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ÖZET
Biyodizel fosil yakÕtlar için iyi bir alternatiftir. YakÕn zamana kadar biyodizel üretimi katÕ bitkisel ya÷lardan
ve hayvansal ya÷lardan kazanÕlÕyordu. Günümüzde biyodizel üretimini büyük bir kÕsmÕ artÕk yemeklik
ya÷lardandÕr. Endüstriler düúük fiyatta biyodizel üretmek için kümes hayvanlarÕndaki hayvansal ya÷larÕ, iç ya÷Õ
ve katÕ bitkisel ya÷larÕ kullanÕyorlardÕ. AyrÕca araútÕrmacÕlar biyodizel üretimi için yüksek ya÷ içerikli ürünler
geliútiriyorlar. Dünyada yÕllÕk kahve tüketimi yaklaúÕk olarak 1,5-2 milyon tondur. Bir atÕk olan kahve telvesinin
içerisinde yer alan, yaklaúÕk %10–15 oranÕndaki ya÷lardan biyodizel üretilerek ekonomiye katkÕ sa÷lanabilir.
Böylece dünyada yaklaúÕk 340 milyon galonluk bir biyodizel yakÕtÕnÕ sa÷lamak mümkün olabilir. Bu çalÕúmada
bir atÕk olan kahve telvesinden ekstraksiyonla ya÷ elde edilip klasik ester reaksiyonu ile biyodizel üretimi
gerçekleútirildi
Anahtar kelimeler: Kahve Telvesi, Biyodizel, Transesterifikasyon, AtÕk Ya÷larÕn De÷erlendirilmesi

1. GøRøù
Kahve (''Coffea'') bitkisi, Rubiaceae ailesinin bir
cinsidir. Bu ailenin çok sayÕda alt cinsleri ve türleri
olmasÕna ra÷men bunlardan sadece ikisi ticari anlamda
kahve üretiminde kullanÕlmaktadÕr: Coffea Arabica ve
Coffea Canephora(Robusta).
Kahve a÷acÕ; bol ya÷Õú alan, ortalama sÕcaklÕ÷Õn
18-24° C arasÕnda bulundu÷u ve don olayÕnÕn
görülmedi÷i, ekvatorun 25 Kuzey'i - 30 Güney'i
arasÕndaki kuúakta yetiúir. So÷ukta a÷aç ölür, ayrÕca
ani ÕsÕ de÷iúiklikleri de a÷aca zarar verir. Nemli ortamÕ
sevdi÷inden, kahve a÷acÕnÕn düzenli ya÷ÕúÕn oldu÷u
tropik bölgelerde yetiútirilmesi gerekir.
Kamelya çalÕsÕ görünümündeki a÷aç; koyu, parlak
ve sivri uçlu yapraklara sahiptir. Olgunlaúmaya
bÕrakÕldÕ÷Õnda 18 metre uzunlu÷a kadar büyüyebilir.
Ancak kahve plantasyonlarÕnda hasatÕn toplanmasÕnÕ
kolaylaútÕrmak için 2-3 metre olacak úekilde budanÕr.
Yasemine benzeyen son derece narin ve keskin
kokulu beyaz çiçe÷i yeúil meyve verir. FidanÕn meyve
üretmeye baúlamasÕ için 3-5 yÕl gerekir. Meyvesi yÕlda
birkaç kez olgunlaúÕr. [9]
Kahve bitkisinin kavrulmuú tohumlarÕnÕn çekilip
kaynatÕlmasÕyla elde edilen bir içecek. øçerdi÷i kafein
maddesinin uyarÕcÕ niteli÷i yüzünden dikkat artÕrÕcÕ ve
stimülan özelli÷e sahiptir.
Kahve çiçe÷i beyaz renktedir ve Tein, matein ve
guaranin olarak da bilinir. Bir alkaloid olan kafein
do÷al olarak kahvede, çayda, Yerba mate'de,
guarana'da ve ,az miktarda, kakao içinde bulunur[12].

198

Kafeinin karakteristik, yo÷un bir acÕ tadÕ vardir.
Kola gibi bazÕ gazlÕ içeceklere tat vermesi için
eklenmektedir.

