksidasyon reaksiyonları üç temel başlıkta sınıflanmaktadır. Birincil 

reaksiyonda hidrojenin karbondan uzaklaştırılarak serbest karbon radikalinin 

elde edilmesi sağlanmaktadır.  

RH + I*→R*+IH (I* Başlangıç Radikal)     (1) 

İkincisi, yeni karbon serbest radikalinin daha sonra diatomik oksijen ile 

reaksiyona girerek yayılmanın döngülerinin sürdürülmesidir. 

R*+O2→ROO* (ROO*- Peroksit Radikal)     (2) 

ROO *→ROOH + R*       (3)  

Üçüncüsü, zincirleme reaksiyon ile sonlandırma olup, iki serbest 

radikalin reaksiyona girerek sabit ürün elde ederek sona erer. 

R*+R*→R-R         (4)  

ROO*+ROO*→Sabit Ürün      (5) 
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Normal olarak, serbest oksijen radikalleri, otooksidasyon 

reaksiyonlarında radyolitik olarak üretilir. Bu serbest radikaller kolayca bir 

hidrokarbon zincirinden hidrojen atomu reaksiyona girerek polimerizasyona 

yol açar. Bu otooksidasyon işlemi sıcaklığa, ışık radyasyon yoğunluğuna, doğal 

olarak oluşan antioksidanların varlığı, doğal olarak antioksidan oluşumunu 

sağlarken, doymamış moleküllerin derecesi, oksijenli kısımlar, metalik 

kalıntılar ve diğerleri [18,19]. 

Hidroperoksitler ikinci derece oksidayson için aldehitler türlerine 

dönüşmek için formik asit, alifatik ile birlikte propanaller, heksenaller ve 

heptenaller alkoller ve format esterler parçalanarlar. Biyodizel asitliği, daha 

kısa zincirli yağ asitlerinin oluşumu nedeniyle artar. Oksidasyon tepki süresinin 

bitmesiyle reaktif bölgeler veya mevcut oksijen tamamen tüketilir. 

Gecikme süresinde ki periyot, oksidasyonun başlangıcından oksidasyon 

hızının aniden artmasının zamanlanmasına indüksiyon periyodu (IP) olarak 

adlandırılır [18]. 

Oksidatif kararlılık, katı ve sıvı yağların oksidasyona karşı direncinin 

ölçüsü olarak bilinir. Biyodizelin oksidatif stabilitesi bazı faktörden 

etkilenebilir: ultraviyole radyasyona maruz kalma, ağır metal kirliliği ve 

sıcaklık yükselmesi gibi. Doğal ve sentetik antioksidanlar eklendiğinde 

oksidasyon stabilitesini arttırır. Antioksidan kullanımının yanı sıra, biyodizelin 

oksidatif stabilitesinin hidrojenasyon veya transizomerizasyon yoluyla orijinal 

çift bağların yağ asidi metil esterlerinin (YAME) Cis konfigürasyonuyla 

yapısal olarak modifiye edilmesiyle artar. Cis'ten trans konfigürasyonundan 

YAME transformasyonuna, biyodizelin kararlılığını artarak trans yağ asitleri 

cis yağ asitlerinden daha düşük reaktiviteye sahip olur [20]. 
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3. Oksidatif Stabilite Ölçümü İçin Standartlar ve Yöntemler 

3.1. Biyodizel Standartları 

İlk geçici Amerikan Test ve Malzeme Derneği (ASTM) standardı 

(ASTM-D6751) 2002 yılında biyodizel için tanıtıldı. ASTM-D6751, iki 

dereceli biyodizel karışımının özelliklerini tanımlar. Derece 1B, 

monogliseritler ve soğuk sıvıların filtrelenmesi için düzenlenmiş, oysa 2B 

derecesi daha önce biyodizel için tanımlanan standart olarak bilinir. 

Başlangıçta, sadece biyodizel karışımı için hazırlanan şartname ve bütün araç 

yakıtları için hazırlanmamıştır. 2008 yılında biyodizel için hazırlanan 

şartnamede %5 biyodizel (B5) karışımlı yakıta (ASTM D975) izin verecek 

şekilde modifiye edilmiştir. Akabinde, biyodizel karışım oranı %20'ye kadar 

çıkarılmıştır (ASTM-D7467). Avrupa'da ilk biyodizel standardı (EN14214), 

2003 yılında yağ asidi metil esteri için kabul edilmiştir [21].  

