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ÖZET 
Günümüzde ülkelerin enerji ihtiyaçlar n n h zl  bir ekilde artmas  kullan lan fosil kaynakl  petrol, kömür ve 
do al gaz gibi enerjilerin tükenmesine ve çevresel sorunlardaki art a sebep olmu tur. Bu durum, 
ara t rmac lar  alternatif enerji kaynaklar n  ara t rmaya yöneltmi tir. Bu anlamda alternatif enerji 
kaynaklar ndan bir tanesi de dizel yak t n n özelliklerine yak n özellik gösteren, temiz, ucuz alternatif bir yak t 
olan bitkisel, hayvansal ve at k (k zartma) ya lardan üretilen biyodizeldir. Bu çal ma kapsam nda at k havyasal 
ya lardan biyodizel elde edilmi  ve teknik de erleri belirlenmi tir. Böylece yenilmeyen hayvansal ya lar n 
de erlendirilerek alternatif yak ta dönü türülebilece i, d al mla sa lanan petrol kökenli yak tlar n kullan m n n 
azalt labilece i ve bu sayede hava kirlili ini azalt c  etki yapabilece i dü ünülmektedir. Bu amaçla hammadde 
kayna  olarak seçilen hayvansal ya n Transesterifikasyon yöntemi ile üretimi gerçekle tirilmi tir. 
Anahtar Sözcükler: Biyodizel, hayvansal ya , D2, 
 
1. G R  
Dünyadaki enerji ihtiyac n n büyük bir k sm , petrol, 
kömür, do al gaz gibi fosil kökenli birincil enerji 
kaynaklar ndan kar lanmakta olup ayr ca nükleer ve 
hidrolik enerjiden de yaralan lmaktad r. Ekonomik 
ve toplumsal kalk nman n en önemli etkenlerinden 
olan enerji, nüfus art  ve teknolojik geli melere 
paralel olarak var olan fosil yak t kaynaklar n n 
tükenmesine sebep olup ara t rmac lar  alternatif 
enerji kaynaklar n  ara t rmaya yönlendirmi tir. Bu 
yüzden günümüzde yenilenebilir enerji  
kaynaklar n n üretilmesi, enerji teknolojisinde 
kullan lmas  ve de erlendirilmesi  konusuna ilgi her 
geçen gün biraz daha artmaktad r.  
Petrole ba ml l n azalt lmas  ve ekolojik 
dengelerin korunmas  için mevcut enerji 
kaynaklar n n etkin ve verimli kullan lmas  
gerekmektedir. Olu an olumsuzluklar n en aza 
indirilmesine yönelik olarak ara t rmac lar n 
yapt klar  çal malarda motorlu ta tlarda alternatif 
yak t olarak, alkol (metanol, etanol) hidrojen, 
bitkisel ve hayvansal ya lar, do algaz ve 
s v la t r lm  petrol gaz  kullan labilece i 
belirtilmektedir. Belirtilen alternatif yak tlar n tercih 
edilme nedenleri, birim fiyatlar n n ucuz olmas  ve 
motorlar n yak t donan mlar nda en az de i iklikle 
motorda köklü de i ikli e gereksinim 
göstermeyecek ve performansta önemli dü ü ler 
yapmayacak nitelikte olmas d r.                                                                      
Bu anlamda yenilenebilir enerji kaynaklar  içinde en 
büyük teknik potansiyele sahip olan biokütle, ana 
bile enleri karbo-hidrat bile ikleri olan bitkisel ve 