Resim.1.Kahve a÷açlarÕndan bir görünüm
Kahve meyvesi; büyüklü÷ü, úekli ve rengindeki
benzerlikler nedeniyle "kahve kirazÕ" olarak da
adlandÕrÕlmaktadÕr. øçinde ince iki çekirdek bulunur.
Çekirdeklerin birbirine bakan tarafÕ düz, dÕú tarafÕ
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Çizelge 1. Kahve ilgili genel bilgiler

yuvarlaktÕr. Her çekirde÷in içinde aynÕ biçimde bir
tohum (kahve tanesi) vardÕr. Tanenin düz yüzeyinde,
içi sert bir besidokusu ile dolu olan, derin bir çizgi yer
alÕr, Besidokusunun dÕú tabakasÕ ince bir zarla
kaplÕdÕr. ZarÕn dÕúÕnda ise daha sert bir kabuk vardÕr.
E÷er kahve çekirde÷i daha sonra tohum olarak
kullanÕlacaksa
çekirdek
kabuktan
ayrÕlmaz.
BazÕ kahve a÷açlarÕnÕn meyvesinden iki yerine bir
tane çekirdek çÕkar. Bu çekirdek (peaberry),
di÷erlerine göre çok daha yuvarlak bir úekle sahiptir.
Tek olarak çÕkan çekirdekler, di÷erlerinden ayrÕlarak
üretim sürecinden geçirilir. Genellikle fiyatlarÕ da
normal kahveye göre çok daha pahalÕdÕr.
Kahve meyvelerinin çok düzenli kontrol edilmeleri
gerekir, çünkü olgunlaútÕktan sonra 14 gün içinde
çürümeye baúlarlar [12].
Kahve yapÕsÕnda yaklaúÕk olarak %8-9 oranÕnda
ya÷ içermektedir. Fakat bu ya÷ oranÕ kahveyi
kaynattÕkça artmaktadÕr. Yani kahve içersinde bulunan
ya÷lar kaynama sonucu daha çok miktarda kendilerini
ortama bÕrakÕrlar.
Bu çalÕúma da bu úekilde kahve telvesi içerisnde
yer alan ya÷ ekstraksyon yöntemi ile alÕnarak,
biyodizel üretimi klasik ster reaksiyonuna göre
gercekleútirilmiútir.

2. BøYODøZEL VE ÜRETøMø
Bitkisel ya÷dan biyodizel elde etme iúlemine
transesterifikasyon denmektedir. Transesterifikasyon
iúlemi; bir esterin bir baúka estere dönüútürülmesidir.
Ester; bir baúka moleküle ba÷lanabilen hidrokarbon
zinciridir. [7]
Bir bitkisel ya÷ molekülü, gliserin molekülüne
ba÷lanmÕú üç esterden oluúmaktadÕr. Bitkisel ya÷
moleküllerine trigliserit ya da gliserol esterleri de
denmektedir. Burada “tri” ifadesi üç esteri, “gliserit”
ifadesi ise gliserini tanÕmlamaktadÕr.
Bitkisel ya÷larÕn, yaklaúÕk %20’si gliserinden,
di÷er bir ifadeyle gliserol veya gliserit’ten
oluúmaktadÕr. Gliserin, bitkisel ya÷a kalÕnlÕk ve
yapÕúkanlÕk özelli÷ini vermektedir.
Transesterifikasyon
iúlemi,
ya÷a
incelik
kazandÕrabilmek ve vizkozitesini azaltabilmek