ASTM'nin aksine, Avrupa standardı yakıta karıptırılmamış biyodizel için 

yapılmıştır. EN 590:2004 ve EN 590:2009, biyodizeldeki YAME içeriğine 

sırasıyla %5 ve %7'ye kadar izin verilmiştir. EN 16709, B20 ve B30 

karışımlarının kullanımına izin verilmiştir [22]. EN 14214 şartlarına göre, 

biyodizelin kalitesi rancimat yöntemiyle damıtma ve iletkenliğin 

kombinasyonuna dayanımına göre belirlenir. Bu yöntem yaygın olarak 

kullanılmasına rağmen sınırlılıklarıyla beraber uçucu olmayan oksitlenmiş 

ürünler için belirlenmemiştir [23]. Amerika standartları ASTM-D4625 ve 

ASTM-D2274, toplam asit sayısını ve kinematik viskoziteye bağlı olarak 

Biyodizelin depolama kararlılığını 40 oC tanımlar. ASTM 6428, biyodizelin 

kalitesini yansıma ölçümü standartlarına göre ağıdakilere dayalı olarak ölçer 

[24]. Hem Amerika hem de EN standartlarının biyodizel standartlarının 

geliştirilmesi diğer ülkeler içinde başlangıç noktası olmuştur. 
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Oksidasyon reaksiyonu genellikle periyodik olarak yavaş ilerleme ile 

daha hızlı süreçler arasındaki geçişin zincirleme reaksiyon dizisinin kararlılığı 

olarak adlandırılır. Biyodizelde antioksidanın etkinliği belirlemek için 

otooksidasyonu kontrol etmede kullanılan birkaç yöntem vardır. Çeşitli 

antioksidanların biyodizelin stabilize edilmesi üzerindeki etkisi böylece çeşitli 

modlar kullanılarak yapılır. Farklı parametrelerin doğru antioksidan 

karışımların oranı, antioksidanın etkinliği, ve optimum sıcaklık artışıyla 

antioksidanın etkinliği biyodizelde, tespit edilir [21]. 

3.2. Rancimat Testi (EN14112) 

Katı ve sıvı yağların oksidatif stabilites belirlemede en güvenilir 

yöntemlerden biri de Rancimat yöntemidir. Amerika Yağ ve İlaç Derneği 

(AYİD), oksidatif kararlılığı tespit edilmesi için bu yöntemi resmi olarak 

kullanıyor. Rancimat yöntemi, YAME'lerin oksidatif stabilitesini belirlemek 

için hızlandırılmış bir oksidasyon testidir. Bu test yükselen bir sıcaklıkla ve 

numunenin hava akımına maruz bırakılmasıyla oksidasyona meydana gelir 

(Şekil 1 a,b) [21]. 

 
Şekil 1. Şematik gösterim (a) Rancimat cihazının birleşenleri ve (b) İndüksiyon 

periyotun tipik eğrisi [21]. 
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Numune yüksek sıcaklığa tabi tutularak ardından havaya tabi tutularak 

oksidasyon sürecini başlatılmıştır. Peroksitler, birincil oksidasyonların sonucu 

oluşur. İkincil oksidasyon üretmek için, düşük moleküler ağırlıklı organik 

asitler gibi ürünler, peroksitler tamamen parçalanır. Bazı gazlar damıtılmış 

sudan salınarak geçmesi kaçınılmaz bir durumdur. Tüp ile iletkenlik ölçümü 

yapılması için ölçüm cihazına bağlanır. Oksidasyon sonucu oluşan uçucu gazlar 

(formik asit, asetik asit vb.) suda emilir, iletkenliğin artmasından kaynaklanan 

bir durumdur. Bir oksidasyon eğri, bu iletkenliğin sürekli ölçülmesiyle elde 

edilebilir. İndüksiyon periyodu, zaman bağlı olarak ölçülerek, bükülmelerin 

oluşmasıyla iletkenlik eğrisi meydana gelir [35]. 

İletkenlik eğrisinde, oksidasyon prosesinin kademeli olarak 

ilerlediğinden dolayı başlangıçta geçen süre de yavaşça artar. İletkenlik 

okumalarında kademeli artış ile oksidasyon artışı üstel bir büyüme eğrisini 

temsil eder. Rancimat ekipmanındaki yazılım, bu yöntemi kullanarak IP'yi 

otomatik olarak kaydeder; antioksidanlar biyodizellerin üzerinde ki etkileri ve 

öz ömürlerini iyileştiren gelişimleri bu şekilde belirlenir. İndüksiyon zamanına 

bağlı olarak, antioksidanın verimliliği biyodizelin oksidasyonunu önlemede 

belirlenir. İndüksiyon süresi ne kadar uzun olursa, antioksidanın kapasitesi o 

kadar fazla olur [21]. 

