
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

MAYIS 2014 

FARKLI ÇĠFTLĠK ATIKLARININ BĠRLĠKTE ÇÜRÜTÜLMESĠ VE GAZ 

ÜRETĠM OPTĠMĠZASYONU 

 

 

Osman Ali ÇĠÇEK 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı 

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Programı 

 

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Programı 

 

 

 

Anabilim Dalı : Herhangi Mühendislik, Bilim 

Programı : Herhangi Program 

  



 

  



 

    

5 Mayıs 2014 

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

FARKLI ÇĠFTLĠK ATIKLARININ BĠRLĠKTE ÇÜRÜTÜLMESĠ VE GAZ 

ÜRETĠM OPTĠMĠZASYONU 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

Osman Ali ÇĠÇEK 

(501121752) 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı 

 

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Programı 
 

 

 

 

Anabilim Dalı : Herhangi Mühendislik, Bilim 

Programı : Herhangi Program 

 

Tez DanıĢmanı: Yrd.Doç.Dr. Mahmut ALTINBAġ 



 



iii 

  

İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 501121752 numaralı Yüksek Lisans Öğrencisi 

Osman Ali Çiçek, ilgili yönetmeliklerin belirlediği gerekli tüm şartları yerine 

getirdikten sonra hazırladığı “FARKLI ÇĠFTLĠK ATIKLARININ BĠRLĠKTE 

ÇÜRÜTÜLMESĠ VE GAZ ÜRETĠM OPTĠMĠZASYONU” başlıklı tezini 

aşağıda imzaları olan jüri önünde başarı ile sunmuştur. 

Tez DanıĢmanı :  Yrd.Doç.Dr. Mahmut ALTINBAġ  .............................. 

 İstanbul Teknik Üniversitesi 

 

 

Jüri Üyeleri :  Prof. Dr. Ġzzet Öztürk   ............................. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Doç.Dr. Eyüp Debik    .............................. 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Teslim Tarihi :        05 Mayıs 2014 

Savunma Tarihi :    30 Mayıs 2014 

 



iv 

  



v 

 

 

 

Değerli kimya hocam Birol IŞKIN’a, 

 

 

 

  



vi 



vii 

ÖNSÖZ 

Yüksek lisans programım boyunca bilgi birikimini ve tecrübesini benimle paylaşan, 

karşılaştığım problemleri çözümleyen ve bana her zaman destek olan değerli hocam 

Yrd.Doç.Dr. Mahmut ALTINBAŞ’a teşekkür ederim. 

Yüksek lisans tez çalışmamda bana yardımcı olan ve bana katkılarının dolayı 

müteşekkir olduğum çalışma arkadaşlarım Dr. Sibel ÇETİNEL, Ayşegül Nalan 

ÖZTÜRK, Esra GİRESUNLU, Okan BOSTANCI, Gizem ÇALIŞKAN, Gülten 

YÜKSEK ve Börte KÖSE MUTLU’ya teşekkür ederim. 

Tezimi maddi olarak destekleyen İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Yönetim Birimi Başkanlığı’na teşekkür ederim. 

Son olarak, küçüklüğümden beri örnek aldığım tek kişi olan ağabeyim İbrahim Ömer 

ÇİÇEK’e, benden maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, daima 

yanımda olan ve hayatım boyunca minnettar kalacağım sevgili annem Mürşide 

Çiçek, babam Necip Feyyaz Çiçek’e ve artık ailemden biri olarak gördüğüm Dilara 

Özveri’ye teşekkürlerimi sunarım. 

 

  

 

Mayıs 2014 

 

 

Osman Ali ÇİÇEK 

(Çevre Mühendisi) 

 



viii 

 



iii 

ĠÇĠNDEKĠLER 

Sayfa 

ÖNSÖZ ...................................................................................................................... vii 
ĠÇĠNDEKĠLER ......................................................................................................... iii 
KISALTMALAR ...................................................................................................... iii 

ÇĠZELGE LĠSTESĠ ................................................................................................... v 
ġEKĠL LĠSTESĠ ....................................................................................................... vii 
ÖZET .......................................................................................................................... ix 

SUMMARY ............................................................................................................. xiii 
1. GĠRĠġ............. .......................................................................................................... 1 

1.1 Çalışmanın Önemi .............................................................................................. 1 
1.2 Amaç ve Kapsam ................................................................................................ 2 

1.2.1 Tezin amacı ................................................................................................. 2 
1.2.2 Tezin kapsamı ............................................................................................. 2 

2. LĠTERATÜR ÖZETĠ ............................................................................................ 5 
2.1 Anaerobik Çürüme ve Biyogaz Üretimi ............................................................. 5 

2.1.1 Biyogaz oluşumu ......................................................................................... 5 

2.1.2 Biyogaz üretiminin aşamaları...................................................................... 7 
2.1.3 Biyogaz üretim verimini etkileyen faktörler ............................................. 11 

2.2 Atık Karakterizasyonu ve Sistem Tanımı......................................................... 17 
2.2.1 Genel özellikler ......................................................................................... 17 

2.2.2 Atık özellikleri........................................................................................... 19 
2.2.3 Sistem özellikleri ve tasarım ..................................................................... 24 

2.3 Yapılmış Çalışmalar ......................................................................................... 25 

3. MATERYAL VE YÖNTEMLER ....................................................................... 29 
3.1 Çiftlik Atıkları Temini, Özellikleri ve Ön İşlemler .......................................... 29 
3.2 Deney Düzeneği ve Reaktörler ......................................................................... 32 
3.3 Reaktör İşletimi ve Analitik Yöntemler ........................................................... 34 

3.3.1 Reaktörlerin işletime alınması ve işletim mekanizması ............................ 34 
3.3.2 Analitik yöntemler..................................................................................... 36 

3.4 Biyogaz eldesi hesaplamaları ........................................................................... 40 

4. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIġMA ...................................................... 43 
4.1 Çiftlik Kaynaklı Oluşan Atıkların Birlikte Çürütülmesinin Araştırıldığı 

Çalışmalar ....................................................................................................... 43 
4.2 Optimum Çürütücü Koşulları İçin Kullanılabilecek Azami Tavuk Dışkısı 

Miktarının Araştırıldığı Çalışmalar ................................................................ 49 

5. DEĞERLENDĠRME VE ÖNERĠLER ............................................................... 67 

KAYNAKLAR ......................................................................................................... 71 
ÖZGEÇMĠġ .............................................................................................................. 75 
 

  



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

KISALTMALAR 

AKM  : Askıda katı madde 

Bo   : Biyogaz oluşum verimi 

Bu   : Teorik biyogaz oluşum verimi 

GC   : Gaz kromatografisi 

IC   : İyon kromatografisi 

KM   : Katı madde 

KOĠ   : Kimyasal oksijen ihtiyacı 

K   : Kombinasyon 

MBR   : Membran biyoreaktör 

mS   : Mili Simens 

mM   : Milimolar 

R   : Reaktör  

TKN   : Toplam Kjeldah Azotu 

UAKM  : Uçucu askıda katı madde 

UKM   : Uçucu katı madde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 



v 

ÇĠZELGE LĠSTESĠ   

Sayfa 

Çizelge 2.1 : Doğal gaz ve Biyogazın Kompozisyonu. ............................................... 7 
Çizelge 2.2 : Anaerobik Arıtmada Çeşitli Engelleyicilerin Sınır Değerleri. ............. 16 
Çizelge 2.3 : 2005-2010 yılları arası hayvan sayılarının değişimi. ........................... 18 

Çizelge 2.4 : Farklı materyallerin biyogaz potansiyelleri. ......................................... 18 
Çizelge 2.5 : Hayvan atıklarının fiziksel özellikleri. ................................................. 20 

Çizelge 2.6 : Hayvan atıklarının organik ve besi elementi karakterizasyonu (Birim 

(kg) hayvan ağırlığı için g/gün olarak). .............................................. 21 
Çizelge 2.7 : Hayvan atıklarının içeridiği besi elementi miktarları. .......................... 22 
Çizelge 2.8 : Balıkesir bölgesindeki küçük ve büyükbaş hayvan atıkları analiz 

   sonuçları. ............................................................................................ 23 

Çizelge 2.9 : Farklı hayvan atıkları katı madde oranları ve önerilen taşıma 

   mesafeleri. ....................................................................................... 24 

Çizelge 2.10 : Altlıklı ve altlıksız çiftlik atıklarının kuru madde oranları ve sahip 

oldukları ortalama besi elementi miktarları. .................................... 24 
Çizelge 3.1 : Karakterizasyonu yapılan atık türleri. .................................................. 30 

Çizelge 3.2 : Çiftlik kaynaklı oluşan atıkların birlikte çürütülmesinin araştırıldığı 

çalışmalarda kullanılan asit ve alkali stok çözeltileri. ........................ 31 

Çizelge 3.3 : Yatak malzemesi olarak kavuz içeren tavuk atığının karakterizasyonu.

 ............................................................................................................ 32 

Çizelge 3.4 : Çiftlik kaynaklı oluşan atıkların birlikte çürütülmesinin araştırıldığı 

çalışmaların kombinasyon içerikleri................................................... 33 

Çizelge 3.5 : Amonyum iyonu için farklı sıcaklıklarda Ka ve Kb değerleri. ............. 38 
Çizelge 4.1 : Çiftlik kaynaklı oluşan atıkların birlikte çürütülmesinin araştırıldığı 

çalışmalarda kurulan kombinasyonların genel atık özellikleri. .......... 43 
Çizelge 4.2 : Çiftlik kaynaklı oluşan atıkların birlikte çürütülmesinin araştırıldığı 

çalışmalarda kullanılan kombinasyonların biyogaz ve metan 

potansiyelleri. ..................................................................................... 44 
Çizelge 4.3 : Çiftlik kaynaklı oluşan atıkların birlikte çürütülmesinin araştırıldığı 

çalışmaların KM, UKM değerleri. ...................................................... 44 
Çizelge 4.4 : Çiftlik kaynaklı oluşan atıkların birlikte çürütülmesinin araştırıldığı 

çalışmalarda eklenen ve giderilen uçucu katı madde miktarlarına göre 

biyogaz oluşum potansiyelleri. ........................................................... 45 
Çizelge 4.5 : Çiftlik kaynaklı oluşan atıkların birlikte çürütülmesinin araştırıldığı 

çalışmaların besi elementi değerleri. .................................................. 49 
Çizelge 4.6 : Anaerobik çürütücülerde inhibisyona neden olan amonyak miktarının 

   araştırıldığı çalışmalar ile bu çalışmada saptanan limit değerleri. ....... 56 
Çizelge 4.7 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

  miktarının araştırıldığı çalışmaların son periyotlarının ağır metal 

  değerleri. ............................................................................................. 62 
Çizelge 4.8 : Sığır ve tavuk atıklarının eser element içerikleri.................................. 63 



vi 

Çizelge 4.9 : Anaerobik çürütücüler için Co ve Zn iz elementlerinin optimum 

konsantrasyon miktarları ve kullanım biçimleri. .............................. 64 
Çizelge 4.10 : Anaerobik çürütücüler için Mo ve Ni iz elementlerinin optimum 

   konsantrasyon miktarları ve kullanım biçimleri. ............................. 65 

Çizelge 4.11 : Anaerobik çürütücüler için Fe
2+

  iz elementinin optimum 

     konsantrasyon miktarı ve kullanım biçimi. ................................. 66 
 

 



vii 

ġEKĠL LĠSTESĠ  

Sayfa 

ġekil 2.1 : Hayvan atıklarından biyogaz üretimi tesisi. ............................................... 6 
ġekil 2.2 : Ham maddeden biyogazın oluşum sürecine kadar izlenen adımlar. .......... 8 
ġekil 2.3 : Karbonhidrat, protein ve yağların biyoreaksiyonları. .............................. 10 
ġekil 2.4 : Sıcaklığın fermentasyon bekleme süreleri üzerindeki etkisi. ................... 12 

ġekil 2.5 : Amonyak yüzdesinin pH’a bağlı değişimi. .............................................. 15 

ġekil 2.6 : Çiftlik dışkılarının katı madde oranlarına göre toplanma yöntemleri. ..... 19 

ġekil 2.7 : Domuz gübresinin içerdiği katı maddelerin dağılımı. .............................. 22 
ġekil 3.1 : Atıkların su muhtevaları ve UKM oranları. ............................................. 31 
ġekil 3.2 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

   miktarının araştırıldığı çalışmalarda kullanılan reaktörler, reaktör tapaları 

   ve kapakları............................................................................................. 34 
ġekil 3.3 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

   miktarının araştırıldığı çalışmalarda kullanılan reaktörler. .................... 34 
ġekil 3.4 : Letro PM-9107 manometre cihazı. ........................................................... 35 
ġekil 3.5 : Perichrom P1525 marka GC cihazı. ......................................................... 35 

ġekil 3.6 : Ritter 9830MP debimetre cihazı............................................................... 36 
ġekil 3.7 : Mikro dalga yakma sistemi, teflon numune tüpleri. ................................. 39 

ġekil 3.8 : Mikro dalga yakma sistemi, numune tüpleri yuvaları ve kontrol paneli. . 40 
ġekil 3.9 : ICP Optima 7000 DV cihazı. ................................................................... 40 

ġekil 4.1 : Çiftlik kaynaklı oluşan atıkların birlikte çürütülmesinin araştırıldığı 

     çalışmalarda kullanılan kombinasyonların biyogaz verimleri. ............. 48 
ġekil 4.2 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

 miktarının araştırıldığı çalışmaların KM miktarları. .............................. 50 

ġekil 4.3 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

   miktarının araştırıldığı çalışmaların UKM miktarları. ........................... 50 
ġekil 4.4 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

 miktarının araştırıldığı çalışmaların AKM değerleri. ............................. 51 
ġekil 4.5 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

 miktarının araştırıldığı çalışmaların UAKM değerleri. .......................... 51 
ġekil 4.6 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

   miktarının araştırıldığı çalışmalarda oluşan metan miktarı ve KM 

   değişimi. ................................................................................................. 52 
ġekil 4.7 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

   miktarının araştırıldığı çalışmaların TKN ve amonyak azotu değerleri. 55 
ġekil 4.8 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

   miktarının araştırıldığı çalışmaların pH ve serbest amonyak azotu 

   değerleri. ................................................................................................. 55 
ġekil 4.9 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

   miktarının araştırıldığı çalışmaların serbest amonyak azotu ve oluşan 

   metan değerleri. ...................................................................................... 57 



viii 

ġekil 4.10 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

   miktarının araştırıldığı çalışmaların alkalinite değerleri. ..................... 58 
ġekil 4.11 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

   miktarının araştırıldığı çalışmaların fosfor (P2O5) değerleri. ............... 59 

ġekil 4.12 :  Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

   miktarının araştırıldığı çalışmaların iletkenlik değerleri. ..................... 60 
 

 



ix 

FARKLI ÇĠFTLĠK ATIKLARININ BĠRLĠKTE ÇÜRÜTÜLMESĠ VE GAZ 

ÜRETĠM OPTĠMĠZASYONU 

ÖZET 

 

Büyükbaş hayvan atıkları ve bitki atıkları / ürünleri ile işletilen birçok tesis dünya 

üzerinde bulunmaktadır. Kullanılan atık türlerinin benzer olmasına karşın atıkların 

içerikleri farklı olabilmektedir. Atıkların nem muhtevaları, altlık veya benzeri ek 

malzeme içerikleri, bekleme süreleri veya hayvanların yedikleri besin malzemeleri, 

biyogaz oluşumuna etki etmektedir. Ayrıca, azot ve tuzluluk miktarı yüksek olan 

tavuk atıklarının biyogaz üretiminde kullanılması, yapılan birçok çalışmanın odak 

noktası olmuştur. Büyükbaş hayvan atıklarına göre yüksek olan biyobozunurluk 

oranı, yüksek serbest amonyak azotu konsantrasyonu sebebi ile çürütücü tesislerinde 

değerlendirilememektedir. Çiftlik atıklarının optimum şekilde kullanılması ve farklı 

organik atıklardan metan temin edilebilmesi, karbon kaynaklarının daha yararlı 

kullanılmasını sağlayacaktır. 

