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ÖZET 

 

BĠYOLOJĠK PROSESLERLE ÜRETĠM YAPAN  BĠYOGAZ TESĠSĠNĠN VE 

PROSES SONUCU ELDE EDĠLEN BĠYOGAZ ĠLE ÇALIġAN SÜT SOĞUTMA 

ÜNĠTESĠ TASARIMI VE OPTĠMĠZASYONU 

 

GÜL, Ender 

Tez DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. Turhan ÇOBAN 

 

 Dünyada yer altı fosil yakıtları tükenmektedir, ayrıca bu yakıtların elde edilmesi 

taĢınması gibi iĢlemler risk altındadır. Kısaca arz güvenliği yoktur. Bu yüzden ekonomik 

ve teknolojik  yönden yetkinliğini tamamlamıĢ biyogaz üretiminin önemi ön plana 

çıkmaktadır. Ancak ülkemizde hak ettiği değeri henüz bulamamıĢtır. Bizim gibi yoğun 

tarım ile uğraĢan ülkelerde çok fazla potansiyele bu enerji yöntemi değerlendirilmelidir. 

 

Bu çalıĢmada, 100 süt sığırı kapasiteli bir mandıraya ve Ġzmir Ģartlarına uygun 

biyogaz sisteminin tasarımı yapıldı. Ayrıca elde edilen enerji ile bu mandıranın ürettiği 

sütü soğutması ve muhafazı için süt soğutma üniteleri tasarlandı ve sistemi bir bütün olarak 

düĢünülerek ısı kayıp-kazançları hesaplandı. 

 

 Hesaplarmalar sonuçu görülüyor ki, üretilen biyogazın az bir miktarı reaktörü 

ısıtmaya ve süt soğutma ünitelerinin çalıĢtırılmasına yetmektedir. Geri kalan biyogaz, 

piyasada bulunan cihazlarda küçük modifikasyonlar yapılarak, piĢirme, sıcak su hazırlama, 

ısınma, soğutma ve elektrik üretimi amacıyla kullanılabilir.   

 

 Anahtar Kelimeler: Biyogaz, biyogaz sistemleri, süt soğutma ünitesi, 
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1. GĠRĠġ 
 Biyogaz, organik maddelerin anaerobik fermantasyonu sonucu elde edilir. Doğal 

gaza benzer yanıcılığı sonucu, doğal gaz veya LPG ile çalıĢan makinlarda çok az 

modifikasyon sonucu kullanılabilir. Biyogaz sistemlerinin en büyük özelliği, çevresel ve 

sağlık ile ilgili sorunlara yol açan organik atıkları girdi olarak kullanması ve bu atıkları 

değere çevirmesidir. Ancak son zamanda enerji elde edilmesi için “enerji bitkileri” 

ekilmektedir. Bu bitkilerin ekilmesi, bazı bölgelerde kıtlığa yol açabilmektedir, bu yüzden 

bu konuyla ilgili ülkelerin tarım stratejilerini bu konuyu da göze alarak geliĢtirmeleri 

gerekiyor. Çevre ve sağlığa zararlı olan bu atıklar, tarımsal uygulamalarda gübre olarak 

veya tezek olarak yakılarak verimsiz bir Ģekilde kullanılmaktadır. Kırsal kesim biyogaz 

teknolojilerinin önemi burada ön plana çıkmaktadır. Bu sistemler,hayvansal atıkların 

bekletilmeden kullanılmasına olanak tanımakta, enerji içeriği yüksek olan biyogazla 

birlikte, zararlı ot tohumlarının ve patojenlerin giderildiği, bitkilerin kullanımına elveriĢli 

formda yüksek azot içeriğine sahip organik gübre sağlamaktadır. Çiftlik gübresinden 

biyogaz yani metan gazı elde edilmesi halinde, bu gaz ısıtma,aydınlatma, pisirme iĢlerinde 

ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilmektedir. Öte yandan bu amaçla kullanılan 

gübre, fazla bir kayba uğramadan, yine tarıma verilebilmektedir. Ayrıca koku ve sinek 

oluĢumu gibi, kırsal kesim sakinleri üzerinde toplumsal baskıya neden olan sorunların, 

büyük oranda çözülmesine neden olmaktadır. [1] 

 Biyogaz, parlak ve mavi bir alevle yanan, kalorifik değeri nispeten yüksek bir gaz 

karısımıdır. Birim hacimdeki biyogazda, yaklasık %70 oranında metan gaz (CH4) vardır. 

Zaten, yanıcılık niteliğini kazandıran da, bu gazdır. Metan gazı, daha önce belirtilen 

organik kökenli artıklardan, yani biyomas kaynaklarından ve özellikle çiftlik gübresi‟nden 

kolayca elde edilebilir. Öte yandan, biyogaz elde edilmesinde, tesis ve üretim teknolojisi 

karmasık olan bir sistem gerekmez. Üretim için gerekli olan hammadde, kırsal kesimde 

hayvancılık yapan her aile tarafından, zaten bol miktarda sağlanmaktadır. [2] 

 Ülkemizde bu tarz sitemleri geliĢtimenin; kırsal kesimde ekonomik kalkınmanın 

sağlanmasına yardımcı olacağı, enerji ihtiyacının dıĢa bağımlı olmayan yollar ile 

karĢılanmasının sağlanmasına ve fosil yakıtların kullanılması yerine biyogaz sistemlerinin 

kullanılması sayesinde küresel ısınmanın önlenmesi için çözüm yollarından biri olacağını 

düĢünmekteyim. 



2 
 

2. BĠYOGAZIN TARĠHÇESĠ 
 Ġnsanoğlu 200 yıldan daha fazla bir süredir biyogazı kullanmaktadır. Elektrik 

kullanımından önce Londra da fosseptik çukurlardan alınan gaz ile sokak aydınlatmasında 

kullanmıĢlar ve gaz lambası ismini vermiĢlerdir. Daha sonra dünyanın pek çok yerinde 

ısıtma, aydınlatma  ve piĢirme amaçlı kullanmıĢlardır. [3] 

 Biyogaz, Asurlular tarafından M.Ö. 1000 yıllarında kullanılmaya baĢlanmıĢtır 

(Mazza, 2002). M.S. 23–79 yıları arasında yaĢayan Plinius, bataklıkların üzerinde 

titreyerek yanan alevlerden bahsetmektedir. 17. yüzyılda Jan Baptista Van Helmont 

organik maddelerin bozunumuyla yanıcı gazın üretildiğini belirtmiĢtir. 1682 yılında Robert 

Boyle, hayvansal ve bitkisel atıkların çürütülmesiyle gaz üretimi oluĢtuğunu belirtmiĢtir 

(Stafford vd., 1981). Kont Alessandro Volta 1776 yılında, bozunan organik madde miktarı 

ile üretilen yanıcı gaz miktarı arasındaki iliĢkiyi göstermiĢtir. 1804–1810 yıllarında John 

Dalton, Sir Humphry Davy ve William Henry sığır gübresinden anaerobik fermentasyonla 

metan üretimini ispatlamıĢlardır (Verma, 2002). Avogadro CH4‟ü 1821‟de tanımlamıĢtır 

(Anon., 1999b). 1868‟de Bechamp ve 1873‟de Popoff, metan üretimine neden olan olguyu 

bakterilere bağlamıĢlardır (Kirtz, 2003). 1876‟da Herter lağım suyundaki asetatın, eĢit 

oranda CO2 ve CH4‟de dönüĢtüğünü rapor etmiĢtir (Marchaim, 1992). Pasteur 1884‟de, 

hayvan atıklarından biyogaz eldesiyle ilgili araĢtırmalar yapmıĢ ve at gübresinden biyogaz 

elde edilerek sokak lambalarının yakılmasını önermiĢtir (Anon., 2000c). Ġlk modern 

biyogaz reaktörü 1859‟da Bombay‟da iĢletilmeye baĢlamıĢtır (Mazza, 2002). Biyogazın 

ticari değeri, 1895‟de Ġngiltere‟de foseptikten elde edilen gazın ıĢıklandırmada 

kullanılmasıyla anlaĢılmıĢtır (Jenangi, 1981; Mazza, 2002). 

 

2. 1. Dünyadaki Durum 

  

 Hindistan‟da toplam nüfusun % 70‟i, Çin‟de ise % 80‟i kırsal kesimde 

yaĢamaktadır (Bhat vd., 2001; Singh ve Sooch, 2004; Xiaohua ve Jingfei, 2005). Buna da 

bağlı olarak her iki ülkede de kırsal kesim biyogaz sistemleri yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Çin‟de ilk biyogaz tesisi 1936‟da, Hindistan‟da ilk deneysel tesis 

1946‟da kurulmuĢtur. Fakat Hindistan‟da bu çalıĢmaların baĢlangıcı 1939‟a uzanmaktadır 

(Stafford vd., 1981). Biyogaz üretiminde Çin‟de domuz atıkları önemli rol oynarken, kırsal 

kesim ailelerinin % 59-80‟inin kendi sığırlarına sahip olduğu Hindistan‟da, sığır atıkları ön 

planda tutulmuĢtur (Vijayalekshmy, 1985; Shailaja, 2000). Hindistan‟da çiftlik tipi 
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tesislerin kurulumu 1974 yılında baĢlatılmıĢtır (Tomar, 1995). 1981 yılında baĢlatılan 

Ulusal Biyogaz Kalkınma Programına kadar yaklaĢık 80 bin biyogaz tesisi varken, 10 yıl 

içinde 1,67 milyon rakamına ulaĢılmıĢtır (Ramana vd., 1994). Bu rakam 1997 yılında 2,7 

milyona ulaĢmıĢtır (Raheman, 2002). 

 Fakat kurulu sistemlerin yaklaĢık olarak 1/3‟ü bakımsızlık, yetersiz atık ve atıkların 

ulaĢtırılmasındaki organizasyon eksiklikleri nedeniyle çalıĢtırılamamaktadır (Kartha vd., 

2005). Hindistan‟da aile tipi biyogaz tesislerinin potansiyeli 12 milyon olarak tahmin 

edilmektedir (Anon., 2002d). Çin‟de çiftlik tipi reaktörlerle ilgili çalıĢmalar 1960‟lı 

yıllarda yoğunlaĢmıĢ, orta ölçekli ve endüstriyel tip sistemler 70‟lerin sonundakurulmaya 

baĢlanmıĢtır (Jingjing vd., 2001). Çin‟de 11–13 milyon aile tipi biyogaz tesisinden yılda 

yaklaĢık 3,3 giga-m3 biyogaz elde edilmektedir. Küçük ölçekli tesisler genellikle 8 m3 

hacme sahiptir. YaklaĢık 2200 orta ve büyük ölçekli tesiste ise yılda 1,2 giga-m3 biyogaz 

üretilmektedir (Ping, 2001; Sun vd., 2006; Chen ve Chen, 2007). Çin‟de biyogaz sistemine 

sahip olan ailelerin sayısı kırsal kesim nüfusunun yaklaĢık % 10‟una ulaĢmıĢtır. Bazı 

bölgelerde bu oran % 15‟e kadar yükselmektedir (Bizzo vd., 2004; Xiaohua ve Jingfei, 

2005). 

 Avrupa Birliği ülkelerinin 2004–2005 yılı biyogaz üretim değerleri ġekil 2.1‟de 

verilmiĢtir. 
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 2005 yılı itibariyle 4715 BTEP olan toplam biyogaz üretimi, artıĢ trendine göre 

2010 yılında 8700 BTEP değerini bulacaktır. Fakat bu değer 1997 yılında yayınlanan 

beyaz kitapta hedeflenen 15000 BTEP değerinin oldukça altında kalmıĢtır (Anon., 2006). 

Bu ülkeler arasında en fazla üretim kapasitesine sahip olan Ġngiltere ve Almanya, 2000–

2005 yılları arasında üretimlerini, sırasıyla 1,7 ile 3 kat artırarak toplam üretimin % 68‟ini 

gerçekleĢtirmiĢlerdir. (Anon., 2003) Tahmin edilen potansiyel 80000 BTEP‟dir (Anon., 

1997b). AB ülkelerinde, Çin ve Hindistan‟ın aksine orta ve büyük ölçekli sistemler daha 

çok tercih edilmektedir. Özellikle Danimarka‟da merkezi büyük ölçekli biyogaz tesisleri 

ön plandadır. 20 adet merkezi ve 35 adet orta ve büyük ölçekli çiftlik tipi sistemlerden elde 

edilen enerji yıllık 2,6 PJ‟dur ve toplam hayvansal atıkların % 3‟ü değerlendirilmektedir 

(Ravena ve Gregersen, 2007). Bu merkezi sistemlerin 2/3‟ü termofilik, kalanı mezofilik 

sıcaklık bölgesinde çalıĢtırılmaktadır (Jungingera vd., 2006). Biyogazın kullanımı da 

geliĢmekte olan ülkelere göre farklılık göstermekte, örneğin Ġsveç‟te üretilen toplam 5 PJ 

enerji eĢdeğerinde biyogazın % 10‟u arıtılarak otomobil, otobüs ve kamyonlarda yakıt 

olarak kullanılmaktadır (Börjesson ve Berglund, 2006; Lantza vd., 2007). [4] 

 

2. 2. Türkiyedeki Durum 

  

 Türkiye‟de biyogaz ile ilgili çalıĢmaları 1980 öncesi ve sonrası diye ikiye bölmek 

olasıdır. 80 öncesinde çalıĢmalar birkaç üniversite ve kamu kurumunda yetersiz teknolojik 

bilgiyle ayrı ayrı yürütülmüĢtür. Ġlk çalıĢmalar 1957 yılında Toprak ve Gübre AraĢtırma 

Enstitüsünde baĢlatılmıĢtır (Bilir vd., 1982). 1960‟lı yıllarda biyogazla ilgili yoğun 

çalıĢmalar yapılmıĢ ve bazı Devlet Üretme Çiftliklerinde pilot tesisler kurulmuĢtur 

(Kaygusuz ve Turker, 2002a). Tarım Bakanlığı‟na bağlı Topraksu AraĢtırma Enstitüsü 

bünyesinde 1963 yılında baĢlatılan çalıĢmalarla, 5 adedi EskiĢehir Topraksu AraĢtırma 

Enstitüsünde, 2 adeti EskiĢehir‟in köylerinde ve biri de Çorum deneme istasyonunda olmak 

üzere toplam sekiz adet biyogaz tesisi kurulmuĢtur. ÇalıĢmalar 1969 yılına kadar sürmüĢtür 

(Soylukan ve Akdoğan, 2001). Bunların bir kısmından iyi sonuç alınmasına karĢılık, 

yönetimlerin biyogaza sıcak bakmamaları, çalıĢmaları yönlendirecek ve yürütecek 

kurumun olmaması, teknik eleman ve çiftçilerin yeterince eğitilememeleri gibi sebeblerden 

tesislerin bir kısmı yarım bırakılmıĢ ya da bir müddetkullanıldıktan sonra istenilen verim 

alınamadığı gerekçesiyle terkedilmiĢtir (Köse, 1998). Fakat 80 sonrasında UNICEF‟in 
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teknik bilgi ve finans yönünden desteklediği, koordinasyonun DPT tarafından sağlandığı 

çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı 

gibi kurumlar yanında MTA, TOPRAK-SU gibi kuruluĢlar da bu çalıĢmalara 

katılmıĢlardır. Doğu illerinden baĢlayarak biyogaz tesislerini kırsal kesimde 

yaygınlaĢtırmak amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmalar ilk olarak, MuĢ-Alpaslan Devlet Üretme 

Çiftliğinde 35 m3‟lük bir tesis kurularak baĢlatılmıĢtır (KarakuĢçu vd., 1981). ÇeĢitli 

Devlet Üretim Çiftliklerinde, farklı iklim koĢullarında pilot tesisler kurularak, test 

edilmiĢtir. 1982 yılında konuyla ilgili sorumluluk TOPRAK-SU‟ya verilmiĢ, devletin 

köylülere sağladığı 1600 USD limitli, % 16 yıllık faizli kredilerle 1000 adet 6, 8, 12 ve 50 

m3 boyutlarda biyogaz sistemleri kurulmuĢtur. Yine 1984–1987 yılları arasında Köy 

Hizmetleri EskiĢehir AraĢtırma Enstitüsünde, Ankara‟da ve Erzurum‟da biyogazla ilgili 

araĢtırma projeleri yürütülmüĢtür (Bolu, 1987). Ayrıca bu yıllarda küçük ölçekli biyogaz 

tesislerinin projeleri dergilerde ve kitaplarda kullanıcıya sunularak yaygınlaĢtırma 

çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır (GöğüĢ, 1986). Kurulan sistemler bazı değiĢiklikler dıĢında 

Hint-Çin tipi sistemler olmuĢtur (TaĢdemiroğlu, 1988). Bu çalıĢmalar daorganizasyon 

eksiklikleri ve projeler arasında iletiĢim kopukluğunedeniyle baĢarılı olamamıĢtır. Yapılan 

uygulamalarda verim alınamamasının en önemli sebebi olarak, reaktör sıcaklığının 

istenilen seviyede tutulamaması gösterilmektedir. 1980‟li yıllardan sonra biyogazla ilgili 

çalıĢmalara ara verilmiĢtir (Köse, 1998; Kaygusuz ve Sarı, 2003). 

