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ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 

 

BAZI ODUN TÜRLERİNİN SIVILAŞTIRILMASI VE ELDE EDİLEN ÜRÜNÜN 

KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ 

GİRİŞ 

Odunun sıvılaştırılması, uygun 

kimyasal maddeler içeren çözücü 

ortamında ısı etkisi ile yüksek sıcaklık ve 

basınçta odun bileşenlerinin parçalanması 

sonucu sıvı ürünlerin elde edildiği bir 

biyokütle dönüşüm işlemidir. Sıvılaştırma 

işlemi, katalizör olarak uygun kimyasal 

maddeler kullanarak ısı etkisi ile odunu 

oluşturan bileşenlerin (hemiselüloz, 

selüloz ve lignin) bozunması ile sıvı ve 

gaz ürünlerin elde edilmesini amaçlar. 

Odun gibi bitkisel materyallerin 

bünyesindeki karbon, bitkilerin havadaki 

karbondioksiti biyolojik süreçte 

kullanması sonucu elde edildiği için 

bitkisel kökenli yakıtların (biyoyakıtların) 

yakılması atmosferde net karbondioksit 

miktarının artmasına neden olmaz. Bu 

sayede sera gazlarının önemli bir kısmını 

oluşturan karbondioksit gazının 

atmosferdeki miktarı artmamış olacaktır. 

Bunun sonucunda da özellikle fosil 

kökenli yakıtların kullanımı sonucu açığa 

çıkan sera gazları ile oluşan ve Dünya’nın 

geleceğini tehdit eden küresel ısınma 

süreci yavaşlatılmış olacaktır. Çevresel 

avantajları ve enerji kaynağı olarak 

sürekliliği açısından odun büyük bir 

öneme sahiptir. Bu nedenle ormanların 

korunması, geliştirilmesi ve amaca uygun 

özel türlerin yetiştirilmesi geleceğe 

yapılacak en önemli yatırımlardan 

olacaktır. 

 

      Çalışmada, farklı ağaç türlerinden elde 

edilen odunların değişik bir sıvılaştırma 

düzeneğinde sıvılaştırılması ve sıvılaştırma 

veriminin çeşitli sıvılaştırma şartlarına göre 

değişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır.   

       YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Bu çalışmada, İran Palamut Meşesi 

(Quercus brantii), Beyaz Çiçekli Yalancı 

Akasya (Robinia pseudoacacia), Kızılçam 

(Pinus brutia) ve Karakavak (Populus nigra) 

ağaçlarından elde edilen odun örnekleri 

tane boyutu 0.5 mm’ den küçük olacak 

şekilde öğütülmüş, 105 °C’ de etüvde 

kurutulmuş ve sulu ortamda 

sıvılaştırılmıştır. Odun örneklerinin 

sıvılaştırılması sonucu elde edilen yağ ürün 

verimi üzerine sıcaklık, odun 

konsantrasyonu, sıvılaştırma süresi ve 

katalizör gibi parametrelerin etkileri 

incelenmiştir. Sıvılaştırma deneyleri, yarı 

kesikli bir reaktörde farklı sıcaklıklarda 

(240, 280, 320 ve 350 °C), farklı odun 

konsantrasyonlarında (% 5, 10 ve 15) ve 

farklı sıvılaştırma sürelerinde (0.5, 1.0 ve 

1.5 saat) gerçekleştirilmiştir. Sıvılaştırma 

deneylerinde katalizör olarak formik asit 

(HCOOH), sodyum karbonat (Na2CO3) ve 

çinko klorür (ZnCl2) kullanılmıştır. 

Sıvılaştırma ürünü yağlar dietil eter ile 

ekstrakte edilmiş ve FTIR spektroskopisi ve 

GC-MS cihazları yardımıyla analiz edilerek 

yağ ürünü oluşturan bileşikler tespit 

edilmiştir. 

 



 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Odun örnekleri arasında en yüksek 

selüloz oranına akasya odunu sahip iken 

en düşük selüloz oranı meşe odunundadır. 