hayvansal kökenlidir. Bu kaynaklardan üretilen 
enerji ise "Biokütle Enerjisi" olarak tan mlan r. 
Dizel motorlarda yak t olarak kullan lan ve 
yenilenebilir biyolojik maddelerden türetilen bu 
yak tlar biyodizel olarak adland r l r. Biyodizel 
motorlarda saf olarak kullan labilece i gibi 
petrolden elde edilen dizel yak tlara kar t r larak da 
kullan labilmektedir. Biyodizel ya  bitkisi olarak 
adland r lan ayçiçe i, kanola (kolza), soya gibi 
bitkilerin tohumlar ndan, at k yemeklik ya lardan 
veya hayvansal ya lar n bir katalizör e li inde alkol 
ile kimyasal reaksiyonu sonucunda elde edilen ve 
dizel motorlar nda kullan labilen bir yak tt r[1].        
Rudolph DIESEL ilk olarak 1893’te Almanya’da 
motorunun denemesini gerçekle tirmi  ve 1898’te 
Paris Dünya Fuar ’nda yer f st  ya n  yak t olarak 
kullanan motorunu sergilemi tir. 1911 y l nda 
bitkisel ya lar n motor yak t  olarak kullan m n n 
ülkelerin tar m n n geli imine ciddi bir katk s  
olaca n  ifade etmi  ve 1912’de “Bitkisel ya lar n 
motorlarda kullan m  günümüzde önemsiz 
görünebilir, ancak bitkisel ya lar zamanla petrol ve 
kömür katran  kadar önem kazanacak” demi tir. 
1990’l  y llarda ba ta Avrupa olmak üzere, dünya 
genelinde uygulama artm  ve biyodizel, günümüzde 
“Ticari Ba ar y  Yakalam  Tek Alternatif Dizel 
Yak t ” konumuna ula m t r.  
Avrupa’da temiz enerji kayna  olan biyokütleden, 
çe itli dönü üm süreçleri kullan larak pek çok 
biyoyak t elde edilebilmektedir. Avrupa Birli i ve 
Amerikan standartlar nca tan mlanan bu yak t, 
ülkemiz için de çok önemli bir yak t seçene idir. 
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Türkiye gibi petrol konusunda d a ba ml  bir 
ülkenin alternatif bir yak t üretebilece i ve bu 
yak t n kullan m  sonucunda çevreye zararl  emisyon 
de erlerinin azalaca  gerçeklerinin gündeme 
getirilerek; biyodizel kullan m n n yayg nla t r lmas  
ve kullan c lar n n bilgilendirilmesi, içinde 
bulundu umuz Avrupa Birli i Uyum Süreci 
aç s ndan da önem arz etmektedir [2]. 

1.1 Biyodizelin Özellikleri ve Çevresel 
Durumu 

Biyodizel ço unlukla 16 ila 20 aras nda karbona 
sahip hidrokarbon zincirlerinden olu ur ve 
a rl n n yakla k %11’ini oksijen olu turur. Bu 
özellikleri ile birlikte biyodizel, dizel yak t na belirli 
oranda kar t r larak kullan ld nda, egzoz 
emisyonlar ndan CO, HC ve partikül madde (PM) 
miktar nda azalma tespit edildi i belirtilmektedir. 
Bunlar n yan  s ra, NOx emisyonlar nda ve özgül 
yak t sarfiyat nda art  gözlemlenmektedir [3]. 
Is l de er, yo unluk ve viskozite de erleri gibi 
özellikleri dizel yak t  de erlerine çok yak nd r. 
Ayr ca dizel yak t na göre ya lama özelli inin daha 
iyi, setan say s n n daha yüksek ve daha az toksik 
olmas  avantaj sa layan yak t özelliklerindendir.  

Biyodizelin do ada bozunabilme özelli i, 
dekstrozunkine ( eker) benzemektedir. Biyodizeli 
olu turan C16 – C18 metil esterleri do ada kolayca ve 
h zla parçalanarak bozunur ve 10 000 mg/l’ye kadar 
olumsuz bir mikrobiyolojik etki göstermezler. Suya 
b rak ld nda 28 günde biyodizelin %95’i, dizelin 
ise %40’  bozunabilmektedir. 
Biyodizel ve biyodizel-dizel kar mlar , dizel 
yak t ndan daha yüksek akma ve bulanma noktas na 
sahiptir; bu durum yak tlar n so ukta kullan m nda 
sorun ç kar r. Akma ve bulanma noktalar  uygun 
katk  maddelerin (anti-jel vb.) kullan m  ile 
dü ürülebilmektedir[1]. 