amacÕyla gliserinin bitkisel ya÷dan uzaklaútÕrÕlmasÕdÕr.
Bu proses esnasÕnda, bitkisel ya÷Õn gliserin
komponenti bir alkol (etanol alkolü veya metanol
alkolü) ile yer de÷iútirmektedir. Etanol, tahÕllardan
elde edilen bir alkoldür. Metanol ise, kömür, do÷al gaz
veya odundan elde edilmektedir. Genellikle daha
stabil bir biyodizel reaksiyonu sa÷layan metanol
alkolü etanole tercih edilmektedir. Di÷er yandan
metanol kauçuk maddeleri çözebilme özelli÷ine sahip
oldukça agresif bir alkoldür ve yutuldu÷u takdirde
öldürücü olabilmekte ve muhafazasÕ çok dikkat
gerektiren bir maddedir[10].
Metil esterler, metanol ve bitkisel ya÷
esterlerinden
elde
edilen
biyodizeli
ifade
etmektedirler. Etil esterler ise, etanol ve bitkisel ya÷
esterlerinden
elde
edilen
biyodizeli
ifade
etmektedirler. Alkilester terimi ise daha genel bir
tanÕm olup bitkisel ya÷ esterleri ile herhangi bir alkol
bileúimini ifade etmektedir. Hangi alkol veya hangi
bitkisel ya÷ kullanÕlÕrsa kullanÕlsÕn biyodizel
reaksiyonu her zaman için trigliserit molekülünü üç
ester ve bir gliserin molekülüne ayrÕútÕrma ve her bir
ester molekülünün bir alkol molekülüne ba÷lanmasÕdÕr
ve bu sayede bir trigliserit molekülünden üç alkil ester
molekülü elde edilmektedir[10].
Trigliseritlerin kÕrÕlabilmesi için bitkisel ya÷
içerisine “katalizatör” eklenmektedir. Katalizatör,
reaksiyonu baúlatan bir maddedir. Biyodizel
reaksiyonunda katalizatör olarak kullanÕlabilecek
maddeler;
sodyumhidroksit
(NaOH)
veya
potasyumhidroksit
(KOH)’tir.
Sodyumhidroksit,
ço÷unlukla kostik soda olarak ta adlandÕrÕlan beyaz bir
maddedir ve bulunamadÕ÷Õ durumlarda potasyum
hidroksit te kullanÕlabilmektedir. Biyodizel üretiminde
kullanÕlan
katalizatörler,
trigliseritleri
kÕrarak
esterlerin serbest hale gelmesini sa÷lamaktadÕrlar.
Serbest hale geçen esterler daha sonra alkol ile
birleúebilmektedirler. Katalizatör ise gliserit ile
birleúerek reaksiyon tankÕnÕn dibine çökelmektedir.
Biyodizel reaksiyonu sonuç olarak; alkil esterler ve
gliserin sabunu üretmektedir[7].
Bitkisel ya÷lar asidik özelliklidir, di÷er bir deyiúle
pH de÷erleri 7’nin altÕndadÕr. Reaksiyona giren alkol
ve katalizatör ise bazik özelliklidir yani pH de÷eri
7’nin üzerindedir. Biyodizel reaksiyonu iúte bu iki
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bazik ve bir asidik madde arasÕnda gerçekleúmektedir.
Bu nedenle reaksiyona dahil edilecek katalizatör
madde, karÕúÕm pH’sÕnÕn 8 ile 9 arasÕnda olmasÕnÕ
sa÷layacak miktarda olmalÕdÕr.
Bilindi÷i gibi, kullanÕlmÕú kÕzartma ya÷larÕ
kÕzartma veya ÕsÕtma iúlemleri sonucunda ortaya çÕkan
serbest ya÷ asitleri nedeniyle yeni rafine edilmiú
bitkisel ya÷lara göre daha asidik özelliklidir. Biyodizel
üretiminde bu serbest ya÷ asitlerinin elimine edilmesi
ve bunun için de daha fazla miktarda katalizatör
madde kullanÕlmasÕ gerekmektedir. Projede öngörülen
biyodizel
üretiminde,
baúka
bir
ifadeyle
transesterifikasyon prosesinde sÕrasÕyla aúa÷Õdaki
iúlemler gerçekleútirildi. Bu iúlemler için gerek
duyulacak donanÕm da iúlem açÕklamalarÕnda
belirtilmektedir[6]