Bu deneysel çalışmanın amacı, farklı çiftlik atıklarının tek başına veya birlikte 

çürütülerek biyogaz potansiyellerinin belirlenmesi, çürütme sonucu oluşan ürünlerin 

karakterizasyonu ve biyogaz üretimini artırıcı koşulların belirlenmesidir.  

Bu kapsamda altlık kullanılan ve kullanılmayan ahırlardan alınan taze ve bayat 

büyükbaş hayvan atıklarının yanı sıra, bölgedeki kanatlı hayvan eti işleme, depolama 

ve paketleme endüstrisinin atıksu arıtma kademesinden alınan arıtma çamuru ve 

flotasyon atığı, büyük ölçekteki bir kesim tesisinin farklı kademelerindeki katı ve 

yarı katı atıkları ve seperatör kullanan çiftliklerin elde ettikleri katı faz gübreleri de 

çalışmalara dahil edilmiştir. Farklı atık türlerini içeren bu çalışmada hedef tam 

entegre bir tesiste oluşan tüm organik atıkların birlikte anaerobik çürütülebilme 

verimlerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmada, bölgedeki 

arıtma tesisinden ve kesimhaneden 20 farklı atık örneği alınmıştır. Bölgedeki tesis ve 

çiftlik potansiyelleri düşünülerek, atık karışım oranları belirlenmiş, ayrıca atıkların 

toplama sıklığının biyogaz üretim potansiyeline etkisi de incelenmiştir. Bu 

çalışmaların dışında ayrıca yüksek atık oluşum miktralarından dolayı büyükbaş 

hayvan atıkları ile tavuk atıklarının birlikte çürütülebilirliği çalışmaları da 

yürütülmüştür. Optimum  çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

miktarını belirlemek için aynı yöreden alınan tavuk atıkları ile büyükbaş hayvan 

atıkları farklı oranlarda karıştırılmış ve biyogaz üretim potansiyelleri incelenmiştir. 

Tavuk atıklarının yüksek besi elementi içeriğinin, biyogaz üretimine etkisi çalışmalar 

boyunca incelenmiştir.  

Çiftlik kaynaklı oluşan atıkların birlikte çürütülmesinin araştırıldığı çalışmalar, 

hacmi 500 – 1000 ml arasında değişen, tam karışımın ve mezofilik koşullarının 

sağlandığı reaktörlerde gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda, sığır atıklarının 

çürütücü tesisine taşıma maliyetinin düşürülmesi amacıyla yapılan susuzlaştırma 

işleminin metan oluşum potansiyelini (229 m
3
 metan/ton UKMeklenen) etkilemedeği 



x 

gözlenmiştir. Birçok  çiftlikte hayvan sağlığı koşullarının iyileştirilmesi adına altlık 

kullanılmaktadır. Sap-saman karışımının kullanıldığı altlık malzemenin, büyükbaş 

hayvan atıkları ile kullanıldığında, metan oluşum potansiyelini %12 ila %17 

değerleri arasında arttırdığı gözlenmiştir. Ayrıca, atıkların taze veya bayat olarak 

çürütülmesinin, metan oluşum potansiyeline etkisinin incelenmesi için yapılan 

çalışmada, taze çiftlik atıkları (günlük) ile hazırlanan kombinasyonların, aynı tür ve 

miktarda bayat olarak kullanılan atıklar (yaklaşık 14 - 28 gün bekletilmiş) ile kurulan 

kombinasyonlara göre eklenen UKM miktarı başına %17 - %11 aralığı oranlarında 

daha fazla metan oluşturduğu tespit edilmiştir. Eser elementlerin etkilerinin de 

araştırıldığı çalışmalarda, eser element miktarı, kullanılan asit ve alkali stok çözeltisi 

ile anaerobik mikroorganizmalar için uygun seviyelere getirilmiş ve aynı içerikte 

kurulan bir anaerobik reaktör ile verimleri karşılaştırılmıştır. Eser element ilavesinin 

%6,5 oranında daha yüksek biyogaz oluşum verimi sağladığı tespit edilmiştir. 

Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı miktarının 

araştırıldığı çalışmalar, 1000 ml hacimli, tam karışımın ve mezofilik koşullarının 

sağlandığı reaktörlerde gerçekleştirilmiştir. Toplam eklenen substrat (tavuk atığı) 

miktarının kütlece %0, %30, %60 ve %100 oranlarında olacak şekilde, büyükbaş 

hayvan atıkları ile karıştırılmış ve dört farklı biyoreaktör düzeneği kurulmuştur. 

Reaktörler 30 günlük periyodlarla 7 dönem işletilmiştir. KM, UKM, UAKM, AKM, 

pH, iletkenlik, alkalinite, toplam fosfor, amonyak ve toplam kjeldahl azotu 

parametreleri, son 5 dönemin giriş ve çıkışlarında ölçülmüştür. İlk iki periyod 

sistemin alışması için işletilmiştir ve parametrelerin ölçümü/analizi yapılmamıştır. 

Reaktör içi TKN konsantrasyonları, tavuk dışkısı kullanılmayarak çalıştırılan 

reaktörden başlayarak sıraladığımızda, üçüncü periyod itibariyle, ilk period 

değerlerinin ortalama %17’si kadar yüksek olan 3,46, 3,85, 5,05 ve 5,20 g/L 

değerlerine ulaşmış ve bu periyod itibariyle maksimum %2 oranında değişim 

göstermiştir. Organik azotun parçalanması sonucunda artan amonyak azotu miktarı, 

serbest amonyak azotu konsantrasyonunu dördüncü periyod itibariyle 196, 253, 307 

ve 412 mg/L değerlerine ulaştırmıştır. pH değerlerinin 7,84 – 8,23 aralığına ulaştığı 

dördüncü periyod ve sonrasında pH nötr seviyelere çekilmiş ve tüm reaktörlerdeki 

serbest amanyak azotu miktarı 100 mg/L’nin altına indirilmiştir. Tavuk dışkısı 

içermeyen reaktörde metan üretim potansiyelinin başlangıç metan üretimine göre çok 

değişmediği, başlangıç koşullarına geri döndüğü, serbest amonyak inhibisyonunun 

tersinir olduğu gözlenmiştir. İçeriğinin (substrat) %30 ve %70 oranını tavuk 

dışkısının oluşturduğu reaktörlerde, metan üretim potansiyelinin başlangıç metan 

üretimine göre %10 ila %20 arasında düştüğü gözlemlenmiştir. Serbest amonyak 

azotu miktarındaki düşüş ile metan oluşum oranlarında artış gözlenmiştir. Ancak bu 

artış başlangıç metan üretim potansiyellerine göre daha düşük olup bu inhibisyonun 

metan bakterileri üzerindeki tersinir etkisini göstermektedir. Serbest amonyak 

seviyesindeki ani artışın, bakteriler için olumsuz koşullar yarattığı görülebilmektedir. 

Tavuk dışkısının maksimum (%100) oranda kullanılarak işletilen reaktör, %30’u 

aşkın oranda metan üretim potansiyelini kaybetmiştir. Bu reaktörde gözlenen 

inhibisyon şiddeti en yüksek seviyededir. Özellikle tavuk atığının fazla kullanıldığı 

reaktörlerde yüksek olan tuzluluk (iletkenlik) miktarı, reaktörlerde metan oluşum 

verimini etkileyen bir başka etken olarak görülmektedir. Tamamen tavuk atığı ile 

işletilen reaktörün son periyodundaki 44,3 mS/cm (28,6 ppt) olan iletkenlik değerleri, 

tavuk atığının içerdiği iyon miktarının seyreltilmemesi durumunda, metan oluşum 

veriminin düşük olacağını göstermektedir. Reaktörlerde bulunan Ca, Mg, Se ve Cr 

iyonları miktarının ortalamaya göre düşük, Fe ve Zn iyonları miktarının ortalama 

değerlere sahip, Na ve Cu iyonları miktarının ise ortalamadan yüksek olduğu 
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görülmektedir. İçerdiği eser element miktarı bakımından standart atıklar ile 

örtüşmeyen çiftlik atıkları, eser element takviyesi ile daha yüksek metan üretim 

verimlerine ulaştırılabilir.  
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OPTIMIZATION OF GAS PRODUCTION BY DECOMPOSITION OF 

DIFFERENT FARM WASTES  

SUMMARY 

The term biogas refers to a useful gas production mainly from organic waste and 

waste with high organic content. The isolation of organic material and gas production 

by fermentation depends on cheap and sustainable resources. For efficient production 

of biogas (methane), organic compounds / waste must be evaluated. Landfills in 

urban areas and animal and plant wastes in rural areas make up this source. Cattle 

and plant wastes are utilized by many facilities throughout the world. However, 

studies from different countries have failed to produce biogas from chicken waste 

mainly because of its above limits free ammonia nitrogen levels. Techniques could 

not be optimized to create a solution to overcome the inhibition problem. Efficient 

utilization of farm waste and generation of methane from such organic waste is going 

to make it possible to make use of carbon sources more beneficial. Numerous 

facilities throughout the world utilize cattle and plant waste / products. Similar waste 

types can have different compositions. Biogas production is influenced by the water 

content, presence of bedding or similar additions, storage times, and feeding of the 

animals. Namely, usage of chicken waste in biogas production has been in focus with 

its high nitrogen content and salinity. However, its higher biodegradability compared 

to cattle waste and high free ammonia nitrogen concentration does not allow its use 

in decomposition facilities. Efficient use of farm wastes and obtaining methane from 

different organic wastes will allow the carbon sources to be used more beneficially. 

The aims of this experimental project are; determination of biogas potentials of 

different farm wastes decomposed plain and in combinations, characterization of end 

products of fermentation, and identification of the conditions for enhanced biogas 

production. In this study, the target animal farms and slaughterhouses that occurs in a 

fully integrated facility comprising a combination of all organic waste is to examine 

the efficiency of the anaerobic falsifiability. In the study conducted for this purpose, 

in the region of 20 different waste treatment plants and slaughterhouses samples 

were taken. Waste mixing ratios determined by considering the potential in the area 

farms and also biogas production potential impact of waste collection frequency was 

also examined. In the second stage, taken from the same locality chicken waste, 

cattle waste, operated in batch reactors were mixed in different proportions. High 

nitrogen content of poultry manure, biogas production and reactor efficiency 

examined the effects were revealed. 

For this study several sources are used for sampling: fresh and stale cattle waste from 

barns with or without beddings; treatment sludge and flotation waste from treatment 

stage of slaughterhouses, packaging and storage centers of avian animal meat 

production; solid and semi-solid wastes from a large scale slaughterhouse; and solid 

phase manure from farms using separator. This study involves various type of waste 

products and aims to investigate the anaerobic decomposition efficiencies of all 



xiv 

organic wastes from an integrated production facility. For this purpose, 20 different 

waste products are collected from a waste treatment facility and slaughterhouse from 

the region. The ratios of different wastes in compositions are determined taking the 

regional facility and farm potentials into consideration. In addition, the impact of the 

waste collection frequency on biogas production potential was investigated. In the 

second phase, chicken waste from the same region was experimented in combination 

with cattle waste in different ratios. Next, the effect nutrient content of chicken waste 

on biogas production was investigated and reactor conditions were characterized. 

Experiments focusing mainly on cattle waste were performed in 500 – 1000ml 

reactors with complete mixing and mesophilic conditions.  Preliminary trials have 

shown that the dehydration of cattle waste, which was done to decrease shipping 

costs, did not affect methane production potential (229 m3 metane/ton VSadded) of the 

waste. Many farms use bedding to increase health conditions of the animals. Hay 

(strow stalk) used in beddings have been shown to increase methane production 

potential 12%-17% when used with cattle manure in mixture. In addition, daily fresh 

waste was proven to be 17%-11% more efficient in same combinations per added 

volatile suspended solid in methane production compared to waste stored for 14-28 

days. The effects of trace elements were also investigated in terms of anaerobic 

reactor efficiencies, where trace element amounts were adjusted for the 

microorganisms via accompanying acid and base solutions. Trace element 

supplement has been shown to increase biogas yield by 6,5%.  

Experiments focusing mainly on chicken waste were performed in 1000ml reactors 

with complete mixing and mesophilic conditions. In the glass bottles, time-course 

measurements of the gas pressure were done via manometer and gas balloons, and 

gas composition via gas chromatography. During the whole experimentation 

procedure, the contents of the raw waste and waste mixes in the reactor, nutrient 

element and heavy metal concentrations were measured by standard methods. Four 

different reactors were set up in parallel involving chicken waste substrate with 0%, 

30%, 60%, and 100% mass ratio to cattle waste in the composition. Reactors were 

run for 30 day periods for 7 periods in total. TS (total solid), VS (volatile solid), VSS 

(volatile suspended solid), TSS (total suspended solids), pH, conductivity, alkanity, 

total phosphorus, ammonia, and total kjeldahl nitrogen parameters were measured at 

beginnings and endings of the last 5 periods. The TKN concentrations in the reactors 

at the 3
rd

 period were measured to be 17% higher in average compared to the 1
st
 

period. Starting from 0% (no chicken manure) sample, the values of the 3
rd

 period 

are measured as 3,46, 3,85, 5,05, 5,20 g/L and did not change more than 2%. Free 

ammonia concentration generated by ammonia nitrogen from degradation of organic 

nitrogen reached 196, 253, 307 and 412 mg/L at the 4
th

 period. After the pH values 

reached 7,84 - 8,23 from 4
th

 period on, reactors were neutralized their pH and free 

ammonia nitrogen levels were kept below 100mg/L. The reactor without chicken 

manure was observed not to have changed its methane production potential 

throughout, even being set back to its initial value showing reverse effect of the free 

ammonia inhibition. In the reactors with 30% and 70% chicken manure on the other 

hand, methane production potential was dropped 10% - 20%. The decrease in free 

ammonia nitrogen caused increased methane production. However, this increase is 

lower than the initial methane production potentials indicating the reverse effect of 

the inhibition on methane bacteria. It is deducible that the sharp increase in in free 

ammonia creates unfavorable environment for bacteria. The 100% chicken manure 

reactor has lost its methane production potential above 30% showing the highest 
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inhibition among samples. Especially, the increased salinity (conductivity) in the 

reactors with high chicken manure content is another factor affecting the methane 

production potential. The conductivity value of 44,3 mS/cm (28,6 ppt) measured 

from the reactor with highest chicken manure content at its last period indicates that 

if the ion content of chicken manure is not diluted, methane production will be low. 

The reactors show below average Ca, Mg, Se, and Cr, average Fe and Zn, and above 

average Na and Cu ion levels. Farm wastes do not have typical waste trace element 

levels. Hence, supplementing of trace elements can increase methane production 

from farm wastes. Even limit values of trace elements for anaerobic bacteria are in a 

wide range, some shows there are sensitive element ranges for any of them.    
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1. GĠRĠġ 

1.1 ÇalıĢmanın Önemi 

Her geçen gün artan nüfusu ile gelişen dünya, enerji gereksinimlerini de yanında 

getirmiştir. Sınırlı kaynakların tüketilmesine dayalı olan küresel enerji politikaları, 

çevre sorunlarının daha da belirginleşmesine neden olmaktadır. Sürdürülebilir bir 

ekosistem için enerji kaynağı arayışları, meyvelerini yirminci yüzyılın sonlarında 

vermiştir.  

Birey sayısındaki artışın neticesinde, tarım ve hayvancılık sektörleri üretim 

kapasitelerini arttırmışlardır. Daha fazla ürünün karşılığı olarak daha fazla atık 

oluşturan çiftlik ve tarım alanları, çevrelerinde oluşturdukları çevresel riskleri 

arttırmışlardır. Özellikle hayvansal atıkların kontrol altına alınamaması ve bilinçsizce 

akarsulara, meralara, açık alanlara veya sulama kanalları vasıtasıyla ekim alanlarına 

atılması nedeni ile hem bölge toprağının biyolojik yapısı tahrip edilmekte hem de 

böcek, sivrisinek ve koku problemleri sonucu çevre sağlığı tehtit edilmektedir. 

