Biyogaz
Biyogaz çok amaçl› olarak kullan›labilen, görece temiz bir enerji kayna¤›.
Üretimi en yayg›n olarak, konutlardan
ve hayvan üretme çiftliklerinden kaynaklanan organik at›klardan yap›l›yor.
Gerçi mikroorganizmalar taraf›ndan
parçalanabilen her türlü organik maddeden elde edilebilir. Fakat hammaddesi ne olursa olsun, eldesi ayn› ve ‘havas›z sindirim’ sürecine dayal›d›r. Dolay›s›yla hayvan üretim çiftliklerindeki uygulamalar›na bakarak bu süreci incelemek, teknoloji hakk›nda gerekli ve yeterli fikri verir.

Havas›z Sindirim
Elinize alt› aç›k, üstü zaten öyle bir
tüp al›n ve yan yüzeyine i¤neyle üç delik aç›n. Baﬂta memeliler olmak üzere
hayvanlar›n ço¤u, örne¤in bir inek, elde etti¤iniz ﬂekle, topolojik aç›dan özdeﬂtir. Tüpün içindeki boylamas›na
boﬂluk, a¤›zdan baﬂlayan sindirim kanal›n›, üzerindeki üç delik de, bu kanala ba¤l› olan, orta kulak ç›k›ﬂl› östaki
borular›yla burun deli¤ini temsil eder.
Tüpün d›ﬂ yüzeyi, muhteﬂem bir mekanik koruyucu olan deriye, iç yüzeyi ise
sindirim kanal›n›n, muhteﬂem bir kimyasal iﬂlemler cambaz› olan mukoza zar›na karﬂ›l›k gelir. Çok farkl› görünmelerine ra¤men, her iki tabakan›n da kökeni epitel dokudur.
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ra bir ﬂeylerin geçirilmesi laz›md›r. Buna bilindi¤i gibi beslenme denilir ve al›nan besin maddeleri sindirim kanal› boyunca parçalanarak, vücudun bak›m
onar›m› için gerekli yap›taﬂlar›, yani
aminoasitlerle, bunlar›n hücrelerde
amaca uygun ﬂekillerde sentezlenmeleri s›ras›nda kullan›lacak olan enerji
hammaddeleri temin edilir. Sindirim iﬂlemi, sindirim kanal›ndaki mikroorganizmalar›n yard›m›yla gerçekleﬂir. Bu
bakteriler kabaca üç gruba ayr›labilir.
Birinci grup, besin maddelerindeki kat›
organik bileﬂenleri s›v›laﬂt›ran, ‘s›v›laﬂt›r›c›’ bakterilerdir. ‹kinci grup, beslenmeleri s›ras›nda yan ürün olarak asit
üreten bakterilerden oluﬂur ve ürettikleri asitler, mukoza zar› hücrelerine zor
bir hayat yaﬂat›yor olmalar›na ra¤men,
besin maddelerinin parçalanmas›nda
önemli iﬂlev sahibidir. Üçüncü grup
bakterilerse, ikinci grubun üretti¤i asitlerle beslenerek, sindirme iﬂleminin devam›n› getirir ve bu arada metan gaz›
üretir. Bu gaz›n arada bir sal›nmas› ve
tüpün dibine, yani sindirim kanal›n›n
sonuna gelen besin art›klar›n›n da d›ﬂar› at›lmas› laz›md›r. Öyle yap›l›r...
At›k, sindirim kanal›n› terketmiﬂ olmakla beraber, asl›nda sindirimi hâlâ
devam etmektedir. Çünkü içeri¤inde,
bu olay› sürdüren bakterilerden bol
miktarda vard›r. O kadar ki; a¤›rl›¤›n›n
yaklaﬂ›k %5 kadar›, asitli ortama daha
fazla dayanamay›p ölen mukoza zar›
hücreleriyle, bu yararl› bakteri hücrele-

rinden oluﬂur. Gerçi, besin maddelerinin kolay parçalanabilir olanlar› sindirilmiﬂtir. Fakat, kalanlar›n sindirimi, giderek artan yüksek düzeylerde asitli
bir ortam gerektirmektedir ve bu,
üçüncü grup bakterilerin daha fazla
metan üretebilmesi anlam›na gelir.
Böyle bir tam sindirim, ‘kontrollü’ bir
süreçle baﬂar›labilir. Fakat sindirim kanal›nda kesintiye u¤rat›l›p, kalanlar›n
at›k olarak d›ﬂlanmas›, bir bak›ma isabet olmuﬂtur. Çünkü, bir yönteminin
bulunup da tam sindirimin baﬂar›lmas›
halinde; ine¤imiz ya balon gibi ﬂiﬂip
patlayacak, ya da artan gaz hacmini salarken; tahrikli dev çekirgeler gibi, arada bir z›play›p duracakt›r.
600 kg a¤›rl›¤›ndaki cins bir süt ine¤i, günde ortalama 60 litre veya 60 kg
kadar at›k üretir. Bir o kadar da idrar.
Bu günlük kat› at›k miktar›nda, de¤erli gübre unsurlar›ndan; 160 g’dan fazla
nitrojen, 120 g’a yak›n potasyum, 50 g
kadar da fosfor vard›r. Tek bir inek olsa neyse; baz› ileri tar›m ülkelerindeki
besi çiftliklerinde, iribaﬂ hayvan sto¤unun say›s› 60.000’i bulur. Bu her gün;
9,6 ton nitrojen, 7,2 ton potasyum, 3
ton fosfor içeren; 3.600 ton veya bir o
kadar metreküp kat› at›k ve idrar demektir. Bu at›klar, en basit olarak; dinlenme çukurlar›nda bekletilip kompost
haline getirildikten sonra gübre olarak
de¤erlendirilir. Ancak, uygun bir tasfiye sistemiyle iﬂlenmedikleri takdirde;
vazgeçiniz çiftlik sakinlerinden; yak›n