Biyodizelin oksidatif kararlılığını arttırmak için Rancimant testi 

kullanılır. Bu teste numune ısı odasına yerleştirildikten sonra hava numune 

üzerine gönderilip 80 ◦C'ye kadar ısıtılır. İletekenlik hücresi yanma odasına 

yerleştirilerek ölçüm alınır. Numunede ki ısıl kararlılık sağlandıktan sonra 6 

saat boyunca 200 ◦C'de işlem sürdürülür. Rancimant uygulaması hassas ve basit 

ölçümler için kullanılır [25]. Bu yöntemdeki en önemli zorluk ise, numunenin 

diğer uçucu bileşiklerle karışımından kaçınılamamasıdır. 
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3.3. Floresan Spektroskopisi 

YAME Oksidasyon stabilitesini belirlemek için kullanılan başka yöntem 

ise floresan spektroskopisidir. Su banyosunda ısıya maruz kalan numune 

floresans spektroskopik çalışmalarında kullanıma hazırdır. Bu yöntemde, 

numunedeki oksidasyon ürünlerinin ve antioksidanların sayısı, uyarma ve 

emisyon profillerine göre bunların değişimleri ölçülür. Termal işlemden sonra 

Biyodizeldeki değişimi değerlendirmek için Fiziko-kimyasal metotlardan yeni 

teknik olan floresan kullanılabilir [26]. 

Kolza yağı metil esterin (KYME) oksidasyon bozunma hızının floresans 

tabanlı belirlenmesi tasarlanması ve kullanımı başarıyla sağlamıştır. Kolza 

yağında ki hidroperoksitlerin ve oligomerlerin varlığı metil esterlere bağlı 

olarak floresan ölçümüne dayalı metodun Rancimat yöntemi ile 

karşılaştırılmasına neden olmuştur [27]. Konsantrasyondaki keskin artış 

oligomerlerin yüzdesi, uyarma-emisyon matrisi (UEM) modeli 

değerlendirilerek belirlenmesiyle bir yaşlanma süresi oluşturduğu tespit edildi.  

Floresans sinyalleri (λex/λem) oligomerlere (440/505 nm) ve 

hidrodroperoksitlere (400/450 nm) bağlı olarak 6.8 saatte zor bir şekilde okside 

süresini artırmışlar. Bu bulgular, öncekilerle Rancimat ölçümü hemen hemen 

aynıydı.  Rancimat testinde gözlemlenen indüksiyon süresi ise 6.3 saattir. 

Floresans yöntemi, oksitlenmeyi doğrudan ölçmek için güçlü bir araç 

görevi görür. Fakat, Rancimat prosedürü dolaylı olarak iletkenlikteki artışa 

bağlı olarak oksitlenmiş ürünü ölçer [28]. Floresans yönteminin Rancimat'a 

göre, hassasiyetine, doğruluğuna ve taşınabilirlik açısından daha fazla 

avantajlıdır [29]. Bununla birlikte, floresan yöntemi daha detaylı inceleme daha 

fazla önem taşır.  
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UMF'de, farklı uyarma dalga boyundaki floresans verileri 

kaydedilmektedir. Uyarma ve emisyon dalga boyuna karşı floresan verilerinin 

çizimi yapılır. Herhangi bir florofor- floresans sinyallerinin parmak iziyle, 

konsantrasyon ve uyarma/emisyon dalga boylarına bağlı olarak çizilir. UMF 

spektroskopisi enstrümantal düzeyde kullanıcı dostu olması sayesinde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Henüz, UMF teknikleri için verileri doğru bir şekilde 

incelemek için uzmana ihtiyaç duyulduğu için birkaç sınırlama durumu 

oluşmaktadır [30]. 

3.4. Termogravimetrik Analiz ve Diferansiyel Termal Analiz 

(TGA/DTA) 

TGA/DTA, belirli çalışmalara göre biyodizelin oksidatif stabilitesini 

değerlendirebilen hassas ve yüksek hassasiyetli bir yöntemdir. Bu metotta, 

biyodizeldeki yağ stabilite indeksi ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi incelenmiştir 

[31]. Herhangi birinin parametre değişimi sıcaklık ile ölçülür. TGA termo-

oksidatif ve trigliseritlerin yüksek basınçlı oksidatif özelliklerini analiz eder. 

Ayrıca, yağın kristalleşme profili eğrisini de kaydeder. Numunenin bozunmaya 

karşı direncinin termal-oksidatifi izlenmesi, TGA analizinde çok önemlidir. 

Bileşiğin kimyasal yapısı termal kararlılığı belirler. Genel olarak, doymuş yağ 

asitlerinin sahip olduğu termal kararlılık doymamış yağ asitlerinden daha 

fazladır [25]. 