1.2 Kalite Parametreleri 
Setan say s , viskozite, yo unluk, s l de er, ak  
özellikleri, parlama noktas , oksidasyon kararl l , 
ya lay c l k özelli i ve malzeme uyumu biyodizelin 
kalitesini belirleyen parametrelerdir [4]. 
Yak t besleme sisteminde yak t n ak c l  önemli 
yer tutar ve bu sebeple yak t n silindirler içinde 
atomizasyonu yanma performans  aç s ndan çok 
önemlidir. Yüksek viskozite yak t n fakir 
atomizasyonuna, kötü yanmaya, enjektörlerin 
t kanmas na, segmanlarda karbon birikmesine sebep 
olur ve yüksek pompalama bas nc  gerektirir. 
Viskozitenin, yak t enjeksiyon sistemi performans  
üzerine olumsuz etkiye sebep olmamas  için, kabul 
edilebilir de erler aral nda tutulmal d r. Bu yolla 
viskozite özellikleri, di er dizel yak tlar n nki ile e it 
tutulmaya çal lmaktad r. Dü ük s cakl kta 
biyodizel kal nla abilmekte ve akma sorunu 
ya ayabilmektedir. Bu da, enjektör ve pompalar n 

performans n  olumsuz etkilemektedir. Biyodizel 
oksijen içeri inden dolay  dizel yak t na oranla %11 
daha az s l de ere sahiptir [5]. 
Dü ük s l de er sonucu, motor gücü ve torkunda bir 
miktar dü ü  görülebilmektedir. Ancak, yüksek 
yo unluk sebebiyle, motorda s l de ere ba l  olarak 
meydana gelebilecek önemli orandaki güç kayb  
k smen azal r [6]. 
Setan say s  dizel yak tlar n n yanma özelli ini 
etkileyen bir özelliktir. Yüksek setan say s  tutu ma 
gecikmesi süresini azalt r. Özellikle, tutu ma 
gecikmesi süresinin uzamas ndan dolay  ortaya 
ç kan dizel vuruntusu gibi bir problem 
çözülmektedir [4]. Soya ve ayçiçe i ya n n 
doymam l  yüksek oldu undan setan say lar  
dü üktür. Hayvansal ya lar n setan say lar  ise 
yüksektir. 
Bulutlanma noktas , so uk filtre t kanma noktas  ve 
akma noktas  (CP, CFPP, PP) yak t n so ukta ak  
özelli ini belirler. Doymu  hidrokarbonlar n CP, 
CFPP, PP de erleri yüksektir. 
Yüksek s cakl klarda kristalize olurlar. So uk ak  
özelli i iyi olmayan yak t kullan m , motorun yak t 
besleme elemanlar na hasar verebilmekte, ayr ca 
motorda ilk hareket problemleri olu abilmektedir. 
Bu nedenle, biyodizelin so uk havada çal ma 
özellikleri dizel yak t na oranla daha elveri siz 
gözükmektedir. Bunun için uygun biyodizel yak t 
katk s  ve yak t s tma i lemi gerekmektedir. 
Biyodizelin çözücü özelli inden yak t deposu 
duvarlar ndaki ve borulardaki kal nt lar -tortular  
çözdü ü için yak t filtresinin hatta enjektörlerin 
t kanmas na sebep olur. Biyodizelin oksidasyonu 
sonucu organik asitler veya polimerler olu maktad r. 
Olu an asitler bak r, pirinç, bronz ve di er bak r 
ala mlar , çinko, çinko ala mlar , çinko-fosfat 
yüzeyler, kur un, bronz içinde kur un (ala m 
olarak) gibi malzemelere etki etmektedir. Olu an 
korozyonun enjektör memesinin kokla mas , 
yüzeylerin zay flamas  gibi olumsuz etkileri 
olmaktad r. Bu nedenle, alüminyum ve paslanmaz 
çelik alternatif malzemeleridir [2]. 
Biyodizel, dizel yak t kullanan motorlarda herhangi 
bir teknik de i iklik yap lmadan veya küçük 
de i iklikler yap larak daha verimli ekilde 
kullan labilir. 1996 y l  öncesinde üretilen baz  
araçlarda kullan lan do al kauçuk malzemesi 
biyodizel ile uyumlu de ildir. Çünkü biyodizel, 
do al kauçuktan yap lan hortum ve contalar  tahrip 
etmektedir. Ancak, bu problemlerde B20 (%20 
biyodizel - %80 dizel) ve daha dü ük oranl  
biyodizel/dizel yak t  kar mlar nda görülmez [7]. 