 Türkiye için biyogazın kırsal kesimde, özellikle ısıtma ve piĢirme amaçlı kullanımı 

ekonomik görülmektedir (TaĢdemiroğlu, 1991). Türkiye‟de sadece hayvansal atıklardan 

üretilebilecek biyogaz miktarı 2,2–3,9 milyar m3 olarak tahmin edilmektedir (DemirbaĢ, 

2004b). Yine hayvansal atıklardan sağlanabilecek biyogaz potansiyeli yaklaĢık olarak 53,6 

PJ enerji eĢdeğeri civarındadır (Acaroglu vd., 2005).  

 

2.3. Biyogaz Sistemlerinin Avantajları ve Dezavantajları 

         

2.3.1. Biyogaz Sistemlerinin Avantajları 

 

 Biyogaz sistemlerinin sağlayacağı yararlar beĢ kategori altında toplanabilir: 

 

1- Enerjiyle ilgili yararlar: Yenilenebilir enerji üretimi sayesinde ticari ve ticari olmayan 

yakıtların yerine geçer. Ticari yakıtlarda, ülke ve birey ekonomisine finansal yararlar 
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sağlar (Mendis ve Van Nes, 2001). Lokal enerji üretimi sonucunda enerji iletim kayıpları 

azalır (Anon., 1999d; Boyd, 2000; Dennis ve Burke, 2001). Anaerobik fermentasyonda, 

özellikle termal çevrimlerle karĢılaĢtırıldığında, nem oranının fazla olması nedeniyle 

verimin düĢmemesi önemli bir avantajdır. Elde edilen gaz diğer çevrim yöntemlerinde elde 

edilenlere göre daha az bileĢene sahiptir. Bu da kullanımdan önce gazın arıtılmasının 

görece daha basit ve ekonomik olmasına neden olur (Chynoweth ve Jerger, 1988). 

 

2- Gübrelemeyle ilgili yararlar: Anaerobik fermentasyondan sonra geriye kalan atık 

organik gübre olarak adlandırılır. Beslemede kullanılan materyalin katı maddesinin 

yaklaĢık % 70‟ini oluĢturan elementler, fermentasyondan sonra miktarları ve yapıları 

değiĢmeden kalırlar. Fermente gübre içerisinde bulunan azot baĢlıca amonyum 

formundadır (Arnott, 1985). Bu form bitkilerin geliĢimi açısından daha uygundur 

(Sasse, 1988). Çin‟de yapılan çalıĢmalarda fermente hayvansal atıkların, fermente 

olmamıĢların kullanımına göre tarımsal verimliliği % 10–30 oranında arttırdığı rapor 

edilmiĢtir (Sasse, 1988; Marchaim, 1992). Böylece ticari gübrenin kullanımı azalmaktadır. 

Ayrıca fermente atık hayvan yemi olarak kullanılabilmektedir (Vijayalekshmy, 1985). 

Anaerobik fermentasyon sırasında özellikle hayvansal atıklar içerisinde bulunan zararlı ot 

tohumlarının giderimi sağlanır. Diğer bir avantajı organik tarımın yapılmasına imkan 

sağlamasıdır (Anon., 2000a). Fermente gübre ham atıktan daha sıvıdır ve uzak bölgelere 

pompalanması daha basit ve ekonomiktir (Klingler, 2000; Leggett vd., 2002). 

 

                

Fotoğraf  2.1. Biyogübrenin havuzan alınması ve tarlaya uygulanması [5] 
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3- Sağlıkla ilgili yararlar: Bacasız doğrudan yakma sistemlerinde odun ve bitkisel atıkların 

kullanılması, kırsal kesimde yaĢayanlarda çeĢitli solunum yolu hastalıklarına neden 

olmaktadır. Biyogazın kullanımı bu sorunları ortadan kaldırmaktadır (Ramana vd., 1994). 

Ayrıca atık yığınlarından oluĢan sinek ve hastalıklar bu kesimde yaĢayanların sağlığını 

tehdit etmektedir. Anaerobik fermentasyon sırasında atıklarda bulunan patojenler ve 

parazitlerin büyük kısmı bertaraf edilir. Patojen giderimi % 90 civarındadır (Marchaim, 

1992). Böylece sağlık harcamalarında azalma meydana gelir (Anon., 1999d; Xiaohua vd., 

2007). Koku, rahatsız edici özelliği dolayısıyla, hayvanüreticilerinin çevre sakinleri 

tarafından baskı altında tutulmasına neden olur. Kokunun kaynağı genellikle azotlu ve 

sülfürlü bileĢenlerdir ve prosesle atıklara göre değiĢkenlik gösterir (Aubart ve Farinet, 

1983; Wright ve Perschke, 1998; Wilkie, 2000a). Anaerobik fermentasyon yoluyla % 80-

90 civarında koku giderimi sağlanmaktadır (Boyd, 2000; Anon., 2000a; Mazza, 2002). 

Yapılan bir çalıĢmada, anaerobik sabit film reaktörde üç gün bekletilen sığır gübresinde 

koku gideriminin % 94 olduğu, buna karĢılık aynı atığın üç gün atmosfere açık 

depolanmasında kokunun % 77 arttığı belirtilmiĢtir (Wilkie, 2000b). Fermente gübre 

içerisinde bulunan H2S iyonlarının miktarına göre koku oluĢabilir ama göz ardı 

edilebilecek değerlerdedir (Anon., 1980a).  

 

4- Kalkınmayla ilgili yararlar: Biyogaz sistemleri kırsal kesim yaĢam standartlarının 

geliĢmesini sağlar. Ayrıca yerel tesisat ve inĢaat çalıĢanlarının gelir ve bilgilerinin 

artmasına neden olur. Kırsal kesimden oluĢan göçü azaltır (Kishore vd., 1987). Çiftçiler 

üzerindeki, atıklardan ve çevre sorunlarından kaynaklanan toplumsal baskının azalmasını 

sağlar (Anon., 2000a). Aile içi iliĢkilerin ve ortak organizasyonların güçlenmesine neden 

olur (Gruber ve Herz, 1996). Ticari olmayan yakıtların yerine geçerek ormanların 

azalmasını engellemesi, yakacak odun ve bitkisel atık toplamaya harcanan zamanın 

azaltılması gibi finansal olmayan faydaları söz konusudur. Bu zaman azalması, biyogaz 

sistemi için su temini ve gübre-su karıĢımının hazırlanarak reaktöre beslenmesi için gerekli 

süre çıkarıldığında günde yaklaĢık 3 saati bulmaktadır (Mendis ve Van Nes, 2001). 

 

5- Ekonomik yararlar: Biyogaz sistemleri, kurulduğu bölgelerde tasarrufların ve gelirin 

artıĢına neden olur (Gustavsson, 2000; Boyd, 2000). Lokal enerji ve gübre üretimi 

sayesinde, genel ekonomik dalgalanmalardan etkilenimi azaltır. Makro seviyede enerji ve 

gübrede dıĢa bağımlılığı azaltır (Arnott, 1985). Fermente atık daha kolay taĢınır ve 
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iletilmesinde daha küçük makinalara ihtiyaç gösterir. Böylece atık gideriminde ekonomi 

sağlar (Werner vd., 1989; Tafdrup, 1995; Anon., 2000a). Samanların ve bitkisel atıkların 

yakılmasını azaltarak, hayvanların beslenmesinde iyileĢme sağlar (Marchaim, 1992). 

 

6- Çevresel yararlar: CO2‟den 23 kez daha fazla sera gazı etkisine sahip metan ve 310 kez 

daha etkili olan N2O (nitroz oksit) emisyonu ile amonyak emisyonu özellikle hayvansal 

atıkların depolanması sırasında oluĢur. Ayrıca yüksek derecede sentetik azot gübrelemesi 

sonucunda N2O oluĢur (Gielen vd., 1998). Tam olarak ispatlanmamakla birlikte fermente 

gübre ham gübreden daha az N2O emisyonuna neden olur. Sentetik gübrelerin yerine 

kullanılması bu emisyonu düĢürür. Çünkü kullanılan her ton sentetik gübreden oluĢan N2O 

emisyonu 0,0297 tondur. Sağlıksal, çevresel ve koku problemi yaratan amonyak emisyonu 

da anaerobik prosesler sayesinde azalır. Ayrıca bu atıkların doğrudan kullanımı toprakta ve 

yeraltı sularında nitrat kirlenmesine yol açar. Domuz atıkları yüksek oranda bakır ve çinko 

gibi ağır metaller içerir ve kirliliğe yol açar. Bu atıklar sinek ve koku oluĢumuna neden 

olur (Boyd,2000). Biyogaz sistemleri, çevre kirliliğinin büyük ölçüde azalmasını sağlar 

(Dennis ve Burke, 2001). Biyogaz sistemlerinde organik katı maddenin yaklaĢık % 50‟si 

giderilmektedir. Bu oran bazı sistemlerde % 80-90‟a kadar çıkabilmektedir (Brown, 1994). 

Sera gazı emisyonu ile arıtılmıĢ atıkta toplam oksijen ihtiyacının düĢürülmesi 

sağlanmaktadır (Nelson ve Lamb, 2002). Biyogaz sistemleri sayesinde, çeĢitli 

mikropların ve zararlıların üremesi için ortam hazırlayan atıklar, değerlendirilerek bertaraf 

edilmiĢ olur (Arnott, 1985). 

 

2.3.2. Biyogaz Sistemlerinin Dezavantajları 

 

 Biyogaz sistemlerinin potansiyel zararları ve dezavantajları, çevresel, sağlıkla ilgili 

ve sosyo-ekonomik olmak üzere üç baĢlık altında toplanabilmektedir. Kurulum ve iĢletim 

aĢamasında alınacak basit önlemlerle engellenebilecek olan bu zarar ve dezavantajlar 

Ģunlardır: 

 

1- Çevre açısından potansiyel zararlar: Besleme materyalindeki azot, amonyumun organik 

formuna dönüĢmektedir. Amonyum, amonyak veya nitrata dönüĢmektedir. Eğer fermente 

gübrenin saklama koĢulları uygun olmazsa, azot ve amonyak emisyonu söz konusu olur. 

Amonyak fermente gübrenin yüzeysel uygulamalarında da kaybedilebilmektedir. En doğru 
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kullanım Ģekli, fermente gübrenin toprağın altına enjekte edilmesidir. Nitrat ise toprak 

altına süzülerek, yeraltı sularının kirlenmesine neden olabilir. Biyogaz sistemlerinde 

genellikle yüksek oranda su kullanılmaktadır ve fermente gübrenin depolanmasında 

fazlalık olan suyun deĢarj edilmesi sırasında da bu durumla karĢılaĢılabilmektedir. Yine de 

mineral ve kompost gübrelere göre nitrat kirlenmesi yaklaĢık % 10-20 daha azdır (Easterly 

ve Lowenstein, 1986;Dalemo vd., 1998; Leggett vd., 2002). Biyogazın yakılması sırasında, 

kömüre göre çok daha az olmakla birlikte SO2 ve Nox emisyonu oluĢabilmektedir. Bu 

özellikle içten yanmalı motorlarda ve yakıt/hava oranı düĢük olduğunda söz konusudur 

(Nelson ve Lamb, ; Krich vd., 2005;). Sistemde kaçak olması durumunda, atmosfere 

biyogazın yakılmadan verilmesi olasıdır. Bu durumda sadece enerji kaybı değil, CH4 ve 

CO2 gibi sera gazları emisyonunun da artması söz konusudur (Cumby vd., 2000). Biyogaz 

emisyonu, sisteme bağlı olarak toplam biyogaz üretiminin % 5–20 oranında fermente 

gübrenin depolanması sırasında da oluĢur. Biyogazın arıtılması ve sıkıĢtırılması sırasında 

ise yine sisteme bağlı olarak % 0,2 ile % 11–13 arasında değiĢen kayıp söz konusu 

olabilmektedir. Eğer üretim sırasındaki biyogaz kaybı % 2 alınırsa, toplam yakıt çevrimi 

sırasında oluĢan CH4 emisyonu 10–100 kez, % 15 alınırsa 100–1000 kez artar (Börjesson 

ve Berglund, 2006). Biyogaz sistemleri yerel taĢımacılığın artmasına böylece de trafiğin 

yoğunlaĢmasına neden olur. Özellikle jeneratör, pompa ve kompresörlerin kullanıldığı 

biyogaz tesisleri çevrede gürültü kirliliği yaratabilir (Anon., 2000a; Monnet, 2003). Kötü 

dizayn edilmiĢ büyük sistemler görsel kirliliğe neden olabilirler (Anon., 1997; Anon., 

2000a; Monnet, 2003). Ayrıca biyogaz sistemlerinde atığın hacmi azalmaz, su ekleniyorsa 

çoğalması söz konusudur (Anon., 1999f; Leggett vd., 2002).  

 

2-Sağlıkla ilgili potansiyel zararlar: Atıklardan kaynaklanan sağlık problemleri, biyogazın 

zehirleme, patlama ve yangın riski söz konusudur (Anon., 2000a; Seadi, 2001; Nelson ve 

Lamb, 2002; Monnet, 2003;). Patojenler ve parazitler, mezofilik ve termofilik reaktörlerde 

tamamen giderilemezler. Giderim için, enerji gerektiren pastörizasyon iĢlemine ihtiyaç 

duyulur. Patojen içeriği yönünden yüksek risk taĢıyan atıkların kullanıldığı biyogaz 

tesislerinde, giderim amacıyla genellikle termofilik sistemler için 70 ºC de 0,5 saat, 

mezofilik sistemler için ise 1 saat ek bekletme uygulanmaktadır (Colleran, 2000). Merkezi 

sistemlerde, atık toplama sırasında hayvanlara hastalıkların bulaĢma riski vardır (Anon., 

2000a; Monnet, 2003). Özellikle belediye atıklarının kullanıldığı tesislerde, tesis 

çalıĢanlarına havada bulunan bakteriler nedeniyle sindirim sistemiyle ilgili hastalıklar 
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bulaĢabilmektedir (Ivens vd., 1997). Biyogaz içerisinde de çeĢitli patojenler 

taĢınabilmektedir. Bu yüzden, oldukça düĢük oranda olmasına rağmen, öncelikle piĢirme 

amaçlı olmak üzere biyogaz kullanımında, yanmamıĢ biyogazla temas risk taĢımaktadır 

(Vinnerås vd., 2006). 

 

3-Sosyo-Ekonomik dezavantajlar: Biyogaz tesislerinin ilk yatırım maliyetleri yüksektir. 

ĠĢletilmesinde özen ve teknik bilgi gereklidir. Periyodik bakım zorunludur (Leggett vd., 

2002). Bu yüzden özellikle kırsal kesimde kurulacak biyogaz tesisleri çiftlik sahiplerine 

ekonomik yük getirmekte ve yaĢam tarzlarının değiĢmesini gerektirmektedir. Ayrıca 

tesisler, kullanıcıların ellerinde bulunan hayvan sayısının sabit olduğu varsayımı üzerine 

kurulmaktadır. Fakat atık miktarında düĢüĢ olursa, baĢka atıkların kullanılmasıyla bu 

problem çözülebilmektedir (Vijayalekshmy, 1985). Biyogaz uygulamaları, çiftçiler 

arasında varolan dengesiz gelir dağılımının kuvvetlenmesine neden olabilir. Sistem 

kurmaya gücü yetmeyen aileler, ellerinde kullanabilecekleri atığı daha güçlü çiftçilere 

satmak zorunda kalabilirler (Anon., 1999d). Bu durumu göz önüne alan bazı araĢtırmacılar, 

gelir düzeyi yüksek olan kesim tarafından kullanılabilen hayvansal atıklar yerine, serbestçe 

ulaĢılabilecek bitkisel atıkları biyogaz üretiminde önermiĢ ve bu konuda çalıĢmalar 

yapmıĢlardır (Patrabansh ve Madan, 2000). Anaerobik fermentasyonda çevrim verimi ve 

gaz oluĢum hızı düĢüktür. Bu nedenle biyolojik ve termal dönüĢüm yöntemlerinin hibrit 

olarak kullanıldığı sistemler üzerinde denemeler yapılmıĢ ve toplam sistem veriminin 

yükseldiği tespit edilmiĢtir (Chynoweth vd., 1980; Butner vd., 1988). [1] 

 

 Biyogaz sistemlerinin belli baĢlı tehlikeleri vardır. Mühendislerin bu sistemlerle 

ilgili son yıllarda yaptıkları çalıĢmaların iki önemli konusu vardır. Birincisi verimliliği 

artırmak diğeri ise, kullanımı daha basit, daha ucuz ve güvenilir sistemler tasarlamaktır. 

Biyogaz kullanıcılarını, ellerindeki sistemin kullanımı ve bakımıyla ilgili eğitimler 

verilmelidir. Periyodik bakımları takip edilmelidir. Biyogazın, yakılmadan sistemden 

çıkması kesinlikle önlenmelidir. Çünkü CH4 ve CO2 sera etkisi yaratmaktadır. Sistemi 

tasarlarken ve kullanırken gerekli önlemler alınmalıdır. Daha basit sistemlerin 

tasarlanması, kullanım kolaylığı sağlayacaktır ve kazaların önüne geçecektir. 
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2.4. Biyogazın BileĢenleri, Özellikleri ve Kullanım Alanları 

 

 Biyogazın bileĢimi elde edildiği organik maddenin cinsine ve fermantasyon Ģekline 

bağlı olarak değiĢir. 