Yüzey ve yeraltı sularının azot ve fosfor kirliliğine maruz kalması, bölgedeki tüm 

canlılarının sağlığını etkilemektedir. Bunun yanı sıra atık birikiminden kaynaklanan 

çeşitli gazlar, bölge havasını hızla kirletmekte ve zararlı mikroorganizmaların 

yayılımına neden olmaktadır.   

Son yıllarda tavukçuluk sektöründeki hareketlilik, araştırılmaksızın farkedilebilecek 

boyutlardadır. Buna istinaden, tavukçuluk sektöründe dışkının oluşturduğu çevresel 

sorunlar önemle değerlendirilmelidir. Sistemli bir değerlendirme yöntemi 

oluşturulamaması ve kurutma teknolojilerinin çiftlik maliyetini arttırması nedeniyle, 

büyük ölçekli tavukçuluk işletmerinin genelde %50 civarında sulandırarak 

depoladıkları tavuk atıkları çevre açısından tehtit oluşturmaktadır (Şahin ve Altunal, 

2008). 

Fosil yakın rezervlerinin tükeniyor olması, enerji gereksinimi dışarıdan temin eden 

ülkeler için ithalat giderlerinin küresel piyasalardan kolay etkilenebilmesine ve 

dolayısıyla ekonomik sorunlara yol açabilir. Yenilenebilir enerji üretimi 
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mekanizmalarının biri de, organik atıkların havasız ortamda çürütülmesi işlemi ile 

metan içeriği yüksek olan bir gaz karışımının (biyogaz)  üretilme işlemidir. 

Çiftlik atıklarının havasız ortamda çürütülmesi ile biyogaz oluşumu sağlandığı gibi, 

geriye kalan atığın da susuzlaştırma işleminden sonra nitelikli bir gübreye 

dönüştürülmesi mümkündür.  

1.2 Amaç ve Kapsam 

1.2.1 Tezin amacı 

Bu çalışmada hedef hayvan çiftliği ve kesimhaneyi içeren tam entegre bir tesiste 

oluşan tüm organik atıkların birlikte anaerobik çürütülebilirlik verimlerini 

incelemektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmada, bölgedeki arıtma tesisinden 

ve kesimhaneden 20 farklı atık örneği alınmıştır. Atık karışım oranları bölgedeki 

tesis ve çiftlik potansiyelleri düşünülerek belirlenmiş, ayrıca atıkların toplama 

sıklığının biyogaz üretim potansiyeline etkisi de incelenmiştir. İkinci aşamasında ise, 

aynı yöreden alınan tavuk atıkları, büyükbaş hayvan atıkları ile farklı oranlarda 

karıştırılarak kesikli reaktörlerde işletilmişlerdir. Tavuk atıklarının yüksek azot 

içeriğinin, biyogaz üretimine etkisi incelenmiş ve reaktör verimleri ortaya 

konmuştur. 

1.2.2 Tezin kapsamı 

Farklı içerikteki çiftlik atıklarının anaerobik çürütülmesi ve optimum atık 

karakterizasyonunun belirlenmesi amacı kapsamında yürütülen çalışma beş 

bölümden oluşmaktadır: 

Birinci bölümde, çalışmanın önemi, amacı ve kapsamı açıklanmıştır. 

İkinci bölümde, anaerobik çürütmenin temellerine detaylıca yer verilmiştir. 

Mikroorganizma faliyetleri ile çürütme aşama ve işlemleri, biyokimyasal özellikler, 

ham maddelerin potansiyelleri ve etkileri, ortam şartlarının etkileri, gaz bileşenleri ve 

kullanımları hakkında yapılan çalışmalara değinilmiş ve karşılaştırılmıştır. 

Üçüncü bölümde materyal ve yöntemler açıklanmıştır. Bu kapsamda deneysel 

çalışmanın planlanması, yürütülüşü anlatılmış, deneysel çalışmalarda kullanılan 

kimyasallar, araçlar ve cihazlar tanıtılmış ve analitik ölçümler belirtilmiştir.  
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Dördüncü bölümde, ideal atık (substrat) karakterini bulmak adına kurulan 

reaktörlerin biyogaz elde verimleri ve işletim esnasında reaktörler içerisinde ölçülen, 

reaksiyonlar için mutlak önem taşıyan bazı parametreleri saptamak için 

gerçekleştirilen deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar verilmiş ve tartışılmıştır. 

Beşinci ve son bölümde deneysel çalışma sonuçları değerlendirilerek bu çalışma 

kapsamında kullanılmış olan farklı atık türlerinin nasıl ve ne oranda 

kullanılabileceğine yönelik öneriler sunulmuştur. 
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2. LĠTERATÜR ÖZETĠ 

2.1 Anaerobik Çürüme ve Biyogaz Üretimi 

2.1.1  Biyogaz oluĢumu 

Anaerobik (Havasız) çürütme işlemi, organik maddelerin oksijensiz ortamda 

biyokimyasal olarak farklı maddelere ayrıştırılması ve farklı ürünlerin elde 

edilmesine dayanır. İşlem akabinde oluşan biyogaz yaklaşık olarak %65-80 metan ve 

%15-35 karbondioksit karışımından oluşmaktadır. Anaerobik arıtma prosesleri, 

organik kirletici yükünün yüksek olduğu atık türlerinin arıtımında/çürütülmesinde 

oldukça geniş kullanım alanı bulmuştur. Sistem teknolojisi alanındaki hızlı 

gelişmeler, II. Dünya Savaşı sonrasında oluşan yüksek enerji talebi nedeniyle 9. 

Yuzyılın başlarına dayanmaktadır (Alvarez, 2003). 

Biyogaz oluşumu, karbon döngüsünün bir parçası olup, doğadaki metan üretiminin 

en büyük nedenidir. Metanojenler (metan üreten bakteriler) organik maddeyi 

parçalayan ve çevreye ayrışmış ürünler veren mikroorganizma köprüsünün son 

parçasıdır. Mikrobiyal faaliyetler sonucu, atmosfere her yıl 590-880 milyon ton 

metan verilmektedir ve dışarıya salınan metanın yaklaşık %90’ı biyokütlenin 

ayrıştırılmasından elde edilmektedir (Kossmann ve Pönitz, 1999). Substrat olarak 

organik maddelerin kullanıldığı biyogaz oluşturma sisteminin temel konfigürasyonu 

Şekil 2.1’de verilmiştir. Sisteme gelen atığın toplanmasında ve tesise getirilmesinde 

oluşabilecek düzensizliklerin engellenmesi ve homojen şekilde reaktörlere 

aktarılabilmesi için dengeleme/karıştırma tankları olması gerekmektedir. Çürütme 

işlemin sonra çıkan biyogaz yüksek saflaştırma işleminden geçirilerek toplanır veya 

kullanılır.  

Biyogaz % 50-70 arasında metan (CH4), % 30-50 arasında karbon dioksit (CO2) ve 

% 3 civarında hidrojen sülfür (H2S) içermektedir. Ayrıca, nem, azot (N2) gibi gazları 

da içerip, tipik olarak 21-24 MJ/m
3
 veya 6 kWh/m

3
 civarında kalorifik değere 

sahiptir (Bond, 2011). Kokusuz bir gaz olmasına rağmen karışımındaki H2S gazının 

varlığı, koku oluşumuna sebep olabilmektedir (Kobya, 1992). Çizelge 2.1’de 
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doğalgaz ve biyogaz bileşimi değerleri aynı tablo içerisinde verilmiştir. Görüldüğü 

üzere, metan (CH4) ve karbondioksit (CO2) miktarları, doğalgaza göre farklılık 

göstermektedir. Biyogaz içeriğindeki metan yüzdesinin düşüklüğü, biyogazın 

jenaratörler vasıtası ile yakılması işlemini biraz daha zor hale getirir. 

ġekil 2.1 : Hayvan atıklarından biyogaz üretimi tesisi (www.aev-biogas.de ). 

Bekletme süresi, metan yüzdesinin artmasındaki öncü faktörlerdendir. Kısa bekletme 

süreleri sonucunda karbon içeriğinin istenilen kadarı metan fazına geçirilemez ve 

bunun sonucunda etkili yanma gerçekleşmez. Biyogaz, bozulması zor olan, stabil bir 

yapıya sahiptir ve -164 ºC’de ve yüksek basınç altında sıvı haline gelebilir (Kobya, 

1992). Atıkların, kolay ayrışabilir karbon miktarları, metan içeriğini doğrudan 

etkilemektedir. Sığır ve tavuk atıklarından elde edilen biyogazın metan içerikleri 

%60-67 arasıda değişirken, deniz yosunu, çimen ve mısır silajı gibi yeşil bitki 

ürünlerinden elde eldilen biyogazın metan içerikleri %63-75 arasında değişmektedir 

(Çeken, 1997). Mikroorganizma faaliyetlerine maruz kalmış, karbonları harcanmış 

ve metabolize edilmiş çiftlik atıkları, doğadaki besin zinciri için daha yararlı hale 

gelmektedir. Gübre olarak kullanılması uygun olan anaerobik çürütücü çıkışı akımı, 

ısıl işlemden geçirilmesi veya kompostlaştırma prosesi sonrasında taze gübreye göre 

çok daha az kokuya neden olur. Atık, notr pH derecesine sahiptir  ve organik bağını 

yitirmiş azot, amonyum formunda, bitkiler tarafından daha kolay özümsenir. Taze 

gübre içerisinde bulunabilecek patojenler ve bitki tohumları, tarımcılık açısından 
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riskler oluştururlar. Biyogaz tesislerinin kurulumu, enerji üretiminin yanı sıra, 

sentetik gübre kullanımının azaltılması için de bir çözüm yolu olabilir. 

Çizelge 2.1 : Doğal gaz ve Biyogazın Kompozisyonu (Öztürk, 2005). 

Parametreler Birimleri Doğal gaz Biyogaz 

Metan % Hacimce 92 55-70 

Etan % Hacimce 5,1 0 

Propan % Hacimce 1,8 0 

Bütan % Hacimce 0,9 0 

Pentan % Hacimce 0,3 0 

CO2 % Hacimce 0,61 35-45 

Azot gazı % Hacimce 0,32 0-2 

H2S mg/m
3
 1 0-15 

Amonyak (NH3) mg/m
3
 0 0-450 

Su çiğ noktası 
o
C -5 de çiğ noktası Doygun 

Net kalorifik 

değer 

MJ/Nm
3
 39,2 23,3 

kWh/Nm
3
 10,89 6,5 

MJ/kg 48,4 20,2 

Yoğunluk kg/Nm
3
 0,809 1,16 

Nisbi yoğunluk (-) 0,625 0,863 

Wobbe index 

(W) 
MJ/Nm

3
 54,8 27,3 

2.1.2 Biyogaz üretiminin aĢamaları 

Ham maddenin üretiminden, biyogazın eldesine kadar olan kısmı dört ana bölümde 

incelemek mümkündür. Çiftlik hayvanları ve tarım ürünleri değerlerinin, fosil 

yakıtlara göre daha değişken ve öngörülemez olduğu söylenebilir. Bu neden ile, 

biyogazdan enerji eldesi sürecini, ham madde eldesinden ayrı tutmamak, tesisin 

fizibilitesinin doğru hesaplanması noktasında oldukça önemlidir. Şekil 2.2’de, 

bahsedilen aşamalar dört faz halinde gösterilmiştir. 

Biyogaz oluşumunu, reaktörler içerisindeki biyokimyasal süreçler doğultusunda ele 

alırsak, iki temel grup bakterilerden söz etmemiz gerekir. Asit Bakterileri, 

bütirik/propiyonik asit ve asetik asit üreten bakteri grubu olarak, metan bakterileri 

ise, asetik asit ve hidrojen kullanan bakteri grubu olarak tanımlanabilir. Atıkların 

büyük bir bölümünü içeren, kompleks yapıdaki organik maddelerin havasız ortamda 
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çürütülmesi işlemi, genel halde, hidroliz, asit üretimi ve metan üretimi olmak üzere 

üç safhada gerçekleşen bir proses olarak ele alınabilir (Demir ve Öztürk, 19889). 

Molekül boyutları büyük, çözünmüş organik maddeler hücre dışı enzimleri ile daha 

basit yapıdaki maddelere dönüştürülürler. Daha sonraki safhada, asit bakterilerinin 

substratları kullanarak uçucu yağ asitleri oluştururlar ve ardından uçucu yağ asitleri 

asetik asite dönüştürülürler. Üretilen asetik asitin parçalanması ile ve / veya CO2 ve 

H2 senteziyle metan üretimi son safhada gerçekleşir. 

 

ġekil 2.2 : Ham maddeden biyogazın oluşum sürecine kadar izlenen adımlar (Amon 

ve diğ., 2007). 

Hidroliz 

Hidroliz, hücre dışı enzimleri ile gerçekleşen, büyük yapıdaki organik maddelerin 

fiziksel olarak parçalanması işlemidir. Polisakkaritler hidroliz sonucu daha basit 

yapıdaki şekerlere dönüştürülür ve yeni ürün olarak glukoz, xyloz, glikoz, pentozos, 

arabinoz ve mannoz gibi monosakkaritler oluşur (Elefsiniotis ve Oldham, 1994; 

Rajoka ve Malik, 1997; Yang vd., 2001; Parawira vd., 2005). Yağlar çok yavaş 

hidrolize olurlar ve yüksek biyogaz potansiyeline rağmen sistemde sınırlayıcı etkileri 

olabilir (Kennedy ve Van den Berg, 1982). Özellikle selilozik yapıdaki ham 

maddelerin parçalanma süreçleri, gerekli bekletme sürelerini yüksek düzeyde arttırır. 

Ayrıca, Lignin de yapısal olarak karmaşık ve anaerobik koşullarda hidrolizi çok 

sınırlı bir madde olduğunu söylemek mümkündür. Bu sürecin hızını belirleten 

etkenlerin başında pH, sıcaklık ve bekletme süresi gelir.  Bu neden ile son yıllarda, 

farklı frekanslardaki ses dalgaları kullanımı (ultrasound), termal şoklama veya kısa 
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süreli oksijenli çürütme işlemleri ile hidroliz sürelerinin kısaltılması 

amaçlanmaktadır (Chakravarthi, 1997).  

Asit Üretimi 

Bu adımda, asit oluşturucu bakteriler, hidroliz ürünlerini ikiden fazla karbonlu yağ 

asitlerine dönüşürler. Asetik asit en fazla gözlemlenen uçucu yağ asidi olmasına 

karşın, reaktördeki işletme koşullarına bağlı olarak propiyonik, bütirik, izobütirik, 

valerik ve / veya izovalerik asit de görülür. Fermantasyon ve asidojenik bakteriler, 

polimerlerin parçalanmasında ve açığa çıkan monomer ve oligomen gibi ürünlerin 

organik asit ve solventlere dönüşmesinde rol alırlar. Asit oluşturucu bakteriler, 

reaktör içerisinde metan oluşturucu bakteriler için uygun anaerobik şartlar 

oluştururlar. 

Anaerobik reaktörlerin işletilmesinde dikkat edilmesi gereken hususların birisi de 

uçucu yağ asidi konsantrasyonudur. Uçucu yağ asidi konsantrasyonun 1000-1500 mg 

HAC/L’den fazla olması istenmez. Aski halde metan üretim hızı, asit üretim hızının 

altında kalır ve bu olay sistemde asit birikimine neden olur. Bu durum, pH’ın 

düşmesine ve sistemde amanyok inhibasyonu etkisinde metan bakterilerinin sayısının 

azalmasına ve tükenmesine neden olur (Öztürk, 2005). 

Asetik asit, hidrojen ve karbon dioksite parçalanması sonucu açığa çıkan enerjiyi 

populasyonunu dengede tutmak için kullanan asetik asit bakterileri, termodinamik 

nedenlerden ötürü sadece H2 kullanan mikroorganizma ilt grupları ile birlikte yaşar. 