TGA'da, numune bir sıcaklık rampası oluşuncaya kadar sürekli olarak 

ısıtılır ve maddenin ağırlığındaki değişiklik, bir fonksiyonu olarak sıcaklık veya 

zamana göre ölçülür (Şekil 2). Ağırlık değişiminin sıcaklığa karşı grafiği, 

grafiksel olarak göstermektedir. Bu grafiğin adı termogram veya 

termogravimetrik analizdir. Bir bileşiğin termal olarak ayrışması uçuculuğu bu 

şekilde sağlanır. Saf bir bileşik veya bir karışım üzerinde TGA’da çalışma 

yapılabilir [21]. 
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Şekil 2. TGA Analizi. 

 

Biyodizel mono alkil esterlerin bir karışımı olmasına rağmen, bir çok 

grafikte belirlenen sıcaklık aralığına yakın ayrışır. Bu gerçek, biyodizel ve 

kirleticileri arasındaki farklılaşmaya bağlanabilir [32]. 

Şekil 2'de gösterildiği gibi, numune bir fırına veya etüve yerleştirilir. 

Sıcaklık artış veya azalmayı ölçmek için bir termokupl kullanılır. İstenmeyen 

gazları temizlemek için genellikle inert bir gaz kullanılıp atmosfere atılır. 

Ağırlık ölçümü için boş nokta bakiyesi genellikle kullanılır. Ağırlık 

değiştiğinde denge bozulup, biraz sapma gösterir. Eski haline getirmek için 

gereken geri yükleme kuvvetiyle orijinal konumuna, ağırlıktaki değişiklikle 

doğru orantılı olacak şekilde getirilir. Sonuçta üretilen sinyal kaydedilir. 

Modern bir ısıl balansı ile  tamamen sıcaklık kontrollü sağlanır ve çok çeşitli 

ısıtmaya izin verilebilir; ısıtma, soğutma ve izotermal modları gibi. Ayrıca 

atmosfer koşulları da otomatik olarak da kontrol edilir [21]. 

Numune ve referans arasındaki sıcaklık farkı aynı ısıtma koşulları 

altındaki malzeme sürekliliği sıcaklık veya zamanın bir fonksiyonu olarak 

(DTA) da kaydedilir. Böylece emilen veya yayılan ısı sistem tarafından ölçülür. 

Bir diferansiyel termogram, tepe noktaları ve tepe noktalarına bağlı sıfırın 
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üzerinde karşılık gelen yanma, adsorpsiyon vb. gibi ekzotermik 

değişikliklerinde gösterir. Ayrıca sıfırın altında absorpsiyon, süblimasyon, 

desorpsiyon, buharlaşma vb. gibi endotermik değişiklikleri gösterir [21]. 

3.5. Işık Yansıtma Yöntemi (ASTM D6468) 

Bir malzemenin yüzeyinin yansıması, yayılan enerjiyi etkinliğinin 

yansımasını olarak tanımlanır. Elektromanyetik güç olay fraksiyonun bir ara 

yüzde yansımasıyla üretilen enerjiyi temsil eder. Dalga boyuna karşı yansıma 

grafiğine yansıma spektrumu denir. Bu yöntemde numune tüpleri hava 

temasıyla yaklaşık 90 veya 180 dakika bırakılırken 150 oC sıcaklığa maruz 

kalırlar. Daha sonra, soğutma ve filtrelemeden sonra uygun enerji değerlerini 

gösterir. Filtrelenebilir çözünmez kalıntı renkleri yansıtma ölçümler bulgularını 

etkileyebilirken ve bu nedenle ölçüm hata ihtimalleri oluşmaktadır. Bu nedenle, 

bu yöntem % 100 doğruluk için benimsenmemiştir. Bu metot, kalıntıları fazla 

olan yağlar ve parlama noktası <38 oC olan yakıtlar için bu analiz önerilmez 

[25]. 

3.6. Gravimetrik Analiz 

Damıtılmış yakıt, gravimetrik analizinde kullanan oksidatif stabilite 

metodolojine uygun olarak kullanılmaktadır. Herhangi bir biyodizelin 

çözünmeyen sedimentasyon ve polimerizasyon özellikleri, gravimetrik 

analizde ölçülebilir. Biyodizel, 95 oC, 16 saat boyunca numunesi ısıtılarak, 

havanın 3 litre/saat hızında tahliye edilmesiyle gerçekleşir. Termal oksidasyon 

üzerine, ortaya çıkan çözünmeyen tortular filtrelenir. Üçlü çözücü toluen, 

aseton ve metanol içerip, hassasiyetli bir şekilde karışım tortuları tamamen 

çözmek için kullanılır. Çözünür polimerleri çökeltmek için, izo-oktan daha 

fazla doğruluk sağlar. Kontrollü deneme deneylerinde oluşan çözünmez 

farklılık kalıntı miktarlılarında oksidatif stabilite alakalıdır. Işık yansıtma 
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yöntemine benzer şekilde, gravimetrik analizde, yakıtlar artık yağlara nispeten 

daha yüksek miktarda benzer sınırlamalara sahiptir [25]. 