 

Tablo 2.1. Biyogazın BileĢenleri [6] 

 

 

Tablo 2.2. Biyogazın Teknik Özellikleri [6] 

 



12 
 

 Biyogaz hidrojen dıĢında diğer gaz formunda bulunan enerji kaynaklarına göre 

daha düĢük enerji içeriğine sahiptir. Hava içerisinde bulunduğu durumda tabana çökelmez. 

Bu nedenle havayla daha hızlı karıĢır ve havadaki oranı düĢer. Bu, ani patlama ve yanma 

tehlikesini azaltmaktadır. TutuĢma sıcaklığının yüksek olması bu açıdan önemli bir avantaj 

olarak değerlendirilmelidir. Hava içerisinde yanma hızı ( 0,25 m/s) düĢüktür. Bunun nedeni 

CO2 içermesidir. Yanması için hava içerisinde en az % 5 oranında bulunmalıdır. Yanması 

için 1m3 biyogaza 5,7 m3 hava gereklidir. Ancak bu oran ideal bir yanmanın sağlanması 

için % 20–30 olarak seçilmektedir. 

 Biyogazın yanması için gerekli miktarda hava ile karıĢması ve tutuĢma sıcaklığına 

ulaĢması gerekmektedir. Bu nedenle yanma ortamından geriye doğru alevin ilerleme 

tehlikesi çok azdır. 

 Biyogazın yanması sonucu su buharı, CO2, SO2, azot oksitler, karbon monoksit ve 

is oluĢmaktadır. SO2 „ nin nedeni gazda bulunan H2S‟ dır. Biyogazdan temizlenmesi 

durumunda kükürt dioksitin oranı azalır.[7] 

 

Normal Ģartlar altında 1 m3 biyogaz 

= 0,66 lt motorin 0,62 litre gazyağı 

= 0,75 lt benzin 1,46 kg odun kömürü 

= 0,25 m3 propan 3,47 kg odun 

= 0,2 m3 bütan 12,3 kg tezek 

= 0,85 kg kömüre 4,70kWh elektrik enerjisi 

 

 Yandığı zaman alev rengi LPG gazlarda olduğu gibi mavidir. Normal kullanılan 

sobalarda yakıldığı zaman % 60 verim sağlanmaktadır.[8] 

 Biyogaz üretim Ģekline göre genellikle nemlidir. Bu nedenle tesisatta biriken suyun 

zamanla alınması gerekir. Biyogaz içerisindeki metan gazı yanma ve ısıl değerleri 

yönünden diğer gazlara benzemekle birlikte bazı fiziksel özellikleri yönünden propan ve 

bütan gazlarından farklıdır. 

 Metan gazı miktarı uzun bekleme sürelerinde yüksektir. Bekleme süresi kısaltılırsa 

metan içeriği % 50‟nin altına düĢer, bu durumda biyogaz uzun süreli yanmaz. Propan 

bütan vb gazlar oda sıcaklığında, düĢük basınçlar da sıvılaĢtırılabilirken biyogazın 

sıvılaĢtırılması çok yüksek basınç ve düĢük sıcaklık gerektirdiğinden ekonomik olarak çok 

masraflıdır. Bu nedenle tüplere doldurulmamakta ve ancak üretildiği yerde 
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kullanılabilmekte veya taĢınması borularla yapılabilmektedir. Biyogaz kolayca 

bozulmayan sabit bir yapıya sahiptir. Metan gazı değeri beslenme materyallerine 

bağlıdır.[9] 

 

Tablo 2.3. Biyogazın Diğer Yakıtlarla KarĢılaĢtırılması (Metan miktarı: %60) [10] 

 

 

2.5. Biyogaz Üretiminde Kullanılabilen Materyaller 

 

 Tarımsal, toplumsal ve endüstriyel atık/atıksular gibi çok çeĢitli kaynaklar biyogaz 

sistemlerinde besleme materyali olarak kullanılabilir. Enerji bitkileri, algler, kültür 

bitkilerinin hasat sonrası atıklar aynı hayvansal atıklar gibi biyogaz üretiminde 

kullanılabilmektedir. Kentsel atık ve atıksular, özellikle gıda endüstrisine ait atıklar diğer 

önemli kaynaklardandır. Belediyelere ait atık su arıtımında anaerobik fermentasyonun 

kullanımı diğer uygulamalara göre daha kompleks bir yapıya sahiptir. Çünkü bu atıklar 

toksik maddeler ve ağır metaller içermektedir (Arnott, 1985). Fakat hayvansal atıklar 

anaerobik fermentasyona daha uygundur (Steffen vd., 1998; Boyd, 2000). Avrupada 

çalıĢan biyogaz sistemlerinin % 89‟u bu kaynağı kullanmaktadır (Boyd, 2000). Hayvansal 

atıklarda atık miktarları, hayvanların beslenme rejimine, büyüklüklerine ve iklim Ģartlarına 

göre değiĢkenlik gösterir. Ayrıca yetiĢtirme Ģekline göre elde edilebilen atık miktarı 

değiĢmektedir (Vijayalekshmy, 1985). Eğer hayvanlar sadece gece bağlı tutuluyorlarsa, 

elde edilen atık toplam atığın % 50‟si olarak hesaplanmalıdır. Tabanı toprak bir ağılda 

tutulduklarında, atığı toplamak zorlaĢmakta ve reaktör içerisine kum ve taĢ gibi uygun 



14 
 

olmayan materyallerin girmesini engellemek imkansız hale gelmektedir. Ayrıca idrar 

tamamen kaybedilmektedir. Eğer altlık kullanılıyorsa, saman en fazla 2-3 cm boyunda 

olmalı, fermente olmayan talaĢ kullanılmamalıdır (Werner vd., 1989). Serbest olarak 

tutulan hayvanlar, yazın otlağa çıkarıldığında toplanan atık ve dolayısıyla biyogaz üretimi 

yaz aylarında düĢmektedir (Anon., 2001d). ÇeĢitli materyallerin TK ve UK oranlarıyla 

biyogaz verimleri Tablo 2.5‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 2.4. ÇeĢitli materyallerin TK, UK oranları ve biyogaz verimleri [1] 

 

 

 Sığır atığında biyogaz verimi ortalama 0,2 m3/kg-UK iken domuz atığında bu değer 

yaklaĢık 0,3–0,45 m3/kg-UK‟dır. Bu fark domuz atığında, toplam katıda yağ oranının % 

7–12,3 sığır atığında % 3,5–7,5 civarında olmasından kaynaklanmaktadır (Boyd, 2000). 

Sığır atığındaki sorun, metanın bir kısmının hayvanın sindirim sistemi içerisinde 

dönüĢtürülmesi ve kg atık baĢına biyogaz eldesinin düĢmesidir. Sığır atığı gibi geviĢ 

getiren hayvanların atıkları sindirim sistemindeki metan bakterileri tarafından 
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dönüĢtürülemeyen maddeleri içerir. Bu nedenle biyogaz verimleri görece daha düĢük 

olmaktadır (Karve vd., 2005). Koyun gibi geviĢ getirmeyen hayvanların atığından daha 

fazla biyogaz elde edilebilmektedir (Jain vd., 1981; Anon., 1999c; Gustavsson, 2000). 

GeviĢ getiren hayvanların atığı, tavuk ve domuz atığından farklı olarak kuruduktan sonra 

su absorblamaya izin vermez ve yüzeyde yüzer. Parçalamak dahi bu duruma engel olmaz 

(Arnott, 1985; Werner vd., 1989). Sığır atığında, hayvanın sindirim sisteminden gelen 

metan bakterileri bulunduğu için, biyogaz üretiminde doğal aĢı malzemesi olarak 

kullanılmaktadır (Reddy ve Rao, 1996). Fakat saman, yaprak, tarımsal atıklar, endüstriyel 

atıklar fermente olabilmelerine rağmen aĢılama yapılmadığında fermentasyonun baĢlaması 

aylarca sürebilir (Stafford vd., 1981). Ġçerdiği yüksek miktardaki fibre ve bu materyalin 

fermentasyonunun zor olması, sığır atığının dezavantajıdır (Langhans, 2002). Hayvanların 

beslenmesi, atık içerisindeki kompozisyonu değiĢtirdiği için verimde önemli rol oynar 

(Santana ve Pound, 1980). Beslenme rejiminde tahıl ürünleri yoğun olarak kullanılan 

sığırların atıklarının fermentasyonunda, % 50 UK giderimi sağlanabilirken, yoğun 

selülozik yemlerin kullanıldığı durumlarda UK giderimi % 30‟a kadar gerileyebilmektedir 

(Stafford vd., 1981). Sığır için günlük elde edilen atık miktarı, cinsine, ağırlığına ve 

barınma Ģekline göre 8–40 kg arasında değiĢmektedir. Eğer sığırlar sadece geceleri sabit 

tutuluyorsa elde edilen atık toplamın 1/2 – 1/3‟ü arasındadır. Yataklık kullanılıyorsa, 

toplanan atıklarda bulunan yatak malzemesi hayvan baĢına 2-3 kg civarındadır 

(Werner vd., 1989). 

 Katı organik atıklar dendiğinde nem oranı % 85-90‟nın altında olan atıklar  

anlaĢılmalıdır (Mata-Alvarez vd., 2000). Domuz atıklarının, barındırma çeĢitlerine bağlı 

olarak katı madde miktarı % 2–10 arasında değiĢir. Suyla yıkanarak toplanan domuz 

atığının TK oranı % 2–5 arasındadır ve biyogaz üretimi ekonomik olmamaktadır. Fakat 

sıyırmayla toplanan domuz atığında bu oran % 5–10 olmaktadır. Sığır atığında da TK 

oranları % 10–12 arasındadır. Fakat hayvanların otlaklarda tutulması kullanılabilir atık 

miktarını düĢürmektedir. Tavuk atıklarında TK oranı % 20‟nin üzerindedir. Ayrıca 

amonyak miktarıda fazladır ve toksik etkiye neden olabilir. Açık alanda toplanan tavuk 

atığının yüksek oranda kum içermesi, reaktör içerisinde çökelme nedeniyle operasyonel 

aksaklıklara neden olmaktadır. Küçük çiftliklerde toplanan sığır atıkları, % 10–30 

arasında TK içermektedir. Bunun nedeni çoğunlukla altlık olarak kullanılan saman ve 

talaĢtır. Bu da köpük problemine ve fermentasyon süresinin uzamasına neden olmaktadır 
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(Steffen vd., 1998). Hayvansal atıklarda atık potansiyelini belirlemede genellikle hayvan 

birimi kullanılmaktadır. 500 kg olan hayvan birimi sığır için 1, domuz için 6, 

tavuk için yaklaĢık 250 adet hayvana eĢittir (Steffen vd., 1998). 

 Hasat ve bahçe artıkları genellikle hayvan atıklarıyla birlikte biyogaz üretiminde 

kullanılmaktadır (Werner vd., 1989). Yapraklar, mısır atıkları, yonca, sap-saman gibi bitki 

artıkları, bozulmuĢ veya düĢükkaliteli meyveler ve sebzeler bunlara örnek teĢkil 

etmektedir. Enerji bitkileri de bu amaçla kullanılabilmektedir (Steffen vd., 1998). Enerji 

bitkilerinden biyogaz üretimi gittikçe önemli hale gelmektedir. Bu bitkiler arasında mısır, 

ayçiçeği ve çeĢitli otlar ön plana çıkmaktadır. ġeker pancarı atıkları da kullanılmaktadır. 

Selülozun geviĢ getiren hayvanların sindirim sisteminde fermentasyon oranı % 40–59 iken, 

biyogaz sistemlerinde % 80‟e kadar çıkabilmektedir. Özellikle enerji bitkilerinin hayvansal 

atıklarla birlikte fermentasyonu daha çok  uygulanmaktadır (Umetsu vd., 2006; Amon vd., 

2007a; Amon vd., 2007b). Almanya‟da bulunan biyogaz reaktörlerinin yaklaĢık % 90‟ında 

enerji bitkileri ek besleme materyali olarak kullanılarak, biyogaz verimleri artırılmaktadır 

(Bohn vd., 2007).  

 Biyogaz sistemlerinde verimlilik dört yaklaĢımla hesaplanır. Birinci yaklaĢımda 

reaktör hacmi baĢına elde edilen günlük biyogaz miktarı göz önüne alınır. Ġkincide elde 

edilen biyogazın içerisinde bulunan metan miktarı önem taĢımaktadır. Üçüncü olarak 

besleme materyalinin kg-UK veya kg-KOĠ baĢına ne kadar m3 biyogaz elde edildiğine 

bakılmaktadır. Son olarak ise beslenen materyalin giderilen kg-UK veya kg-KOĠ‟si baz 

alınan kriterlerdendir. Tek kademeli, karıĢtırmalı, sürekli tip sistemlerde ve hayvansal 

atıkların kullanılması durumunda verim değeri 1,5 m3-biyogaz/m3-reaktör.gün‟e, gaz 

üretimi 0,45 m3/kg-UK‟ye, UK giderim oranı 0,54 kg-UK/kg-UK‟ya çıkabilmektedir. En 

verimli çalıĢan anaerobik reaktörden, 2,5 m3- biyogaz/m3-reaktör.gün yani 1,75 m3-

metan/m3-reaktör.gün elde edilebilir (Demuynck vd., 1984). Fakat genelde ortalama 

reaktör verimi hayvansal atıklarda 1,1 – 1,3 m3-biyogaz/m3-reaktör.gün olmaktadır 

(Ghaly ve Singh, 1984). Bu tip sistemlerde kullanılan organik maddenin bileĢimine bağlı 

olarak 1 g organik maddeden yaklaĢık 0,5–0,7 lt metan elde edilebilir (Ülkü ve Taygun, 

1981). Avrupa Birliği ülkelerinde reaktörlerin verimleri 1 m3-biyogaz/m3-reaktör.gün‟den 

3 m3-biyogaz/m3-reaktör.gün‟e yükselmiĢtir. Bazı uygulamalarda bu oran 5 m3-

biyogaz/m3-reaktör.gün‟e kadar yükselmektedir. Fakat bu değerler, katı bekletme süreleri 

hidrolik bekletme sürelerinden farklı olan yüksek hızlı reaktörlerde gerçekleĢmektedir 

(Pauss ve Nyns, 1993). Bu yüzden verim değerlerinin sistem performansının 
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değerlendirilmesinde kullanılabilmesi için bekletme sürelerinin bilinmesi gerekmektedir 

(Stafford vd., 1981). Hint-Çin tipi reaktörlerde genellikle verim değerleri 0,3-0,5 m3-

biyogaz/m3-reaktör.gün olmaktadır (GöğüĢ, 1986; Marchaim, 1992; Chanakya vd., 1999; 

Hammad vd., 1999). Uygulamada genellikle karĢılaĢılan % 50 UK giderimidir. Bu oran 

farklı yükleme hızları ve sıcaklıklarda % 30–64 arasında değiĢebilmektedir (Dennis ve 

Burke, 2001). [1] 

 

2.6. Biyogazın OluĢumu AĢamaları 

 Biyogazın oluĢumu reaktör içinde seri bir biyolojik proses sonuçunda olmaktadır. 

Bu biyolojik prosesi çok kısaca Ģu Ģekilde özetleyebiliriz. 

 

2.6.1. Fermantasyon ve Hidroliz 

 Bu aĢamada fermantative ve hydrolytic bakteriler olarak isimlendirilen bakteri 

grupları organik maddenin üç temel ögesi olan karbon hidratları (C6 H10 O5) n, proteinleri 

(6C 2NH3 3H2O) ve yağları (C5 OH90 O6) parçalayarak CO2, asetik asit ve büyük bir 

kısmını da çözülebilir uçucu organik maddelere dönüĢtürürler. Bu son gruptaki uçucu 

organik maddelerin büyük bir bölümünün uçucu yağ asitleri olması nedeniyle, bu aĢamaya 

uçucu yağ asitlerinin [CH3 (CH2)n COOH] oluĢum aĢaması adı da verilir. 

 

2.6.2. Asetik Asidin OluĢumu 

 Bu aĢamada, birinci aĢama sonucunda açığa çıkan ve uçucu yağ asitlerini asetik 

aside dönüĢtüren asetogenik (asit oluĢturan) bakteri grupları devreye girmekte ve bir kısım 

asetogenik bakteriler uçucu yağ asitlerini asetik asit ve hidrojene dönüĢtürmektedir. 

 

CH3(CH2 )n COOH + H2O => 2CH3 COOH + 2H2 

 

 Diğer bir kısım asetogenik bakteri grubu ise açığa çıkan karbondioksit ve hidrojeni 

kullanarak asetik asit oluĢturmaktadır. Ancak bu ikinci yolla oluĢan asetik asit miktarı, 

birinciye oranla daha azdır. 