cihazÕ ile ekstrakte edildi (Bu iúlem 1kg kahve
telvesinin tamamÕ için tekrarlanmÕútÕr). Kaynama
iúlemi bittikten sonra çözgen- ya÷ karÕúÕmÕ sÕcak bir
úekilde safsÕzlÕklardan adi süzgeç ka÷ÕdÕ kullanÕlarak
süzülüp, ya÷ temizlendi.
Çözgen- ya÷ içeren karÕúÕm dönel buharlaútÕrÕcÕ
sistemi altÕnda 65oC de çözgeni tamamiyle uçurularak
ya÷ elde edilmiútir. Elde edilen ya÷ HPLC de analiz
edilmiútir. [11]
Kromotogram verilerine göre elde edilen ya÷
biyodizel üretimine çok uygun kalitededir. Hemen
hemen bitkisel kaynaklÕ ya÷larla aynÕ yapÕdadÕr bu da
gösterdi ki.Telveden de verimli bir biyodizel üretebilir

3. DENEYSEL KISIM:
3.1.

KAHVE

TELVESøNDEN

YAöI

KAZANMA
Bu çalÕúmada öncelikle kahvelerden ve kafelerden
kahve telvesi temin edildi. Çeúitli yerlerden ve çeúitli
özelliklerden kahve telveleri toplanarak 50-60oC
sÕcaklÕkta yaklaúÕk 12 saat kurutuldu. Bu kuruma
iúleminin amacÕ kahve telvelerinin bünyelerinde olan
nemin tamamen uzaklaútÕrÕlmasÕdÕr. Ekstraksyon
iúlemi için n-hegzan, dietileter,eter gibi organik yapÕlÕ
çözgenler
denendi.
Ço÷unlukla
n-hegzan
kullanÕlmakla beraber, Dietileter-n-hegzanÕn 1:3 oranÕ
úeklinde karÕúÕm çözgen sistemi kullanÕlarak telveden
ya÷ çÕkarÕlmÕútÕr.
100g kahve telvesi, 250–300 ml çözgen içerisine
konuldu ve geri so÷utucu altÕnda 2 saat, soxhilet

ùekil.1.,Ekstraksiyon sonucu elde edilen ya÷Õn HPLC
KromotogramÕ.TG:trigliserit,DG.digliserit,MG.monog
liserit ve FFA serbest ya÷ asitleri

Şekil 2.
2. Biyodizel
Şeması
ùekil
BiyodizelÜretim
Üretim
ùemasÕ

3.2. Elde Edilen Kahve Telvesi

Ya÷Õndan Biyodizelin Üretimi

hazÕrlandÕ. 1g ya÷ üzerine 10 ml øPA ilave ederek
ve birkaç damla fenolftalyn indikatörü damlatarak,
KOH çözeltisiyle titre edildi ve sarfiyat olarak 4 ml
(% 4 asit) bulundu.

Elde etti÷imiz ya÷Õn öncelikle asitlik de÷erini
hesaplandÕ. Bunun için önce ‰1’lik KOH çözeltisi
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Daha sonra aúa÷Õdaki formülde de÷erler yerine
yazÕlarak koymamÕz gereken katalizör miktarÕ
hesaplandÕ.

x

1 saat sonunda karÕúÕm ayÕrma hunisine
alÕndÕ ve ayrÕlma iúleminin tamamlanmasÕ
için yaklaúÕk 5-6 saat kadar beklendi.

Gliserinin AyrÕlmasÕ

C * 5 (S +3,5)
g (NaOH/KOH) =
1000
C: KullanÕlacak olan alkol miktarÕ (g veya ml)
S: Titrasyon sonucu elde edilen sarfiyat (ml)
G: ølave edilmesi gereken NaOH/KOH miktarÕ (g )

Reaksiyon sonucu elde edilen biyodizelin iyi bir
úekilde gliserinden ayrÕlmasÕ için yaklaúÕk 5-6 saat
kadar beklendikten sonra altta gliserin, üstte ise
berrak biyodizel fazÕ úekilde oldu÷u gibi görüldü.
Gliserin fazÕ ayÕrma hunisinin alt tarafÕndan
alÕnarak biyodizel elde edildi.

