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Biyogaz Üretme Tesisi
Biyogaz çok amaçl› olarak kullan›labilen, görece temiz bir enerji kayna¤›d›r. Mikroorganizmalar
taraf›ndan biyolojik olarak parçalanabilen her türlü
organik maddeden türetilebilir. Bu organik hammadde; canl› hayvan at›klar›, ekin fazlal›klar› veya
bitkisel ya¤ kal›nt›lar›ndan, konutlardaki organik
at›k toplama bidonlar›na kadar çok de¤iﬂik kaynaklardan sa¤lanabilir. Fakat üretimi en yayg›n olarak,
konutlardan ve çiftliklerden kaynaklanan organik
at›klardan yap›l›r. Hammaddesi ne olursa olsun,
oluﬂumu ayn› ve ‘kontrollü havas›z sindirim’ sürecine dayal›d›r. Sonuç olarak; at›klardaki kokuya yol
açan uçucu asitler, yaklaﬂ›k %60 metan ve %40
karbondioksit ve az miktarda su buhar›, hidrojen
sülfid ve amonyaktan oluﬂan biyogaza dönüﬂtürülür. Geriye kalan ve girdi miktar›na hacimce eﬂit
olan ç›kt›; s›v› halde ve düﬂük kokulu olup, besin
maddeleri aç›s›ndan hala zengindir. Bir hayvan çiftli¤inde biyogaz eldesi için, ah›rla, ç›kt›lar›n gübre
olarak de¤erlendirilmek üzere depoland›¤› ç›kt› deposu aras›na bir ‘sindirim tank›’n›n inﬂas› yeterlidir.
Tipik sindirme tanklar›; bas›k ve silo benzeri veya yeralt›nda inﬂa edilmiﬂ, dikdörtgen veya silindir
ﬂeklindeki beton yap›lard›r. Paslanmaz çelikten de
yap›labilirler, ama bu seçenek daha pahal›d›r. 20
günlük at›k ve küçük bir miktar biyogaz› depolayabilecek hacimde tasar›mlan›rlar. Çünkü at›klar bekleme çukuruna do¤ru yollar›na devam ettirilmeden
önce, yirmi gün kadar süreyle bu tankta bekletilir.
At›klar›n ah›rdan sindirme tank›na nakli pompalama arac›l›¤›yla baﬂar›labilir. Ancak bu iﬂlemin
masraf›ndan kaç›nmak isteniyorsa, nakil hatt› uygun bir ﬂekilde e¤imlendirilerek yerçekiminden yararlan›labilir. Nakil iﬂlemini kolaylaﬂt›rmak için, at›¤›n ak›c›l›¤›n› artt›rmak, bunun için de at›¤› yaklaﬂ›k %20 oran›nda suland›rmak gerekir.
Örne¤in; 600kg a¤›rl›¤›ndaki cins bir süt ine¤i,
günde ortalama 60 litre veya 60 kg kadar at›k üretir. Dolay›s›yla, 50 süt ine¤i bar›nd›ran bir tesis
için; günlük kat› at›k miktar›, inek baﬂ›na 60 litreden, 50x60=3,000, seyreltme suyunun hacmi ise,
günde hayvan baﬂ›na yaklaﬂ›k 12 litreden,
50x12=600 litredir. Yani 20 günlük toplam malzeme hacmi, 20x(3,000+600)=72,000 litre veya 72
metreküpü bulur. Bu miktardaki at›¤› iﬂleyecek
olan silindir ﬂeklindeki bir tank›n, yaklaﬂ›k bir metrelik bir yüksekli¤inin de biyogaz depolamak amac›yla kullan›lacak oldu¤u düﬂünülürse; 5m çap›nda

ﬁekil 1: Tipik bir havas›z sindirim sistemi.
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ve 5m yüksekli¤inde olmas› yeterlidir.
Metan üreten bakterilerin yaﬂamlar›n› sürdürebilmeleri için;
ortam›n oksijenden yoksun olmas›, asit düzeyinin ölçüsü olan pHIs›t›c› koﬂullay›c›
sistem
de¤erinin 6-8 aral›¤›nda kalmas›
ve s›cakl›¤›n›n da 35°- 55°C aras›nda tutulmas› gerekir. Dolay›s›yla tank içeri¤inin ›s›t›lmas› laz›md›r. Bu amaçla, örne¤in tank›n iç
yüzeyine, içinde s›cak su dolaﬂan,
paslanmaya karﬂ› dayan›kl› ›s›tma
borular› yerleﬂtirilir ve gerekli ›s›,
üretilmekte olan biyogazdan sa¤lanabilir.
Biyogaz› oluﬂturan kar›ﬂ›m,
ﬁekil 2: Bileﬂik ›s›-güç üretimli bir at›k iﬂleme tesisi çizimi.