 

2CO2 + 4H2 => CH3 COOH + 2H2O 

 

 



18 
 

2.6.3. Metan Gazının OluĢumu 

 Anaerobik fermantasyonun bu son aĢamasında metan oluĢturan bakteri grupları 

devreye girmekte, ve bir kısım metan oluĢturan bakteriler CO2 ve H2'yi kullanarak metan 

(CH4 ) ve suyu (H2O) açığa çıkarırlarken, öteki bir grup metan oluĢturan bakteriler ise 

ikinci aĢama sonucunda açığa çıkan asetik asidi kullanarak CH4 ve CO2 oluĢturmaktadırlar. 

 

CO2 + 4H2 => CH4 + 2H2O 

 

CH3COOH => CH4 + CO2 

 

 Ancak bu aĢamada birinci yolla oluĢan metan miktarı, ikinci yolla elde edilen 

metan miktarından daha azdır. Üretilen tüm metanın %30'u birinci yolla %70'i ikinci yolla 

yapılmaktadır. [11] 

 

 

2.7. Biyogazın OluĢumuna Etki Eden Faktörler 

 

 Tüm biyolojik proseslerde olduğu gibi, anaerobik fermentasyonda da çevresel 

Ģartlar metan oluĢumuna etki eder. Bu Ģartlar sıcaklık ve karıĢtırma, yükleme oranı, 

bekletme süresi gibi fiziksel, C/N, pH, alkalinite, toksik maddeler, besi ortamı gibi 

kimyasal Ģartlardır. 

 

2.7.1. Yükleme Oranının Etkisi 

 

 Yükleme oranı anaerobik fermentasyonda bilinmesi gereken en önemli 

özelliklerden biridir. Yükleme oranı genellikle kg-UK/m3- reaktör.gün olarak verilir 

(Pekin, 1983). Bu değer 1 – 5,8 kg-UK/m3- reaktör.gün arasında değiĢebilmektedir 

(Jenangi, 1981; Demuynck vd., 1984; Kishore vd., 1987; Sasse, 1988; Boyd, 2000; Engler 

vd., 2002). Mezofilik Ģartlarda bu değerin 4 kg-UK/m3-reaktör.gün‟ü geçmemesi tavsiye 

edilmektedir (Demuynck vd., 1984). Bazı uygulamalarda 6,4 – 10,5 kg-UK/m3-

reaktör.gün arasında değiĢen yükleme oranlarında çalıĢılmıĢ ve % 50 UK giderimine 

ulaĢılmıĢtır. Fakat genel olarak yükleme oranı arttıkça UK giderimi de düĢmektedir 

(Dennis ve Burke, 2001). Anaerobik fermentasyon sırasında yaklaĢık % 40-50 UK giderilir 
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(Sasse, 1988; Boyd, 2000). UK miktarı bize biyogaz üretimiyle ilgili kesin sonuç vermez. 

Çünkü lignin içeriği yüksek olduğunda UK oranı da yüksek olmasına rağmen, ligninden 

biyogaz oluĢumu çok zor olmaktadır (Vijayalekshmy, 1985; Wilkie, 2003).  

 Yükleme oranı çok yüksek olursa, ortamın pH değeri düĢer ve inhibasyon meydana 

gelir. Bunun nedeni metan bakterilerinin H2‟i yeterli hızda uzaklaĢtıramaması sonucunda 

asit bakterilerinin baskın hale gelmesi ve uçucu organik asit üretiminin artarak asit 

birikiminin oluĢmasıdır. Bu da sistemin dengesinin bozulmasına neden olur (Van Die, 

1987; Werner vd., 1989; Siegert ve Banks, 2005). Bu durumu önlemek için bu oranı derece 

derece artırmak gerekir (Jenangi, 1981). YO, Yükleme oranı (kg-UK/m3-reaktör.gün), TK, 

toplam katı miktarı (%) ve HBS, hidrolik bekletme süresi (gün) için; 

 

     
HBS

TK
kYO                                                        (2.1)                           

 

Ģeklinde bir bağıntı vardır. Sığır gübresinde k değeri yaklaĢık 7 olarak alınabilmektedir 

(Kishore vd., 1987).  

 Katı madde oranına göre biyogaz sistemlerinde kullanılabilecek materyaller üç 

bölüme ayrılabilmektedir: 

 1- DüĢük katı, % 2–10 ve altı TK, 

 2- Orta katı, % 10–20 TK, 

 3- Yüksek katı, % 20–40 TK (Chynoweth ve Pullammanappallil, 1996; Chavez-

Vazquez ve Bagley, 2002; Monnet, 2003).  

 Katı madde oranı çok düĢük olduğunda, materyal içerisindeki katının çökelmesi söz 

konusudur. Bu oran çok yüksek olursa gaz çıkıĢının engellenmesiyle karĢılaĢılır (Al-

Azzam, 2003). Besleme materyalinin % 8-13 arasında TK‟ya sahip olması, biyogaz üretimi 

için uygun olmaktadır (Palmer, 1981; Singh vd., 1984; Arnott, 1985; Kishore vd., 

1987;Koç vd., 1990) Hayvan atıklarının toplanması sırasında fazla oranda su kullanılması 

durumunda TK oranı % 2-5‟e kadar düĢebilmektedir. Bu da suyu ısıtmak için çok enerji 

harcanmasından dolayı sistem verimini düĢürür (Boyd, 2000). Hayvansal atıkların 

kullanıldığı yüksek katılı sistemlerde toplam katı oranı % 22-25‟e kadar çıkabilmektedir. 

Bu sistemlerde kesikli besleme kullanılmakta, atmosfere açık olarak bekletilen 

hammaddenin aerobik fermentasyonu sırasında oluĢan 60–70 ºC sıcaklık, daha sonraki 

havasız ortamda reaktörün ısı ihtiyacı olarak kullanılmakta ve yalıtımla ısı kaybı 

azaltılmaktadır. Bu sistemlerde bekletme süresi 30 gün olarak gerçekleĢtirilmektedir 
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(Sarapatka, 1993). Yüksek katı miktarlarında asetik asit birikmesi yüzünden inhibasyon 

meydana gelir. Yapılan çalıĢmalarda nem oranının % 68 olması sınır değer olarak 

bulunmuĢtur. Bu nem oranına yakın besleme materyali kullanıldığında, oluĢan prosese 

kuru fermentasyon adı verilmektedir (Vijayalekshmy, 1985). [1] 

 

2.7.2. Reaktördeki KalıĢ Süresinin (Bekletme Süresi) Etkisi 

 

 Anaerobik fermantasyon ile biyogaz üretimi iĢleminin en önemli noktalarından biri 

olan bekletme süresi; atıkların depoliremize olması olması ve metanojenez için uygun 

substratların hazırlanması için geçen süreçtir. Daha genel bir tanım yapmak gerekirse, 

besleme materyalinin reaktör içinde kaldığı süredir. Bekletme süresi, hidrolik bekletme 

süresi ve katı madde bekletme süresi olarak ikiye ayrılır. Tek kademeli karıĢtırıcı tip 

reaktörlerde, her iki bekletme süresi de birbirine eĢittir.  Bu süre çok kısa olursa, atık 

reaktör içinde tamamen parçalanmadan atılır (wash-out). Ayrıca metanojenik bakteriler 

çoğalmak için yeterli zaman ile substratı bulamaz ve biyogaz üretimi düĢer. Yüksek 

bekletme süresi ile atıklar daha iyi giderilerek reaktörden uzaklaĢtırılır. Tamponlama 

kapasitesi iyileĢirken, aĢırı yüklemelere ve toksik bileĢiklerin etkilerine karĢı direnç de 

artırılır. Bununla birlikte reaktör boyutları artar. Bekletme süresi; atığın türü, katı maddesi 

ve tanecik boyutu ile proses türü ve sıcaklığına göre değiĢkenlik gösterir. Sıcaklık artıkça 

bekleme süresi azalır. Termofilik reaktörlerde bekleme süresi, mezofiliklere göre daha 

kısadır. Kesikli beslemeli biyogaz üretiminde, gaz üretimi baĢlangıçta yüksek olurken, 

daha sonra azalarak sıfırlanır. Ġlk evrede gaz üretimin veya aynı anlamda fermantasyonun 

% 70-80‟i gerçekleĢir. ĠĢte bu zaman aralığı; yani reaktöre ham madde giriĢi ile 

feramantasyonun % 70-80‟inin gerçekleĢmesi arasında geçen zaman aralığı, bekletme 

süresini vermektedir. 

 Sığır ve tavuk atığının kullanıldığı reaktörlerde bekletme süresi, atık içeriğindeki 

altlık materyelinin lignoselülozik içeriğine bağlıdır. Anaerobik fermantasyon için uygun 

olmayan bu rigid yapıların parçalanması çok yavaĢ gerçekleĢtiği için, bu süre artar. 

Bekletme süresinin 12-25 gün arasında değiĢtiği sığır atığında, altlık materyaline bağlı 

olarak bu süre 15-35 gün arasında da gerçekleĢebilmektedir. [4] 

 

2.7.3. C/N Oranı ve Besi Ortamının Etkisi 
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 Organik materyaller, saman, çim gibi karbon yönünden zengin, idrar, insan ve 

tavuk atığı gibi azot yönünden zengin olmak üzere ikiye ayrılabilmektedir. Karbon biyogaz 

oluĢumu için gerekli olurken, azot anaerobik bakterilerin geliĢimi ve yeniden üretilmesi 

için gereklidir (Arnott, 1985). Mikroorganizmalar karbonu enerji kaynağı olarak 

kullanırlarken, azotu yeni hücrelerin oluĢturulmasında yapı malzemesi olarak kullanırlar. 

Karbon azota göre 25–30 kat daha fazla kullanılır. Organik materyaller, saman, çim gibi 

karbon yönünden zengin, idrar, insan ve tavuk atığı gibi azot yönünden zengin olmak üzere 

ikiye ayrılabilmektedir. Karbon biyogaz oluĢumu için gerekli olurken, azot anaerobik 

bakterilerin geliĢimi ve yeniden üretilmesi için gereklidir (Arnott, 1985). 

Mikroorganizmalar karbonu enerji kaynağı olarak kullanırlarken, azotu yeni hücrelerin 

oluĢturulmasında yapı malzemesi olarak kullanırlar. Karbon azota göre 25–30 kat daha 

fazla kullanılır. Organik madde içerisinde karbonun en önemli kaynağı karbonhidratlar, 

azot kaynağı ise protein, nitrat ve amonyaktır (Koç vd., 1990; Arnott, 1985). Azot azlığı 

hücresel geliĢimi engellediği için verimi düĢürür, çok olması durumunda da amonyak 

birikimi söz konusu olur ve pH değeri 8,5‟a yaklaĢır. Bu da sistemin inhibe olmasına neden 

olur. Böylece kötü kokulu, yanmayan bir gaz elde edilir (Arnott, 1985; Gustavsson, 2000; 

Verma, 2002; Al-Azzam, 2003). C/N oranının 8‟den düĢük olması durumunda bu etki 

görülür (Werner vd., 1989). 15:1 ila 30:1 arasındaki C/N oranları anaerobik fermentasyon 

için uygun olmaktadır (Jenangi, 1981; Sasse, 1988; Marchaim, 1992). Tablo 2.6‟d bazı 

materyallerin C/N oranları verilmiĢtir. 

 Sığır gibi geviĢ getiren hayvanların atığında azot daha az bulunur. Çünkü sindirim 

sırasında bakteriler azotun bir bölümünü kullanır. Bu yüzden diğerlerine göre C/N oranı 

yüksek olmaktadır (Fry, 1973). C/N oranını ayarlamak için değiĢik besleme materyalleri 

karıĢtırılmalıdır. Örneğin C/N oranı 5-8 civarında oldan tavuk atığıyla, 70 civarında olan 

samanın karıĢımı iyi bir besleme materyali olmaktadır (Kishore vd., 1987). Bitki atıklarının 

100 olan C/N oranı kompostlama yoluyla bir haftada, 20‟ye kadar düĢürülebilmektedir 

(Arnott, 1985). 

 

 

 

 

 

Tablo 2.5.  Bazı materyallerin C/N oranları 
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2.7.4. ÇalıĢma Sıcaklığının Etkisi 

  
 Anaerobik fermentasyon 3 ºC ile 70 ºC sıcaklık aralığında gerçekleĢebilmektedir 

(Anon., 1999b). Sıcak su kaynaklarında 85 ºC‟de yaĢayabilen metan bakterileri tespit 

edilmiĢtir (Demuynck vd., 1984). Bu sınır bazı çalıĢmalarda 0-100 ºC olarak verilmektedir 

(Gale, 2001; Kashyap vd., 2003). Sıcaklık azalıĢı metan oluĢum hızına, asitleĢme 

evresinin hızına kıyasla daha çok etki eder. Sıcaklığın artıĢıyla fermentasyon süresi kısalır 

(Rajeshwari vd., 2000). Anaerobik fermentasyonda bekletme süresine, atık su ve atık 

maddelerin türüne, pH ile içerdikleri iyonlara ve bunlara bağımlı olarak oluĢan 

mikroorganizmalar topluluğunun yapısına göre 3 değiĢik sıcaklık bölgesi vardır: 

 

 1- Psikrofilik Fermentasyon (3–20 ºC): Bu sistemlerde çürütme hızı çok yavaĢ olup 

ortalama bekletme süresi 100-300 gün arasındadır. 

 2- Mezofilik Fermentasyon (20–40 ºC): Anaerobik fermentasyonda en çok 

uygulanan sıcaklık bölgesidir. Bekletme süreleri 20–40 gün arasında değiĢir. 

 3- Termofilik Fermentasyon (40-70 ºC): Çürütme hızı daha yüksek dolayısıyla 

bekletme süreleri daha kısadır (Pekin, 1983; Anon., 1999b). Sıcaklık bölgelerine göre 

metan bakterilerinin büyüme oranları ġekil 2.2‟de gösterilmiĢtir. 

 

 

ġekil 2.2. Psikrofilik, mezofilik ve termofilik metan bakterilerinin büyüme oranı 
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 Mezofilik bölgede optimum sıcaklık 35-37 ºC‟dir (Stuckey, 1981; Tiwari vd., 

1996). Hava sıcaklığının düĢük olduğu aylarda, reaktör  sıcaklığının 35 ºC‟den 38 ºC‟ye 

çıkarılması, sıcaklık yükseliĢiyle artan biyogaz miktarından daha fazla tüketime neden 

olabilmektedir (Wenxiu ve Mengiie, 1989).Biyogaz sistemlerinde genellikle mezofilik 

bölge tercih edilmektedir. Avrupa‟da bulunan biyogaz sistemlerinin % 87‟si mezofilik 

sıcaklık bölgesinde çalıĢmaktadır. Fakat termofilik ve mezofilik reaktörler arasındaki bu 

fark azalma eğilimi göstermektedir (Anon., 1980b; Jenangi, 1981; Rajeshwari vd., 2000; 

Monnet, 2003). Termofilik reaktörler mezofilik olanlara göre daha çok biyogaz üretir, 

daha küçüktür, patojen ve zararlı giderimi daha fazladır. Ayrıca termofilik reaktörlerde, 

gübrelemede büyük önem taĢıyan zararlı ot tohumu giderimi, mezofilik reaktörlere göre 

daha yüksek orandadır (El- Mashad vd., 2003). Mezofilik reaktörlerde, sağlık Ģartlarına 

uymak için ayrı bir pastörizasyon ünitesi gerekebilir. Termofilik reaktörlerde reaktör m3‟ü 

baĢına biyogaz üretim verimi, mezofilik reaktörlerden 1,5-2,5 kat daha fazladır ve reaktör 

boyutları mezofilik reaktörlerin % 30‟una kadar düĢebilmektedir (Anon., 1997a; Boyd, 

2000; Zupancic ve Ros, 2003). Ancak daha fazla enerji girdisi gerektirirler, daha pahalı 

teknolojiye sahiptirler ve kontrolleri güçtür (Anon., 2000g; El-Mashad vd., 2004a). Ayrıca 

iĢletim ve kurulum maliyetleri yüksektir (Rubai vd., 2002). Termofilik fermentasyonda 

daha fazla H2S üretimi söz konusudur (Vijayalekshmy, 1985). Fermente atığın gübre 

değeri termofilik fermentasyonda düĢmektedir (Fry, 1973). Bazı çalıĢmalarda termofilik 

reaktörlerin, serbest amonyak inhibasyonu nedeniyle, mezofilik reaktörlerden daha az 

verimli olduğu, ya da bir fark olmadığı, yüksek enerji girdilerinden dolayı termofilik 

olanların tercih edilmediği belirtilmektedir (Axaopoulos vd., 2001). 42 – 50 ºC arasında 

biyogaz oluĢumunda bir kırılma meydana gelir. Bu sıcaklık civarında ne termofilik ne de 

mezofilik bakteriler aktivitelerini düzgün yürütebilirler (Jenangi, 1981; Demuynck vd., 

1984; Arnott, 1985; Marchaim, 1992). Termofilik fermentasyonda optimum sıcaklık 55-60 

ºC arasındadır. 60 ºC‟nin üzerinde, sığır gübresiyle yapılan çalıĢmalarda gaz üretiminin 

yavaĢladığı ve durduğu gözlenmiĢtir (Sambo vd., 1995). El-Mashad yaptığı çalıĢmada 50 

ºC‟de, 60 ºC‟ye göre daha yüksek verim almıĢtır ve bunu yüksek sıcaklıkta serbest 

amonyak miktarının artmasıyla açıklamaktadır (El-Mashad vd., 2003). 