kasaba nüfuslar›n›n dahi, hoﬂ olmayan
biçimlerde eriyip yok olmalar› olas›l›¤›
vard›r.
Sözkonusu at›klar›n hemen tamam›
ah›rlarda oluﬂur ve hayvanlar›n gerisinde duran at›k oluklar›na b›rak›l›r. Yere
düﬂenlerse bak›c›lar taraf›ndan, ortam›
sa¤l›kl› tutabilmek amac›yla küreklenip, bu oluklara at›l›r. At›¤a bu arada
bir miktar da, hayvanlar›n alt›n› kuru
tutmak amac›yla zemine serilen, ince
talaﬂ gibi ‘yataklama malzemesi;’ bazen
de biraz toz, toprak ve hayvan tüyü, vb
kar›ﬂ›r. Oluklar hemen sürekli olarak
bas›nçl› suyla y›kanmakta ve çamur haline gelen at›klar, boru hatt› a¤lar› üzerinden pompalanarak, dinlenme çukurlar›na aktar›lmaktad›r. At›k çamuru çukurlarda bir süre bekletilir ve devam
eden sindirim sürecinin sona ermesi
beklenir. Nitekim bir hafta on gün sonra, çamurdaki kimyasal etkinlikler sona
erecek, çünkü at›ktaki faydal› bakterilerin hemen hepsi ölecektir.
Bunun nedeni, sözkonusu mikroorganizmalar›n, ‘anaerobik,’ yani ‘havas›z
ortam’ bakterileri olmalar›d›r. Aç›k ortamda uzun süre yaﬂayamazlar ve oksijenle karﬂ›laﬂt›klar›nda, hemen her koﬂulda tepkimeye girmeye ﬂiddetle taraftar olan bu element taraf›ndan ‘oksitlenip,’ zamanla öldürülürler. Çünkü bu
bakteriler; dünyadaki yaﬂam›n erken
aﬂamalar›nda, 4 milyar y›l kadar önce
ortaya ç›km›ﬂlard›r ve o zamanki dünyay› tümüyle saran, ilk tek hücreli organizmalard›r. Atmosferde henüz oksijenin bile bulunmad›¤› ‘kambriyen-öncesi’ne, yani jeolojik ölçekteki antik döneme aittirler. 3,5 milyar y›l kadar önce fotosentezin ‘keﬂfi’yle birlikte ve ‘cyanobakteri’ de denilen ‘mavi-yeﬂil algler’ ailesinden ilk bitkisel tek hücrelilerin sahneye ç›kmas›ndan sonra, atmosferde
oksijen birikmeye baﬂlay›nca s›k›nt›ya
düﬂmüﬂ ve bu yeni oluﬂuma ayak uydurmak için; ya topra¤a kar›ﬂ›p yeralt›na inerek, ya da daha sonra ortaya ç›-

ﬁekil 1: Biyogaz üretiminin üç aﬂamas›

kan çok hücreli canl›lar›n sindirim sistemlerine gizlenip, onlarla karﬂ›l›kl› yarara dayal› ‘simbiyotik’ iliﬂkilere girerek, varl›klar›n› günümüze kadar sürdürebilmiﬂlerdir. Hepsi yararl› de¤ildir
ve ‘botulizm’e yol açan (Clostridium botulinum) ve tetanoza yol açan (Clostridium tetani) gibi baz›lar› ölümcüldürler.
Neyse... At›k çukurundaki, kimyasal
etkinli¤i giderek azalan malzemeye
kompost denilir. Besin de¤eri yüksek
oldu¤undan, de¤erli bir organik gübredir ve tar›m alanlar›na serpiﬂtirilerek
kullan›labilir. Ayn› çiftlikte kullan›lmad›¤› takdirde bu gübrenin sat›ﬂ›, besi
çiftli¤inin önemli gelir kalemlerinden
birini oluﬂturur. Ancak, asit üreten bakteriler, metan üreten gruba oranla aç›k
hava ortam› koﬂullar›na karﬂ› daha dayan›kl›d›rlar ve oksijenin varl›¤›nda, onlara göre çok daha yüksek say›larla hayatta kalabilirler. Ürettikleri uçucu asitler üzerinde çal›ﬂan metan grubu bakterilerin nüfusu bu arada azalm›ﬂ oldu¤undan, biriken asit buharlar› birbirine
kar›ﬂ›p etrafa yay›l›r. Bu, kötü kokulara
yol açar ve hele at›k çukuru üstü aç›k
tiptense, çiftlikte ciddi bir sorun oluﬂturur. Koku sorunu, at›¤›n gübre olarak
ekin alanlar›na serpilmesinden sonra
da, hafifleyerek devam eder. Halbuki
sindirim iﬂlemini tamam›na erdirerek,
sözkonusu kokulu bileﬂenlerin miktar›n› azaltmak ve bu arada, at›ktan biyogaz elde ederek, çiftli¤in enerji gereksi-