1.3 Biyodizelin Standartlar  
Biyodizel saf ve dizel yak t -biyodizel kar m 
oranlar  baz nda a a daki gibi adland r lmaktad r:  
B5 : % 5 biyodizel + % 95 dizel 
B20 : % 20 biyodizel + % 80 dizel 
B50 : % 50 biyodizel + % 50 dizel 
B100 : % 100 biyodizel 
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Biyodizel için EN 14214 Avrupa Birli i Standard  
ile ASTM D 6751 Amerikan Standard  
yürürlüktedir. Ülkemizde EN 14214 ve EN 14213 
standartlar  temel al narak Türk Standartlar  
haz rlanm t r.  
Bu standartlar k saca çizelge 1 ve 2’de aç klanm t r. 

 
Çizelge 1 Biyodizelin Avrupa ve Amerika 

Standartlar [1] 

 
YAMAE: Ya  asidi Mono Alkil Esteri 

 
Çizelge 2 Türkiye’deki Biyodizel Standartlar  [2] 

 
Kriterler EN 14214 
Yo unluk                 15 °C g /m³  0.86–0.9 
Viskozite                 40 °C mm² / s 3.5-5 
Parlama Nok.                        °C >  101 
Kükürt                              % m/m <  0.01 
Sülfatlanm  Kül               % m/m     0.02 
Su                                       mg/kg <  500 
Karbon Kal nt s                 % m/m < 0.03 
Toplam Kirlilik                   mg/kg <    24 
Setan Say s    >    51 
Metanol                             % kütle <   0.2 
Ester çeri i                       % kütle > 96.5 
Monogliseritler                  % kütle <   0.8 
Digliseritler                       % kütle <   0.2 
Trigliseritler                      % kütle <   0.4 
Serbest Gliserol                 % kütle  <  0.02 
Toplam Gliserol                % kütle  <  0.25 
Fosfor                                  mg/kg <   10 
Alkali Metaller (Na,K)        mg/kg <     5 

1.4 Biyodizelin Yak t Özelli ini 

yile tirme Yöntemi 

Hayvansal ve bitkisel ya lar n yak t olarak 
kullan labilmesi için baz  fiziksel ve kimyasal 
özelliklere sahip olmas  gerekmektedir. Bunu 
sa lamak amac  ile iki yönde çal malara a rl k 
verilmi tir. Bu iki çal madan biri, bitkisel ya lar n 
yak t özelliklerinin iyile tirilmesi, di eri motor 

üzerinde yap lan tasar m de i iklikleri ile 
konstrüksiyonunun de i tirilmesidir.  
Yak t özelliklerinin iyile tirilmesi konusunda 
çal malar n a rl n , bitkisel ya lar n 
viskozitelerinin azalt lmas  olu turmaktad r. Bitkisel 
ya lar n viskozitelerinin azalt lmas nda, s l ve 
kimyasal olmak üzere 2 yöntem uygulanmaktad r 
[8]. 
Hayvansal ya lar %85 civar nda serbest ya  asitleri 
içermektedir ve do rudan yak t olarak 
kullan lamamaktad r [9].  
Serbest ya  asitlerinin dönü ümünde sülfürik asit, 
reçine asitlerinin metil estere dönü ümünde sodyum 
hidroksit kullan lmaktad r. 
Is l yöntemde, yak t olarak kullan lacak olan bitkisel 
veya hayvansal ya lar n, ön s tma ile s cakl n n 
yükseltilmesi, viskozitesinin azalt lmas  
amaçlanmaktad r. Ancak, bu yöntemin, özellikle 
hareketli bir araç motorunda uygulama zorlu u 
vard r. Kimyasal yöntem ise dört alt gruba 
ayr lmaktad r. Bunlar, inceltme, mikro emülsiyon 
olu turma, proliz ve transesterifikasyondur. Bu 
yöntemler a a da k saca aç klanm t r [8]. 
Hayvansal ve bitkisel ya lar n yak t özelliklerinin 
iyile tirilmesi ekil 1’de verilmi tir. 