Uçucu yağ asitlerini asetik aside dönüştüren asetojenik (asit oluşturan) bakteri 

grupları devreye girmekte ve bir kısım asetojenik bakteriler uçucu yağ asitlerini 

asetik asit ve hidrojene dönüştürmektedir (Öztürk, 2005). 

Metan Üretimi 

Metan bakterilerinin çoğalma hızları, fermantasyon bakterilerine göre çok daha 

düşüktür ve bu nedenle pek çok kaynak tarafından, metan üretimi safhası hız 

sınırlayıcı olarak kabul edilir. Asetik asidin parçalanması veya CO2 ile H2’nin 

sentezi sonucunda üretilir. Tüm sürecin durumu, biyogaz içeriğindeki hidrojen 

konsantrasyonu ile yorumlanabilir. Gaz fazındaki Hidrojen derişiminin artması 

durumunda hidrojen kullanan bakterilerce CO2 ve H2’den CH4 üretimi hızı 

azalmaktadır.  
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Karbonhidrat, protein ve yağların biyoreaksiyonları, Şekil 2.3’de verilmiştir. 

 

ġekil 2.3 : Karbonhidrat, protein ve yağların biyoreaksiyonları (Alvarez, 2003). 

Yüksek yükleme oranlarında, fermantasyon bakterileri durumdan fazla etkilenmezler 

ve asit üretimine devam ederler. Aynı hızda metana çevrilemeyen asitler birikime 

neden olur ve sistem pH’ı hızlı olarak düşer ve metan bakterilerinin rol oynadığı 

reaksiyonların hızını yavaşlatarak ortamda H2 birikmesine yol açar. Reaktörde H2 

derişiminin artması sistemin asit üretim hızını düşürür ve sistem kararlılığını bozar. 

Ayrıca ortamda bütirik ve propiyonik asit derişimlerinde yükseliş olur ve bu da 

asetik asit üretimini ve asetat kullanan metan bakterilerinin CH4 üretmelerini 

engeller. Buna göre propiyonik asidin asetik asit ve hidrojene parçalanabilmesi için 

ortamdaki H2’in kısmi basıncının 10
-4

 atmosferi (100 mg/L) aşmaması 

gerekmektedir. Oluşan düşük basınç ortamında hidrojen kullanan metan bakterileri 

için gerekli enerji önemli ölçüde azalmış olmakta ve tepkime kolaylaştırılmaktadır. 

Diğer bir deyişle birim hacim Hidrojeni kullanmak için gerekli bakteri miktarı daha 

da azalmaktadır. Bu yüzden H2 kullanan metan bakterilerinin en yüksek hızla 
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etkinliği için H2 kısmi basıncının 10
-4

-10
-6

 atm aralığında tutulması büyük önem 

taşımaktadır (Öztürk, 1999). 

2.1.3 Biyogaz üretim verimini etkileyen faktörler 

Sıcaklık Etkisi 

Metanojenik bakteriler, sıcaklık değişimine karşı oldukça hassaslardır ve farklı 

sıcaklık aralıklarında aktiviteleri birbirine paralellik gösterir. Psikofilik sıcaklık 

aralığı (5-25 
o
C), Mezofilik sıcaklık aralığı (25-38

 o
C) ve Termofilik sıcaklık aralığı 

(50-60 
o
C) metanojenik bakteriler için optimum büyümeye karşılık gelen aralıklardır  

(Öztürk, 2005). Pisikofilik sıcaklık aralığı, yüksek bekletme süresi gereksinimi 

olduğu için tercih edilmez. Termofilik sıcaklık aralığında hidrolik bekletme süresi 

(HBS) 5-15 gün ile sınırlıdır. Ayrıca metan bakterilerinin büyüme oranları da diğer 

sıcaklıklara göre oldukça fazladır ve yüksek sıcaklıkta organik maddelerin  

çözünürlüğü artar ve dolayısıyla mikroorganizmalar tarafından kullanımı kolaylaşır. 

Artan sıcaklık ile zararlı patojenlerin ölümü gerçekleşir. Sıcaklığın, 

mikroorganizmaların metabolik faaliyetlerinin artması ve hızlanması, 

mikroorganizmaların büyüme hızını arttırmasında da önemli katkısı vardır. Fakat, 

yüksek sıcakta serbest amonyak birikimi meydana gelir ve bu durum metan 

bakterileri üzerinde inhibasyon etkisi yapar (Yadvika, 2004). Bunun yanında 

termofilik metanojen bakterilerinin ani sıcaklık değişimlerine karşı çok duyarlıdır. 

Sıcaklık, hidrojenin kısmi basıncının artmasında etkin bir rol oynayarak, yüksek 

hidrojen kısmi basınçlarında simbiyotik metabolizma kinetiğinin bozulmasına, 

hidrojen üretici bakteriler ile hidrojen tüketici bakterilerin simbiyotik yaşam 

ortamlarının bozulmasına sebep olur (Eryagar, 2007). Günümüzdeki çoğu reaktör 

mezofilik sıcaklık aralığında işletilmektedir. 
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ġekil 2.4 : Sıcaklığın fermentasyon bekleme süreleri üzerindeki etkisi (Deublein, 

2008). 

pH ve Alkalinite Etkisi 

Çözeltide bulunan H+ iyonu miktarı, mikroorganizmaların gelişimi ve aktivitesi 

açısından önem taşır. Metan oluşumu 6.5-8.5 pH aralığında, optimum olarak da 7.0-

8.0 aralığında veya 6.7-7.5 aralığında gerçekleşir. Aksi halde sistemdeki 

biyokimyasal faaliyetler durur ve sistemin eski haline döndürülmesi için alışma 

periyodu gerektirir. Azot içerikli maddelerin parçalanması sonrasında ortamda 

amonyum birikmesi ile pH’ın artar. Buna karşın karbonhidratların parçalanması ve 

birikimi ile uçucu yağ asitleri oranı artar ve susbstratların tamponlama kapasitesine 

(alkalinite) bağlı olarak ortamın asiditesi artabilir. Hayvan atıklarının yüksek 

alkalinitesi nedeniyle pH daha kolay stabilize olabilir. Alkalinite değerinin 4000 

mg/L seviyesi geçtiği durumlarda, metanojen aktivitesinin devamlılığı kontrol 

edilmelidir (Veiland, 2010). 

pH değeri, asit bakterilerinin aktivasyonuna bağlı olarak 4,5-5’e kadar düşebilir ve 

bu durum metan bakterilerinin faaliyetini tamamen durdurur (Deublein, 2008) Kolay 

ayrışan organik miktarın yüksek olduğu atıklarda, hidroliz ve asitojenesis prosesleri 

ile metanojenesis prosesleri ayrı reaktörlerde yapılır. Böylece uçucu yağ asitleri 

metan bakterilerine uygun miktarlarda aktarılabilir (Welte, 2011). 

Hidrojenotrofik metanojenler, hidrojen üreten asetojenler ile ilişkiye girerler ve 

üretilen hidrojeni tüketirler. Karbondioksit ve hidrojenden metan üreten bakteriler, 

hidrojen konsantrasyonunu düşürür ve prosesin devamlılığını sağlar. Biyofilm 
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tabakalarında ve floklarda bu gibi simbiyotik ilişkiler görülmektedir (Angelidaki, 

2011). 

Protein gibi yüksek azot içeriğine sahip substratların çürütülmesi esnasında, yükselen 

pH değeri, iyonize haldeki amonyumun serbest hale geçmesinden ötürü toksisite 

artacaktır. Amonyum ve uçucu yağ asitleri arasında kurulması gereken denge, 

alkalinite ile doğrudan ilgili olup, sistemin sürdürülebilir bir pH aralığında olması 

için önem taşır.  Biyogazdaki CO2 oranının artması veya pH değerinin hızlı değişimi 

prosesin devamlılığını yitirdiğini gösterir. Bu durumda atık beslemesinin kesilmesi, 

bekleme süresinin arttırılması, seyreltme veya pH’a kuvvetli asit veya baz ile direkt 

etki gerekir (Badawi, 1992)  

Organik Yükleme Oranı 

Organik yükleme oranı, birim zamanda, birim reaktör alanına aktarılan organik 

madde miktarını ifade eder. Reaktöre aktarılan organik katı madde miktarının günlük 

değeri, OYO karşılaştırmalarında sıkça kullanılır. Seçilen yüksek değerdeki OYO, 

biyoreaktör içerisinde asit birikimine ve pH düşüşüne, düşük bir OYO seçimi ise 

ekonomik olmaktan çıkan bir sisteme neden olur. Yüksek biyogaz eldesi verimi için, 

hidrolik bekletme süresi (HBS) ile OYO uyumlu olmalıdır. Sığır atığı için 2.5-3.5 kg 

UKM/m
3
-gün, ilave besin maddeli sığır atığı için 5.0-7.0 kg UKM/m

3
-gün OYO 

değerleri verilebilir (Öztürk, 2005).   

Katı Madde Muhtevası ve Organik Madde İçeriği 

Anaerobik çürütücülerde kullanılan atıklar, kaynaklarına, toplama sıklıklarına, 

mevsime, reaktör tipine ve tesiste kullanılabilecek teknoloji uygulamalarına göre 

yapısal olarak farklılık gösterirler. Benzer içerikteki maddelerin nem içerikleri çok 

farklı olabilmektedir. Ayrıca, benzer kaynaktan toplanan, katı madde içerikleri 

farklılık göstermeyen atıkların karakterleri de sanılanın aksine farklı olabilmektedir. 

% 10 ve altı oranlarında katı madde muhtevasına sahip atıkların çürütüldüğü 

sistemlere ıslak sistemler, %10-20 arası katı madde muhtevasına sahip atıkların 

çürütüldüğü sistemlere yarı kuru sistemler ve % 20 - % 40 arası katı madde 

muhtevasına sahip atıkların çürütüldüğü sistemlere ise kuru sistemler denilmektedir 

(Alvarez, 2000). Islak sistem uygulamalarında tam karışım ve sürekli besleme 

seçenekleri geçerli kılınır ve çürütme sonrası ortaya çıkan sıvı faz gerekli bekletme 

süresinin ardından gübre olarak toprağa serilebileceği gibi, alanın hassasiyetine bağlı 
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olarak arıtılabilmektedir de. Katı madde içeriğinin yüksek olduğu sistemlerde ise 

kesikli beslemenin yapılması tercih edilir ve atıklar sıvı oranı yüksek bir atıkla 

beraber muamele edilir (Weiland, 2010). Bitkisel ürünler (ürünler ve atıklar) ve 

arıtma tesisi çamurları yaygın olarak kuru katı madde oranlarında muamele edilirken, 

hayvansal atıklar daha çok düşük katı madde oranlarında çürütülürler (Alvarez, 

2000). 

Organik madde içeriği ve karbon-azot oranı (C/N oranı) mikrobiyolojik faaliyetlerin 

sağlıklı olarak devam edebilmesi için belirleyici bir rol oynar. Reaktör içerisindeki 

mikroorganizma faaliyetlerinin devamı için makro ve mikro nutrientlere ihtiyaç 

vardır. Karbon, azot, fosfor ve sülfür, sistem içerisindeki en önemli ve kontrolü 

yapılması gereken makro nutrientlerdir. 500-1000:15-20:5:1 oranı (C:N:P:S), üreme 

ve enerji üretim faaliyetleri için yeterli görülmektedir (Deublein, 2008).  

C/N oranı, atık ve reaktör kompozisyonunda tetkik edilmesi gereken ilk husustur. 

Optimum verimte çalışması planlanan bir sistem için, oran istenilen aralıkta 

olmalıdır. Azotun yeterli miktarda olması, mikroorganizmaların protein ve nükleik 

asit sentezi için gerekli olduğu gibi sistemin tamponlama kapasitesini arttırması ve 

pH’ın düşürülmesi için de gereklidir. Yapılan çalışmalarda, metabolik reaksiyonlarda 

karbonun azottan 25-30 kat daha hızlı kullanıldıkları görülmüştür. C/N oranı, 

optimum çürümenin gerçekleşebilmesi için 23/1 – 10/1 aralığında olmalıdır 

(Yadvika, 2004). Yüksek konsantrasyonlarda mevcut olan amonyumun biyokimyasal 

tepkimelere etkisi görülmezken, 1500 mg/L eşiği üzeresinde, pH değişimine hassas 

türler için tehtit oluşturmaktadır. (Deublein, 2008). Şekil 2.5’deki grafikte görüldüğü 

üzere, canlı organizmalar üzerinde toksik etkisi olan amonyak iyonları, pH 

değişimine karşı oldukça hassastır. Nötr pH’da, ortamda amonyuma göre 99 kat az 

olan amonyak iyonları, pH seviyesinin dokuz olarak okunduğu ortamlarda 

amonyuma göre 2,33 kat az hale gelir. Ayrıca, hidrojen tüketiminin durdurulması, 

propiyonik asidin parçalanma işlemini zor hale getirmektedir. Metanojenik 

bakterilerin kullandığı asetatın engellemesi anlamına gelen bu durum, metan 

üretimini aksatır (Mosey ve Foulkes, 1984). Pek çok kaynağa göre reaktör içerisinde 

kabul edilebilir maksimum serbest amonyak konsantrasyonu 50-150 mg NH3/L 

arasında değiĢiklik göstermektedir (Appels, 2008). Sıcaklığın yükselmesiyle 

amanyok-amonyum dengesi amonyağa doğru kaymaktadır ve bu durum termofilik 

sistemler için daha kritik bir hal alır (Deublein, 2008). 
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ġekil 2.5 : Amonyak yüzdesinin pH’a bağlı değişimi (Yetilmezsoy, 2009). 

Asit ve hidrojen tüketen metonejenlerin amonyak inhibasyonuna karşı hassas 

oldukları bilinse de türler , atık türüne, sıcaklığa veya pH gibi farklı faktörlere ve 

sistemin alışma sürecine göre farklı tepkiler gösterebilir (Chen, Cheng, Creamer, 

2008). Hayvansal atıklar ile işletilen anaerobik çürütme sistemlerinde, amonyak 

konsantrasyonunun kademeli olarak arttırılması ve mikroorganizmaların 

adaptasyonuna yardımcı olunulması sonrasında, inhibasyon limitinin 0.7-1.1 g N/L 

aralığında değiştiği belirtilmektedir. Fakat bazı özel proseslerle, adaptasyon süreci 

sonrasında bu değerlerin 3-4 g NH3/L konsantrasyonuna kadar çıkırılabileceği 

görülmüştür (Neilsen, 2008).  

Toksisite 

Susbtrat içerisinde, biyolojik reaksiyonları etkileyerek biyogaz verimini etkileyen 

bazı inhibitör ve toksik maddeler mevcut olabilmektedir. Özellikle yüksek katı 

madde içeriği ile işletilen reaktörlerde, toksik etki yaratan maddelerin miktarları 

tayin edilmeli ve düzenli olarak ölçülmelidir.  

Düşük konsantrasyonlarda, mikrobiyal faaliyetler için gerekli olan iz elementleri, 

yüksek konsantrasyonlarda sisteme verildikleri zaman toksit etki yaratmaktadırlar. 

Biyolojik olarak parçalanamayan ağır metaller, metabolizmada birikebilmektedir. 

Enzimlerin içerdikleri protein moleküllerindeki tiyol veya benzeri gruplar ile 
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etkileşime girerek farklı metallerin yerine geçebilir ve enzim aktivitesini 

engelleyebilirler. Bu durum hidroliz basamağından başlayarak sistemin tamaında 

aksamalara neden olabilir (Chen, Cheng, Creamer, 2008). Bakır, çinko, kadmiyum, 

krom ve nikel çiftliklerde hayvanlara verilen antibiyotiklerde olabilmektedir ve ağır 

metallerin büyük kısmı hayvanların dışkısı ile çürütme sistemlerine girebilmektedir. 