niminin, hiç de¤ilse bir k›sm›n› bu kaynaktan karﬂ›lamak mümkündür. Bu iﬂlem, at›k malzemesinin miktar›n› veya
içerdi¤i besin de¤erini azaltmayaca¤›ndan, ek bir kazanç sa¤lar.
Biyogaz eldesi için, bir kere; sindirim sürecine yard›mc› olan bakterilerin
ölmesini engellemek, bunun için de
at›k malzemesini, örne¤imizdeki ine¤in
sindirim kanal›ndaki koﬂullara geri
döndürmek gerekir. Ancak, at›¤›n orijinal sahibi bu iﬂe gönüllü olmayaca¤›ndan, sözkonusu ortam koﬂullar›n›n yapay olarak sa¤lanmas› laz›md›r. Bu
amaçla, ah›rla at›k çukuru aras›na, havas›z ortaml› bir ‘sindirme’ veya ‘mayalanma’ tank› inﬂa edilir ve at›klar çukura do¤ru yollar›na devam ettirilmeden
önce, yirmi gün kadar süreyle bu tankta bekletilir. Tipik sindirme tanklar›;
bas›k ve silo benzeri veya yeralt›nda inﬂa edilmiﬂ, dikdörtgen veya silindir ﬂeklindeki beton yap›lard›r. 20 günlük at›k
ve küçük bir miktar biyogaz› depolayabilecek hacimde tasar›mlan›rlar. Tankta yer alacak olan sindirim süreci ‘kontrollü’ bir ﬂekilde yönlendirilecek olursa; hem biyogaz elde edilecek, hem de
at›klar, daha düﬂük koku düzeyli bileﬂenlerine indirgenecektir.
Öncelikle tank›n içinde havas›z bir
ortam sa¤lanmas› gerekti¤inden, ayr›ca
içinde biyogaz biriktirilece¤inden; tank›n içeriye veya d›ﬂar›ya do¤ru hava veya gaz s›z›nt›lar›na ve ›ﬂ›¤a karﬂ› yal›t›lm›ﬂ olmas› laz›md›r. Ancak biyogaz
üretimine yönelik ‘kontrollü sindirim’
için, havas›z ortam tek baﬂ›na yeterli
de¤ildir. Havas›z sindirim veya organik
maddenin oksijen yoklu¤unda bakterilerce bozunmas›, biyogaz tesisi bulunmayan s›v› at›k sistemlerinde do¤al olarak zaten gerçekleﬂir. Çünkü s›v› at›kta oksijen yoklu¤unun yan›s›ra organik
madde bollu¤u, havas›z ortam bakterilerinin yaﬂamas› için uygun koﬂullar›
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sa¤lar. Fakat kontrolsüz bozunma, s›v›
at›¤›n depolanma ve uygulanmas›na eﬂlik eden kötü kokulara yol açabilir.
Halbuki ‘kontrollü havas›z bozunma,’
s›v› at›k sistemindeki kokuyu azaltmakla kalmay›p, kokulu bileﬂikleri ve organik maddeyi enerjiye dönüﬂtürebilir.
Böyle bir ‘kontrollü havas›z sindirim’
sistemi çok basit olarak, hayvan›n sindirim sisteminin; t›pk› hayvan›n yemi
enerji ve at›¤a çevirmesi gibi, at›¤›
enerji ve ç›kt›ya dönüﬂtüren bir devam›
gibidir. Ancak havas›z ortama ek olarak, bu iﬂlem için gereken di¤er koﬂullar›n da sa¤lanm›ﬂ olmas› gerekir.
Her ne kadar asit üreten bakteriler;
oksijenin varl›¤›na veya yoklu¤una, geniﬂ bir s›cakl›k aral›¤›na ve farkl› asit
konsantrasyonlar›na karﬂ› dayan›kl›ysalar da, metan üreten bakterilerin yaﬂamlar›n› sürdürebilmeleri için; ortam›n oksijenden yoksun olmas›, s›cakl›¤›n›n 35°C - 55°C aras›nda tutulmas› ve
asit düzeyinin ölçüsü olan pH de¤erinin de, 6-8 aral›¤›nda kalmas› gerekir.
Aksi halde asit üretilir, fakat biyogaz
üretilmez ve asit buharlar›n›n birikimi
bir çürüme kokusuna yol açabilir. Asit
düzeyi, daha ziyade s›cakl›¤›n belirledi¤i nüfus oranlar›n›n bir sonucu oldu¤undan, seyrek olarak müdahale gerektirir. Fakat s›cakl›¤›n gereken aral›kta sürdürülebilmesi için, tank içeri¤inin ›s›t›lmas› laz›md›r. Bu amaçla, örne¤in tank›n iç yüzeyine ›s›t›c›lar yerleﬂtirilir. Is›tma sistemi havas›z bir sindiricinin kritik bileﬂenini oluﬂturur. ‹çinde
s›cak su dolaﬂan ›s›tma borular›, sindiriciye giren malzemenin tamam›n› ›s›tabilmelidir; ayr›ca, at›ktaki ve özellikle
de biyogaz›n içeri¤indeki oksitleyici bileﬂenler nedeniyle, paslanmaya karﬂ›
dayan›kl› olmal›d›r. At›klar›n, hayvanlar taraf›ndan oluﬂturulmalar›ndan
B‹L‹M ve TEKN‹K 44 Temmuz 2003

sonra, mümkün olan en k›sa zamanda
sindiriciye gönderilmesi, ›s›tma gereksinimini en aza indirecektir.

Kontrollü Havas›z
Sindirim
Biyogaz oluﬂumunu sa¤layan ‘kontrollü havas›z sindirim,’ ﬁekil 1’de görüldü¤ü gibi, üç aﬂamadan oluﬂur. Birinci aﬂamada s›v›laﬂt›r›c› bakteriler,
ham at›k, mand›ra at›¤› ve ince yatak
malzemesinden oluﬂan karmaﬂ›k organik çamur üzerinde çal›ﬂ›r ve çamurdaki karbohidratlar, ya¤lar ve proteinler
gibi çözünmez elyafl› malzemeyi çözünür maddelere dönüﬂtürürler. Böylelikle, çamur daha da ak›ﬂkan bir hale gelir. Fakat, baz› elyafl› maddeler s›v›laﬂt›r›lamad›¤›ndan, sindiricinin içinde birikebilir veya dönüﬂüme u¤ramaks›z›n
sindiriciden geçebilir. Sindiricide su ve
di¤er inorganik malzeme de birikebilir
veya sindiriciden, keza de¤iﬂmeksizin
geçebilir. Sindirilmemiﬂ malzeme, düﬂük kokulu s›v›laﬂm›ﬂ ç›kt›y› oluﬂturur.
S›v›laﬂm›ﬂ ve çözünebilir bileﬂenlerin
ço¤uysa, bu sürecin 2. ve 3. aﬂamalar›nda, asit ve metan üreten bakteriler
taraf›ndan biyogaza dönüﬂtürülür.
‹kinci aﬂamada, çözünmüﬂ organik
maddeler, asit üreten bakterilerin beslenmeleri s›ras›nda ﬂeker, aminoasitler,
gliserin ve ya¤ asitleri gibi molekül bileﬂenlerine parçalan›r. Bunlar, depolanm›ﬂ s›v› at›kta kokuya yol açan uçucu
organik asitleri de içerir ve bu arada
yan ürün olarak aç›¤a karbondioksit ve
hidrojen gazlar› ç›kar. Nihayet üçüncü
aﬂamada, metan üreten bakteriler bu
gazlar üzerinde çal›ﬂarak,
CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O
tepkimesi kanal›yla, metan gaz› ve