3.7. Aktif Oksijen Yöntemi (AOY) 

Peroksit Değer (PD) ölçümünde kullanılan görevsel ilkeye bağlıdır ki, 

PD yöntemi olarak da adlandırılır. Biyodizel numunesi sabit bir sıcaklıkta 

ısıtmadan sonra havanın belirli bir hızda boşaltılmasıyla istenilen duruma 

ulaşınca gereken süre için diferansiyel süre süresini vererek peroksiti sağlar. 

Peroksitler kararsız olduğundan ve hızlı bozunmaya uğradığından; bu analizin 

tekrarlanabilirliği zayıftır. Bu nedenle, AOY biyoyakıt analizinde en az etkili 

yöntem olarak kabul edilmiştir [33]. Ayrıca PD ölçümü, oksidasyon kararlılığı 

üzerinde kontrol sağlamak için uygun olmayan bir yöntem haline gelir. AOY 

sınırlamaları şunlara bağlanabilir: 

Daha zor laboratuvar işlemleri, klorlu solventlerin aşırı kullanımı ve 

tutarsız performans [25]. 

3.8. Jet Yakıtı Termal Oksidasyon Test Cihazı (JYTOC) 

Havacılık gazı türbinlerinde ki yakıtı daha yüksek bir sıcaklıkta termal 

oksidasyon stabilitesini belirlemek için standart bir yöntem olan JYTOC 

önemli ölçüde literatürde yer edinir. Burada, maruz kalma koşullarını simüle 

eden test yakıtı, gaz türbini sisteminin etkinliği test eder. Belirgin bir avantaj 

ise sıvı yakıt ısıtılmış bir yüzeyle temas ettiğinde oluşan birikintilerin düzeyini 

ölçmek için kullanılabilir olmasıdır [25]. Bu yöntemde, yakıt bir ısıtıcıdan sabit 

bir debi ile geçer ve paslanmaz çelik filtre, yakıtta bulunan bozulmuş ürünleri 

yakalar [33]. Birikmiş bozunma ürünlerinin sayısı, elipsometri yöntemi ile 

ölçülür. Bu yöntem filmin kalınlığını optik olarak belirler [25]. Şu anda, bu 

testin çok az verisi olduğundan dolayı daha ileriki çalışmalar doğruluğu ve 

yeterliliği ancak tespit edilebilecektir. 
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3.9. Diğer Metotlar 

Ayrıca, birçok değiştirilmiş yöntemle taratılmış oksidatif stabilitenin 

transesterifikasyon yoluyla metil ester özellikleri ve oksidatif stabilite ile 

ilişkisi de savunulmuştur [34]. Buna rağmen, biyodizel oksidatif stabiliteyi 

arttırmak için yeni metodolojilerde araştırmaktadır. Yüksek Sıcaklık Kararlılığı 

yağ asidi bileşimi ile birlikte oksidatif stabilite ile 1300C izoterminde üst 

boşlukta oksijen konsantrasyonunun optik olarak algılanmasıyla tespit 

edilebilir [35]. Foto termal analiz yöntemi, biyodizel özelliklerinin karakterize 

edilmesinde yeni bir yaklaşım haline gelmiştir. Yakıt karışım seviyesi doğrudan 

termal lens spektroskopisi ve fotopiro elektrik teknikleri ile etkin bir şekilde 

incelenir. Bunlar ışınımsız deeksitasyon işlemidir ki gelen radyasyonun bir 

yüzey üzerindeki termal etkisi izlenir. Sıcaklık artışı, yüzey deformasyon, 

kızılötesi radyasyon ve kırılma indisi gradyanları gibi yakıt özellikleri 

termofiziksel özelliklerdeki değişim ile İlişkilidir [36]. 

4. Antioksidanlar 

Antioksidan ilavesi, etkili bir yükseltme modu olarak oksidatif stabilite 

mekanizmalarını ve biyodizellerin NOx emisyonlarını azaltmasında önemli bir 

yere sahiptir [37]. Antioksidanlar sekonder ürünlerin oluşumunu substratların 

oto-oksidasyonunu engelleyerek geciktirip kontrol eder. Birincil 

antioksidanlar, serbest radikal sonlandırıcılardır ve aynı zamanda zincir kırıcı 

olarak da adlandırılırlar. İkincil antioksidanlar hidroperoksit ayrıştırıcılarıdır. 