Sülfitler ile bileşik oluşturabilen ağır metaller çöktürülerek veya fosfor içerikli farklı 

kimyasallar ile ayrıştırılıp sistemden uzaklaştırılabilirler (Deublein, 2008). Çizelge 

2.2’de, anaerobik sistemlerde probleme yol açan temel engelleyiciler ve sınır 

değerleri verilmiştir. 

Çizelge 2.2 : Anaerobik Arıtmada Çeşitli Engelleyicilerin Sınır Değerleri (Kossmann 

ve Pönitz, 1999). 

Engelleyiciler Engelleme Seviyesi (mg/l) 

Sülfür 200 

Bakır (Cu
+2

) 10-250 

Krom (Cr
+3

) 200-2000 

Nikel (Ni
+2

) 100-1000 

Sodyum (Na
+1

) 8000 

Kalsiyum (Ca
+2

) 8000 

Magnezyum (Mg
+2

) 3000 

Çinko 350-1000 

Siyanür 2 

Karıştırma 

Karıştırma işlemi, reaktörler verimini ve reaksiyon sürelerini etkileyen önemli bir 

parametredir. Katı maddelerin reaktör içerisinde homojen olarak dağılması ve 

çökmemesi için gerekli olmakla beraber, ısı transferinin daha sağlıklı olabilmesi ve 

sistemde oluşan gazın uzaklaştırılmasını sağlar. Yaygın olarak kullanılan sürekli 

karıştırma koşullarında, substrat ve reaktör içerisindeki aşı aynı HBS’ne sahip olur. 

Fakat, katı maddelerin reaktör içerisinde daha uzun kalması istenildiği zaman, 

hidrolizin daha uzun sürelere yayılması istenildiğinde, biyokütlenin reaktör içerisinde 

daha uzun sürelerde kalması ve kesikli çalışan karıştırma sistemleri ile biyogaz 

üretiminin arttırılması sağlanabilir (Kaparaju, Buendia, Ellegard, Angelidakia, 2008).  
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Çiftlik atıkları ile işletilen sistemlerde,  motorlar ve pervaneler ile yapılan mekanik 

karıştırma sistemleri tercih edilir. Biyogazın pompalar vasıtasıyla reaktörün 

tabanından sisteme verilmesi de başka bir sirkülasyon yöntemdir. Atığın türüne ve 

fiziksel özelliklerine göre karıştırmanın süresi, şiddeti ve karıştırıcının yeri belirlenir. 

(Kaparaju, Buendia, Ellegard, Angelidakia, 2008). Mikroorganizmaların stres 

koşullarına sokulmaması, flok oluşumunun engellenmesi ve farklı mikroorganizma 

gruplarının simbiyotik ilişkilerinin bozulmaması için karıştırma şiddetinin sınır 

değerleri aşmaması gerekmektedir (Deublein, 2008). 

2.2 Atık Karakterizasyonu ve Sistem Tanımı 

2.2.1 Genel özellikler 

 Artan nüfus ve gıda tüketim oranları, hayvan endüstrisinin giderek büyümesine 

neden olmuştur. Çiftliklerin ve hayvancılık işletmelerinin dağınık yapılanması, 

atıkların su ve toprak kirliliğine olan etkisinin tahminini zorlaştırmakla beraber, 

yüzey ve yer altı sularını korumak adına yapılabilecek olası önemlemleri 

güçleştirmektedir (Karaman, 2006). Tarım ve hayvancılık politikaları yetersiz kalan 

ülkelerde, hayvan ve tarım atıklarının oluşturduğu çevresel sorunlar büyümektedir. 

Çizelge 2.3’de görüldüğü üzere Türkiye, hayvancılık alanında büyüme yaşamaktadır; 

sahip olunan büyükbaş hayvan sayısı on bir milyon beş yüz bin adeti, küçük baş 

hayvan sayısı yirmi dokuz milyon adeti, tavuk ve kümes hayvanı sayısı ise iki yüz 

elli milyon adeti geçmiştir (TUİK, 2009).  

Hayvan adeti başına oluşan günlük atık miktarı, yetişkin sığır için 37,5, buzağı için 

9,4, et tavuğu için 0,19 ve yumurta tavuğu için 0,13 kilogramdır (Ekinci, 2010). Bu 

değerler, Çizelge 2.4’de gösterilen atıkların ortalama biyogaz potansiyelleri ile 

birlikte ele alındığında, daha merkezi ve büyük ölçekte yapılan hayvan 

yetiştiriciliğinin ne denli büyük bir biyogaz potansiyeli taşıdığı görülebilir.  

Hayvan yetiştiriciliğinde atık toplama periyodu oldukça önemlidir. Kesim 

hayvanlarının bulunduğu çiftliklerde atıklar gün aşırı toplanmazken, süt endüstrileri 

ve yumurta tavukçuluğu yapan tesisler, yüksek ürün kalitesi ve hijyeni için atıklarını 

tesisten aynı gün içerisinde uzaklaştırmak zorundalardır. Meteorolojik koşulların da 

etkisiyle nem muhtevası değişen atıkların çürütücüye aktarım işlemleri Şekil 2.6’da 

belirtildiği gibi farklılık gösterir. Ayrıca, özellikle doğuracak ve yeni doğmuş 
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hayvanların bölümünde kullanılan altlıkların biyogaz verimine etkileri de göz ardı 

edilmemelidir. Kullanılan altlık genellikle saman veya mısır bitkisi atıklarından 

oluşur ve kullanılan miktara göre biyogaz verimini etkilemektedir. C/N oranını daha 

iyi bir seviyeye taşıdığı düşünülen altlık, biyogaz verimine pozitif anlamda %20’ya 

kadar etkisinin olduğu bilinmektedir ( Alçiçek, Demiruluş, 1994). 

Çizelge 2.3 : 2005-2010 yılları arası hayvan sayılarının değişimi (TUİK, 2010). 

Yıllar Manda Kültür sığır Melez sığır 

2005 104.965 2.354.957 4.537.998 

2006 100.516 2.771.818 4.694.197 

2007 84.705 3.295.678 4.465.350 

2008 86.297 3.554.585 4.454.647 

2009 87.207 3.723.583 4.406.041 

2010 85.699 4.224.267 4.730.922 

Yıllar Yerel sığır Et tavuğı Yumurta 

tavuğu 

2005 3.633.485 257.221.440 60.275.674 

2006 3.405.349 286.121.360 58.698.485 

2007 3.275.725 205.082.159 64.286.383 

2008 2.850.710 180.915.558 63.364.818 

2009 2.594.334 163.468.942 66.500.461 

2010 2.477.939 163.984.725 70.933.660 

Çizelge 2.4 : Farklı materyallerin biyogaz potansiyelleri (Öztürk, 2005).  

Kaynak Biyogaz verimi 

(L/kg) 

Metan oranı 

(hacim yüzdesi) 

Sığır gübresi 90-310 65 

Kanatlı gübresi 310-620 60 

Domuz gübresi 340-550 65-70 

Buğday samanı 200-300 50-60 

Çavdar samanı 200-300 59 

Arpa samanı 290-310 59 

Mısır sapları ve artıkları 380-460 59 

Algler 420-500 63 

Atık su çamuru 310-800 65-80 
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ġekil 2.6 : Çiftlik dışkılarının katı madde oranlarına göre toplanma yöntemleri 

(ASAE, 2005). 

Tavukçulukta yaygın olarak üç tipte kümes sistemi kullanılmaktadır. Daha fazla 

broiler (et tavuğu) yetiştiren işletmelerde kullanılan kalın altlık sisteminde beton 

veya toprak zemin üzerine serilen altlık mevcut olup, atığın sürekli temizlenmeye 

ihtiyacı vardır (www.tae.gov.tr). Atığın belirli periyodlarda temizlenmesi, atığın 

kurumasına neden olmaktadır. Izgara sistemi, altlık kullanımı gerektirmemesi 

nedeniyle tercih edilen bir yöntemdir. Izgaralardan geçen atık daha kısa periyodlarda 

toplanabilir ve bakteriyel hastalıklar daha kolay kontrol edilir (North ve Donalt, 

1990; Akkaya, 2002). Kafes sisteminde ise tavuklar kümes içerisindeki kafeslerde 

büyütülürler. Birim alana düşen tavuk sayısı daha yüksektir ve altlık kullanılmaksızın 

işletilen bir sistemdir. Atığın yönetimi diğer sistemlere göre daha kolaydır 

(www.tae.gov.tr). 

2.2.2 Atık özellikleri 

Hayvan atıklarının özellikleri, hayvanın cinsi, beslenme alışkanlığı, meteorolojik 

koşullar gibi çeşitli etmenlere bağlıdır. Atıkların anaerobik işlemlere uygunluğu 

açısından belirtilebilecek en önemli faktör ise biyolojik olarak ayrışabilme oranıdır. 

Büyükbaş hayvan atıklarında bulunan yüksek miktardaki ligin, biyolojik çözünürlüğü 

düşük bir maddedir. Büyükbaş hayvan atığının biyolojik çözünürlüğü, farklı atıkların 

da etkisiyle %40-50 aralığında değişmektedir (Baban, 1982). Hayvan atıklarının 

endüstriyel veya tarımsal başka organik atıklarla karıştırılması, hidroliz sürecini de 

etkilemekle beraber, büyükbaş hayvan atığının biyogaz potansiyelinde %50’ye varan 

artışlara sebep olabilmektedir (Velioğlu vd, 1985). 
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Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde de kullanımına rastlanan yataklık (altlık), 

özellikle et tavuğu yetiştiriciliğinde sıkça görülmektedir. Tavuk atıkları, ayrışmaya 

uğramamış besin ve metabolizma atıklarının yanında, yataklık malzemesini de içerir.  

Tavuklarda, fizyolojik özellikleri gereği dışkı idrarla karışık bir şekilde dışarı atılır 

ve bu nedenle tavuk dışkısı azot içeriği bakımından oldukça zengindir. Farklı 

kaynakların verileri ile hazırlanan Çizelge 2.5 ve Çizelge 2.6, birim hayvan başına 

oluşturulan atığın karakterizasyonunu ifade etmektedir.  

Çizelge 2.5 : Hayvan atıklarının fiziksel özellikleri (Hart, 1960, Ohio Uni. 1993). 

parametre sığır (süt 

üretimi) 

sığır (et 

üretimi) 

tavuk (et ve 

yumurta) 

koyun 

hayvan ağırlığı, kg 636 431 2,0-2,3 45 

katı atık üretimi, L/gün 36,8 28,3 0,095-0,160 3,1 

atık yoğunluğu, t/m
3
 0,99 0,96 0,96 1,04 

katı madde miktarı, % 15 15 15-85 (72) 23 

Büyükbaş hayvanların günlük atık üretimi, canlı ağırlığının yaklaşık %5-6’sına, 

küçükbaş hayvanlarda %4-5’ine , kümes hayvanlarında ise %3-4’üne karşı gelen 

miktarlarda kabul edilmektedir. Çizelge 2.6’da günlük oluşturulan KOİ ve BOİ 

miktarları verilmiştir, fakat bu değerler konsantrasyon cinsinden de ifade edilmek 

istenirse, BOİ5/KOİ değeri süt ineği atığı için 21000mgL
-1

/111000mgL
-1

, besi sığırı 

atığı için 27000mgL
-1

/110000mgL
-1

 olarak alınabilir (Hobson ve Robertson). Şekil 

2.7’de belirtilen değerler, domuz atığı ile yapılan çalışmadan edinilen değerlerdir ve 

domuzların sindirim sistemleri, büyükbaş hayvanların sindirim sistemi ile benzerlik 

gösterdiği için, temsil edici bir çalışma olarak incelenebilir. Otçul hayvanların 

sindirim sisteminden geçen ürünler, kolay ayrışabilir karbon miktarlarını büyük 

ölçüde kaybetmişlerdir. 

Tavuk atıklarının pH değerleri, hafif asidik karakter gösterebilse de, çiftlik atıklarının 

genel pH değeri nötr seviyelerine yakındır. İletkenlik değerleri büyükbaş hayvan 

atığı için 5 dS/M’nin altında iken, tavuk atığında bu değer ortalama olarak 7,7 ile 12 

dS/M arasında değişmektedir (Baker, 1982). Tavuk atığı, ağır metal ve iyon içeriği 

bakımından da oldukça güçlü olup Ca, Mg ortalama değerleri sırası ile %3,5 ve %2,3 
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olup, Fe, Cu, Mn ve Zn ortalama değerleri sırası ile 3000, 40, 400 ve 500 ppm’dir 

(Alarslan, 1994).  

Çizelge 2.6 : Hayvan atıklarının organik ve besi elementi karakterizasyonu (Birim 

(kg) hayvan ağırlığı için g/gün olarak) (Moore, 1969, Hard, 1965, Ohio 

State Üni., 1993). 

Parametre BOĠ KOĠ NH4-N Toplam N Toplam P K 

Hayvan 

inek (eti 

için 

beslenen) 

1,1-2,2 10 - 0,36 0,115 0,29 

- - - 0,35-0,44 0,11-0,12 - 

1,02 - - 0,29 - - 

1,87 3,26 0,11 0,26 - - 

1,84 - - 0,26 - - 

- 15 - 0,41 0,25 - 

- - - 0,16 0,31 - 

- - - - - - 

ort. 1,61 9,42 0,11 0,32 0,18 0,29 

inek (sütü 

için 

beslenen) 

0,31 1,53 8,4 - 0,38 0,12 

- 1,53 19,1 - - - 

- 1,32 5,8 0,23 0,37 - 

- 0,44 - - 0,49 - 

- 0,95 5,7 - 0,16 0,11 

ort. 0,31 1,15 9,8 0,23 0,35 0,12 

koyun - - - 0,86 - - 

- - - 0,34 0,25 - 

ort. - - - 0,6 0,25 - 

tavuk - - - 0,52 0,12 2,36 

Atık özellikleri, toplama sıklığı, dolayısıyla atığın nem muhtevasına göre değişiklik 

gösterebilir. Atığın birikmesi esnasında NH3 formunda azot sistemden 

uzaklaşabilmektedir. Özellikle yaz aylarında, atığın biriktirilmesi ve katı madde 

yükünün %30’ları geçtiği zamanlarda azot kaybı %20-25 aralığında gerçekleşebilir 

(Hobson ve Robertson). Çizelge 2.7’de atıkların farklı fiziksel formlarında verilen 

besi elementi konsantrasyonları, ortalama değerleri yansıtmaktadır.  
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ġekil 2.7 : Domuz gübresinin içerdiği katı maddelerin dağılımı ((American Public 

Health Association 1998). 

Çizelge 2.7 : Hayvan atıklarının içeridiği besi elementi miktarları (Dennis, Burke, 

2001). 

 

 

 

Hayvan türleri, 

atıkları 

/Parametreler 

Katı 

Madde 

Toplam N NH4-N Organik N P2O5 K2O 

% kg/ton 

Sağmal inek, sıvı 7 0,011 0,005 0,006 0,004 0,009 

Sağmal inek, yarı 

katı 

17 4,082 1,361 2,722 1,814 3,175 

Sağmal inek, katı 

(>20% KM) 

26 4,082 0,907 3,175 2,041 3,175 

Sığır 23 5,443 1,361 4,082 2,722 5,443 

Domuz 9 6,350 3,629 2,722 4,990 4,990 

Yumurta tavuğu 55 27,22 4,54 18,14 22,68 15,42 

Et tavuğu 70 33,11 8,62 24,49 28,58 20,87 
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Çizelge 2.8 : Balıkesir bölgesindeki küçük ve büyükbaş hayvan atıkları analiz 

sonuçları (TUBİTAK-MAM ESÇAE, 2005). 