su buhar› üretirler. Sonuç olarak; kokuya yol açan uçucu asitler, yaklaﬂ›k
%60 metan ve %40 karbondioksit ve az
miktarda su buhar›, hidrojen sülfid ve
amonyaktan oluﬂan biyogaza dönüﬂtürülür. Ancak, uçucu asitlerin ve çözünür organik bileﬂenlerin tümü biyogaza dönüﬂtürülmez. Baz›lar›, s›v› ç›kt›n›n parças›d›r. Kontrollü havas›z bozunmadan geriye kalan ve girdi miktar›na hacimce eﬂit olan ç›kt›, s›v› halde
ve düﬂük kokulu olup besin maddeleri
aç›s›ndan hâlâ zengindir.
Biyogaz› oluﬂturan kar›ﬂ›m, sindirilmekte olan at›k içerisinden kabarc›klar
halinde yükselir ve tank›n üst taraf›nda,
giderek büyüyen bir balon ﬂeklinde birikir. Bu arada at›k içeri¤indeki hayvan
tüyleri veya ince talaﬂ gibi hafif yatak
malzemeleri de keza yükselerek, yukar›da bir tabaka oluﬂturur. Müdahale
edilmedi¤i takdirde bu tabaka, zamanla
sertleﬂip kabuklaﬂarak, gaz ç›k›ﬂ›n› engellemeye baﬂlar. Dolay›s›yla periyodik
olarak k›r›lmas›, bunun için de at›¤›n
sürekli olarak kar›ﬂt›r›lmas› gerekir. Bu
kar›ﬂt›rma iﬂlemi, ya ›s›t›c› borular›n uygun döﬂenmesi sonucu oluﬂan do¤al taﬂ›n›mla, ya da yatay pervaneli mekanik
bir kar›ﬂt›r›c›n›n sa¤lad›¤› zorlamayla
baﬂar›labilir. Mekanik bir kar›ﬂt›r›c›, sistemi karmaﬂ›klaﬂt›rmakla beraber, daha
iyi bir tercihtir. Çünkü, örne¤in kat› ve
s›v› k›s›mlar›n sindiricinin içinde kolayca tabakalara ayr›ﬂabildi¤i y›kamal› sistemler gibi baz› sistemlerde zaten zorunlu olabilir; ayr›ca malzemenin s›cakl›¤›n› her yerde ayn›laﬂt›r›r. En iyisi, ›s›t›c›y› kar›ﬂt›r›c›n›n bünyesine inﬂa etmek suretiyle, do¤al ve zorlamal› taﬂ›n›m›n paralel çal›ﬂmas›n› sa¤lamakt›r.
Tabii, tankta bir yandan bakterilerin
beslenmesini sa¤layacak düzenli bir organik madde giriﬂinin sa¤lanmas› ve di¤er yandan, havas›z sindirimde hacim
azalmas› olmad›¤›ndan, sindiriciden her
gün ilave edilen miktar kadar malzemenin ç›kart›lmas› laz›md›r. Malzeme giriﬂi, tank›n dibine yak›n yükseklikteki bir
boru a¤z›ndan sa¤lan›r. Bu a¤z›n, dibe
fazla yak›n olmamas› gerekir. Çünkü
çamurdaki sindirilemeyen, toz ve toprak gibi kat› inorganik bileﬂenler, dibe
çökerek birikir ve bu kat› malzeme birikimi, tank›n etkin hacmini azaltarak, tamamlanmam›ﬂ bir sindirim sürecine veya koku problemlerine yol açabildi¤i gibi, giriﬂi de zamanla t›kayabilir. Birikimi
tahliyenin en etkin yolu, çamur pompa-

ﬁekil 2: Tipik bir havas›z sindirim sisteminin, kabaca çizimi.

lar› kullanmakt›r. Fakat, e¤er zaten varsa mekanik kar›ﬂt›r›c› bu aç›dan da faydal›d›r ve çökmeyi zorlaﬂt›r›r. Yine de,
tank›n periyodik olarak temizlenerek,
bu birikimden ar›nd›r›lmas› gerekir.
Tank›n at›k ç›k›ﬂ›ysa, sindirilmiﬂ malzeme daha ziyade yukar›da, biyogazla ara
yüzeyin alt›na yak›n konumlarda bulunaca¤›ndan, bu ara yüzeyin denge konumunun biraz alt›ndan yap›l›r.
Girdi malzemesinde, tanktaki biyolojik yaﬂam› olumsuz etkileyebilecek, örne¤in antibiyotik veya di¤er ilaçlar gibi,
‘mikrobiyolojik k›s›tlay›c›’ unsurlar›n,
aﬂ›r› miktarlarda bulunmamas› gerekir.
Öte yandan, girdi miktar›n›n fazla gelmesi veya temizlik gibi di¤er nedenlerle, tanka ilave at›k giriﬂinin istenmemesi hallerinde, girdinin tanka girmeksizin
yoluna devam edebilece¤i bir ‘sapt›rma
hatt›’ da gereklidir. Son olarak, tank›n
üst k›sm›nda, oluﬂan biyogaz›n sistemden çekilmesini sa¤layan, d›ﬂar›ya do¤ru tek yönlü vana ç›k›ﬂl› bir boru hatt›
daha vard›r. Bu vanan›n, aç›kl›¤›n› o anki biyogaz talebine ayak uydurabilecek
ﬂekilde ayarlayabilme becerisine sahip
olmas› tercih edilir. Tank›n kapa¤›, sert
veya esnek olabilir. Kapak e¤er esnekse, biyogaz biriktikçe tank›n hacmi küçük bir miktar geniﬂler ve bu durum,
tanktaki olas› aﬂ›r› bas›nç birikimlerine
karﬂ› ek bir güvence sa¤lar.
Tank›n at›k ç›k›ﬂ› sapt›rma hatt›yla
birleﬂtikten sonra, keza gaz s›zd›rmaz
olan bir s›v› at›k deposuna ulaﬂ›r. Sindirilmiﬂ s›v› at›k burada bir süre bekletilip
çökeltilerek, kullan›ma haz›r gübre haline getirilir. Bu malzeme art›k biyolojik
aç›dan kararl› olup, normal koﬂullar alt›nda depoland›¤›nda, daha fazla parçalanmaya ve koku üretimine karﬂ› dirençlidir. Dolay›s›yla, son kullan›m alan›na veya deposuna gönderilebilir. Böylelikle ﬁekil 2’deki; havas›z sindirimli ve
biyogaz üretimli bir at›k iﬂleme tesisinin

yap› elemanlar›, kabaca tamamlanm›ﬂ
olur. Görüldü¤ü gibi, havas›z sindirim
sistemi; ola¤an at›k taﬂ›ma zincirine,
ah›r ile depolama aras›nda, at›¤›n iﬂlenmesi için ilave edilmiﬂ bir ad›md›r ve tipik bir at›k taﬂ›ma sisteminin herhangi
bir parças›n›n yerini almaz.