( C: burada 100ml dan biyodizel üretece÷imiz için
20 ml alkol ilave etmemiz gerekiyor. Buna göre C
de÷eri 20 alÕnÕr)

Biyodizelin SaflaútÕrÕlmasÕ (Biyodizelin yÕkanmasÕ)

20 *5 (4+ 3,5)
G=
1000
= 0.75 g KOH alÕnÕr 20 ml metil alkol içerisinde
çözülür ve Alkol-katalizör çözeltisi (metoksit
çözeltisi) hazÕrlanÕr.

Reaksiyon KimyasallarÕnÕn KarÕútÕrÕlmasÕ
Transesterifikasyon
verilebilir:

reaksiyonu

aúa÷Õdaki

Elde edilen biyodizel, kendi hacmi kadar sÕcak saf
su ile her defasÕnda bu suyun %30 kullanÕlacak
úekilde üç defa karÕútÕrÕlarak yÕkandÕ. Her su
ilavesinden sonra faz ayrÕmÕ gözlendi ve altta kalan
su fazÕ ayÕrma hunisinin altÕndan ayrÕlarak atÕldÕ.
Üçüncü yÕkama sonunda yÕkama suyunun pH’ Õ 7
olmalÕdÕr. E÷er pH = 7 olmadÕysa 7 olana kadar
yÕkama iúlemine devam edilmelidir. Burada dikkat
edilecek di÷er bir husus ise yÕkama suyunun
sÕcaklÕ÷Õ ile biyodizelin sÕcaklÕ÷ÕnÕn birbirine yakÕn
olmasÕdÕr. Aksi takdirde bulanÕklÕk gözlenir.

gibi

Resim.2. Kahve Telvesinin ya÷Õndan Biyodizel
(100 ml ya÷ + 20 ml metoksit
gliserin)

biyodizel +

øúlem SÕrasÕ:
x 100 ml ya÷ 600C ye kadar ÕsÕtÕldÕ.
x

20 ml sodyum metoksit çözeltisi sÕcak
ya÷a ilave edildi ve oluúan karÕúÕm sÕcaklÕk
600C’ yi geçmeyecek úekilde yaklaúÕk 1
saat ÕsÕtÕlarak karÕútÕrÕldÕ. Burada metil
alkol 600C de buharlaútÕ÷Õ için ÕsÕtÕlma
sÕrasÕnda
reaksiyonun
tam
olarak
gerçekleúmesi için bu sÕcaklÕk de÷eri
aúÕlmamalÕdÕr.

4. SONUÇ VE TARTIùMA
Kahve dünya üzerinde en çok tüketimi olan
içeceklerin baúÕnda yer almaktadÕr. YapÕlan
araútÕrma sonuçlarÕ göstermiú ki YÕllÕk dünya da 1,5
ila 2 milyon tonluk bir kahve tüketimi oldu÷u tespit
edilmiú. AslÕnda hiçbirimizin de tahmin
edemeyece÷i bir rakam. Sonuç itibariyle bu da
yaklaúÕk yÕllÕk 1,5- 2 milyon tonluk bir kahve atÕ÷Õ
demektir.
Biyodizel günümüzde yenilenebilir enerjiler
arasÕnda yerini sa÷lamlaútÕraca÷a benziyor. Gerek
do÷al petrol kaynaklarÕnÕn tükenmesi olsun,
gerekse var olan ya÷lÕ atÕklarÕn sorunu olsun bir
çözüm beklemesi ve bu çözüme en uygun cevaba
karúÕlÕk oluúan boúlu÷u biyodizelin doldurabilece÷i
görülmektedir
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Bu çalÕúmada miktar olarak dünyada atÕk haline
gelmiú olan kahve telvelerinin, en iyi úekilde
de÷erlendirilmesi ve en üst düzeyde verim elde
edilmesi sa÷landÕ.
Bu amaçla elde edilen ya÷dan klasik
transesterifikasyon yöntemi ile biyodizel üretimi
gerçekleútirildi
Elde edilen ya÷Õn HPLC kramotogramÕna
bakÕldÕ÷Õnda biyodizel üretimi ve alternatif
kullanÕmlar için de÷erlendirilip çevreye ve
ekonomiye katkÕ sa÷layabilece÷i görülmektedir.
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