Parametre örnek nem 

(%) 

kül 

(%) 

uçucu 

madde 

(%) 

sabit C 

(%) 

top. S (%) 

etlik piliç 

atığı - çeltik 

altlık 

orjinal 26,2 11 53 9,7 0,4 

kuru - 15 72 13,2 0,6 

büyükbaĢ 

hayvan atığı 

orjinal 15,3 16 55,4 13,3 0,3 

kuru - 19 65,3 15,7 0,4 

Parametre örnek C (%) H (%) N (%) P (%) ısı değerleri 

(kJ/kg) 

etlik piliç 

atığı - çeltik 

altlık 

orjinal - - - - 14311 

kuru 40,5 5,6 4,1 12,1 17364 

büyükbaĢ 

hayvan atığı 

orjinal - - - - 15022 

kuru 38,5 5,1 0,9 7 17727 

Balıkesir İlçesinde Et tavukçuluğu ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 

çiftliklerden alınan örneklerle yapılan çalışmada, Çizelge 2.8’de gösterilen sonuçlar 

bulunmuştur. Numunelerin besi elementleri konsantrasyonları ve ısıl değerleri 

ortalamalara uygun bulunmuştur.  

Bir bölgedeki çiftlik atıklarının merkezi bir çürütücüde işlem görebilmesi için dikkat 

edilmesi gereken en önemli unsurlar atık miktarı ve atık merkezlerinin çürütücü ile 

olan mesafeleridir. Çiftlik atıkları için “Kaynak Haritası” çıkarmak, sistem 

optimizasyonu için gereklidir (Georgakakis ve Krintas, 2000). Kaynak haritaları, 

kapasite belirlenmesi, toplanabilir organik atık mevkilerinin belirlenmesi ve yöntem 

seçimi için kullanılabilmektedirler. Atıkların nem yüzdeleri arttıkça, nakliye 

masrafının artacağı ve ekonomik maksimum taşıma mesafesinin azalacağı 

belirtilmektedir (Tafdrup, 1994). Çiftlik atıklarının kabul edilebilir en fazla taşıma 

mesafeleri Çizelge 2.9’da verilmiştir. 

Büyükbaş hayvan çiftliklerinde, hayvanların daha rahat haraket edebilmesi için 

koyulan altlıklar, özellikle gebe ve yeni doğmuş hayvanların bölümünde sıklıkla 

kullanılır. Kullanılan altlık, atığın tesise homojen olarak girememesine ve zor 

hidrolizine neden olur. Tesis için ek proses gereksinimi yaratan altlık kullanımı, C/N 

oranını değiştirir ve daha önce de belirtildiği üzere sistemin biyogaz potansiyelini 
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arttırır. Çizelge 2.10’da görüldüğü gibi altlıklı atık karakteri, gübre karakterinden 

oldukça farklıdır.  

Çizelge 2.9 : Farklı hayvan atıkları katı madde oranları ve önerilen taşıma mesafeleri 

   (Tafdrup, 1994). 

Grup kuru madde 

miktarı (%) 

taĢıma mesafesi 

(km) 

sığır ve koyun 8-15 10 

yumurta üretimi ve kümes hayvanı 

yetiĢtirme (sadece dıĢkı) 

30 40 

et pilici, hindi ve diğer kümes 

hayvanları (çöp niteliğindeki atıklar 

ve dıĢkı) 

70 40 

Çizelge 2.10 : Altlıklı ve altlıksız çiftlik atıklarının kuru madde oranları ve sahip 

oldukları ortalama besi elementi miktarları (Loundon ve diğ., 1985). 

DıĢkı Türü Kuru 

Madde 

Amonyum N Toplam N P2O5 K2O 

% kg/ton 

sığır, altlıksız 52 3,18 9,53 6,35 10,43 

sığır, altlıklı 50 3,63 9,53 8,16 11,79 

inek, altlıksız 18 1,81 4,08 1,81 4,54 

inek, altlıklı 21 2,27 4,08 1,81 4,54 

tavuk, altlıksız 45 11,79 14,97 21,77 15,42 

tavuk, altlıklı 75 16,33 25,40 20,41 15,42 

2.2.3 Sistem özellikleri ve tasarım 

Tarım ve çiftlik atıklarının çürütüldüğü anaerobik prosesler, işlem hızlarına göre 

ikiye ayrılırlar. Lagünler, mezofilik tam karışımlı ve piston akımlı çürütücüler düşük 

hızlı prosesler sınıfına girerler (Türker, 2008). Anaerobik lagunler, karıştırmalı veya 

karıştırmasız, ortam sıcaklığında işletilen büyük boyutlardaki sistemlerdir. 

Verimlerinin mevsimsel şartlara göre değişim göstermesinin yanında, koku 

problemine neden olurlar. Tam karışımlı reaktörler, endüstriyel alanlar da dahil 

olmak üzere, en fazla kullanılan anaerobik reaktör tipidir. Bu tip reaktörlerde 

mezofilik sıcaklık tercih edilmektedir. Piston akışlı çürütücü reaktörleri konsantre 

atıklar için tercih edilirler. Atık reaktörün bir ucundan girer ve diğer ucundan çıkar; 
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biyokütle devamlılığı için ise atığın bir kısmı reaktör sonundan başa gönderilir 

(Türker, 2008). Kontak, asit fazlı ve sıcak fazlı çürütücüler hızlı prosesler sınıfına 

girerler. Tam karışımlı reaktörden farkı, reaktör sonunda bulunan seperatör ile 

sisteme fazladan biyokütle trasnferidir. Reaktörler seri olarak bağlanarak sistem 

verimi arttırılabilir. Bunun nedeni yavaş ve hızlı parçalanan maddelerin farklı 

tanklarda çürütülmesidir. İki fazlı reaktörler, zor ayrışan atıkların asit ve metan 

üretme ortamlarını ayırmak için kullanılır. Oldukça hassas olan metan bakterileri 

böylelikle kontrol altına alınmış olurlar. Asit oluşum hızından ötürü birinci reaktörün 

boyutu diğerine göre oldukça küçüktür. Sıcak fazlı çürütücülerde ilk fazda termofilik 

bakteriler bulunur ve reaksiyonlar çok hızlı gerçekleşir. Aynı zamanda patojenler de 

sistemden uzaklaştırılır. Diğer adımda ise mezofilik bakteriler, çürütme işlemini 

tamamlar. Tüm sistemler arasında en verimlisi fakat işletimi en zor olanıdır (Türker, 

2008).  

2.3 YapılmıĢ ÇalıĢmalar 

Callaghan ve diğ. (2002) sığır atığına değişik oranlarda ekledikleri tavuk atığı ve 

meyve ve sebze atıkları ile, tam karışımlı anaerobik reaktörlerde metan oluşum 

performansını incelemişlerdir. Kullanılan atıkların su muhtevaları meyve ve sebze 

atığı için %90’a, tavuk atığı için %85’e, sığır atığı için %92,4’e yükseltilmiştir. 18 

litrelik reaktörlerde yapılan çalışma, 35 
o
C sıcakta gerçekleştirilmiştir. Sığır atığı ile, 

diğer atıklarla karıştırılmaksızın, 4 ay süre ile tek başına çalışılmıştır. Yükleme 

hızları 3,19-5,01 kg UKM/m
3
gün

 
arasında tutulmuş, HBS tüm karışımlar için 28 gün 

olarak seçilmiştir. Karışımdaki meyve ve sebze oranının ağırlıkça yüzdesi %20 iken 

0,23 m
3
CH4/kg UKM olan biyogaz oluşum verimi, oranın %50’ye çıkarılmasıyla 

0,45 m
3
CH4/kg UKM’a çıkmıştır. Bu değişimin sistemdeki UKM giderimine etkisi 

önemli derecede olmadığı belirtilmiştir. Sığır ve tavuk atıkları ile işletilen 

reaktörlerde, arttırılan tavuk atığı oranı, sistemin biyogaz üretim ve katı madde 

giderim verimini olumsuz olarak etkilemiş ve bu etkinin nedeninin amonyak 

inhibisyonu olduğu rapor edilmiştir. 

Bujoczek ve diğ (2000) yüksek katı içeriğine sahip tavuk atıklarının oksijensiz 

ortamda çürütülmesini incelemişlerdir. %21,7 toplam katı madde içeriğine sahip 

tavuk atığı, 160 ml’lik şişelerde, 35 
o
C ortam sıcaklığında, 17 hafta boyunca farklı 

seyreltmeler ve substrat/aşı oranlarında işletilmiştir. Farklı iki aşı kullanılarak 
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yapılan çalışmalar, %5-21,7 toplam katı madde içeriklerine sahip reaktörlerde 

gerçekleştirilmiştir. Anaerobik arıtma çamuru ve havasız ortamda altı ay bekletilmiş 

tavuk atığı, sistemlerde kullanılan aşılardır. Çalışmalar sonucunda, arıtma çamurunun 

daha iyi nitelikte bir aşı olduğu ve %10,3 katı madde oranının, tavuk atıklarının 

çürütülmesi için en uygun yüzde olduğu saptanmıştır. Bu katı madde oranının, %40 

gübre, %60 anaerobik çürütme çamuru ile sağlanması sonucunda, çalışmalar arasında 

en yüksek ve devamlı değer olan 473 mL CH4/g UKM değeri elde edilmiştir. Sadece 

taze gübre kullanılarak, %5 toplam katı madde oranında 548 mL CH4/g UKM değeri 

görülmüştür. Serbest amonyağın 250 mg/L seviyesinin üzerine çıkmasının, metan 

üretimini durdurduğu belirtilmiştir. 

Anjan ve diğ. (2001) kısmen çürütülmüş arıtma çamurunun, sığır dışkısının 

anaerobik arıtımına olan etkilerini incelemişlerdir. Katı maddesinin %10’u giderilmiş 

(çürütülmüş) arıtma çamurunun aşı olarak kullanıldığı deneylerde, ağırlıkça eşit 

miktarlarda arıtma çamuru ve sığır dışkısı reaktörlere çürütülmüştür. Arıtma çamuru 

20-23 °C sıcaklıkları arasında 15 hafta işletilen bir biyogaz tesisinden alınmıştır. 

Çamur eklenen reaktörlerin yanında, sadece sığır dışkısı ile işletilen reaktörlerin de 

olması, mukayese anlamında bir sonuca varılabilmesini sağlamıştır. Deneyler 

sonucunda, arıtma çamuru eklenen reaktörlerde, TKM başına üretilen biyogaz 

oranlarında %64’e kadar artma saptanmıştır. Çürütülmüş çamur ile yapılan 

çalışmalarda katı madde kaybı %36,10 iken, bu oran diğer reaktörlerde %23,93’tür. 

Ayrıca, ilk üç haftada çamur ile yapılan çalışmalarda biyogazın ortalama metan 

yüzdesi %52 iken, bu oran diğer reaktörlerde %38’dir; oranlar diğer haftalarda iki 

reaktör için de %55-60 seviyelerinde gözlemlenmiştir. Karıştırma olmaksızın 

işletilen reaktörlerde aşı ilaveli reaktörlerde en fazla gaz üretimi 3. ve 4. haftada 

olurken, diğer haftalarda en fazla üretim 11. ve 12. haftalarda olmuştur.  

Shijun ve diğ. (2005) anaerobik sistemlerdeki amonyum  miktarının, metanojik 

çamur aktivitesine olan etkisini incelemişlerdir. Anaerobik Baffled Reaktörden 

alınan çamur örnekleri ile farklı amonyum konsantrasyonlarında deneyler yapılmış 

ve biyogaz oluşum performansları gözlemlenmiştir. Amonyum miktarı 0,2 g/L 

derişimine yükseltildiğinde, herhangi bir ilave azot kaynağı eklenmeksizin yapılan 

kontrol deneyine göre birim katı madde başına %5’lik,  0,4 g/L derişimine 

yükseltildiğinde ise birim katı madde başına %10’luk biyogaz oluşum oranı artışı 

olduğu tespit edilmiştir. Fakat amonyum miktarı 0,8 g/L derişiminde iken kontrol 



27 

deneyine göre %7 daha az biyogaz elde edilmiştir. Amonyum konsantrasyonu 2, 3, 4 

g/L ile de denenmiş ve üretim potansiyelleri sırasıyla %20, %28, %45 oranlarında 

düşmüştür. 

Angelidaki ve diğ. (2005) işletme koşullarının ve reaktörün fiziksel donanımlarının 

biyogaz tesisi verimine olan etkisini kurulan 18 gerçek ölçekli biyogaz tesisi ile 

incelemişlerdir. Uçucu yağ asidi konsantrasyonunun 1,5 g/L’nin altında olduğu 

tesislerde asitten kaynaklı pH değişiminin olmadığı saptanmıştır. Amonyum 

miktarının 4g/L’nin üzerine çıktığı durumlarda inhibisyon şartlarının oluştuğu 

belirtilmiştir. Karıştırma veriminin hidrolik bekletme süresi ile doğrudan ilişkili 

olduğu kanısına varılmıştır. 15 
o
C nin altındaki sıcaklık değerlerinde mikrobiyel 

faaliyetlerin durma noktasına geldiği çalışmada belirtilmiştir. 

Mahanta ve diğ. (2004) biyogaz oluşum miktarını, laboratuvar ölçekli anaerobik 

sistemlerle sıcaklık ve TKM ile ilişkilendirmişlerdir. Reaktörler, 30 
o
C, 35 

o
C, 40 

o
C 

ve 45 
o
C’de, sabit pH değerlerinde işletilmişlerdir. %85-95 aralığında nem 

muhtevaları ile farklı kombinasyonlar denenmiş ve 35 
o
C’de, toplam katı oranının 

%8 olduğu koşullarda, biyogaz potansiyelinin maksimum seviyeye çıktığı 

gözlemlenmiştir. 

Sung ve Liu (2003) termofilik bakteriler için limit amanyok değerlerini saptamak 

adına sentetik atıksu ile çalışmalar yapmışlardır. Toplam amonyum konsantrasyonu 

(TAN) 0.40, 1.20, 3.05, 4.92 ve 5.77 g/L olan atıksular ile, KOİ yükleme oranı 4g/L 

gün, çamur yaşı 7 gün olacak şekilde anaerobik reaktörler kurulmuştur. Nötr pH 

koşullarında yapılan çalışmalarda 4,92 ve 5,77 g/L değerleri için biyogaz oluşma 

oranlarında sırası ile %39 ve %64’lük azalmalar görülürken diğer değerlerin biyogaz 

oluşumuna etki etmediği belirlenmiştir. 8-13 g/L TAN değerleri arasında biyogaz 

çıkışı gözlenmemiştir. 

Hansen ve diğ. (1997) domuz atığı ile yaptıkları çalışmalarda, amonyak 

konsantrasyonunun anaerobik çürümeye olan etkisini incelemişlerdir. 6 g N/L 

konsantrasyonunda, 15 günlük hidrolik bekletme süresi ile işletilen reaktörlerden 37, 

45, 55 ve 60 
o
C’de sırası ile 188, 141, 67 ve 22 ml CH4/g UKM’lik biyogaz oluşum 

verimleri elde edilmiştir. Değerlerin tümü atığın biyogaz potansiyelinden (300 ml 

CH4/g UKM) küçük olduğundan, reaktör içi azot konsantrasyonu kademeli olarak 

düşürülmüş ve pH 8 seviyesinde inhibisyona etki etmeyen en büyük azot 
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konsantrasyonu 1,1 gN/L bulunmuştur. Devam eden çalışmalarda, domuz ve sığır 

atığı birlikte anaerobik çürümeye sokulmuş ve aynı pH seviyesinde, amonyak 

inhibasyonunun olmaması için, sığır dışkısının domuz dışkısına göre ağırlıkça üç katı 

fazla oranda olması gerektiği saptanmıştır.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEMLER 

3.1 Çiftlik Atıkları Temini, Özellikleri ve Ön ĠĢlemler 

Büyükbaş hayvan ve tavuk atıkları, Balıkesir İli sınırları içerisinde bulunan farklı 

ahır ve kümeslerden alınmıştır. Altlık kullanılan ve kullanılmayan ahırlardan alınan 

taze ve bayat büyükbaş hayvan atıklarının yanı sıra, bölgedeki kanatlı hayvan eti 

işleme, depolama ve paketleme endüstrisinin atıksu arıtma kademesinden alınan 

arıtma çamuru ve flotasyon atığı, büyük ölçekteki bir kesim tesisinin farklı 

kademelerindeki katı ve yarı katı atıkları ve seperatör kullanan çiftliklerin elde 

ettikleri katı faz atıkları da çalışmalara dahil edilmiştir. Farklı atık türlerini içeren bu 

çalışmada hedef tam entegre bir tesiste oluşan tüm organik atıkların birlikte 

anaerobik çürütülebilme verimlerini incelemektir. Numune alınan ve 

karakterizasyonu yapılan atıkların listesi Çizelge 3.1’de verilmiştir. Bölgeden alınan 

numuneler, dört saati aşmayan bir süre sonunda 5 L’lik plastik kaplar ile,  +4 °C 

dolabına konularak, reaktörlerin kurulduğu tarihe kadar muhafaza edilmiştir. 