Biyogaz Kullan›m›
Elde edilen biyogaz; yaklaﬂ›k %40-75
metan (CH4), %25-60 karbondioksit
(CO2) ve %2 kadar, hidrojen, hidrojen
sülfid (H2S) ve karbonmonoksit gibi di¤er gazlar›n kar›ﬂ›m›ndan oluﬂur. Burada enerji üretimi için kullan›labilecek
olan bileﬂen metand›r ve söz konusu
kar›ﬂ›m tutuﬂucu olmay›p, çok amaçl›
kullan›ma yatk›n bir enerji kayna¤›d›r.
Ancak, enerji yo¤unlu¤u düﬂüktür ve
ço¤unlukla metandan oluﬂan do¤al gaz›nkinin %60’›, yani metreküp baﬂ›na
yaklaﬂ›k 5400 kilokalori kadard›r. S›v›
yak›tlar gibi düﬂük özgül hacme sahip
olmad›¤›ndan, taﬂ›t yak›t› olarak kullan›lmaya uygun de¤ildir. Çünkü, örne¤in 1 litre ‘fuel oil’in enerji içeri¤i, 1800
litre biyogaz›nkine eﬂde¤erdir. Bu düﬂük enerji yo¤unlu¤u nedeniyle de hacminin s›v›laﬂt›r›larak küçültülmesi, ekonomik aç›dan anlams›zd›r.
Biyogaz, donan›mda yap›lacak ufak
tefek uyarlamalarla; LPG, propan veya
do¤al gaz›n kullan›ld›¤› tüm iﬂlerde
kullan›labilir. Ancak, içerdi¤i hidrojen
sülfid yanma s›ras›nda kükürtdioksite,
bu da daha sonra, su buharlar›n›n varl›¤›nda sülfürik asite dönüﬂür. Sülfürik
asitse güçlü bir pasland›r›c› olup, pahal› motorlar› ve kazanlar› çürütebilir.
Dolay›s›yla biyogaz›n her türlü kullan›m donan›m›, paslanmay› önlemek
amac›yla, sindiriciden ayr› bir odaya
yerleﬂtirilmelidir. Gücünü biyogazdan
alan donan›m›n sürekli çal›ﬂma halinde
olmas›, su yo¤uﬂmas› ve sülfürik asit

oluﬂumunu engelleyecek kadar yüksek
s›cakl›kta kalmalar›n› sa¤lar, bu da paslanmay› geciktirir.
Bir gaz kazan›nda yak›t olarak kullanmak, biyogaz› de¤erlendirmenin
ucuz ve verimli bir yöntemidir. Bunun
için, gaz yak›tl› bir kazan ve ilgili tesisat
yeterlidir. Üretilen ›s› do¤rudan iç hacimlerin ›s›t›lmas›nda veya ›l›k su haz›rlamada, sindirme tank›n›n ›s› gereksinimini karﬂ›lamada kullan›l›r. Hatta baz›
durumlarda, k›sa veya uzun mesafeli
›s›tma a¤lar›na da yönlendirilebilir. Fakat özellikle yaz aylar›nda, üretilen ›s›
için kullan›m alan› bulmak zorlaﬂabilir.
Halbuki düﬂük enerji yo¤unlu¤u, içerdi¤i baz› safs›zl›klar›n pasland›r›c› niteli¤i
ve sabit üretim hacmi nedeniyle biyogaz en çok belli bir h›zda sürekli tüketim gerektiren iﬂler için uygundur. Is›
ile çal›ﬂan havaland›rma sistemleri, fazlal›k ›s›y› kullanabilmek aç›s›ndan ümit
veren bir teknoloji olmakla birlikte, baﬂlang›ç maliyetleri ﬂimdilik yüksektir.
Dolay›s›yla, biyogaz içten patlarl› bir
motorda yak›larak, mekanik enerji elde
edilebilir ve bu enerji, hidrolik veya 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. Motordan ç›kan at›k
›s›, sindiriciyi ›s›t›p do¤al taﬂ›n›mla kar›ﬂt›rmak veya çiftli¤in di¤er ›s› gereksinimlerini karﬂ›lamak için kullan›labilir.
Nitekim, biyogaz›n en fazla tercih edilen kullan›m biçimi; ﬁekil 3’te çizimi
verilen, bu türden, ‘bileﬂik ›s›-güç’ üretim tesisleri ﬂeklindedir.
Böyle bir tesisin toplam enerji verimi %80-90 aras›ndad›r. Ço¤u sistem,
650 kg’l›k inek baﬂ›na, günde yaklaﬂ›k
olarak 2kWS elektrik üretir. Elektrik,
tesislerin güç ihtiyac›n› karﬂ›lamak için
kullan›l›r ve fazlas›, güç ﬂebekesine verilir. Ancak, elektrik üretim ﬂirketleri,
böyle küçük miktarlar için birim baﬂ›na,
kendi sat›ﬂ fiyatlar›n›n bir hayli alt›nda
ödeme yaparlar. Dolay›s›yla çiftlikte
elektrik üretimi aç›s›ndan en ekonomik
yaklaﬂ›m, üretilen elektri¤in, ﬂebekeden
sa¤lanan elektri¤in olabildi¤ince büyük
bir k›sm›n›n yerini almas›d›r. Bir di¤er
seçenek, biyogaz› karbondioksit ve hidrojen sülfid içeri¤inden ar›nd›r›p, do¤al
gaz olarak satmakt›r. Biyogaz›n temiz-
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ﬁekil 3: Bileﬂik ›s›-güç üretimli bir at›k iﬂleme tesisi çizimi.

lenmesi, içerdi¤i hidrojen sülfidin
(H2S) aﬂ›r› pasland›r›c› etkisi nedeniyle
önerilir. Bunun için ilke olarak, iki temel yöntem vard›r: Hidrojen sülfidin
demir oksit taraf›ndan emilmesi veya
sülfürün hava ilavesiyle, uygun bakteri
türleri taraf›ndan ayr›ﬂt›r›lmas›. Bu
ikinci yöntemde, biyogaza bir hava
pompas›yla yaklaﬂ›k %4 oran›nda hava
kar›ﬂt›r›l›r ve bakteriler bu havay› kullanarak, hidrojen sülfidi kükürt elementine indirger. Kükürt daha sonra
çökeltiye dönüﬂür.
Ancak, gaz› ayr›ﬂt›r›p temizlemek,
bir pazar bulmak, al›c›ya güvenli olarak gaz sa¤lamak, da¤›t›m a¤›n›n bak›m›; parasal kaynak, zaman, bak›m ve
yönetim hizmetleri gerektirir. Ayr›ca,
do¤al gaz elektrikten çok daha düﬂük
fiyatla sat›labilecektir. Dolay›s›yla; biyogaz› de¤erlendirmek için çeﬂitli seçenekler var olmakla beraber, elektrik,
biyogazdan elde edilen en kullan›ﬂl› ve
de¤erli enerji ürünüdür.