 
ekil 1 Hayvansal ve Bitkisel Ya lar n Yak t 

Özelliklerinin yile tirilmesi[10]. 

1.4.1 Seyreltme Yöntemi 

Bitkisel ve hayvansal ya lar n belirli oranda dizel 
yak t  ile kar t r larak inceltilmesi i lemi olup 
böylece viskozite de erinin belirli oranlarda 
dü ürülmesi gerçekle tirilmektedir. 

1.4.2 Mikroemilsiyon olu turma yöntemi  

Bitkisel ya lar n viskozitesini dü ürmek için, 
metanol veya etanol gibi k sa zincirli alkollerle 

Özellikler ABD. 

Standart ASTM PS 
121–99 

Uygulama YAMAE 
Yo unluk                  15 °C g /m³ --- 
Viskozite                        mm² / s 1.9-6 
Alevlenme Noktas  °C 100 
Setan Say s   40 
Su                                     mg/kg  0.05% 
Kükürt                            % kütle  0.05 
Sülfate Kül                     % kütle  0.02 
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mikro emülsiyon olu turulmaktad r. Böylece 
viskozite de eri dü mektedir. Mikro emülsiyon, 
normalde kar mayan iki s v  ile bir veya daha fazla 
amfifilin bir araya gelmesiyle olu ur. Bu yöntemle 
petrolden tamamen ba ms z alternatif dizel yak tlar  
meydana getirmek mümkün olabilmektedir [10]. 

1.4.3 Piroliz yöntemi  

Proliz veya kraking kimyasal ba lar n daha küçük 
moleküller olu turmak üzere k r lmas  i lemidir. 
Bitkisel ya lar n proliz ürünlerini elde etmek için iki 
yöntem vard r. Bunlardan biri, bitkisel ya  s  
etkisiyle kapal  bir kapta parçalamak, di eri ise 
standart ASTM distilasyonu ile s l parçalanma 
etkisinde tutmakt r. Bu ikinci yöntem ile yap lan bir 
çal mada, soya ya ndan elde edilen distilat n n saf 
bitkisel ya a göre, dizel yak t na daha yak n 
özellikler ta d  gözlenmi tir [8,10]. 

1.4.4 Transesterifikasyon 

Bitkisel ya lar n dizel yak t alternatifi olarak 
uygunla t r lmas nda izlenen en önemli kimyasal 
yöntem transesterifikasyon veya di er ad yla alkoliz 
reaksiyonudur. Transesterifikasyon, bir bitkisel 
ya n küçük molekül a rl kl  bir alkol- katalizör 
e li inde gliserin ve ya  asidi esteri olu turmak 
üzere reaksiyona girmesidir. Bitkisel ya  öncelikle 
ön i lem uygulanarak fosfor lipitlerinden ar nd r l r. 
Reaksiyon öncesinde ya , metanol ve katalizatör 
birbiriyle çok iyi kar t r lmas  gereklidir.  
Çünkü metanolun sudaki çözünürlü ü çok azd r 
[10].  
Transesterifikasyon reaksiyonunda, giren 
maddelerden biri ester olup bu monoester ya da 
trigliserit yap l  olabilir. Di er reaktant ise alkoldür. 
Bir katalizör varl nda esterle me reaksiyonu 
gerçekle ir. Bu kimyasal tepkime ile ya  asitleri 
ba l  bulunduklar  trigliseritlerden ayr l p alkoller ile 
yeni esterler olu tururlar. Bu reaksiyonlar n su 
kontrollü olmas  gerekir, çünkü reaksiyon ortam nda 
su miktar n n fazla olmas  reaksiyonu esterifikasyon 
yönünün tam tersi olan hidroliz yönüne kayd r r 
[11]. 
 