Reaktörler, numunelerin temininden üç gün sonra kurulmuştur.  

Bölgede, ahırlarda oluşan atıklar, oluşumundan kısa bir süre sonra seperatöre 

gönderilerek katı ve sıvı faza ayrılmaktadır. Oluşan katı faz yığınlar halinde uzun 

süre bekletilmekte sonrasında çevre arazilerde toprak iyileştiricisi olarak 

kullanılmaktadır. Sıvı faz ise karışımsız bir lagünde uzun süre bekletildikten sonra 

sulama suyuna katılarak toprağa verilmektedir. Lagünde bekletilen sıvıdan deneysel 

çalışmalarda aşı mahiyetinde kullanılmak üzere numune de alınmıştır. Aşının 

kurulmak istenilen reaktörler için istenilen KM oranını karşılayamadığı durumlarda, 

9000 rpm’de santrifüj edilerek yoğunlaştırılması da yapılmıştır. 
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Çizelge 3.1 : Karakterizasyonu yapılan atık türleri. 

Farklı Atık 

Sayısı/Numarası Atık Türü 

1 kesimhane arıtma çamuru - (x2) 

2 kesimhane elek atıkları 

3 kesimhane karkas atıkları 

4 flotasyon çamuru 

5 kesimhane arıtma çamuru keki - (x2) 

6 altlık içerikli büyükbaş hayvan atığı (taze) - (x7) 

7 altlık içerikli büyükbaş hayvan atığı (bayat) - (x4) 

8 altlık içerikli olmayan büyükbaş hayvan atığı (taze) – (x4) 

9 altlık içerikli olmayan büyükbaş hayvan atığı (bayat) – (x2) 

10 seperasyon sonrası sıvı faz atığı (aşı) – (x2) 

* Parantez içerisinde verilen değerler atık türüne ait alınan numune sayısını göstermektedir. 

Çiftlik kaynaklı oluşan atıkların birlikte çürütülmesinin araştırıldığı çalışmalar (ilk 

kısım çalışmaları) için, tüm atıklar 200 Watt gücündeki el blenderı ile parçalanmış ve 

benzer fiziksel yapıya getirilmiştir. Reaktörlerin, planlanan katı madde içeriğinde 

kurulabilmesi için, tüm atıkların KM ve UKM değerleri ölçülmüştür. (Şekil 3.1). 

Deney kurgusunun ilk aşamasında, tavuk atığı haricindeki atıklar, bölgedeki organik 

atık oluşturan merkezlerin kapasitesi doğrultusunda karıştırılıp, çürütülmüştür. Bu 

nedenle, ham atıkların besi elementi değerlerinin saptanması yerine, toplama sıklığı 

ve altlık kullanımı opsiyonlarının dikkate alınarak yapılan kombinasyonların KM, 

UKM, toplam fosfor, amonyak ve toplam kjeldahl azotu parametreleri, ölçülmüştür. 

Ayrıca, atıkta mavcut olan eser element miktarlarının yeterliliğinin saptanabilmesi 

için, aynı özelliklerde kurulan bir başka kombinasyonun aksine, konsantrasyonları 

çizelgede belirtilen değerler kadar artacak miktarlarda Çizelge 3.2’de belirtilen stok 

çözeltilerinden eklenmiştir. Ham atık olarak, optimum çürütücü koşulları için 

kullanılabilecek azami tavuk dışkısı miktarının araştırıldığı çalışmalarda (ikinci 

kısım çalışmalarında) kullanılacak olan, broiler tavuk yetiştiriciliği yapan kümesten 

temin edilen, yataklık içerikli tavuk atığının katı madde muhtevası ve besi elementi 

değerleri tespit edilmiştir (Çizelge 3.3). 
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ġekil 3.1 : Atıkların su muhtevaları ve UKM oranları. 

Çizelge 3.2 : Çiftlik kaynaklı oluşan atıkların birlikte çürütülmesinin araştırıldığı 

çalışmalarda kullanılan asit ve alkali stok çözeltileri. 

BileĢikler Konsantrasyon, mg/L 

Asit Stok Çözeltisi (I) 

HCl 1,8 

H3BO3 0,062 

MnCl2 0,061 

FeCl2 0,944 

CoCl2 0,065 

NiCl2 0,013 

ZnCl2 0,068 

CuCl2 0,05 

AlCl3 0,05 

(NH4)6Mo7O24 0,05 

Alkali Stok Çözeltisi (II) 

NaOH 0,4 

Na2SeO3 0,017 

Na2WO4 0,029 

Na2MoO4 0,021 
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Çizelge 3.3 : Yatak malzemesi olarak kavuz içeren tavuk atığının karakterizasyonu. 

KM             

(%) 

UKM        

(%) 

NH3-N   

(kg/ton) 

TKN      

(kg/ton) 

P2O5 

(kg/ton) 

76,1 90,2 16,45 36,54 19,71 

3.2 Deney Düzeneği ve Reaktörler  

İlk kısım deneyleri, tavuk atığı hariç atıkların bölgedeki oluşum/üretim miktarlarına 

göre kurulan reaktörlerin biyogaz potansiyel verimlerinin incelenmesi için 

yapılmıştır. Bu kapsamda 6 ayrı kombinasyon yapılmıştır.. Kombinasyon 1-2-3’de, 

altlıklı büyükbaş hayvan atığı, altlıksız büyükbaş hayvan atığı, kesimhane işkembe, 

elek, karkas atıkları ve arıtma çamuru kullanılmıştır. Atıklar, katı madde yüzdelerine 

göre sırası ile ortalama %26,7, %71,0, %1,5, %0,4, %0,1, %0,3 oranlarında 

reaktörlere aktarılmışlardır. 1 ve 3 numaralı reaktörler, bölgeden alınan bayat atıklar 

ile beslenirken, 2 numaralı reaktör, aynı atık türlerinin, teze olarak temin edilmiş 

numuneleri ile, aynı katı madde miktarında beslenmiştir. 3 numaralı kombinasyona, 

C/N oranının etkisinin görülmesi için ilave azot takviyesi yapılmıştır. Kombinasyon 

4-5, bölgedeki küçük çaplı çiftliklerden temin edilen atıkların ve flotasyon 

çamurunun takviyesiyle, daha fazla atık türünün karışımı ile işletilen reaktörlerdir. 

Sözü edilen iki kombinasyonda, altlıksız büyükbaş hayvan atığı miktarı, ağırlıkça 

%36 oranında düşürülürken, altlıklı büyükbaş hayvan atığı miktarı %21 oranında 

arttırılmıştır. Diğer atık miktarları, önceki kombinasyonlarla aynı oranda olup, 

toplam atığın %15,0 oranında flotasyon çamuru ve %1,8 oranında arıtma çamuru, 

ilave olarak eklenilmiştir. İki kombinasyon arasındaki fark, 4 numaralı kombinasyon 

atıklarının taze, 5 numaralı kombinasyon atıklarının bayat olmasıdır. Son reaktör 

olarak kurulan kombinasyon 6, çiftliklerde hayvan atıklarının katı-sıvı seperasyonu 

için kullanılan bir dekantörün çıkışından alınan katı fazdaki atık ile beslenilen reaktör 

olmuştur. Ayrıca, deneylerde aşı olarak kullanılan lagün numunesi, içerisindeki 

ayrışabilir organik maddelerin tespiti ve reaktörlere yaptığı pozitif etkinin saptanması 

amacıyla, diğer reaktörler ile aynı şartlarda çürütülmüştür. Oluşturulan 6 

kombinasyonun içerikleri Çizelge 3.4’de verilmiştir. 
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Çizelge 3.4 : Çiftlik kaynaklı oluşan atıkların birlikte çürütülmesinin araştırıldığı 

çalışmaların kombinasyon içerikleri. 

kombinasyon K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Kesimhane arıtma 

elek atıkları 
0,33% 0,33% 0,33% 0,16% 0,16% 

 

Kesimhane arıtma 

çamuru 
0,30% 0,30% 0,30% 0,15% 0,15% 

 

Kesimhane atık 

karkas 
0,08% 0,08% 0,08% 0,04% 0,04% 

 

Kesimhane işkembe 

atığı 
1,47% 1,47% 1,47% 0,73% 0,73% 

 

Altlıklı büyükbaş 

hayvan atığı 
28,89% 28,89% 28,89% 47,68% 47,68% 

 

Altlıksız büyükbaş 

hayvan atığı 
68,94% 68,94% 68,94% 34,25% 34,25% 

 

Flotasyon çamuru 
   

15,15% 15,15% 
 

Arıtma Çamuru 
   

1,84% 1,84% 
 

Seperasyon sonrası 

büyükbaş gübresi katı 

akımı      
100,00% 

Deneyler, ölçülebilir sıvı hacmi 1000ml, toplam hacmi 1190 ml olan, iç basınca 

dayanıklı, Şekil 3.2’de görülen özel cam şişelerde gerçekleştirilmiştir. Her bir 

reaktöre 24 g atık (substrat) ve 24 g aşı olmak üzere toplam 48 g katı madde 

konulmuş olup, toplam hacimleri 600ml olacak kadar musluk suyu ilave edilmiştir. 

Şişeler kavuçuk tapalara ve iç basınç neticesinde fırlamasını önleyen ortası delik 

metal kapaklara sahiplerdir (Şekil 3.2). Dışarı gaz çıkışı olmadan, şırınga iğnesinin 

içeri girebilmesini sağlayan sistem, sızdırmaz balonlarda gaz biriktirilebilmesine ve 

manometre ile basınç ölçümlerine olasılık vermiştir. Her bir kombinasyon için iki 

reaktör kurulmuştur; reaktörlerde gaz biriktirilirken, paralel olanlarında ise basınç 

ölçümleri yapılmıştır.  
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ġekil 3.2 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

miktarının araştırıldığı çalışmalarda kullanılan reaktörler, reaktör tapaları 

ve kapakları.  

 

ġekil 3.3 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

miktarının araştırıldığı çalışmalarda kullanılan reaktörler. 

İkinci kısım deneylerinde, Şekil 3.3’de görülen reaktörlerde, büyükbaş atığına 

eklenilmiş farklı oranlarda tavuk atığı ile anaerobik çürüme çalışmaları yapılmıştır. 

Ağırlıkça %0, %30, %70 ve %100 tavuk atığı ilaveleri ile yapılan deneyler, 

sızdırmaz balonlarda biriktirilen gazların niceliğine ve niteliğine göre sonuca 

ulaştırılmaya çalışılmıştır. Endüstriyel biyogaz reaktörlerine benzeyen düzenek, cam 

reaktörlerin ortalarında bulunan miller sayesinde tam karışımlı olarak kabul 

edilebilmektedirler ve çeperlerinin içerisinden geçen 37,5 °C’deki su ile mezofilik 

sıcaklık aralığına girmektedir.  

3.3 Reaktör ĠĢletimi ve Analitik Yöntemler 

3.3.1 Reaktörlerin iĢletime alınması ve iĢletim mekanizması 

İlk kısım çalışmaları, sıcaklığı 37,5 °C’de sabit tutulan, mezofilik bakteri çalışmaları 

için kullanılan odada yürütülmüştür. Reaktörin karıştırma işlemleri, haftanın tüm iş 
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günlerinde, sabah 9:00-10:00, aksam üzeri 15:00-16:00 saat aralıklarında olmak 

üzere günde iki kere, şişelerin çalkalanması suretiyle gerçekleştirilmiştir. 

Reaktörlerde ortalama pH, nötr seviyenin biraz üzerinde ölçülmüştür ve hiçbir 

numune için çalışmaların öncesinde pH düzeltmesi yapılmamıştır. Anaerobik çürüme 

süreci boyunca reaktörlerdeki basınç seviyeleri Şekil 3.4’de gösterilen manometre ile 

ölçülmüş, ideal gaz yasası (denklemi) ile gaz üretimleri tespit edilmiştir. Reaktörlerin 

paralel işletilen diğer örneklerinde ise açığa çıkan biyogazın içeriği Şekil 3.5’de 

gösterilen gaz kromotografi cihazı ile saptanmış, Şekil 3.6’de gösterilen gaz 

debimetresi ile biyogazın miktarı tayin edilmiştir. Deney başlangacı ve sonunda 

reaktörlerin katı madde oranları, toplam kjeldahl azotu ve toplam fosfor miktarları 

ölçülmüştür.     

 

ġekil 3.4 : Letro PM-9107 manometre cihazı. 

 

ġekil 3.5 : Perichrom P1525 marka GC cihazı. 
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ġekil 3.6 : Ritter 9830MP debimetre cihazı. 

İkinci kısım çalışmaları, tam karışım koşullarını sağlayabilen ve çevresinde 

dolaştırılan su ile içerisindeki sıvı maddeyi istenilen sıcaklığa çıkarabilen 

reaktörlerde gerçekleştirilmiştir. İstenilen katı madde miktar ve oranları ile 

çalıştırılan anaerobik reaktörler, beş periyotta işletilmiştir. Her periyodun başında ve 

sonunda pH, KM, UKM, AKM, UAKM, amonyak azotu, TKN, TP, alkanite ve 

iletkenlik değerleri ölçülmüştür. İlk üç periyodda reaktör içerisindeki pH seviyesi 

değiştirilmezken, dördüncü periyodun başından itibaren, amonyak konsantrasyonu, 

inhibisyon için limit değer olarak kabul edilen 100mg/L’nin altına düşürülecek 

miktarda HCI ilavesi yapılmıştır. Sızdırmaz balonlar içerisinde toplanan biyogazın 

içerdiği gaz bileşenleri gaz kromotografi cihazı ile, toplam gaz miktarı ise debimetre 

cihazı ile ölçülmüştür.   

3.3.2 Analitik yöntemler 

3.3.2.1  Katı madde (KM) 

Standart Metodlar'da yer alan 2540B no’lu metoda (AWWA, 2005) göre analiz 

edilmiştir. 

3.3.2.2 Uçucu katı madde (UKM) 

Standart Metodlar'da yer alan 2540B no’lu metoda (AWWA, 2005) göre analiz 

edilmiştir. 
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3.3.2.3 Askıda katı madde (AKM) 

Standart Metodlar'da yer alan 2540D no’lu metoda (AWWA, 2005) göre analiz 

edilmiştir. 

3.3.2.4 Uçucu askıda katı madde (UAKM) 

Standart Metodlar'da yer alan 2540D no’lu metoda (AWWA, 2005) göre analiz 

edilmiştir. 

3.3.2.5 Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) 

Standart Metodlar 4500 B no’lu metoda (AWWA, 2005) göre, asidik ortamda 

potasyum sülfat ve bakır sülfat katalizörlüğünde parçalama işlemi 

gerçekleştirildikten sonra, distilasyon işlemini takiben titrasyon yöntemiyle Toplam 

Kjeldahl Azotu (TKN) belirlenmiştir. 