Güvenlik
Biyogaz tehlike potansiyeli taﬂ›yan
bir gazd›r. Örne¤in, içeri¤indeki metan
gaz› havayla %5-15 oran›nda kar›ﬂt›¤›
takdirde patlay›c›d›r ve gaz hatt›ndaki
bir kaçak, yang›n tehlikesi yarat›r. Dolay›s›yla at›k depolaman›n, biyogaz
üretim ve kullan›m›n›n olas› zararlar›n›
kontrol alt›nda tutup, en aza indirgemek için, baz› güvenlik donan›m›n›n
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bulundurulmas› ve gerekli güvenlik önlemlerinin al›n›p uygulanmas› gerekir.
Bu amaçla; gaz kaça¤› belirleyicileri,
alev tuzaklar›, fiziksel engeller ve ﬁekil
4’te örne¤i verilen uyar› iﬂaretleri gibi
güvenlik araçlar› kullan›l›r.
Güvenlik aç›s›ndan en önemli bileﬂen, havas›z sindiricinin varl›¤› yan›nda, bak›m ve onar›m›d›r. Çünkü havas›z sindiriciler, insan hayat›na yönelik
ciddi potansiyel tehdit oluﬂturabilecek
kapal› hacimlere hapsedilmiﬂlerdir ve
daha fazla de¤ilse bile, en az›ndan at›k
çukurlar› kadar tehlikelidirler. ‹çlerinde hidrojen sülfid ve amonyak gibi zehirli gazlar birikir. Oksijen giriﬂine karﬂ› yal›t›lm›ﬂ olduklar›ndan, giriﬂten sonra saniyeler içerisinde, havas›zl›ktan
bo¤ulma sonucu ölüme yol açabilirler.
Do¤al havaland›rma tek baﬂ›na, zehirli
gazlar›n sindiriciden ç›kar›lmas› veya
solunabilir hava sa¤lanmas› aç›lar›ndan yeterli de¤ildir. Çünkü, yo¤un hidrojen sülfid gaz› tank›n dibine çökerken, daha hafif olan amonyak, tank›n
üst k›sm›nda dolanacak ve bu gazlardan hiçbiri, mekanik havaland›rma olmaks›z›n kaçmayacakt›r. Bu yüzden,
boﬂ bir sindiriciye; mekanik vantilatörlerle kapsaml› havaland›rma sa¤lanmaks›z›n, gaz dedektörleriyle zehirli
gaz kontrolü yap›lmaks›z›n ve güvenli
giriﬂ talimatlar›na uyulmaks›z›n girilmemelidir. Güvenlik ve güvenli iﬂletme
süreciyle ilgili olarak, ilgili kurumlardan bilgi almak gerekir.

Hayvan üretme çiftli¤i uygulamalar›nda, biyogaz üretim tesisinin, ta baﬂtan inﬂa edilmiﬂ olmas› gerekmez. E¤er
bir çiftli¤in geniﬂletilmesi veya yeni birinin tesisi planlan›yor, fakat tasar›mda
bir havas›z sindirim sistemi bulunmuyorsa, böyle bir sistem için yeterli boﬂ
alan b›rakmak ve at›k tasfiye sistemini,
sindirici ilavesine uygun tipte seçmek,
gelecekte esneklik sa¤layabilir. Çünkü
daha sonra, çiftli¤e bir sindirici ilavesinin yerinde olaca¤› kanaatine var›labilir.
Hatta, halen iﬂletilmekte olan bir çiftli¤e
dahi, uygun bir yer bulunmas› halinde,
sindirici ilavesi mümkündür. Çünkü bir
at›k iﬂleme sistemi, her çiftli¤in tasar›m›nda zaten vard›r ve bu sistem, en
önemlisi ve yer kaplayan› sindirme tank› olmak üzere, baz› ilavelerle biyogaz
üretim tesisine dönüﬂtürülebilir.
Her iki durumda da, havas›z sindirim tercihini de¤erlendirirken, karar
aﬂamas›nda göz önünde bulundurulmas› gereken, tercihin uygunlu¤u aç›s›ndan yeterli olan ve fakat hepsi birden gerekli olmayan, baz› önemli faktörler vard›r. Bir kere, at›klar›n s›v› olarak iﬂlem görüyor olmas›, biyogaz sistemine geçiﬂi kolaylaﬂt›r›r. ‹ﬂlem gören
at›klar›n, çok az miktarda yataklama
malzemesi veya çözünmez kat› at›k içeriyor olmas›, fakat yüksek bak›r sülfat
ve antibiyotik düzeylerine sahip bulunmamas› laz›md›r. Aksi halde, bu olumsuz girdilerin azalt›lmas› veya at›kta ön
ayr›ﬂt›rma yap›lmas› gerekecektir. Koku kontrolü önemli bir sorun oluﬂturuyorsa, havas›z sindirim tercih edilmelidir. Öte yandan, mevcut at›k iﬂleme sistemini, ah›rdan havas›z sindiriciye veya
sindiriciden at›k deposuna yerçekimiyle ak›ﬂ sa¤layacak biçimde geniﬂletme
olana¤› varsa; pompalama gereksinimi
azalacak, hatta belki de tümüyle ortadan kalkacakt›r. Çiftlikteki elemanlar
aras›nda; havas›z sindirim süreci hakk›nda bilgi edinecek, tamirlerde bulunacak ve ilgili ekipman›n genel bak›m›n› yapacak ilgi, zaman ve teknik yeteneklere sahip bir eleman bulunmal›,
aksi halde iﬂe uygun bir yeni eleman
al›nmal›d›r. Olumlu yönde karar verilmesi halinde, sistemin finansman›n›
sa¤layacak kaynaklar›n bulunmas› gerekir. Son olarak, önerilen güvenlik önlemlerinin gözetimi, çiftlikte ola¤an uygulama haline getirilmelidir.

Sistem, yukar›da da ayr›nt›land›r›ld›¤› üzere; s›v› at›k taﬂ›ma donan›m›, ›s›t›lm›ﬂ bir havas›z sindirici, gaz kullan›m ve güvenlik donan›m›, ç›kt› depolama ve taﬂ›ma alt sistemlerinden oluﬂur.
Taﬂ›ma sistemi, s›v› at›¤› ah›rdan depoya taﬂ›yana benzer bir sistem olup; at›¤› hayvan ah›r›ndan havas›z sindiriciye,
sonra da sindiriciden depo veya da¤›t›c›ya nakleder. Bileﬂenlerinin, at›k ortam›nda paslanmaya karﬂ› dayan›kl› olmas› gerekir. Mümkün oldu¤u takdirde, enerji tüketimini azaltmak ve taﬂ›ma sistemini basitleﬂtirmek için, yerçekimiyle ak›ﬂ›n tercih edilmesi önerilir.
Bir sapt›rma (bypass) hatt› at›¤›, sindirici için uygun olmad›¤› veya sindiricinin çal›ﬂmad›¤› zamanlarda, sindiricinin etrafindan doland›r›r. Sindirme tank›, sistemin kalbini oluﬂturur. ‹çerdi¤i
at›k ortam›ndaki ve özellikle de biyogaz bileﬂenlerinin sundu¤u pasland›r›c›
etkilere karﬂ› dayan›kl› olmas› gerekir.
Bu amaçla paslanmaz çelikten, hem de
yüzeyi çift katl› olarak yap›labilir. Pahal› bir seçenek olmakla beraber, bu durumda ›s›tma sistemi, ya tank›n çift
kapl› yüzeyine veya kar›ﬂt›r›c› pervane
sistemine yerleﬂtirilebilir. ‹stenmeyen
maddeler tank›n alt k›sm›ndan kolayl›kla tahliye edilebilir.
Tank›n hacmi, 20 günlük suland›r›lm›ﬂ at›kla, bir miktar da biyogaz› depolayabilecek büyüklükte seçilir. Örne¤in
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 ve-