2. MATERYAL VE METOT 

2.1 ç Ya dan Hayvansal Ya  Üretimi 
Bu i lemin gerçekle mesi öncelikle kesimhanelerden 
iç ya  temin etmekle ba lamaktad r. Sürecin 
devam nda kurulan s tma düzene inde iç ya  
s t larak bir ay rma i lemi uygulan r.  Bu i lemde 

amaç iç ya  tortular n  dibe çökeltip faydal  ya n 
süzme i lemini gerçekle tirmektir. Buna göre 
mevcut iki kazan n birinde s tma i lemi 
uygulanmakta di erinde faydal  ya n depolanmas  
sa lanmaktad r. 
Al nan 100 kg iç ya dan 100 0C s tma i leminde 
tortular ndan (küspe) ar nd ktan sonra 45 kg faydal  

hayvansal ya n (saf ya ) elde edildi i tespit 
edilmi tir. Sistemin emas  ekil 2’de verilmi tir. 

 

ekil 2 Hayvansal Ya  Üretim emas  
 

2.2 Hayvansal S v  Ya dan Biyodizel 

Üretimi 
Biyodizel, hayvansal ve bitkisel ya lar gibi 
trigliseridlerin bir baz veya asit katalizörün 
varl nda alkol ile transesterle mesi ile üretilen 
oksijenli bir yak tt r[12]. Motorlarda yak t olarak 
kullan lacak ya lar n özelliklerinin iyile tirilmesi 
amac yla uygulanan ba l ca yöntemler; seyreltme, 
mikro emülsiyon olu turma, piroliz ve 
transesterifikasyon yöntemleridir. Dünyada en 
yayg n olarak uygulanan yöntem transesterifikasyon 
yöntemidir [13]. Bu i lemde ya n seyreltilmesi ve 
viskozitesinin azalt lmas  amaçlan r. 
Yap lan deneyde, Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Kimya Laboratuar nda uygun miktarlarda 
ya , metanol ve potasyum hidroksit kullan larak 
transesterifikasyon yöntemi ile biyodizel üretimi 
gerçekle tirilmi tir.  
Mevcut teknik de erlerin uygulanmas  u ekilde 
olmu tur. 
Öncelikle mevcut ya dan 1 g al narak 10 ml 
izopropilalkol içerisinde çözülmesi gerçekle ip 
üzerine fenolfitaleyin ilave ederek, 0/0 0.1’lik KOH 
ile titre edilip titrasyon de erine ula lm t r. Ya n 
oleik asit de eri mevcudiyetine göre 100 g ya  için 
0.45 gr KOH katalizörü belirlenmi tir. 
Mevcut hayvansal ya n ortalama molekül a rl  
257,7 g / mol olarak hesaplanm t r. Buna göre 
deneyde kullan lm  olan ya n 0.38 mol oldu u 
hesaplanm t r. Yine deneyde alkol oran n  
hesaplamak için molarite cinsinden alkol ya  oran  
6:1 olarak de erlendirilmi tir. Bu orana göre de 
72.96 g da metil alkol kullan larak deney i leminin 
reaksiyon hesaplar  tamamlanm t r. 
Deney reaksiyonuna ba lamadan önce HAY’ n 
(Hayvansal ya ), 110 0C’ta kadar s t larak 
içerisindeki mevcut suyun buharla mas  
sa lanm t r. 
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Bu s rada metil alkol ve KOH katalizörü de ayr  bir 
cam fanusta belirtilen de erlerde 30–40 0C’ta 30 dk. 
kar t r larak reaksiyon için haz rlanm t r. 
Her iki haz rl n tamamlanmas  sonucu tam kar m 
yap l p genel reaksiyon ekil 3’te görüldü ü gibi 
63±1 0C’ta sabit s cakl kta tutulup 3 saat boyunca 
reaksiyonun süreci devam ettirilmi tir. 
Reaksiyon sonucu elde edilen biyodizelin 
gliserinden ayr lmas  için yakla k 3-4 saat kadar 
beklendikten sonra alt fazda gliserin, üstte ise 
biyodizel faz  ekil 4’te oldu u gibi görülmü tür. 