Sıvılaştırma işlemlerinde yağ ürün 

verimini etkileyen en önemli bileşen olan 

ligninin en yüksek oranda meşe odununda 

en düşük oranda ise akasya odununda 

olduğu görülmektedir. Hemiselüloz içeriği 

bakımından en zengin odun örneği çam 

odunudur.    

Genel olarak bir sıralama yapılacak 

olursa aromatik, alkolik ve fenolik 

bileşikler ve bu bileşiklere ait fonksiyonel 

gruplar yönüyle akasya odunu daha 

zengindir. Meşe, çam ve kavak odunları 

arasında çok büyük bir fark olmamakla 

beraber en fakir odun örneğinin çam 

odunu olduğu söylenebilir. 

Sıvılaştırma süresinin artması ile yağ 

ürün veriminin düştüğü görülmektedir. 

Odun-su karışımlarının her bir 

konsantrasyonunda da 240-280 °C 

bölgesinde gaz ürün oluşumunda bir 

azalma görülmektedir. 280 °C’ den sonra 

yağ verimi düşerken oluşan gaz ürün 

miktarı artmaktadır. 280 °C’ ye kadar 

oluşan hafif gazların reaktör içindeki 

sıcaklığın ve buna bağlı olarak da basıncın 

artması ile tekrar polimerizasyona 

uğrayarak gaz ürün miktarını azalttığı 

söylenebilir.  

Yağ ürün veriminin yüksek 

olmasının istendiği bu çalışmada en uygun 

çalışma konsantrasyonunun % 15 ve en 

uygun sıvılaştırma süresinin 0.5 saat 

olduğu görülmektedir.    

Sıvılaştırma deneylerinde odunun 

çeşitli ürünlere dönüşüm oranı çinko 

klorür katalizöründe en yüksek 

değerlerdedir. Uygun katalizör kullanımı 

ile bir diğer katalizöre göre daha düşük 

sıcaklıkta aynı verimin elde edilebileceği 

görülmektedir.  

Bu çalışmada kullanılan odun türleri 

arasında yapılan mukayese sonucu en 

yüksek yağ ürün veriminin akasya  

odunundan en düşük yağ ürün veriminin ise 

meşe odunundan elde edildiği ve kavak ağacı 

odunun yağ ürün veriminin çamdan daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Odun türlerine 

göre sıvılaştırma veriminin odunu oluşturan 

bileşenlerin miktarına göre değiştiği 

görülmüştür.  

Sıvılaştırma sıcaklığındaki artma ile 

yağ ürün bünyesindeki C oranı artarken O 

oranı azalmaktadır. H oranında ise anlamlı bir 

değişim görülmemektedir. O miktarının 

azalması ile yağ ürünün ısı değeri de 

artmaktadır.  

Sıvılaştırma deneylerinden elde edilen 

yağ ürünlerin analiz sonuçları yağ ürünü 

oluşturan bileşiklerin ağırlıklı olarak fenolik 

bileşikler olduğunu göstermektedir. Oluşan 

yağ üründeki bileşiklerin türlerinin ve 

miktarlarının sıvılaştırma sıcaklığına bağlı 

olarak değiştiği görülmüştür. 

Elde edilen yağ ürünler içerisinde 

bulunan bileşiklerden guikol (2-metoksi 

fenol), siringol (2,6-dimetoksi fenol), p-

etilguikol (4-etil 2-metoksi fenol), 3-hidroksi 

4-metoksibenzoik asit, etanon, vanilin (4-

hidroksi 3-metoksibenzaldehit) ve furfural (2-

furankarboksialdehit) gibi bileşikler miktarca 

diğerlerinden daha fazla olan bileşiklerdir. Bu 

bileşiklerden ilaç, gıda, kozmetik, ziraat, 

boya gibi sektörlerde kullanılabilecek olanlar 

saflaştırılarak kullanılabilir. Bu işlemler özel 

çalışmaları gerektirmekte olup 

kullanılabilirliği kanıtlanınca 

değerlendirilebilir. 
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