Termodinamiksel olarak, yüksek enerjili lipid radikalleri birincil 

antioksidanlarla reaksiyona girmeleri üzerine daha kararlı ürünler olarak 

dönüştürülür. Bir hidrojen atomunun bir peroksil serbest radikal ROO*'ya 

baskınlığıyla, birincil olan antioksidanlar yayılma reaksiyonunu yavaşlatır veya 

durdurur. Çoğunlukla, birincil antioksidanlar, hidrojenin aktif OH veya NH 

gruplarına serbest radikaller bağışlar [38]. İkame edilmiş fenol ve tiyofenol 
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bileşikleri en sık kullanılan birincil antioksidanlardır. Bu sınıfta ayrıca 

tokoferoller ve flavonoidler gibi doğal antioksidanları da içerir. İkincil 

antioksidanlar, etkili ayrışma için hidroperoksitlere, zincir başlatma reaksiyon 

hızını engellenmesine neden olur [7]. 

Antioksidanlar, biyodizel bozunmasını önemli ölçüde yavaşlatan bir 

işlemdir. Serbest radikal sonlandırıcılarda bulunan oldukça kararsız 

hidrojen,lipid oksidasyon reaksiyonuna müdahale eden peroksil serbest 

radikaline bağışlanmıştır: 

ROO*+XH→ROOH + X*                                                              (6)  

RO*+XH→ROH + X*                                                                    (7)  

ROO*+X*→ROOX                                                                         (8)  

RO*+X*→ROX                                                                               (9) 

 

Bu reaksiyonların ekzotermik ve aktivasyon enerjisinin artmasıyla ‘XH’ 

ve ‘RH’ bağlarının ayrışmasının artışıyla sağlanır. Sonuç olarak, ‘XH’ bağ 

mukavetinin azalmasıyla, antioksidan etkisinin azalmasını sağlar. O-H 

bağlarının yapıdaki etkinliklerinin güçlendirilmesiyle antioksidantı etkiler. O-

H bağlarının 3’ ve 4’ pozisyonlarında ki çok zayıf olmasından dolayı, serbest 

radikallerle reaksiyona girmeleri çok önemli bir durumdur. Antioksidant 

aktivitesi O-H bağlarının ayrılma enerjisinde (BAE) tahmin edilebilir. BAE 

değeri antioksidantlarda düşük olması antioksidant aktivitesini güçlendirir [21].  

Tablo 1’de fizikokimyasal özelliklerin çeşitli antioksidantlarla değişimi 

gösterilmiştir. Antioksidant potansiyeli, oksidasyon kararlılığının daha etkin 

olması moleküler ağırlığa bağlıdır. Antioksidantın düşük moleküler ağırlığıyla 

daha iyi antioksidant özelliği sağlmaktadır. Düşük moleküler ağırlığıyla 

antioksidantın serbestçe biyodizel ağırlığında nüfuz eder. Bu durum 

antioksidantın radikal formasyonu engellediği gibi daha biyodizelin 
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korunmasında büyük bir başlangıç sağlar.  Bu durum uzun süreli biyodizelin 

muhafaza edilmesini sağlar. Bunlara rağmen yüksek moleküler ağırlığı 

antioksidant daha düşük mobilize durumu oluşturmaktadır [7]. 

Doğal ve Sentetik antioksidantlar olarak ikiye ayrılırlar. Doğal 

antioksidantlara örnek olarak verilebilir: sarmısak asiti<sinerjik asit< ellagic 

asit< vanilic asit< ferulic asit gibi [38].  

Tablo 1 Değişik antioksidantların termo-fiziksel özellikleri  

(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov). 

 

n.a:  Not available. 

Sl. 

no 

Name PubChe
m 

CID 

Molecular 

Formula: 

Molecular 

Weight: (g/ 

Number of 

hydrogen 

Number of 

hydrogen 

Bond 

Flash 

Point, 

    mol) Bond  Donor Acceptor ◦ C 

1 1,4-Dihydroxyanthraquinone 6688 C14H8O4 240.21 2 4 222 

2 2,2,4-Trimethyl-1,2- 8981 C12H15N 173.25 1 1 101 

 dihydroquinoline       

3 2,2′ -Methylenebis(4-methyl-6- 8398 C23H32O2 340.5 2 2 185 

 tert-butylphenol)       