 

ekil 3 Deney Düzene i 

 

 

ekil 4 Is tma leminden Sonraki ilk 3 Saatleri 
çerisindeki Durum 

 
 

 
 

ekil 5 Temel Transesterifikasyon Prosesi[14] 

 

 
 

ekil 6 Biyodizelin Son hali 

Elde edilen biyodizel, kendi hacmi kadar s cak saf su 
ile her defas nda mevcut suyun %30 kullan lacak 
ekilde üç defa kar t r larak y kanm t r. Bu i lemde 

saf su, biyodizel ile ayn  s cakl kta al nm t r.  Her su 
ilavesinden sonra faz ayr m  gözlenmi tir ve altta 
kalan su faz  ay rma hunisinin alt ndan ayr larak 
at lm t r. 
Mevcut deney i leminde kullan lan cihaz ve kimyasal 
malzemeler olarak; 
2 Adet CHILTERN marka s t c , 
2 Adet Cam Fanus (1000 ve 500 ml), 
2 Adet So utucu, 
2 Adet Beher, 
1 Adet Ay r c  Cam Fanus, 
1 Adet Termometre, 
1 Adet Magnet, 
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%99,7 Safl kta Metil Alkol, 
%99.2 safl kta Potasyum Hidroksit  
kullan lm t r. 
 
3. SONUÇ VE ÖNER LER 
Deney sonucunda deneyde kullan lan malzemelerin 
a rl k bak m ndan belirtilen toplam de erlerin % 60 ‘  
kadar biyodizel üretildi i hesaplanm t r. Hayvansal 
ya dan üretilen biyodizelin analizi yap larak teknik 
de erlerinin dizel yak t na yak n ç kt  ve literatür ile 
uyum içerisinde oldu u saptanm t r. 

Buna göre hayvansal metil esterinin dizel motorda 
kullan m  sonucu dizel yak t  ile elde edilen 
performans de erlerine yak n olaca  tahmin 
edilmektedir. 

Ayr ca so uk iklim ko ullar nda ba ar l  bir ekilde 
dizel motorlarda alternatif bir yak t olarak 
kullan labilmesi için bulutlanma ve donma noktas n n 
iyile tirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple yak t 
içerisine anti jel madde kar t r larak yak t n jelle mesi 
yani kristalle mesinin önüne geçilmesi 
hedeflenmektedir. Bu durum Diyarbak r li aç s ndan 
de erlendirildi inde, hava s cakl n n may s-ekim 
aylar  aras nda yüksek olmas  bu yak t n özellikle bu 
bölgedeki araçlar için önemini daha da artt rd  
görülmektedir. Diyarbak r linde y ll k kesilen toplam 
hayvan say s  dikkate al nd nda (iç ya  miktar  
tahmini: 270 ton/y l) yakla k bir hesaplama ile 50 ton 
biyodizel üretilebilecek bir potansiyelin mevcut 
oldu u görülmektedir. Entegre tesislerin kurulup 
biyodizelin üretilmesi büyük önem arz etmektedir.  
Üretilen Biyodizel ve petrol dizelin yak t özellikleri 
çizelge 3’te verilmi tir. 

Çizelge 3 Biyodizel ve petrol dizelin yak t 
özellikleri[7*] 
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Özellikler 
Petrol Dizeli 

(D2) 
Biyodizel 

Molekül A rl  
 (g /mol ) 

120–320* 257.7 

Alt Is l De er 
Kütlesel,(kj/kg) 42700* 38100 
Yo unluk, 15°C 
(kg/m³) 

820–860* 869 

Kinematik 
Viskozite, 
40°C,(mm² /s) 

2.5–3.5* 4.4 

Kükürt çeri i 
(%kütlesel) 

<0.05* 0 