  Büyük sıcaklık değiĢimleri anaerobik fermentasyon üzerinde toksik etki yaratır 

(Jenangi, 1981; Alkhamis vd., 2000). Metan bakterileri ani sıcaklık değiĢimlerinden 

yüksek oranda etkilenirler. Eğer günlük sıcaklık değiĢimleri 5 ºC‟den fazla olursa, metan 

bakterileri faaliyetlerini durdurur ve asitleĢtirme evresi devam ettiği için pH düĢer (Koç 
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vd., 1990; Gustavsson, 2000). Mezofilik fermentasyonda izin verilen saatlik sıcaklık 

dalgalanması +/- 1 olmaktadır (Marchaim, 1992). Fakat sıcaklık dalgalanmalarının 

bakteriler üzerindeki etkisi uzun dönemli olmamakta, çalıĢma sıcaklığına dönüldüğünde 

sistem tekrar dengeye gelmektedir (Stafford vd., 1981). Yapılan bir çalıĢmada, mezofilik 

bölgede sıcaklık 15 dakika ve 2 saatlik sürelerde 15-25 ºC düĢürüldüğünde gaz üretiminin 

durduğu, fakat 35 ºC‟ye tekrar dönüldüğünde gaz çıkıĢının baĢladığı, sıcaklık düĢümünün 

ters bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıĢtır (Stuckey, 1981). [1] 

 

2.7.5. KarıĢtırmanın Etkisi 

 

 Biyogaz üretilen birçok atık içerisindeki fiziksel özeliklerden dolayı reaksiyon 

esnasında diğer atıklarla veya bulamaçla bire bir temas etmesi için karıĢtırma veya 

çalkalama yapmak gerekir. Fermenterdeki atığın karıĢtırılmasının veya çalkalamanın 

birçok avantajları vardır.  

 Bunlar; 

-Metanogenisler tarafından üretilen biyogazın çıkıĢını kolaylaĢtırmak. 

-Bakteri popülasyon ile taze atığın birbirine karıĢımı sağlanarak reaksiyonu hızlandırma. 

-Fermantasyon esnasında atığın üst yüzeyindeki köpük oluĢumunu ve atığın içindeki küçük 

partükülerin fermenetörün (reaktörün) taban kısmına çökmesini engeller. 

-Fermenterdeki atığın sıcaklık dağılımını eĢitleme. 

-Bulamacın içindeki bakteri popülasyon yoğunluklarını düzenleme. 

-Fermentördeki ölü alanı, karıĢtırma yöntemi ile kullanılarak fermenterdeki boĢ ala 

hacminin fermantasyon üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirir. [12] 

 

 Yüksek katı miktarına sahip reaktörler 20 dakikada, düĢük katı oranına sahip 

reaktörler ise 30 dakikada bir sirkülü edilmelidir. Hidrolik karıĢtırmada minumum 

karıĢtırma sıklığı, toplam hacmin günde bir kere sirküle edilmesidir. KarıĢıtıcılı 

reaktörlerde hidrolik bekletme süresi azalmaktadır. Mekanik karıĢtırma gücünün pratik 

hesabı Ģu Ģekildedir. 

                                     

                                            RVTKP  0066,0                                                             (2.2) 

P: Elektrik motorunun gücü (HP), TK: Toplam katı madde oranı (%), VR: Reaktör hacmi 

(m
3
) 
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2.7.6. Basıncın Etkisi 

 

 Reaktör içerisinde oluĢacak basıncın anaerobik bakterilere ve dolayısıyla biyogaz 

üretim verimine etkisi söz konusudur. Literatürde konuyla ilgili olarak 0,75 – 1,5 kPa 

mutlak basınç aralığının, biyogaz üretimi için ideal olduğu ve bunun üzerindeki 

basınçlarda üretimin zorlaĢacağı belirtilmektedir (Arnott, 1985). Fakat özellikle büyük 

reaktörlerin alt kısmında bulunan metan bakterileri oldukça büyük hidrolik basınç altında 
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faaliyetlerini sürdürmektedir ve bir performans düĢüklüğü rapor edilmemiĢtir (Chynoweth 

and Isaacson, 1987). Yine bazı çalıĢmalarda, biyogaz üretiminin engellenmeden devam 

edebileceği basınç sınırı 120 kPa (gösterge) olarak verilmiĢtir (Nijaguna, 2002). Diğer bir 

çalıĢmada, reaktör içerisinde oluĢacak 3,75 kPa negatif basıncın, termofilik 

fermentasyonda, metan üretimini % 5 arttırdığı belirtilmiĢtir (Chynoweth and Isaacson, 

1987). Özellikle reaktör içerisindeki basınç değiĢimlerinden, toksik etki yaratacağı için 

kaçınılması gerektiği vurgulanmaktadır (Vavilin et al., 1995). Basınç yükseldiğinde metana 

göre 40 kez daha fazla çözünebilme özelliğine sahip CO2‟nin sıvı içerisindeki 

konsantrasyonu artmaktadır. Bu yüzden biyogaz içerisindeki metan oranı da 

yükselmektedir (Alvarez vd., 2006). [1] 

 

2.7.7. Organik Yükleme Hızı Etkisi 

 

 Organik yükleme hızı, birim hacim (m3) biyoreaktörlere günlük olarak beslenen 

organik madde miktarı olarak tarif edilmektedir. Organik yükleme hızı anaerobik 

parçalanmada diğer kontrol parametreleri gibi önemli bir parametredir (Zaher ve ark., 

2007). 

 Yüksek organik yükleme hızında daha fazla bakteriye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anaerobik çürütücüde maksimum organik yükleme hızı; reaktör tasarımı, biyokütle elde 

edilmesi ve biyokütle aktivitesi gibi parametrelere bağlıdır. Speece (1996) organik 

yükleme hızına etki eden çeĢitli faktörleri; 

 

 1) Anaerobik reaktörde alıkonulan yaĢayabilecek durumda olan biyokütle 

 2) Giren atık su ve alıkonulan biyokütle arasındaki kütle transferi 

 3) Metabolizma ve hidrojen arasındaki biyokütle yakınlığı Ģeklinde sıralamıĢtır. 

  

 Anaerobik parçalanmada mümkünse uygun değerdeki organik yükleme hızı 

korunmalıdır. Sistemde organik yükleme hızı yüksek olduğunda biyoreaktör içinde asit 

birikmesi olur ve pH düĢer. pH‟ın düĢmesi metanojenik bakterilerin faaliyetlerini olumsuz 

yönde etkiler. Organik yükleme hızı düĢtüğü zaman gaz üretim hızı da düĢer (Öztürk, 

2005). Reaksiyon hızını etkileyen en önemli faktör; pH, sıcaklık ve çamur yaĢı 

(mikroorganizma bekleme süresi)‟dır (Öztürk, 1999). Genellikle çürütücüde oluĢan hatalar 

yüksek organik yükleme hızlarında meydana gelir (Vavilin ve ark.,2006). 
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 Singh ve ark. 1984 yılında yaptıkları çalıĢmada sığır atıklarının günlük beslemeli 

anaerobik çürütücüde çürütülmesi çalıĢmasında atıktaki katı içeriğinin artmasıyla yükleme 

hızının da arttığını bildirmiĢlerdir. Vavilin ve Angelidaki (2004), anaerobik parçalanmada 

farklı katı atıklar ve farklı karıĢtırma hızlarında yaptıkları çalıĢmada; organik yükleme hızı 

ve karıĢtırma hızının yüksek olması ile asidifikasyon sürecinin zarar gördüğünü 

bildirmiĢlerdir. DüĢük karıĢtırma hızı da sistemin verimini düĢürebilmektedir. Bununla 

birlikte yükleme hızı düĢük olduğunda karıĢtırma hızının prosese önemli etkisi olmadığını 

belirtmiĢlerdir. [23] 

 

 Ayrıca, biyogaz üretimini pH ve alkalinitenin, redoks potansiyeli, uçucu yağ 

asitleri, amonyak, inhibitör ve toksik maddeler etkiler. Bu etkiler de, aslında biyogaz 

sistemi için hayati önem taĢımaktadır. Örnek vermek gerekirse; Sığırlara verilen lasacolid 

ve salinomycin gibi antibiyotikler, termofilik Ģartlarda anaerobik fermantasyon üzerinde 

önemli bir etki yaratmamıĢtır. Fakat diğer bir antibiyotik olan monensin verildiğinde, 

mezofilik ve termofilik anaerobik fermantasyon tamamen durmakta ve metan üretiminin 

tekrar baĢlaması için 40 gün gereklidir. Reaktör malzemesi veya parçalarında galvanize 

çelik kullanılması durumunda temasın kesilmesi gerekmektedir. Çünkü içerdiği çinko, 

içerdiği metan bakterilerinin ölmesine yol açablmektedir. [4] 

 

2.8. Biyogaz Sistem Elemanları 

 

2.8.1. Biyogaz Reaktörleri 

 

 Reaktörler genellikle besleme Ģekline göre kesikli beslemeli tip ve sürekli beslemeli 

tip olarak ikiye ayrılırlar. Kesikli beslemeli tip reaktörlerde, besleme materyali reaktöre bir 

kere doldurulur ve gaz çıkıĢı bitene ya da azalana kadar beklenir. Daha sonra boĢaltılarak 

tekrar yeni materyal eklenir. Bu tip reaktörler, besleme materyalinin yeterli miktarda 

bulunmadığı ya da dönemsel olarak bulunabildiği yerlerde veya besleme materyalinin iri 

taneli bir yapıya sahip olduğu yerlerde avantajlı olmaktadır. Ayrıca besleme ve boĢaltma 

sırasındaki çalıĢmaları göz ardı edersek, kesikli beslemeli tip reaktörlerin günlük bakımı 

oldukça kolaydır. Fakat biyogaz üretimi düzensizdir. Bu sorun farklı zamanlarda 

doldurulan birkaç kesikli reaktörün gaz çıkıĢlarının birleĢtirilerek gaz depolama tankına 
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verilmesiyle çözülebilir. Fakat bu çözüm ilk yatırım maliyetini artırmaktadır (Arnott, 

1985). Sürekli beslemeli tip reaktörlerde, materyal düzenli aralıklarla eklenir ve eklenen 

materyal kadar fermente olmuĢ materyal boĢaltılır (Palmer, 1981; Jenangi, 1981; Arnott, 

1985). Sürekli beslemeli tip reaktörlerde ideal olan kesintisiz besleme ve boĢaltmadır. 

Fakat pratikte bu uygulanamamaktadır (Stafford vd., 1981).  

 Geleneksel biyogaz sistemlerinde reaktör hacmi, 

 

                                               HBSGBMVR                                                              (2.3) 

 

EĢitliğiyle hesaplanabilmektedir. Burada R V reaktör hacmi (m3), GBM günlük besleme 

miktarı (m3/gün) ve HBS hidrolik bekletme süresi (gün)‟dür (Kishore vd., 1987).  

 Katı bekletme süresinin (KBS) uzun olması biyogaz veriminin artmasını sağlar. 

Fakat konvansiyonel tek kademeli karıĢtırmalı tip reaktörlerde KBS‟nin HBS‟ye eĢit 

olması, reaktör hacminin büyümesine ve ilk yatırım maliyetlerinin artmasına neden olur 

(Chynoweth vd., 1987). Bu nedenle her iki bekletme sürelerinin farklılaĢtığı yüksek hızlı 

reaktörler dizayn edilmiĢ ve uygulanmıĢtır. Ayrıca asitleĢtirme ve metan üretimi 

aĢamalarının farklı reaktörlerde gerçekleĢtirildiği tasarımlar mevcuttur. Bu reaktörlerin 

baĢlıca çeĢitleri Ģunlardır (Vijayalekshmy, 1985; Kansal vd., 1998; Rajeshwari vd., 2000; 

Nelson ve Lamb, 2002): 

 

 • Anaerobik filtre reaktörler, 

 • Katı- Yukarı akıĢlı reaktörler, 

 • Katı dönüĢümlü karıĢtırmalı tip reaktörler, 

 • Yukarı akıĢlı anaerobik reaktörler, 

 • Anaerobik kontakt reaktörler, 

 • AkıĢkan yataklı reaktörler, 

 • Sabit filim reaktörler, 

 • ArdıĢık kesikli tip reaktörler, 

 • Ġki fazlı reaktörler. 

 

 HBS‟nin KBS‟den farklı olduğu anaerobik kontakt reaktör, anaerobik filtre reaktör 

gibi reaktör tasarımlarında, KBS kısaltılmakta, bu sayede de reaktör boyutları 

düĢürülebilmektedir. Fakat bu tip reaktörlerde, izin verilen katı madde miktarı genellikle  
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% 1-3 civarındadır (Chynoweth, 1987; Marchaim, 1992; Anon., 1996). Özel tasarımlı, 

yüksek hızlı reaktörler, çiftçiler tarafından kabul görmemektedir. Bunun nedeni karmaĢık 

olmaları, iĢletimde özel bilgi gerektirmeleri ve ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasıdır 

(Ruggeri, 1986). DüĢük katı madde miktarı ve partikül boyutuna ihtiyaç duyulması 

nedeniyle bu tip reaktörler hayvansal atıklar için uygun değildir (Dennis ve Burke, 2001). 

Bununla beraber bu tip reaktörler özellikle hayvansal atıkların suyla yıkandığı iĢletmelerde 

ekonomik olabilmektedir. Çünkü yıkama sırasında TK oranı % 1‟e kadar düĢmekte, bu da 

geleneksel reaktörlerde bekletme süresine bağlı olarak reaktör boyutunun ve ısı ihtiyacının 

artmasına neden olmaktadır. Anaerobik filtre reaktör gibi yüksek hızlı reaktörlerde ise 

bekletme süresi üç güne kadar düĢürülebilmekte, reaktör boyutları azalmaktadır (Wilkie, 

2003). Fakat hayvansal veya lifli atıkların bu reaktörlerde kullanılması halinde, ön arıtma, 

parçalama ve sulandırma iĢlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Peck ve Hawkes (1987) 

yaptıkları deneysel çalıĢmada sığır atığını yukarı akıĢlı anaerobik filtre reaktörde 

denemiĢler, % 4,4 katı madde oranında, bir kaç tıkanma sorunu dıĢında baĢarılı 

olmuĢlardır. Fakat besleme materyalini ön iĢleme tabi tutarak, 3 mm partikül büyüklüğü 

formuna getirmiĢlerdir. Ayrıca anaerobik filtre reaktörlerde, akıĢın zorlanmaya maruz 

kalması nedeniyle pompalama için gerekli enerji yükselir (Anon., 1980b). Ġki fazlı 

reaktörlerde asidifikasyon aĢamasının gerçekleĢtirildiği evrede, H2‟nin yanı sıra CO2 ve 

asetik asit üretilmektedir. Buradan alınan materyal metanlaĢtırma reaktörüne 

gönderilmektedir. Karbonhidratlarca zengin olan materyallerin kullanımı durumunda, elde 

edilen H2 sistem verimini yükseltmektedir (Martı´nez-Pe´rez vd., 2007). Fakat bu tip 

reaktörler de küçük ölçekli kırsal kesim uygulamalarında ekonomik değildir (Krich vd., 

2005). Yüksek hızlı reaktörlerden olan ardıĢık kesikli tip reaktörler, uzun süreli uzay 

görevlerinde astronotların organik atıklarının arıtılması için önerilmektedir (Teixeira vd., 

2004). Anaerobik mezofilik reaktörlerde patojen giderimi, termofilik reaktörlere göre daha 

az olmaktadır. Bu yüzden, domuz atığının besleme materyali olarak kullanıldığı bazı 

uygulamalarda, bekletme süresi bir gün ve çalıĢma sıcaklığı 62 ºC olan aerobik termofilik 

reaktör, bekletme süresi 14 gün, çalıĢma sıcaklığı 37 ºC olan anaerobik mezofilik reaktörle 

birlikte çalıĢtırılmıĢ, patojen giderimi ve sistem veriminin arttığı, H2S üretiminin azaldığı 

tespit edilmiĢtir (Pagilla vd., 2000). 

 Ayrıca biyogaz sistemleri ölçeklerine göre üçe ayrılabilmektedir: 

 1- Küçük ölçekli çiftlik tipi sistemler, 

 2- 20–30 çiftliğin paylaĢtığı müĢterek biyogaz sistemleri, 
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 3- Büyük ölçekli merkezi biyogaz sistemleri. 

 

 Genellikle kullanılan ilk iki ölçekteki tesislerdir. Özellikle sahip olunan hayvan 

sayısının iki civarında olduğu ailelerin bulunduğu Nepal ve Hindistan gibi ülkelerde 

müĢterek biyogaz tesisleri daha fazla tercih edilmektedir. Bu tesislerde reaktör m3‟ü baĢına 

maliyetler, daha az otomasyon elemanı kullanımı ve basit dizaynlarından dolayı daha 

düĢüktür. Merkezi biyogaz tesisleri daha çok geliĢmiĢ ülkelerde bulunmaktadır. Avrupada 

bulunan biyogaz tesislerinin sadece % 50‟si çiftlik tipi küçük ölçeklidir (Boyd, 2000).  