4 2,4,6-Tris-isopropylbenzoic acid 359333 C15H26N2O

2S 

298.4 2 4 121.5 

 hydrazide       

5 2,5-Di-tert-butylhydroquinone 2374 C14H22O2 222.32 2 2 216 

6 2,6-DI-Tert-butylphenol 31405 C14H22O 206.32 1 1 118 

7 2-Ethylhexyl nitrate 62823 C8H17NO3 175.23 0 3 76 

8 2-Tert-Butyl-4-hydroxyanisole 6932 C11H16O2 180.24 1 2 110 

9 3,3′ ,5,5′ -Tetramethoxy (1,1′ - 256604 C16H18O6 306.31 2 6 160 

 biphenyl)-4,4′ -diol       

10 4,4′ -Dioctyldiphenylamine 7569 C28H43N 393.6 1 1 213 

11 4-Octyl-N-phenylaniline 61335 C20H27N 281.4 1 1 213 

12 Ascorbylpalmitate 546806
60 

C22H38O7 414.5 3 7 178.1 

13 Butylatedhydroxytoluene 31404 C15H24O 220.35 1 1 127 

14 Butylhydroxyanisole 24667 C22H32O4 360.5 2 4 130 

15 Gallic  acid 370 C7H6O5 170.12 4 5 n.a 

16 L-Ascorbic Acid 546700
67 

C6H8O6 176.12 4 6 n.a 

17 Methyl gallate 7428 C8H8O5 184.15 3 5 190.8 

18 N,N′ -Diphenyl-p- 6319 C18H16N2 260.3 2 2 297 

 phenylenediamine       

19 N,N′ -Di-sec-butyl-p- 7589 C14H24N2 220.35 2 2 132 

 phenylenediamine       

20 N-Isopropyl-N′ -phenyl-p- 7573 C15H18N2 226.32 2 2 150 

 phenylenediamine       

21 Octylgallate 61253 C15H22O5 282.33 3 5 177.1 

22 Pentaerythritoltetrakis (3,5-di- 64819 C73H108O1

2 

1177.6 4 12 297 

 tert-butyl-4-hydroxyhydro       

 cinnamate)       

23 p-Phenylenediamine 7814 C6H8N2 108.14 2 2 156 

24 Propyl gallate 4947 C10H12O5 212.2 3 5 n.a 

25 Pyrogallol 1057 C6H6O3 126.11 3 3 328 

26 Tert-Butylhydroquinone 16043 C10H14O2 166.22 2 2 171 

27 Tetra ethylenepentamine 8197 C8H23N5 189.3 5 5 163 

28 Tris (nonylphenyl) phosphite 85595 C45H69O3P 689 0 3 207 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
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5.1. Doğal Antioksidanlar 

Sıvı ve katı yağlardaki antioksidanların kaynağı arttırılmış fenolik 

içeriğe sahip bitki materyallerinden oluşur. Genel olarak bitkisel yağlar 

tokoferoller ve tokotrienoller gibi doğal antioksidanlar açısından zengindir. 

Bitkiler, asit yağları açısından doğal oksidasyonu sağlamada büyük potansiyele 

sahiptirler. Trans-esterleştirme sırasında veya arıtma işleminde çoğu 

antioksidanlar azalabilir veya yok olabilir. Biyodizeller ise daha doğal 

antioksidanlar içeren ve daha iyi kararlık sunan rafine edilmemiş bitkisel 

yağlardan yapılır, ancak pratik kullanım için sınırlamalar oluşturan yakıt 

kriterlerinden yoksundur [7]. 

Doğal bir antioksidan olan kaju fıstığı kabuğu sıvısına sığır kuyruk yağı 

türevli biyodizel eklenmesi oksidasyon proses derecesini kontrol eder. 

Kaju fıstığı kabuğu sıvısının sığır kuruk yağında 1000 ppm'de 

karıştırılması, biyodizeldeki IP'yi yaklaşık %50 artırır. Kardanol ve türevlerinin 

kaju fıstığı kabuğu sıvısında bulunmaları, oksidatif kararlılığını 

gelişmiştirmektedir [39]. 

Ahanchi ve arkadaşlarının [27]  kanola yağında %300'lük bir artış IP'de 

(ilk IP, 2,0h) artış olduğunu 5000 ppm ilavesiyle tespit edilmiştir. Benzer 

şekilde, etanolik yaprak ekstraktında Moringa oleifere en iyi antioksidanlar 

arasında olup biyodizel karışımında iyi bir sonuç alınmıştır [40]. Moringa 

oleifere'deki bileşik mirisetin α-tokoferol ve sentetik antioksidanlardan daha 

fazla antioksidan aktiviteye sahiptir [7]. 