ﬁekil 4: Havas›z bir sindiricinin d›ﬂ›na yerleﬂtirilen
örnek bir uyar› iﬂareti.

ya 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 ve 5m yüksekli¤inde
olmas› yeterlidir.
Havas›z sindiricinin düzenli çal›ﬂmas› için, bakterileri besleyen at›klar›n uygun niteliklere sahip olmas› gerekir.
Gerçi asit üreten bakteriler, oldukça
hoﬂgörülüdürler ve tekrarlamak gerekirse e¤er; s›cakl›k de¤iﬂimleriyle, geniﬂ
bir pH koﬂullar› aral›¤›nda, oksijenle veya oksijensiz, besin kayna¤› olarak geniﬂ bir organik bileﬂenler çeﬂnisiyle yaﬂayabilirler. Fakat metan üreten bakteriler yaln›zca; e¤er s›cakl›k görece sabitse, dar bir pH koﬂullar› aral›¤›nda, oksijensiz ortamda ve besin kayna¤› olarak
basit organik asitlerle hayatta kalabilirler. Dolay›s›yla at›k; aﬂ›r› ilaç, besin katk›lar› veya kimyasal temizleyici miktar-

lar› içermemeli ve sindiriciye günde en
az iki kez, taze olarak iletilmelidir. Kat›
halde olmamal›, kolayca ayr›ﬂmayan, iyi
kar›ﬂm›ﬂ çamur halinde olmal›d›r. Pompalama ve ak›ﬂ gereksinimleri aç›s›ndan, %12’si veya daha az› kat› olan ak›c› bir s›v› en uygunudur. Örne¤in; küreyerek süpürme sistemlerinden gelen ve
az miktarlarda, talaﬂ gibi ince organik
yatak malzemesi, besi art›klar›, süt merkezi at›klar› veya seyreltme suyu içerebilen mand›ra at›klar›, yaklaﬂ›k %10 kat› düzeyine seyreltilmiﬂ ve kumu çökertilmiﬂ tavuk at›¤› bu ﬂartlar› sa¤lar.
E¤er at›ktaki çözünmeyen kat› miktar› yüksekse, sindirme tank›na ulaﬂmadan önce ayr›ﬂt›r›lmalar› seçene¤i
vard›r. Havas›z sindirim öncesinde kat›lar›n ayr›ﬂt›r›lmas› ve at›¤›n sadece s›v›
k›sm›ndaki organik maddenin sindirimi, daha kaliteli biyogaz üretimi sa¤layabildi¤i gibi, çökme ve kabuk ba¤lama
sorunlar›n› da azalt›r. Bu tür uygulamalarda, %70’e varan metan içeri¤i
gözlenmiﬂtir. Bu ön iﬂlem s›ras›nda elde edilen kat›lar, tümüyle de¤ersiz de¤ildir; ekin alanlar›na gübre olarak serpilebilir, sat›labilir veya hayvanlar için
yatak malzemesi olarak kullan›labilir.
Kat›lar›n ayr›ﬂt›rma ve pazarlamas›,
çiftli¤e ek gelir dahi sa¤layabilir. E¤er
halen büyük miktarlarda yatak malzemesi sat›n al›n›yorsa ve çiftlikte bir kat› ayr›ﬂt›r›c›s› zaten varsa; kompostlanm›ﬂ kat›lar›, sat›n al›nan yatak malzemesi yerine kullanmak tasarruf sa¤layabilir. Fakat e¤er bir kat› ayr›ﬂt›r›c› sat›n al›nmas› gerekiyorsa, yatak malzemesinden sa¤lanacak tasarruf, ayr›ﬂt›r›c›n›n maliyetini karﬂ›layamayabilir.

Art›lar› ve Eksileri

ﬁekil 5: ‹spanya'n›n Vatnamo kasabas›ndaki 8MWe'lik biyokütle kombine çevrim santral›.

Kontrollü havas›z sindirimli bir biyogaz tesisi, do¤rudan depolama seçene¤ine oranla önemli yararlar sa¤lar. Bir
kere, biyogazdan elde edilen enerji, yat›r›m maliyetini karﬂ›lar. Öte yandan,
sindirilmiﬂ at›¤›n besin içeri¤i, ham at›¤›nkine eﬂittir. Halbuki do¤rudan depolanan s›v› at›¤a oranla, kayda de¤er
miktarda daha az kokusu vard›r. Ek
olarak, biyolojik aç›dan bir denge durumundad›r ve koku sorunu do¤urmaks›z›n, uzun sürelerle depolanmas› daha
kolayd›r. Daha fazla s›v› içerir ve uzun
mesafelere pompalanmas›, ham at›¤a
oranla daha az enerji gerektirir. S›v›
at›k depolama alanlar›ndaki metan salTemmuz 2003 47 B‹L‹M ve TEKN‹K