 

2.8.2. Biyogaz Depolama Sistemleri 

 

 Biyogaz üretimi, belirli ve sabit fermentasyon Ģartlarında süreklilik göstermektedir. 

Oysa özellikle orta ve küçük ölçekli biyogaz tesislerinin bulunduğu kırsal bölgelerde, 

biyogazın kullanım miktarı gün içinde ve mevsimsel olarak önemli miktarlarda 

değiĢmektedir. Biyogazın sadece sıcak su hazırlama, ısıtma ve piĢirme amaçlı kullanıldığı 

küçük ölçekli tesislerde, gece boyunca 10-12 saat tüketim olmamaktadır. Bu yüzden bu 

süre boyunca üretilen biyogazın depolanabilmesi gereklidir (Datong, 1989). Elektrik 

üretiminin gerçekleĢtirildiği tesislerde de, meydana gelecek pik yükleri karĢılayabilmek 

için, tüketimin en az olduğu zaman dilimlerinde üretilen biyogazın depolanması sistem 

tasarımında göz önüne alınmalıdır (Anon., 2000a). En uygun gazometre hacminin 

belirlenmesinde, biyogazın nasıl, ne oranda ve ne sıklıkla kullanıldığı göz önüne 

alınmalıdır (Arnott, 1985). 

 Basınç dğerlerinine göre depolama Ģekilleri ve depo malzemesi Tablo 2.6‟da 

verilmiĢtir. 

 

   Tablo 2.6. Biyogaz Depolama Sistemleri 
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 Uygulamalardan elde edilen deneyimler, küçük ve orta ölçekli biyogaz tesislerinde 

gaz depolama sistemlerinin, günlük üretilen biyogazın % 40- 60‟ını depolayabilecek 

hacimde olması gerektiğini göstermektedir (Vijayalekshmy, 1985; Sasse, 1988; Werner 

vd., 1989; Marchaim, 1992; Anon., 1999c). Hindistandaki uygulamalarda, günlük biyogaz 

üretiminin 1/3‟ü büyüklüğünde gaz depolama üniteleri kullanılmaktadır (Gustavsson, 

2000). Fakat genellikle, gazometrelerin en az günlük üretimin yarısını depolayacak Ģekilde 

yapılması önerilmektedir (Wase ve Forster, 1984; Tiwari vd., 1996). Gazometre hacmini 

belirlemede özellikle iki yaklaĢım önemlidir. Saatlik maksimum gaz ihtiyacı gcmax (m
3
/h), 

maksimum kesintisiz kullanım süresi tc,max (h) olmak üzere, gerekli gazometre hacmi Vg1 

(m3); 

 

                                                       mazccg tgV ,max,1                                                      (2.4) 

 

formülüyle hesaplanır. Ayrıca saatlik biyogaz üretimi Gb (m
3
/h), gaz tüketiminin sıfır 

olduğu maksimum süre tz,max (h) olmak üzere, gerekli gazometre hacmi Vg2 (m
3
); 

 

                                                     max,2 zbg tGV                                                            (2.5) 

 

bağıntısıyla bulunur. Bu iki değerden en büyük olanı gazometrenin hacmini belirler. 

Öngörülemeyen sapmaları karĢılayabilmek için bu değerin üzerine % 10–20 emniyet payı 

eklenir (Werner vd., 1989; Anon., 1999c). 

 Gazometresi reaktöre entegre edilmiĢ sabit kubbeli biyogaz tesislerinde, ayrı bir gaz 

depolama tankı kullanılmadığı durumlarda, reaktörün üst kısmı gaz depolama amacıyla 

kullanılmaktadır. 

 Hareketli kubbeli biyogaz reaktörlerinde ise gaz depolama tankıreaktörün üst 

kısmına entegre edilmiĢtir. Bu reaktörlerde gaz basıncı sabittir ve hareketli kubbenin 

ağırlığıyla ayarlanabilmektedir. Uygulamalarda genellikle hareketli kubbe ekseni etrafında 

çevrilerek materyalin karıĢtırılması sağlanmaktadır (GöğüĢ, 1986). 

 Çoğu biyogaz tesisinde çalıĢma basıncı, 76 mbar‟ın altındadır (Walsh vd., 1989). 

Genel olarak biyogaz sistemlerinin çalıĢma basıncı 10 mbar civarındadır. Hareketli kubbeli 

reaktörlerde bu basınç genellikle 4–8 mbar olmaktadır (Marchaim, 1992). Kazanlarda ve 

diğer yakma sistemlerinde gerekli olan gaz giriĢ basıncı genellikle 8–25 mbar civarındadır. 

Verimli çalıĢma için bu basınç değerlerinin altına düĢmemek gerekmektedir 



33 
 

(Vijayalekshmy, 1985; Anon., 1999a). Bu nedenle biyogazın kullanılacağı ekipmanın, 

biyogaz sistemine mümkün olduğu kadar yakın inĢa edilmesi gerekmektedir. Bunun 

mümkün olmadığı durumlarda, iletim hatlarının basınç kayıpları hesaplanmalı ve boru çapı 

seçimi bu hesaplara uygun yapılmalıdır. Borularda basınç kaybı hesabında, Q gaz debisi 

(m3/h) olmak üzere, 

 

                                                 

2/'1
5















Ls

dP
CQ                                                          (2.6) 

 

ampirik formülü kullanılabilir. Burada ΔP basınç düĢümü (cmSS), d boru çapı (cm), s 

biyogazın bağıl yoğunluğu, L toplam boru uzunluğu (m), C sürtünme katsayısıdır. Bu 

katsayı plastik borular için 2,8, galvaniz borular için 2,24 olarak alınabilir (Kishore vd., 

1987). Gaz bağlantılarında yaklaĢık % 2 eğim ile kondens alımı gerçekleĢtirilmelidir 

(Werner vd., 1989). Reaktör çalıĢma basıncının yetersiz olduğu durumlarda, kullanım 

basınç ihtiyacını karĢılamak amacıyla, biyogaz kompresörlerle basınçlandırılmaktadır 

(Krich vd., 2005). 

 

2.8.3. Biyogaz Reaktörü Isıtma Sistemleri 

 

 Isıtma sistemi olmayan biyogaz sistemleri, sadece sıcak iklim kuĢağındaki 

bölgelerde mümkün olmaktadır. Türkiye gibi yaz ve kıĢ aylarındaki sıcaklıkların çok farklı 

olduğu ülkelerde, sistemin stabilitesini sağlayabilmek için reaktör ısıtma sistemi gereklidir 

(Anon., 2000c). Reaktörün ısıtılmasında genellikle elektrik, fosil yakıtlar veya üretilen 

biyogaz kullanılır. Bu durum, ekonomik yönden iĢletme masraflarının artmasına ve net 

enerji eldesinin düĢmesine neden olur. GüneĢ gibi yenilenebilir kaynakların kullanımı bu 

dezavantajları azaltmak için önemli bir alternatifdir (El-Mashad vd., 2004a). Söz konusu 

enerji kaynaklarıyla ısıtılan akıĢkanın ısı enerjisi, bir ısı eĢanjörü yardımıyla besleme 

materyaline veya reaktöre aktarılır (Tiwari vd., 1989; Tiwari vd., 1996). Biyogaz 

sistemlerinde genellikle üretilen toplam biyogazın % 20-30 kadarı, sistemin ısı ihtiyacı için 

kullanılır (Sasse, 1988; Koç vd., 1990; Anon., 1999e; Anon., 2000a; Bohn vd., 2007). Bu 

da kıĢ aylarında net biyogaz üretiminin yaz aylarına göre yaklaĢık % 30 daha az olmasına 

neden olmaktadır (Brule ve Sofer, 1976). Bu oran bazı sistemlerde % 40‟a kadar 

çıkabilmektedir (Sarapatka, 1993). 
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 Biyogaz sistemlerinde ısı ihtiyacı genellikle üç bölümde incelenebilir: 

 

 1- Besleme materyalinin reaktör sıcaklığına getirilmesi için gerekli olan ısıl yük, 

 2- Reaktör ısı kayıpları, 

 3- Tesisattan oluĢan ısı kaybı. 

 

 Tesisattan oluĢan ısı kayıpları, diğerlerine göre çok düĢük olduğu ve iyi bir 

yalıtımla önemsiz değerlere düĢürülebildiği için göz ardı edilebilmektedir. Sistem boyutları 

büyüdükçe reaktör ısı kaybı aynı oranda artmaz. Hacim/yüzey alanı değerinin büyümesi 

buna neden olmaktadır (Palmer, 1981; Kishore, 1989). Isı kaybı hesaplarında, reaktör 

sıcaklığının görece düĢük olması nedeniyle ıĢınımla ısı transferi göz ardı edilebilir 

(Stafford vd., 1981). Biyogaz sistemlerinde ısı enerjisinin büyük bölümü genellikle 

besleme materyalini reaktör sıcaklığına getirmek için harcanmaktadır. Bu oran toplam ısı 

ihtiyacının yaklaĢık olarak % 70-90‟ına eĢittir (Anon., 1997a). Bu yüzden, boĢaltılan 

fermente gübrenin ısısının bir eĢanjör yardımıyla besleme materyaline aktarılması, sistemin 

ısı enerjisi tüketimini azaltır (Beba, 1988; Anon., 2002e; Zupancic ve Ros, 2003). 

 

 

ġekil 2.4. Isı Aktarım Ģekillerine göre ısıtma sistemleri 

a)Harici ısı eĢanjörü b)dahili ısı ejanjörü c)Isı ceketi 

 

 Isı kaynağından elde edilen ısı enerjisinin aktarım Ģekline bağlı olarak reaktörler 

dört grupta toplanabilmektedir: 

 

 a- Dahili Isı EĢanjörlü Reaktörler: Reaktör içinde bulunan bir ısı değiĢtiricisi 

yardımıyla ısı transferi gerçekleĢtirilmektedir. Bu tip sistemlerde genellikle boru tipi 

serpantin kullanılmaktadır. Ġçte kullanılan ısıtma sistemleri dıĢ ısıtma sistemlerine, ısı 

kaybı minimize edildiği için tercih edilir. Dezavantajı, eĢanjörde bir bozukluk olduğunda 

sistemin tamamen boĢaltılmasını gerektirmesidir. Fakat bu durum çok nadir oluĢur. En 
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yoğun Ģekilde kullanılan ısıtma sistemleri bu sistemlerdir (Stafford vd., 1981; Demuynck 

vd., 1984; Anon., 1999c). 

 

 

Fotoğraf 2.2. Reaktör içine ısıtma amaçlı döĢenmiĢ bakır borular [5] 

 

 b- Harici Isı EĢanjörlü Reaktörler: Özellikle karıĢtırmanın pompa yardımıyla 

hidrolik olarak gerçekleĢtirildiği sistemlerde kullanılırlar. Sirküle edilen materyal, dıĢsal 

bir ısı eĢanjöründen geçirilerek istenen sıcaklık seviyesine kadar ısıtılmaktadır. Bu 

sistemler genellikle TK oranının düĢük olduğu reaktörlerde kullanılır. En büyük 

dezavantajı, ısı eĢanjörünün tıkanıklık ve verim kaybı problemleridir (Stafford vd., 1981). 

 

 c- Isı Ceketli Reaktörler: Yaygın olarak laboratuvar veya pilot ölçekli sistemlerde 

kullanılırlar. Bu tip reaktörlerin etrafında eĢanjör görevi gören bir ısı ceketi bulunmaktadır. 

Isıtıcı akıĢkan bu ceket içerisinde sirküle edilerek ısıtma sağlanır. Pahalı olmaları önemli 

bir dezavantajdır (Stafford vd., 1981; Demuynck vd., 1984). 
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Fotoğraf 2.3. Reaktör dıĢına ısıtma amaçlı döĢenmiĢ plastik borular [5] 

 

 

 d- Buhar Enjeksiyonlu Reaktörler: Bu uygulamalara genellikle büyük ölçekli 

endüstriyel tip biyogaz tesislerinde rastlanmaktadır. Elde edilen buhar reaktör içine veya 

besleme materyaline enjekte edilerek gerekli sıcaklık sağlanmaktadır. Özellikle atık 

buharın bulunduğu tesislerde ekonomik olabilmektedir (Stafford vd., 1981). Buhar 

enjeksiyonunun sorunlarından biri, aĢırı ısıtılmıĢ bölgelerin yaratılabilmesidir (Anon., 

2000c). 

 

 Reaktör içerisinde ısıtma amaçlı serpantin kullanıldığında, ısı transfer yüzeyinin 

mümkün olduğunca büyük tutulması gerekmektedir. Çünkü yüzey sıcaklığının 50-60 ºC‟yi 

geçmemesi gerekmektedir (Engler vd., 2002). Yüksek sıcaklıklar bakterilere zarar 

verebileceği gibi, yüzey üzerinde kekleĢme yaratarak ısı transfer veriminin düĢmesine 

neden olurlar. Tavsiye edilen serpantin yüzeyi, 100 m3 reaktör için yaklaĢık 3,3 m2‟dir 

(Fry, 1973). KekleĢmeyi önlemenin bir yolu, ısıtma borularını reaktörün tabanına 
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gömmektir. Fakat bu ısıtma verimini düĢürür. Serpantinler yumuĢak ya da paslanmaz 

çelikten imal edilebilirler. Toksik malzeme kullanılmaması gerekmektedir. Bu nedenle 

bakır serpantinler genellikle önerilmez. Fakat bazı uygulamalarda kullanılmıĢ ve herhangi 

bir toksik etkisi bildirilmemiĢtir (Stafford vd., 1981; Arnott, 1985). [1] 

 

2.9. Fermente Gübrenin Özelikleri ve Kullanım Alanları 

  

 Biyogaz üretimi sonucunda, fermante gübrede elde edilir. Fermante gübre, tarımsal 

açıdan son derece değerlidir. Anaerobik fermentasyondan sonra geriye kalan atık, organik 

gübre olarak adlandırılır. Biyogaz tesislerinin birincil ürünü organik gübredir. Beslemede 

kullanılan materyalin katı maddesinin yaklaĢık % 70‟ini oluĢturan elementler, içerdikleri 

maddelere bağlı olarak, fermentasyondan sonra miktarları ve yapıları değiĢmeden kalırlar. 

Besleme materyali içerisinde bulunan karbon, oksijen ve hidrojen, anaerobik fermentasyon 

sırasında, metan ve karbondioksit formunda kaybedilir. Diğer besinler ve elementler 

korunur. Hammaddenin mineral ve besleyici yapısı önemli bir değiĢikliğe uğramaz. Taze 

atığa göre içerisinde azot, potasyum ve fosfor, bitkilerin kolaylıkla kullanabileceği formda 

bulunur. Amino-asitler ve proteinler, amonyak ve çözünmüĢ amonyum bileĢenlerine 

dönüĢür. Azot baĢlıca amonyum formundadır. Anaerobik fermentasyon sırasında gaz 

halindeki azot amonyağa dönüĢür. Anaerobik fermentasyon sonrasında % 50 organik, % 

50 mineral azot elde edilir. Mineral azot bitkilerin direkt kullanabileceği bir yapıdır. Ayrıca 

ölmüĢ olan bakteriler de fermente gübrenin organik kısmını artırır. Bu fermentasyon 

prosesine ve hammaddenin özelliklerine göre değiĢir (Arnott, 1985; Sasse, 1988; Anon., 

1999c; Gustavsson, 2000; Boyd, 2000; Anon., 2000a). 

 Fermente gübrenin içeriği, kullanılan hammaddeye göre değiĢkenlik gösterir. 

Sadece hayvan atığı kullanıldığında, fosfor içeriği, potasyum ve azot içeriğine göre daha 

azalır. Uygulama yapılacak toprağın yapısı ve yetiĢtirilecek bitkinin türüne göre besin 

elementi gereksinimleri göz önüne alınarak, kimyasal gübre eklemesiyleuygulamak daha 

olumlu sonuçlar verir. Anaerobik fermentasyon C/Noranını düĢürmekte, bu yüzden gübre 

değerini artırmaktadır. Katıfermente gübrenin C/N oranı yaklaĢık 13 dür ve tarımsal 

uygulamalara uygundur. Fermente gübre toprağın fiziksel özelliklerinin ve su tutma 

kapasitesini iyileĢtirir, havalanmasını sağlar, pH tamponlamakapasitesini arttırır. Ġnorganik 

toprak elementleriyle birleĢerek, onlarınsüzülme yoluyla kaybını engeller, bitkilerin 

kullanımı için serbest bırakır. Toprak erozyonunu engeller. Fermente gübre, azot, fosfor ve 
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potasyumun yanında, kalsiyum, magnezyum, sülfür, bakır, manganez ve çinko gibi temel 

iz elementleri de içerir. Fermente olmuĢ gübrenin kokusu azalmakta, sinek oluĢumu 

kaybolmaktadır. Patojen ve yumurta giderimi yaklaĢık % 95 oranında gerçekleĢmekte, 

zararlı ot tohumları iĢlevlerinikaybetmektedir. Fermente gübrede azot kaybı, aerobik 

kompostlamayagöre % 25–60 oranında azalmaktadır (Arnott, 1985; Bolu, 1987; Werner 

vd., 1989). 