Oksidatif stabiliteyi iyileştirmek için deneysel analiz için jamun tohumu 

yağı bazlı biyodizel, Albizia lebbeck etanolik yaprak ilavesinin, Melia 

azedarach ve Psidium guajava özlerinin eklenmesiyle IP sırasıyla %131, %90 

ve %78'e kadar arttığı görilmiştür [41]. Ham hurma yağının metil esterlerinin 
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oksidatif kararlılık oranın, damıtılmış hurma yağından elde edilen metil 

esterden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Damıtılmış hurma yağından elde 

edilen biyodizele saf α-Tocopherol ilavesiyle IP'yi 3,95 saatten 6 saate çıkardı 

ve biyodizelin EN standardını yakaladı [42]. 

T. cordifolia kök ekstraktının (1000 ppm) karanja biyodizelinde oksidatif 

stabiliteyi iyileştirmek için fenolik açıdan zengin ve önemli sonuçlar ortaya 

koymuştur [43]. T. cordifolia'nın kök özü, farklı fenolik asitler (tannik asit, 

kafeik asit, ferulik asit) ve flavonoidler (naringenin, apigenin, luteolin) 

içermektedir. 1000 ppm, zencefilin etanolik köksap özünün eklenmesinden 

sonra karanja biyodizelin IP'sinde (ilk IP, 4,03 h) %328 artış sağlanarak önceki 

sonuçlara benzerlik tespit edilmiştir [44]. Yüksek oranda polar olmayan 

bileşiklerin zencefil ekstraktının bulunmasıyla biyodizelde daha yüksek 

karışım oranına sahip olan 8-gingerol, 6-shogaol, 10-gingerol, 8-shogaol, 10-

shogaol ile arzu edilen oksidatif kararlılığı sağlayan bir antioksidant oldukları 

söylenebilir. 

150 ppm etanolik patates kabuğu ekstraktı (Solanum tuberosum L.), 

Mesua ferrea L.'den türetilen biyodizelde, IP'sini 5,63 saatten 6,21 saate 

çıkarmak ve EN standardını yakalanmasını sağlamıştır [45]. Patates kabuğu 

ekstraktının sentetik antioksidan olan TBHQ ekstraktına daha yakın olduğu da 

tespit edilmiştir [25]. 

6. Sonuç  

Çeşitli enerji kaynaklarının farklı bakış açılarından biyodizel hakkında 

araştırmalar yapılmıştır. Biyodizelin oksidatif kararlılığı diğer geleneksel 

yakıtlara göre önemli bir yere sahiptir.  Çeşitli faktörler ve mekanizmalarla 

antioksidantların ve özelliklede doğal antioksidantların biyodizelin üzerindeki 

etkileri aşağıda sıralanmıştır. Böyle bir çalışmayla dünya geneli doğal 
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antioksidant karışımlı biyodizelin hem ekonomik hem çevresel faydaları göz 

ardı edilemeyecektir. 

1.  Biyodizel, lipit hammadde kaynağı, doğal antioksidanların varlığı, 

üretim süreci, katkı maddeleri ve safsızlıklar ve saklama kabı 

malzemele çeşitliliği ve depolama koşulları gibi çeşitli faktörlerden 

kaynaklanan oksidatif bozulmaya eğilimi bulunmaktadır. 

2.  Bitkisel olmayan kaynaklardan elde edilen biyodizelin, doğal 

antioksidan eksikliğinden dolayı oto-oksidasyondan ciddi anlamda 

etkilendiği görülmüştür. 

3.  Antioksidantların alkyl veya alkoxyl  grupları ile ortho  or para   

pozisyonlarında ki   aromatik halkalardaki fenolleri daha yüksek   

oksidatif kararlılığa sahiptir. 

4.  Biyodizelde artık metanol, anti-oksidasyon etkinliğini azaltıp bitki 

özlerinin de doğal antioksidan kaynağı olarak kullanılmaktadır.  

5.  Doğal antioksidanlarda, alkil zincir uzunluğu arttıkça oksidatif 

kararlılık artmaktadır. 

6.  %80'den fazla doymamış yağ asidi içeren biyodizelde 1000 ppm'in 

üzerinde doğal antioksidanların eklenmesi, EN standardına 

yaklaşmak için indüksiyon süresini yeterince artırır.  

7.  Doğal antioksidanların çoğu oksidatif kararlılık gösterse de, EN 

standardını karşılamadıkları için ticari uygulamalarda 

kullanılamazlar. 

8.  Biyodizel için uygun antioksidanlar, oto-oksidasyonu önlemek için 

oksidasyon potansiyellerine dayalı olarak seçilir ve seçim kriterleri 

arasında düşük moleküler ağırlık, düşük Butylatedhydroxyanisole 
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değeri, yüksek iyonizasyon potansiyeli değeri ve daha yüksek 

çözünürlük yer alır. 
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