g›lar› azalt›lm›ﬂ olur. Homojen sindirilmiﬂ at›k, ekin alanlar›ndaki son kullan›m s›ras›ndaki s›v› uygulama sistemlerinde iyi sonuç verir. Son olarak, kemiricilerle sinekler için daha az çekicidir.
Ancak böyle bir sistem tercihinin
olumsuz yanlar› da yok de¤ildir. Bir kere, sindirim sistemi için baﬂlang›ç yat›r›m› maliyetlidir ve bu tür sistemler için
kredi bulmak zor olabilir. Sindirici, t›pk› bir canl› organizma gibi, özenli bak›m ve besleme gerektirir. Sindirim süreci hakk›nda teknik bilgi ve iyi yönetim yan›nda, önleyici veya program d›ﬂ›
bak›m için kaliteli iﬂçilik laz›md›r. Gerçi günlük bak›m u¤raﬂ›, yok denecek
kadar azd›r. Fakat haftal›k ya¤ de¤iﬂimleri, düzenli motor bak›m› ve sindiricide periyodik temizlik ﬂartt›r. ‹deal olarak, sindiriciden sorumlu bir eleman
bulunacak ve sindirici, bu kiﬂinin çiftlikteki di¤er sorumluluklar›na göre öncelik taﬂ›yacakt›r. Öte yandan, u¤raﬂ
konusu olan at›k hacminde bir azalma
olmad›¤› gibi, sisteme su ilave edilmesi
halinde, bu hacim artacakt›r. Halbuki,
aﬂ›r› miktarda gübre üreten bir çiftlikte, gübre depolamak sorun oluﬂturabilir. Bir baﬂka olumsuzluk; ham at›ktaki
nitrojenin ço¤unun, organik formundan ç›kart›l›p, amonyuma (NH4) dönüﬂtürülmüﬂ olmas›d›r. Gerçi amonyum,
amonyak (NH3) gaz›na veya nitrata
(NO3) dönüﬂtürülebilir. Fakat amonyak, ekim alanlar›na yüzeyel olarak uyguland›¤›nda, kaybedilir. Nitratsa topraktan s›zarak, zamanla yeralt› su tabakas›na ulaﬂabilir. Dolay›s›yla, nitrojen
kay›plar›n› azaltmaya yönelik alan uygulamalar› ve yönetimi, iﬂlenmemiﬂ s›v›
at›¤a oranla, sindiriciden ç›kan at›k için
daha fazla u¤raﬂt›r›c› olabilir. Son olarak; havas›z sindiriciler, çiftlik güvenli¤i aç›s›ndan tehlike oluﬂturabilir.

Enerji Bitkileri ve
Biyokütle
Gerçi bu noktaya kadar biyogaz eldesinin hep, hayvan üretim çiftliklerindeki olas› uygulamalar› konu edilmiﬂ
bulunuyor. Fakat biyogaz asl›nda, 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
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ﬁekil 6: Kuru organik maddenin kilogram› baﬂ›na metreküp biyogaz.

bidonlar›na kadar çok de¤iﬂik kaynaklardan sa¤lanabilir. Nitekim, yak›n geçmiﬂ y›llarda Avrupa’da, birkaç yüz biyogaz santral› iﬂletmeye al›nm›ﬂ olup, bu
santrallarda, sanayi ve konut at›klar›
sindiriliyor. Fosil yak›t ba¤›ml›l›¤›n›n
yol açt›¤› çevre ve insan sa¤l›¤› hasarlar›yla ilgili tart›ﬂmalarla birlikte, alternatif aray›ﬂlar› da yo¤unlaﬂ›yor. Bilinen
maddeler d›ﬂ›nda, sindirim yöntemlerindeki ilerlemeler sonucu, ot dahi sindirilebilir hale gelmiﬂ durumda. Biyokütle
genel baﬂl›¤› alt›nda ve s›rf enerji üretiminde kullan›lmak üzere, çeﬂitli ‘enerji
bitkileri’nin geniﬂ alanlarda yo¤un tar›m› planlan›yor.
Hammadde seçeneklerini geniﬂletebilmek için, yeni sindirici tipleri üzerinde çal›ﬂ›l›yor. Bunlardan birisi ‘sabit
film’ sindiricisi. Bu tür bir sistemde sindirici, taﬂ parçalar› veya plastik a¤ gibi
bir malzemeyle doldurulur ve bu malzemenin yüzeyi, bakteriler için bir büyüme ortam› oluﬂturur. Bakterilerin ço¤u,
y›kanma s›ras›nda ç›kt›yla birlikte d›ﬂar› ç›kmak yerine, sindiricinin içindeki
ortama ba¤l› kal›r. Sabit film sindiricisinde tutulmalar› sonucu, bakteriler
ola¤an sindiricilere oranla daha fazla
organik madde tüketirler. Dolay›s›yla,
daha küçük bir sabit film sindiricisi k›sa bir sürede, daha büyük bir ola¤an
sindiricininkiyle ayn› miktarda at›¤› iﬂleyip, onun üretti¤i kadar biyogaz üretebilir. Böyle bir sindiricide, bekleme süresi 20 günden, 1-3 gün aras›na indirilebilir ki, bu da sindirici hacmini ve maliyetini büyük oranda azalt›r. Sabit film
sindiricisinde kat›lar›n, sindirim öncesinde yüklenen çamurdan ayr›ﬂt›r›l›p
al›nmas› gerekir. Fakat bu sindiriciler
halen laboratuvar araﬂt›rmas› aﬂamas›nda olup, tam ölçekli bir çiftlik sindiricisi
denenmek üzeredir.

Çeﬂitli maddeler, biyogaz eldesinde
kullan›mlar› aç›s›ndan, ﬁekil 6’da örnekleri verilen, ulaﬂ›labilir potansiyel
verimlerine ba¤l› olarak de¤erlendirilir. Farkl› hammaddeleri kullanan biyogaz tesislerinin hepsi, birbirine benzerdir. Yaln›z, ot veya di¤er enerji bitkilerinin sindirimi s›ras›nda sindirici,
kat› veya s›v› at›kla beslenen ola¤an biyogaz tesislerine oranla daha yüksek
teknik taleplere yan›t verebilmek zorundad›r. Çünkü çok k›sa bir süre içerisinde, çok büyük miktarlarda madde
sindirilmektedir. Öte yandan girdiyi
oluﬂturan ot ak›ﬂ›, daha az homojen ve
düzensiz bir yap›ya sahip oldu¤u gibi,
sindirim sonras›ndaki ç›kt› hacmi daha
yüksektir. Bu arada, örne¤in uzun otlar gibi baz› malzemeler, yüzen tabakalar oluﬂturabilir. Ayr›ca, girdi ak›ﬂ›yla
birlikte gelen ve taﬂ gibi istenmeyen
malzemenin giderilmesi sorun yaratabilir, ön ayr›ﬂt›rma gerektirebilir. ‹lave
güçlüklerine ra¤men, otun sindirimi
gelecekteki enerji üretimine, ekolojik
ve ekonomik aç›dan ak›lc› bir katk›
sa¤layabilecek gibi görünüyor. Kolayl›kla nakledilebilen bu kaynak, otlaklardan temiz enerji sa¤lanmas›na imkan verecek ve tehlikeli sera gaz› sal›mlar›n›n azalmas›na katk›da bulunabilecek. Çiftçiler de yeﬂil malzemenin
sindirimi sayesinde ‘enerji üreticileri’
haline gelebilecek...
Anlaﬂ›lan, antik jeoloji döneminin
evlatlar› olan havas›z ortam bakterileriyle el ele verip birlikte baﬂarabilece¤imiz daha çok ﬂey var.
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