 

 

Fotoğraf 2.4. Biyogübre Havuzu [5] 

 

 Fermentasyon öncesi besleme materyaline göre fermente gübre daha akıĢkan ve 

homojen bir yapıya sahiptir. Fermente gübre toprağın su tutma kapasitesini çoğaltmaktadır. 

Fakat su dengesinin iyi ayarlanması gerekmektedir. Su azlığında gübre özelliği 

azalmaktadır. Prosesden sonra fermente gübrenin saklama koĢulları, verimi etkileyen bir 

faktördür. Azot kaybını önlemek için fermente gübre kapalı bir depoda saklanmalıdır. 

Fermente gübre atmosfere açık bir Ģekilde depolanırsa ya da kurutulursa amonyak 

buharlaĢmasıyla yaklaĢık olarak toplam azotunun % 50‟sini, inorganik azotunun ise % 
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90‟ını kaybeder. Böylece gübre değerinde azalma olur. Bunu engellemek için yüzeyde örtü 

meydana getirerek atmosferle teması azaltan, yüzücü, kesilmiĢ saman gibi malzemeler 

kullanılmaktadır. Ya da fermente gübre diğer organik materyallerle kompostlanmaktadır. 

Bu durumda azot kaybı engellenir ve taĢıma kolaylaĢır. Eğer bitki atıklarıyla fermente 

gübre karıĢtırılarak kompostlanırsa azot kaybı yaklaĢık % 30–70 civarında azaltılır. Ayrıca 

bekletme sırasında havasız ortamda bakteriler denitrifikasyon gerçekleĢtirir. Sulama kanalı 

uygunsa, fermente gübrenin bu yolla tarlaya verilmesi, azot kaybının azaltılması yönünden 

daha uygundur. Sıvı halde toprak altına enjekte etmek de bu kaybın azalmasını 

sağlamaktadır (Arnott, 1985; Werner vd., 1989; Anon., 1999c; Anon., 2000f; 

Gustavsson, 2000; Matsunaka vd., 2006). 

 Fermente olmuĢ gübrenin fermente olmamıĢa göre, yetiĢtirilen bitki türü ve toprak 

özelliklerine bağlı olarak, ürün verimini % 10–30 oranında artırdığı rapor edilmiĢtir 

(Stuckey, 1981; Sasse, 1988; Marchaim, 1992; Anon., 1999d; Koçar ve EryaĢar, 2004; 

Kocar, 2007). Hindistanda fermente gübrenin kullanımı kimyasal gübre kullanımını % 30-

35 oranında düĢürmüĢtür (Anon., 1999b). [1] 

 

2.10. Biyogaz Reaktörünün Isıl Analizi 

 

 

ġekil 2.5 Biyogaz reaktörünün ısıl kayıpları  

 

 

 Biyogaz reaktörünün ısı kayıpları ġekil 2.5‟de görülmektedir. Burada; reaktör 

yüzeylerinden oluĢan ısı kaybı QR  (W), besleme materyalinin reaktör sıcaklığına 

getirilmesi için gerekli ısı akımı Qf (W), reaktörü terkeden biyogazla oluĢan ısı kaybı Qb 

(W), buharlaĢma yoluyla oluĢan ısı kaybı Qe (W) ve reaksiyon sırasında gerekli ısı akımı Qr 

(W) ile gösterilmiĢtir. 
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 Bu kayıplar göz önüne alındığında, sistemin ısı dengesini korumak için gerekli 

toplam ısı ihtiyacı Qt (W) Ģu Ģekildedir; 

 

    Qf  = QR + Qf + Qb + Qe + Qr                                                       (2.7) 

 

yukarıdaki eĢitlikte Qb, Qe, Qr diğerlerinin yanında ihmal edilebilecek büyüklüktedir. Bu 

yüzden reaktörün toplam ısı ihtiyacı; 

 

     Qf  = QR + Qf                                                          (2.8) 

 

Ģeklinde yazılabilir. Reaktör yüzeylerinden oluĢan ısı kaybı QR Ģu Ģekilde hesaplanır; 

 

     QR = AR * KT * ∆T                                                (2.9) 

 

Bu formülde toplam reaktör yüzey alanı AR (m
2
), toplam ısı geçiĢ katsayısı KT (W/m

2
°C) 

reaktör çalıĢma sıcaklığı ile çevre sıcaklığı arasındaki fark ΔT (°C) olarak verilmiĢtir. KT 

hesaplanırken reaktör yüzeylerinde bulunan  malzeme katmanlarının kalınlıkları ln (m) ve 

ısı iletim katsayıları λn (W/ m°C) göz önüne alınır. Reaktörün bulunduğu ortamın ısı 

taĢınım katsayısı αdıĢ (W/ m
2
°C) ve reaktör içindeki besleme materyalinin ısı taĢınım 

katsayısı αiç (W/m
2
°C) yardımıyla toplam ısı geçiĢ katsayısı; 

                      

                                                                    
1

𝐾𝑡
=

1

∝𝑖ç
+

𝑙1

𝜆1
+

𝑙2

𝜆2
+ ⋯+

1

∝𝑑 ış
                                                                (2.10) 

 

eĢitliğiyle hesaplanır. 

 Besleme materyalinin fermentasyon sıcaklığına getirilmesi için gerekli ısı miktarı 

Qf (W), m besleme materyalinin kütlesel debisi (kg/s), Cp özgül ısısı (J/kg°C) ve ΔT reaktör 

sıcaklığıyla besleme materyalinin sıcaklığı arasındaki fark (°C) olmak üzere;

 
 

    Qf  + QA = QG + QY                                                          (2.11) 

 

Burada,  QA  sıcak su akümülasyon tankının ısı kaybı (W), QG güneĢten kazanılan net ısı 

akımı (W) ve  QY yardımcı ısıtıcının sağladığı ısı akımıdır (W). Biyogaz sisteminin ısıl 

denge modeli oluĢturulurken bu eĢitlikler göz önüne alınmıĢtır.  
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2.11. Optimum Ġzolasyon Kalınlıkları 

 

 Isıl denge modeli kullanılarak, ülkemiz koĢullarında oluĢturulacak biyogaz 

reaktörlerinde uygulanabilecek optimum izolasyon kalınlıkları farklı iklim bölgeleri için 

tespit edilmiĢtir. Biz izmir için bulunan optimum izolasyon kalınlıklarını inceleyeceğiz. 

 5 m
3
 hacimli, mezofilik koĢullarda çalıĢan bir biyogaz reaktörünün optimum 

izolasyon kalınlığı, ömür boyu maliyet analizi yapılarak elde edilir. Analizlerde Devlet 

Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğünden alınan 2002–2003 yılları günlük iklim verileri 

kullanılmıĢtır. Besleme materyalinin çalıĢma sıcaklığına ısıtılması için gerekli ısı 

miktarının hesabında, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinden alınan aylık ortalama Ģebeke suyu 

sıcaklıkları göz önüne alınmıĢtır. Yapılan analizlerde, farklı izolasyon kalınlıkları için 10 

yıllık iĢletme ömrü çerçevesinde oluĢan bütün harcamalar ve getiriler, tespit edilen iskonto 

oranı baz alınarak bugünkü değerlerine çevrilmiĢtir. Tasarruf edilen yıllık enerji 

maliyetinin hesaplanmasında, doğalgazın ülkemizin kırsal kesimlerinde kullanılamadığı 

göz önüne alınarak, LPG referans yakıt olarak kullanılmıĢtır. Buradan yıllık enerji 

tasarrufu Np (€); 

 

     CT = P x EY                                                           (2.12) 

 

formülüyle bulunur (Hasan, 1999). Burada P yakıttan elde edilen enerjinin birim maliyetini 

(€/J), EY ise yıllık tasarruf edilen enerji miktarını (J) göstermektedir. Sistem ömrü boyunca 

her yıl elde edilen tasarruf miktarı, net bugünkü değer çevrim faktörü PWF ile bugünkü 

değerlerine indirgenmiĢtir. PWF aĢağıdaki eĢitlikle elde edilir: 

 

              𝑃𝑊𝐹 =
1−(1+𝑟)−𝑁

𝑟
                                                 (2.13)  

 

 

Burada r iskonto oranını, N ise yıl olarak sistemin ekonomik ömrünü göstermektedir. 

Buradan sistemden ömür boyu elde edilecek toplam tasarruf miktarının bugünkü değeri Cb 

(€);  

 

           Cb = CT x PWF                                                         (2.14) 

olarak elde edilir.  
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 Yatırım maliyetlerinin hesaplanmasında, yalıtım malzemesi olarak taĢ yünü 

seçilmiĢ ve yüzeyin alimünyum levha ile kaplandığı varsayılmıĢtır. Yalıtım malzemesinin 

birim hacim baĢına maliyeti Cby (€/m
3
) elde edilirken her birim kalınlık baĢına gerekli 

hacimsel izolasyon miktarı, alüminyum levha alanı ve iĢçilik maliyeti piyasa fiyatlarıyla 

göz önüne alınmıĢtır. Böylece toplam yatırım maliyeti Cy (€); 

 

              Cy = Y x Cby                                                                   (2.15)    

 

olarak elde edilir. Burada Y toplam kullanılan izolasyon malzemesinin hacimsel miktarını 

(m
3
) göstermektedir. Analizlerde her birim izolasyon kalınlığının sağladığı tasarruf artıĢı 

miktarıyla, sebep olduğu yatırım maliyeti artıĢı bir grafik üzerine yerleĢtirilmiĢ, her iki 

değerin eĢitlendiği izolasyon kalınlığı optimum izolasyon kalınlığı olarak belirlenmiĢtir. 

Hesaplamalarda izolasyon malzemesi olarak taĢ yünü kullanılmıĢtır. Reaktör, 2 m çapında, 

2 m yüksekliğinde 5 m
3
 çalıĢma hacminde dik tip silindirik olarak seçilmiĢtir. Besleme 

materyali olarak % 8 katı madde oranına sahip, sulandırılmıĢ sığır atığı göz önüne 

alınmıĢtır. Günlük biyogaz üretim verimi 1,2 m3-biyogaz/ m3-reaktör gün olarak hesaplara 

dahil edilmiĢtir. 

 Hesaplamada kullanılan parametreler Tablo 2.7 de belirtildiği gibidir. 

 

Tablo 2.7. Hesaplamada kullanılan parametreler ve değerleri 
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ġekil 2.6. Ġzmir ili için 5m
3
 reaktörün optimum izolasyon kalınlığı 

 

 

Tablo 2.8. Mezofilik bölgede (37
0
C) çalıĢan reaktörlerin optimum yalıtım kalınlıkları 
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Tablo 2.9. Reaktör boyutlar ve saç kalınlıkları [4]

 

 

 

3. SĠSTEMĠN TASARIMI VE BOYUTLANDIRILMASI 
 

3.1. Reaktörün Boyutlarının Belirlenmesi 

 

 Reaktörümüzde 100 sığır kapasiteli bir süt üretim çiftliğinden elde edilen gübreler 

kullanılacaktır. Çiftlikteki ortalama sığır ağırlığını 500 kg olarak kabul edildi. Bu durumda 

hayvan baĢına üretilen gübre miktarı 42 kg/gün dür.  

 Sığır atığının TK (toplam katı) oranı %5-25 (Tablo 2.4) arasında değiĢir ve bu oranı 

%15 olarak kabul edildi. Ancak besleme materyelinin %8-13 arasında  TK‟ya sahip 

olması, biyogaz üretimi için uygun olmaktadır. Bu yüzden %10 olarak kabul edildi. Bu 

durumda sisteme su takviyesi yapılması gerekiyor. Bunun için birim gübre baĢına yarım 

birim su eklenmelidir. 

 Reaktör “Mezofilik Bölgede”  (20
0 

- 40
0
 C) aralığında çalıĢmak için tasarlandı. Bu 

yüzden bekleme süresi, biyogaz bakterileri oluĢum oranının makisimum olduğu 30 gün 

(Ģekil 2.2) olarak kabul edildi. 
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 Hayvan baĢına atıklarını toplarken, atlık malzemesi karıĢabilmektedir. Bu altlık 

malzemesi miktarı kullanılan yönteme göre değiĢmektedir ve mümkün olduğunca az 

miktarda olması gerekmektedir. Bü yüzden yaklaĢık olarak hayvan baĢına 1lt olarak 

alınmıĢtır. 

 Dolayısıyla reaktörün hacmi; 

 

 (43 lt gübre + 1 lt altlık malzemesi) x 30 gün x 100 sığır x 1.5 su = 198 m
3
       (3.1) 

 

olarak hesaplanmıĢtır. KarıĢtırma,ısıtma gibi ünitelerin de yerleĢtirilmesi gerektiğinden, 

reaktör hacmi 210 m
3
 olarak kabul edildi.  

 Sistem bu Ģekilde tasarlandığında daha önceki uygulamalarda elde edilen verim    

1.2 m
3
 biyogaz /m

3
 reaktör x gün [4] olmaktadır. Biyogazın yaklaĢık %60-80 „i metandır,, 

geri kalan %40-20 si CO2 ve diğer gazlardır (H2S, N2, H2, CO). Eğer metan oranını %70 

kabul edersek günlük 0,84 m
3
 metan/m

3
 reaktör elde edilir. Dolayısıyla günde ortalama, 

166.32 m
3
 metan elde ederiz. 

 

3.2. Süt Soğutma Ünitesi Tasarımı ve Isıl Analizi 

 

 Ortalama bir sığırın ürettiği sütü bulmak için Türkiye Ġstatistik Ensitüsünün  

(TUĠK) 2009 yılı istatiskleri göz önünde bulunduruldu.  

 

Tablo 3.1. Tür ve ırklarına göre sağılan hayvan sayısı ve süt üretim miktarı [14] 

 BaĢ Ton/Yıl 

Yerli 976.198 1.248.450 

Melez 1.686.064 4.585.859 

Kültür 1.470.886 5.713.004 

 

1 hayvan için üretilen süt miktarı           
 Süt

 hayvan
= 2.79 Ton / Yıl . Baş 

= 7.65 kg / gün . baş 

 

 Süt, mandıradan 3 günde bir toplandığı kabul edildi. Dolayısıyla muhafaza tankı 

hacmi; 
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𝑉𝑚𝑢 = 7.65 𝑘𝑔/gün .baş x 3 gün x 100 baş x 0.996 m
3
/ton 

= 2.285 m
3
 

 

Bu yüzden muhafaza tankı 2.5 m
3
 olarak alınmıĢtır.  

  

3.2.1. Muhafaza kazanı ısı kaybı hesabı 

 

 Sistem +3 derecede muhafaza edilmelidir. Kazan AISI 304 paslanmaz çeliğinden 

üretilmiĢtir. Saç kalınlığı 3 mm dir. Ġzolasyon malzemesi olarak ise cam yünü 

kullanılmıĢtır. Ġzolasyon malzemesi kalınlığı ise 80 mm dir.  

 

     𝑅𝑡 =
1

ℎ1𝐴
+

𝐿𝑠𝑡

𝑘𝑠𝑡𝐴
+

𝐿𝑖𝑧𝑜

𝑘𝑖𝑧𝑜 𝐴
+

1

ℎ𝑜𝐴
                                        (3.2) 

 

      𝑄 =
∆𝑇

 𝑅𝑡

                                                     (3.3) 

 

AISI 304                                 

ks = 14.9 W/mK 

Ls = 3 mm 

Cam Yünü 

kizo = 0.043 W/mK 

Lizo = 80 mm 

 

T1 = 3 C 

h1 = 8.29 W/m
2
K ( +3 derece süt) [15] 

To = 25 C 

ho = 25 W/m
2
K 

 

Muhafaza kabının alan hesabı: 

V = 2.5 m
3
   ise  h = 1 m, r = 0.89 m dir.   

A = 10.57 m
2
 olur. 

 

 3.2 nolu formüle değerleri yerine koyar isek; 
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191.0
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3.2.2. Soğutma ısı değiĢtiricisi hesabı 

 

 Mandırada hayvanlar sabahları ve akĢamları olmak üzere iki defa soğutulurlar. Bu 

yüzden günlük üretilen sütün yarısı sabah ve yarısı akĢamk olarak hesaplanır. Bir süt 

sağma makinasıyla bu iĢlemi ortalama 5 dakikada bitirebilirsiniz. Eğer elinizde bu 

makinadan iki tane varsa bütün hayvanları sağmanız 4 saat alır ve hergün bu iĢlemi iki kere 

yapmanız gerektiğinden, günlük süt toplama iĢlemi toplam 8 saat sürmektedir. Yapılan 

hesaplamalarda günlük toplanan sütün 8 de 1‟i, 1 saatte soğutulacak Ģekilde tasarlandı. 

Yani ilk önce toplanan sütler bir kapta toplanılıyor, daha sonra bir ısı değiĢtiricisinden 

geçiriliyor.  