sindirilmekte olan at›k içerisinden
kabarc›klar halinde yükselir ve tank›n
kimden ar›nd›r›lmas› gerekir. Dipteki bir tahliye ç›üst k›sm›nda, giderek büyüyen bir balon ﬂeklinde
k›ﬂ› bu iﬂlemi kolaylaﬂt›r›r. Öte yandan, girdi mikbirikir. Bu arada at›k içeri¤indeki, hayvan tüyleri
tar›n›n fazla gelmesi veya temizlik gibi di¤er neveya ince talaﬂ gibi hafif yatak malzemeleri de kedenlerle, tanka ilave at›k giriﬂinin istenmemesi halza yükselerek, yukar›da bir tabaka oluﬂturur. Mülerinde, girdinin tanka girmeksizin yoluna devam
dahale edilmedi¤i takdirde bu tabaka, zamanla
edebilece¤i bir ‘sapt›rma hatt›’ da gereklidir. Tansertleﬂip kabuklaﬂarak, gaz ç›k›ﬂ›n› engellemeye
k›n at›k ç›k›ﬂ› ise; sindirilmiﬂ malzeme daha ziyade
baﬂlar. Dolay›s›yla periyodik olarak k›r›lmas›, buyukar›da, biyogazla ara yüzeyin alt›na yak›n konun için de at›¤›n sürekli olarak kar›ﬂt›r›lmas› genumlarda bulunaca¤›ndan, bu ara yüzeyin denge
rekir. Bu kar›ﬂt›rma iﬂlemi; ya ›s›t›c› borular›n uykonumunun biraz alt›ndan, d›ﬂar›ya do¤ru tek yöngun döﬂenmesi sonucu oluﬂan do¤al taﬂ›n›mla, ya
lü vana ç›k›ﬂl› bir boru hatt› kanal›yla yap›l›r. Bu
da yatay pervaneli mekanik bir kar›ﬂt›r›c›n›n sa¤lavanan›n, aç›kl›¤›n› o anki biyogaz talebine ayak uyd›¤› zorlamayla baﬂar›labilir.
durabilecek ﬂekilde ayarlayabilme becerisine sahip
Havas›z sindiricinin düzenli çal›ﬂmas› için tanolmas› tercih edilir.
ka, bakterilerin beslenmesini sa¤layacak uygun niTank›n at›k ç›k›ﬂ› sapt›rma hatt›yla birleﬂtikten
teliklere sahip, düzenli bir organik madde giriﬂinin
sonra, keza gaz s›zd›rmaz olan bir s›v› at›k deposusa¤lanmas› laz›md›r. Girdi malzemesi, tanktaki bina ulaﬂ›r. Sindirilmiﬂ s›v› at›k burada bir süre bekyolojik yaﬂam› olumsuz etkileyebilecek, örne¤in
letilip çökeltilerek, kullan›ma haz›r gübre haline geantibiyotik veya di¤er ilaçlar gibi, ‘mikrobiyolojik
tirilir. Dolay›s›yla, son kullan›m alan›na veya depok›s›tlay›c›’ unsurlar› aﬂ›r› miktarlarda içermemesuna gönderilebilir. Böylelikle ﬁekil 1’deki; havas›z
lidir. Aksi halde, bu olumsuz girdilerin azalt›lmas›
sindirimli ve biyogaz üretimli bir at›k iﬂleme tesisiveya at›kta ön ayr›ﬂt›rma yap›lmas› gerekir. Di¤er
nin yap› elemanlar›, kabaca tamamlanm›ﬂ olur.
yandan, havas›z sindirimde hacim azalmas› yer almad›¤›ndan, sindiriciden her gün, ilave edilen mikBiyogaz Kullan›m›:
tar kadar malzemenin ç›kart›lmas› gerekir.
Bir gaz kazan›nda yak›t olarak kullanmak, biyoMalzeme giriﬂi, tank›n dibine yak›n yükseklikgaz› de¤erlendirmenin ucuz ve verimli bir yöntemiteki bir boru a¤z›ndan sa¤lan›r. Bu a¤z›n, dibe fazdir. Bunun için, gaz yak›tl› bir kazan ve ilgili tesisat
la yak›n olmamas› gerekir. Çünkü çamurdaki sindiyeterlidir. Üretilen ›s› do¤rudan; iç hacimlerin ›s›t›lrilemeyen, toz ve toprak gibi kat› inorganik bilemas›nda veya ›l›k su haz›rlamada, sindirme tank›n›n
ﬂenler, dibe çökerek birikir ve giriﬂi zamanla t›ka›s› gereksinimini karﬂ›lamada kullan›l›r. Öte yanyabilir. Fakat zaten varsa e¤er, mekanik kar›ﬂt›r›c›
dan, biyogaz içten patlarl› bir motorda yak›larak,
bu aç›dan da faydal›d›r ve çökmeyi zorlaﬂt›r›r. Yine
mekanik enerji elde edilebilir ve bu enerji, hidrolik
de, tank›n periyodik olarak temizlenerek, bu biriveya hava pompalar›n›n çal›ﬂt›r›lmas›nda kullan›labilir. Ayr›ca, motor bir jeneratöre ba¤lanarak elektrik de üretilebilir. Sürekli iﬂletimi baﬂarabilmek
için, motor giriﬂindeki düzenleyici vana; biyogaz
kullan›m›n›, üretimiyle dengeleyecek ﬂekilde ayarlan›r. Biyogaz›n en fazla tercih edilen kullan›m biçimi; ﬁekil 2’de çizimi verilen, bu türden, ‘bileﬂik ›s›güç’ (CHP) üretim tesisleri ﬂeklindedir.
Böyle bir tesisin toplam enerji verimi %80-90
aras›ndad›r. Ço¤u sistem süt ine¤i baﬂ›na, günde
yaklaﬂ›k olarak 2kWS elektrik üretir. Bu, 50 ineklik çiftli¤imiz için günde 100kWs veya yaklaﬂ›k
10kW’l›k kurulu güç anlam›na gelir. Elektrik, tesislerin güç ihtiyac›n› karﬂ›lamak için kullan›l›r ve fazlas› varsa, güç ﬂebekesine verilir.
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