 Günde 765 kg süt elde edildiğine göre, bu ısı değiĢtiricisinin ihtiyacı olan güç; 

  

                             Qs= 𝑚  süt x  𝐶𝑝𝑠ü𝑡
 x ∆T                                                    (3.4) 

 

Cpsüt
 = 3.986 kJ /kg.K  [15] 

m  = 765 kg / 8 sa = 95.6 kg / sa ≅ 100 kg/sa olarak alınmıĢtır. 

T1 = 36 C 

T2 =  3 C 

      

Qs = 100 kg/sa x 3.986 kJ/kg.K x (36-3)C =13153.8 kJ/sa = 3.65 kW  

 

 Soğutucu akıĢkan olarak R-134a kullanılmıĢtır. Bunun nedeni R-134a „nın 

kullanılmasının sebebi Cl içermediği için yeryüzünü zararlı ıĢınlardan koruyan ozon 
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tabakasına zarar vermez [16] , ayrıca insan sağlığını tehdit etmediği için süt ve süt 

ürünlerinde kullanılmasının sakıncası yoktur. 

 Sistem; ters akıĢlı, eĢ eksenli içiçe çift borulu bir ısı değiĢtiricisi olarak tasarlandı ve 

düzeni Ģu Ģekildedir. R-134a (soğutucu akıĢkan) sistemden -2 C de geçmektedir. 

 

ġekil 3.1. EĢ eksenli içiçe çift borulu ters akıĢ 

 

 

m R-134a = 0.025 kg/s 

m süt = 0.028 kg/s 

R-134a (235K) 

Cp = 1258 J/kg.K 

μ = 0.04557. 10
-2

 N.s/m
2
 

k = 109.7 10
-3

 W/m.K 

Tc,i = Tc,o = -2 C 

Süt ( 36C ) 

Cp = 3986 J/kg.K 

k = 0.15 W/m.K 

μ36 C = 2.1 10
-3

 N.s/ m
2 

μ4 C =3.8 10
-3

 N.s/m
2
 [20] 

μort = 2.95 10
-3

 N.s/m
2
 

Th,i = 36 C 

Tc,i = 3 C 

 

 

    ∆𝑇𝑙𝑚 =
 𝑇ℎ ,𝑖−𝑇𝑐 ,𝑜 −(𝑇ℎ ,𝑜−𝑇𝑐 ,𝑖)

𝑙𝑛  (𝑇ℎ ,𝑖−𝑇𝑐 ,𝑜 )/(𝑇ℎ ,𝑜−𝑇𝑐 ,𝑖) 
                                           (3.5)  

∆𝑇𝑙𝑚 = 16.27 𝐶 

 

                𝑅𝑒𝑑 =
𝜌  𝑥  𝑈𝑚  𝑥  𝐷ℎ  

μ
=

4 𝑥  𝑚 𝑐

𝜋  𝑥  𝜇  𝑥  𝐷𝑖
                                           (3.6)    
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    Hidrolik çap = Dh =Do + Di / 2                                          (3.7) 

 

                                                               𝑈 =
1

1

ℎ𝑖
+

1

ℎ𝑜

                                                            (3.8) 

 

Süt için 

𝑅𝑒𝑑 =
4 𝑥  0.028 

π x 0.025 x 2.95 10−3 = 6905.7     akıĢ laminar olduğu için 

 

ℎ𝑖 =
48

11
 𝑥  

𝐾

𝐷
  = 26.18 W/m

2
.K 

 

Soğutucu akıĢkan için 

 

𝑅𝑒𝑑 =
4 𝑥  0.025

π x  0.025+0.045 x 4.557 10−4 = 997.6  

𝑁𝑢𝑖 =
ℎ0  𝑥  𝐷ℎ

𝑘
= 5.56  [17] 

h0 = 30.49 W/m
2
K 

𝑈 =
1

1

26.18
+

1

30.19

= 14.0 W/m
2
.K 

 

     𝐿 =
𝑄

𝑈  𝑥  𝐴 𝑥  ∆𝑇𝑚
                                                        (3.9) 

 

𝐿 =
3650  𝑊

14.08 𝑥  𝜋  𝑥   0.025 𝑥  16.27
= 202.787 𝑚   

  

 olarak boru boyu uzunluğu bulunur. 
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3.3. Kompresör iĢ hesabı 

 

 

ġekil 3.2 Soğutma çevrimi Ģeması 

 

 

 

 ġekil 3.2‟deki soğutma çevriminde; evaporatör 1 muhafaza kazanını, evaporatör 2 

ise soğutma ısı değiĢtiricisini simgelemektedir. Burada akıĢı paralel olmasının sebebi 

değiĢken soğutucu debisine olan ihtiyactır (VRF). 2 numaralı buharlaĢtırıcı günde sadece 8 

saat çalıĢacaktır. Kapalı olduğu durumda ise 3 ve 2 numaralı vanalar kapatılarak akıĢ 

kesilecektir. Aksi takdirde iki numralı buharlaĢtırıcı devre dıĢı olduğunda bütün soğutucu 

debisi diğer evaporatör den geçerdi ve sistemin verimi düĢerdi.     
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𝑚  2 = 0.025 𝑘𝑔/𝑠  

 

T = -2 C                             h1 = 248.38 kJ/kg 

P = 0.27 MPa                     s1 = 0.92 kJ/kg.K                          h2s = 272 kJ/kg 

 

    𝑄2 = 𝑚 2 𝑥  ℎ1 − ℎ4                                                       (3.10) 

 

3.65 kW = 0.025 kg/s x (248.38 – h4) kJ/kg 

h4 = 102.38 kJ/kg    ve    h4 = h3 olur. 

 

 Kompresörün adyabatik verimi % 90 alındı. 

 

     
12

12

hh

hh s

k



                                                              

(3.11) 

 

38.248

38.248272
90.0






sh              =>   h2 = 274.62 kJ/kg 

 

 1. numaralı evaparatörden (muhafaza tankı) geçen soğutma sıvısı debisi; 

QL,mu = mmu x (h1-h4) = 0.115 kW 

=> mmu = 7.87 10
-4

 kg/s 

  smu mmm 
 = 7.87 10

-4
 + 0.025 = 0.0258 kg/s 

1. durum (soğutma + muhafaza) 

kWhhmWg 68.0)( 12  
 

2.durum (muhafaza) 

kWhhmW mug 0213.0)( 122  
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3.4. Motor hesapları 

 

 Kompresör ile motor arasında kayıĢ-kasnak mekanizması kullanılacak. Bu 

mekanizmanın kullanılmasının nedeni, verimini yüksek olması, ucuz olması, düĢük 

güçlerde çalıĢan sistemlerde kullanıĢlı bir iletim elemanı olması. Verimi % 98 „e kadar 

çıkmaktadır. [18] Bazı dezavantajları da vardır; örneğin deviri herzaman düzenli bi Ģekilde 

iletemezler ama bu bizim sistemimiz için hayati önem taĢımamaktadır. Bu sistemde verim 

% 97 kabul edildi. Bu durumda motorun gerekli enerjisi; 

 

1. durum                                                                     2.durum 

kW7.0
97.0

68.0
                                                            kW022.0

97.0

021.0
  

 

 Metan gazı için yanma denklemi; 

 

  CH4 + 2 ( 02 + 3.76 N2 ) => CO2 + 2 H2O + 7.52 N2                             (3.12) 

 

 Metan yanma odasına 25 C de giriyor ve 250 C de terk ediyor. Yanma iĢlemi 

stikiometrik miktarda hava ile yapıldığı kabul edilirse, birim CH4 baĢına elde edilen enerji 

Ģu Ģekilde bulunur; 

 

 
fh  kJ/kmol

 
Kh298  kJ/kmol Kh523  kJ/kmol 

CH4 -74850 -- -- 

O2 -- 8682 15486 

N2 -- 8669 15262 

H2O -285830 9904 17994 

CO2 -393520 9364 18750 

 

 Bulunan değerler birinci yasa bağıntısında yerine konursa; 

= 1 kmol CO2 ( -393520 + 18750 – 9364 ) + 2 kmol H2O ( -241820 + 17994 – 9904 )  

+ 7.52 kmol N2 ( 0 + 15262 – 8669 ) – 1 kmol CH4 ( -74850 ) – 2 kmol O2 ( 0 + 8682 + 0 ) 

-  7.52 kmol N2 ( 8669)  

= -819105.5 kJ/kmol CH4 = 51194 kJ/kg CH4 
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 Modern içten yanmalı motorların elde ettiği enerji, kimyasal reaksiyonla açığa 

çıkan enerjinin % 18-20 si kadardır. 

 

51194 kJ/kg x 0.20 = 10239 kJ/kg 

 

olduğuna göre  biz 2 durum içinde harcanan metan gazı miktarını hesaplıyabiliriz. 

 

1.durum 

 

skg
kgkJ

kW
mCH /1083.6

/10239

7.0 5

4

  

 

2.durum 

skg
kgkJ

kW
mCH /1014.2

/10239

022.0 6

4

  

 

Bu durumda gün boyu harcanan toplam metan miktarı 

= (6.83 10
-5

 kg/s) x 8 saat + (2.14 10
-6

 kg/s) x 16 saat 

= 2.09 kg/gün 

3/72.0
4

NmkgCH    =>  Vharcanan = 2.09 m
3
/gün 

 

3.5. Reaktör ısıtma hesapları 

 

 Ġzmir için ortalama sıcaklığı en yüksek ve en düĢük olan aylar temmuz ve ocak 

ayıdır. Temmuz ayı için ortalama sıcaklık 28.1 C ve ocak ayı için 8.9 C dir. Yıl boyu 

ortalama sıcaklığı en yüksek ve en düĢük olan aylar temmuz ve ocak ayıdır. [21] 

 Reaktörün ocak ve temmuz ayında ısı kayıpları; 

Reaktör malzemesi AISI 1010 

kst = 63.9 W/m.K 

Lst = 15 mm 

Ġzolasyon malzemesi Cam Yünü 

kizo = 0.043 W/m.K 
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Lizo = 220 W/m.K 

 

Reaktörün yüzey alanı 

Vreaktör = 210 m
3 

yüzey alanı mümkün olduğunca küçük tutmak için h = 4 m, r =4.08 m olarak alındı 

Areaktör = 207.74 m
2
 

 

Değerler denklem 3.2 de yerine koyulursa; 

 tR = 0.0248 C / W 

elde edilen değer denklem 3.3 de yerine koyulursa; 

 

Temmuz ayı için 

W
R

TT

R

T
Q

t

i

t

re 22.278
0248.0

1.2835
1, 













 

Ocak ayı için 

W
R

TT

R

T
Q

t

i

t

re 4.1052
028.0

9.825
2, 













 

olarak bulunur. 

 

 Sistemde “dahili ısı eĢanjörü” (Ģekil 2.4) kullanılacaktır. Isıtıcı akıĢkan su dur. Su 

ısı değiĢtiricisinden çıktıktan sonra reaktöre dökülecekdir. Yani sistemin ihtiyacı olan su, 

önce ısıtıcı akıĢkan olarak kullanılacak daha sonra sisteme karıĢtırılacaktır. Suyun reaktöre 

giriĢ sıcaklığı, reaktörün çalıĢma sıcaklığı olan 35 C dir. O zaman biz, reaktörün ocak ve 

temmuz aylarında kaybettiği ısıyı da göz önüne alarak, suyun ısı değiĢtiricisine girmesi 

gereken sıcaklığı bulabiliriz. 

 

T = 35 C                 hf,out = 98.78 kJ/kg 

 

Temmuz ayı için 

 
1,,1, reoutfin Qhhm 

 

0.026 ( hin,1 – 98.78 ) = 0.27822 kW                    =>  hin,1 =109.48 kJ/kg                T = 42 C 
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Ocak ayı için 

  2,,2, reoutfin Qhhm 

 

0.026 ( hin,1 – 98.78 ) = 1.0524kW                    =>  hin,1 =139.25kJ/kg                    T = 61 C 

 

 ÇeĢme suyu sıcaklığını 42 C ve 61 C ye getirmek için vermemiz gereken enerji; 

 

42 C için 

 CfCfsu hhmQ 28,42,1,  
 

= 0.026 ( 109.48 – 88.61 ) 

= 0.542 kW 

61 C için 

 CfCfsu hhmQ 9,61,2,  
 

= 0.026 ( 139.25 – 62.5 ) 

= 1.99 kW
 

olur. 

 

 Eğer bu enerjiyi eksozdan 250 C den çıkan gazı 80 C ye indirerek alıncak bir ısı 

değiĢtirici tasarlanacak olursa, elde edilecek enerjiyi iki durum için değerlendirmek 

gereklidir. Birincisi soğutma ve muhafaza ünitesinin birlikte çalıĢtığı durum, ikincisi 

sadece muhafaza ünitesinin çalıĢtığı durum. 

 

1. Durum 

 CoutekCoutekoutekoutek hhmQ 80,250,,1,  
 

=1.239 10-3 ( 615.95 – 410.77 ) 

= 0.254 kW 

2. Durum 

 CoutekCoutekoutekmuhoutek hhmQ 80,250,,,2,  
 

=3.984 10-5 ( 615.95 – 410.77 ) 

= 0.008 kW 



56 
 

 Bu durumda sadece muhafaza ünitesinin çalıĢtığı durumda, eksoz gazından elde 

ettiğimiz ısıyı yoksayabiliriz. 

 Sistemde ek bir ısıtmaya gerek duyulmaktadır. Bu ısıtmada Demirdöküm C275F 

[22] Ģofben kullanıldı. Bu Ģofbenin birçok güvenlik önleminin yanında, çıkıĢ su sıcaklığı 

ayarlanabiliyor olması bir avantajdır. Bu Ģofbenin verimi %84 dür.  

 ġofbenden elde edilmek istenen enerji; 

 

Temmuz için 

a) 0.288 kW ( 8 saat )     b) 0.542 kW (16 saat ) 

Ocak için
 

a) 1.702 kW (8 saat )      b) 1.99 kW (16 saat ) 

  

 Metan gazının yanması sonucu açığa çıkan enerji = 51194 kJ/kg olduğuna göre, her 

bir durum için Ģofbende yakılan metan debisi 3.13 denklemi ile hesaplanır ; 

 

     
EmQ şofbenCHCH  

44


                                      (3.13) 

 

 

m 1a = 6.7 10-6 kg/s = 9.3 10-6 lt/s                        Günlük harcanan metan miktarı 

m 1b = 1.26 10-5 kg/s = 1.75 10-5 lt/s                        1.27 m3 /gün 

 

m 2a = 3.95 10-5 kg/s = 5.49 10-5 lt/s                     Günlük harcanan metan miktarı 

m 2b = 4.63 10-5 kg/s = 6.42 10-5 lt/s                       5.27 m3 /gün 

 

Soğutma için günlük harcanan metan miktarı  Vharcanan = 2.09 m
3
/gün 

 

Sistemde günlük üretilen metan miktarı ortalama 166.32 m
3
/gün 
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ġekil 3.3 Genel Sistem Gösterimi  
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4. Sonuç ve Ġrdelemeler 

 

 Bu çalıĢma kapsamında 210 m
3
 ölçeğinde biyogaz reaktörü tasarlanmıĢ ve bu 

reaktörden elde edilen metan gazı ile çalıĢan süt soğutma ünitesi tasarlanmıĢtır. Aynı 

zamanda reaktörü çalıĢma sıcaklığında tutacak ısıtma sistemi üzerinde çalıĢılmıĢtır. Ve tez 

sürecinde Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır; 

 

 1. Soğutma çevriminde değiĢken debili soğutma akıĢı uygulanıldı. Bu sayede farklı 

soğutma yüklerini karĢılayan sistem daha verimli çalıĢtırıldı. Özellikle ofis-hastane gibi 

binalarda değiĢik zamanlarda değiĢik odaların soğutulması istenen merkezi sistemlerde 

değiĢken debili soğutma “VRF” (Variable refrigerant flow system) kullanılmalıdır. 2 farklı 

soğutma ünitesi çalıĢtırılan yukardaki sistemde, bu çevrim paralel soğutucu akıĢkanı ile 

çözümlendi. 

 

 2. Soğutma sistemlerinde elektrik yerine biyogaz kullanılması daha ucuz bir 

kaynaktır. Bu sistemlerin araĢtırılması ve yaygınlaĢtırılması gerekmektedir. 

 

 3. Özellikle tarım ile geçinen nüfüsun oldukça yoğun olduğu ülkemizde, biyogaz 

sistemleri doğru Ģekilde yaygınlaĢtırılırsa kırsal kesimde ekonomik anlamda yeni bir değer 

yaratacaktır.  

 

 4. Özellikle bu çalıĢmadaki gibi görece büyük biyogaz sistemleri kurulumlarını 

ancak büyük hayvancılık tesislerinde mümkündür. Ancak görülüyor ki oldukça yüksek 

verimler elde edilebilir. Ġlk yatırım maliyetleri yüksek olsada, geri dönüĢümü çok kısa 

sürede gerçekleĢeceği için bu tesisler için ek bir gelir kapısı yaratabilir ve istihdama pozitif 

etki yaratır. 

 

 5. Petrol ve doğalgaz arz güvenliğinin oldukça çeliĢkilerle dolu olan günümüzde, 

altarnetif enerji kaynaklarının araĢtırılması ve uyygulanması ülkemiz açısından çok 

önemlidir. 
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