3.3.2.6 Amonyak azotu  

Amonyak azotu Standart Metodlar 4500 C no’lu metoda (AWWA, 2005) göre 

titrimetrik yöntem ile yapılmıştır. Elde edilen sonuç, toplam amonyum ve amonyak 

miktarını ifade etmektedir. Deneyin farklı kademelerinde, serbest amonyak azotu 

miktarının saptanması gerekmiştir. Toplam amonyak azotu (TAN) ile amonyak 

iyonu Ka değerinin bilinmesi, hidrojen konsantrasyonu bilinen bir ortamda, Denklem 

3.1, Denklem 3.2, Denklem 3.3 ve Denklem 3.4 muadelelerinin kullanılmasıyla 

serbest amonyak ile amonyum arasındaki denge halinin belirlenmesini sağlar. 

TAN = [NH4
+
] + [NH3] = [NH3] ( 1 + [NH4

+
] / [ NH3] ) 

[NH3] = TAN / ( 1 + [H+] [NH4
+
] / [H+] [NH3] ) 

-Ka = [H+] [NH3] / [NH4
+
] 

-[NH3] = TAN / (1 + [H+] / Ka ) 

Amonyak azotu için farklı sıcaklıklarda yapılan çalışmalarda, azotun  25 – 45 °C 

arasındaki Ka ve Kb değerleri verilmiştir. Logaritmik düzlemde, sıcaklık ile doğrusal 

ilişkileri olaran Ka ve Kb değerleri, mezofilik koşullar için Çizelge 3.5’de verilen 

değerlerin kullanımı ile deneylere entegre edilmiştir.  

 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 
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Çizelge 3.5 : Amonyum iyonu için farklı sıcaklıklarda Ka ve Kb değerleri (Roger ve 

diğ., 1949). 

t (°C ) - log Ka Ka x 10
10

 - log Kb Kb x 10
5
 

25 9,2449±0,0010 3,69 4,751 1,77 

30 9,0926±0,0012 8,08 4,74 1,82 

35 8,9466±0,0009 11,31 4,733 1,85 

40 8,8047±0,0007 15,68 4,73 1,86 

45 8,6700±0,0008 21,4 4,726 1,88 

3.3.2.7 Toplam fosfor 

Fosfor, Standart Metotlar 4110 A no’lu metoda (AWWA, 2005) göre titrimetrik 

yöntem ile yapılmıştır. 

3.3.2.8 pH ölçümleri 

Tüm sıvı sıvı ekstraksiyonu deneyleri esnasında pH ölçümleri Thermo Orion 720A+ 

model pH metre ve yine Thermo Orion marka 9165BNWP model pH probu 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

3.3.2.9 Alkalinite 

Alkalinite, Standart Metotlar 2320 B no’lu metoda (AWWA, 2005) göre titrimetrik 

yöntem ile yapılmıştır. 

3.3.2.10 Ġletkenlik ölçümleri 

İletkenlik, numunelerden alınan tam karışım örneklerinden, iletkenlik ölçüm probu 

(Thermo, ABD) kullanılarak ölçülmüştür. 

3.3.2.11 Gaz analizi 

Reaktörlerde oluşan biyogazın içeriğini belirlemek üzere TCD (Thermal 

Conductivity Dedector)  dedektörlü GC (Perichrom P1525, Fransa) kullanılmıştır. 

Cihaz içerisinde helyum ve azot gazları taşıyıcı gaz olarak kullanılmışlardır. 

Otomatik beslemeli olan gaz kromotografide her bir numune için 1,25ml gaz vakum 

sistemi ile çekilmekte ve valfler vasıtasıyla kolonlara iletilmektedir. 10 dakikalık 

analiz sonucunda cihaz H2, CO2, N2, O2, CH4, H2S gazlarının hacimsel yüzdesi elde 

edilmiştir.   
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3.3.2.12 Metal içeriği tayini 

Metal içeriği tayini Standart Metotlar 2320 B no’lu metoda (AWWA, 2005) göre 

yapılmıştır. Ağır metallerin biyogaz oluşumuna olan etkisinin görülebilmesi için, 

reaktörden alınan numuneler mikrodalga yakması (microwave digestion) işlemine 

sokulmuşlardır, ardından atomik spektroskopi prensibi ile çalışan indüktif eşleşmiş 

plasma (ICP) cihazı ile  metal miktarının tayini yapılmıştır. Berghof marka MWS – 

4+ model mikrodalga yakma sistemi, katı maddelerin yüksek sıcaklık ve basınç ile 

asidik ortamda parçalanmasına ve metal iyonlarının sıvı faza geçmesini 

sağlamaktadır. 6 mL numune (sıvı) ile yapılan deneyler, Şekil 3.7’de görülen, yüksek 

sıcaklık ve basınca dayanıklı teflon tüpler içerisinde gerçekleşmektedir.    

 

ġekil 3.7 : Mikro dalga yakma sistemi, teflon numune tüpleri. 

Sistem, 1450 Watt dalga gücü, 2450 MHz mikrodalga frekansı  üretme kapasitesine 

sahiptir. 30 dakika süren yakma işleminde, karbon bileşikleri ve asit gazı, sistemden 

çekerocak ünitesine verilmektedir. Şekil 3.8’de, teflon tüp yuvaları ve sıcaklık, 

basınç, dalga gücü ve dalga frekansının izlenebildiği, yakma periyodunun 

değiştirilebildiği 5,7 inç boyutundaki panel gösterilmiştir.  

Numuneler, kontrol amacı ile 0,45 µm gözenek çaplı filtrelerden geçirilerek Şekil 

3.9’da gösterilen Tetra marka, OPT 7000 DV model ICP cihazı için hazır hale 

getirilir. ICP cihazı, numuneler için, istenilen ağır metal türlerini ppm (mg/kg) 

parametresi ile ifade eder. 
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ġekil 3.8 : Mikro dalga yakma sistemi, numune tüpleri yuvaları ve kontrol paneli. 

 

ġekil 3.9 : ICP Optima 7000 DV cihazı. 

3.4 Biyogaz Eldesi Hesaplamaları 

Sızdırmaz kapalı cam şişelerde oluşan biyogazın miktarı birbirinden bağımsız iki 

farklı yöntem olan, balonlarda biriktirilerek ve periyodik olarak basınçların 

manometre cihazı kullanılarak ölçülmesiyle belirlenmiştir. 

Manometre ile yapılan ölçümler, günlük basınç değerlerinin ve gaz içeriklerinin 

ölçülmesine dayanmaktadır. İç basıncın, açık hava basıncından 2000 - 3000 milibar 

kadar fazla olması durumu, reaktör içerisindeki mikroorganizma faaliyetlerini 

olumsuz yönde etkileyebilmekte ve şişe tapalarını zorlayıp, sistem içerisine hava 
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girişine neden olabilmektedir. Bu neden ile şişe içlerinde bulunan biyogaz, şişe içi 

basınçlarını 1500 milibarın üzerine çıkaramayacağı sıklıkta sistemlerden 

uzaklaştırılmışlardır.     

İdeal gaz yasası,  gazların durumunu, sıcaklığına, hacmine ve basıncına göre 

açıklayan, temel gaz yasalarından bir tanesidir. Denklem 3.5’de verilen denklemde,  

“p” basıncı, “V” hacmi, “R” gaz sabitini, “n” gazın mol sayısını ve “T” gazın 

sıcaklığını temsil eder. Mezofilik şartlarda yürütülen deneyler, 1190 ml’lik şişelerde, 

590 ml boş hacimde gerçekleştirilmektedir. Ölçülen basınçlar neticesinde oluşan 

gazın miktarı, GC okumaları sonucunda ise gaz kompozisyonu tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak tüm gaz bileşenlerinin önce molar , sonrasında ise kütlesel miktarları 

hesaplanmıştır.  

p V = n R T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3.5) 
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4. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIġMA 

4.1 Çiftlik Kaynaklı OluĢan Atıkların Birlikte Çürütülmesinin AraĢtırıldığı 

ÇalıĢmalar 

Balıkesir Bölgesinde mevcut olan, biyobozunuma uygun organik atıkların, oluşum ve 

toplama biçimi farklı olan atıkların da dahil edildiği kombinasyonlar ile anaerobik 

çürütme çalışmaları yapılmıştır. Oluşturulan 6 kombinasyonun içerikleri Çizelge 

3.4’de verilmiştir. Kombinasyon içeriklerinden, 1, 3 ve 5 numaralı olanlar bayat (14-

28 gün beklemiş atık), diğerleri ise taze (günlük) atıklar ile oluşturulmuştur.  

Çizelge 4.1 : Çiftlik kaynaklı oluşan atıkların birlikte çürütülmesinin araştırıldığı 

çalışmalarda kurulan kombinasyonların genel atık özellikleri. 

kombinasyon K1 K2 K3 K4 K5 K6 

atık 

özellikleri 

bayat taze bayat taze bayat taze 

altlıksız altlıksız altlıksız altlıklı altlıklı altlıksız 

stok 

çözeltisi 

ilavesiz 

stok 

çözeltisi 

ilavesiz 

stok 

çözeltisi 

ilaveli  

stok 

çözeltisi 

ilavesiz 

stok 

çözeltisi 

ilavesiz 

stok 

çözeltisi 

ilavesiz 

orjinal atık orjinal atık 
orjinal 

atık 
orjinal atık 

orjinal 

atık 

dekantör 

sonrası katı 

faz 

Çizelge 4.1’de belirtilen atık özellikleri, kombinasyonların içerisinde bulunan baskın 

atık türüne aittir. Kombinasyon içeriklerinden, 1, 2, 3 ve 6 numaralı olanlar altlıksız 

atıklarla hazırlanmışlardır ve kendi aralarında karşılaştırılarak atığın çürütme 

işleminden önce bekletilmesinin etkisini, stok çözeltisi kullanımının biyogaz oluşum 

potansiyelini hangi oranda arttırdığını ve seperasyon sonrası elde edilen katı fazın 

tekrar sulandırılarak çürütülmesi halinde gözlemlenecek en yüksek verimi  

saptamak/bulmak mümkündür. 2, 4 ve 6 numaralı, taze atıkların daha fazla 

kullanıldığı kombinasyonların karşılaştırılması ile altlık kullanımının biyogaz oluşum 

verimine etkisini incelenmektedir. 
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Anaerobik çürütücü reaktörleri 88 gün işletilmişlerdir. Konvansiyonel hayvan dışkısı 

çürütülen sistemlerde bekletme süreleri 30-60 gün arasında değişmektedir. Bu 

çalışmada yapılan yüksek bekletme süreleri sürekli karıştırma koşullarının 

sağlanmamasından dolayıdır. Reaktörlerin biyogaz verimleri Şekil 4.1’de mevcut 

olup, 1 ila 6. Kombinasyonların nihai metan üretim potansiyelleri sırasıyla 316, 358, 

338, 431, 359 ve 371 ve m
3
 biyogaz/ton UKMeklenen’dir. Ayrıca aşının işletildiği 

reaktörün biyogaz oluşum potansiyeli 257 m
3
 biyogaz/ton UKMeklenen’dir. (Çizelge 

4.2). Biyogazın metan içeriği tüm reaktörlerde %60,2 ila %65,1 arasında değişmiştir. 

Çizelge 4.2 : Çiftlik kaynaklı oluşan atıkların birlikte çürütülmesinin araştırıldığı 

çalışmalarda kullanılan kombinasyonların biyogaz ve metan 

potansiyelleri. 

Kombinasyon K1 K2 K3 K4 K5 K6 Aşı 

Biyogaz potansiyeli 

(m
3
/ton UKMeklenen) 

316 358 338 431 359 371 257 

Metan potansiyeli     

(m
3
/ton UKMeklenen) 

192 220 207 265 221 229 149 

Literatür araştırmasına göre sığır atığı biyogaz oluşum potansiyeli 140 ila 266 m
3
 

/ton UKM arasında değişmektedir (Amon ve diğ., 2007). Çizelge 4.3’de, işletime 

alınmadan önce ve çürüme reaksiyonu sonunda kombinasyonlar için yapılan katı 

madde ve uçucu katı madde deneyleri sonucunda tespit edilen rakamlar verilmiştir. 

%82 - 96 oranında sığır atığına sahip kombinasyonların UKM giderim verimleri %47 

- 62 arasında değişmektedir. 

Çizelge 4.3 : Çiftlik kaynaklı oluşan atıkların birlikte çürütülmesinin araştırıldığı 

çalışmaların KM, UKM değerleri. 

No. 
KM giriş 

(%)  
UKM giriş (%) KM çıkış (%) UKM çıkış (%) 

K1 6,05 ± 0,18 5,52 ± 0,03 3,91 ± 0,10 2,86 ± 0,03 

K2 6,61 ± 0,14 6,02 ± 0,06 3,80 ± 0,11 3,19 ± 0,05 

K3 5,62 ± 0,12 5,04 ± 0,03 3,83 ± 0,15 2,39 ± 0,09 

K4 4,95 ± 0,12 4,81 ± 0,09 2,54 ± 0,14 1,81 ± 0,05 

K5 6,76 ± 0,10 6,00 ± 0,08 3,99 ± 0,15 3,12 ± 0,05 

K6 6,78 ± 0,09 5,99 ± 0,01 3,39 ± 0,09 3,12 ± 0,04 

Aşı 5,32 ± 0,11 4,91 ± 0,03 3,55 ± 0,06 2,04 ± 0,02 
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Biyogaz oluşum verimleri, reaksiyon sonucunda oluşan biyogazın, kombinasyonlara 

substrat olarak eklenen uçucu katı madde miktarına oranı (m
3
/ton UKMeklenen) 

olarak ifade edilmektedir (Bo). Bu oran, metanojen bakterilerinin eklenen substratı 

metana çevirebilme kabiliyetini / verimini ifade etmektedir ve yanı sıra anaerobik 

koşullardaki mevcut mikroorganizmaların metabolik tüm aktiviteleri için harcadıkları 

enerjiyi (substratı) de kapsamaktadır. Ayrıca Bo ifadesi, reaksiyon çıkışındaki UKM 

miktarına bakılmaksızın hesaplanan bir değerdir. Sistemde kalan biyobozunur diğer 

maddelerin mikroorganizmalar tarafından tüketilebileceği dikkate alınmaz. Çizelge 

4.4’te, Bo ile aynı çizelgede bulunan Bu ifadesi ise teorik biyogaz oluşum oranını 

ifade etmektedir. Bu oran, oluşan biyogazın, reaksiyonlar sonucu giderilen uçucu katı 

madde miktarına oranı (m
3
/ton UKMgiderilen) olarak ifade edilmektedir (Bu). 

Atıkların içerisindeki biyobozunur tüm atıkların çürütülmesi ile ulaşılabilecek Bu 

değeri, Bo değerine göre her zaman yüksek olmaktadır. 1 ila 6. Kombinasyonların, 

giderilen ile eklenen UKM miktarları ile hesaplanan biyogaz oluşum potansiyelleri 

oranı (Bo/Bu) sırasıyla %78, %83, %77, %88, %84, %84 ve %84’tür. Biyogaz 

oluşum oranları, Bo miktarları yüksek kombinasyonların, UKM gideriminin de 

yüksek olduğunu ve reaktörler içerisindeki metabolik aktivitelerin  diğer 

kombinasyonlara oranla daha verimli olduklarını göstermektedir.  

Çizelge 4.4 : Çiftlik kaynaklı oluşan atıkların birlikte çürütülmesinin araştırıldığı 

çalışmalarda eklenen ve giderilen uçucu katı madde miktarlarına göre 

biyogaz oluşum potansiyelleri. 

Parametre K1 K2 K3 K4 K5 K6 Aşı 

Bo  (m
3
 /ton 

UKMeklenen) 
316 358 338 431 359 371 257 

Bu  (m
3 

/ton 

UKMgiderilen) 
407 433 437 492 427 444 307 

Farklı yerlerde kurulu küçük ölçekli çiftlik atıklarının merkezi biyogaz tesislerinde 

arıtımında taşıma maliyeti önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle atığın üretildiği 

noktada susuzlaştırılması ve biyogaz tesisine ulaştırıldıktan sonra sulandırılarak 

çürütülmesi, atığın büyük ölçüde su içeriğinin taşınımını önleyeceği için daha 

ekonomik olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda susuzlaştırılan sığır atığının 

biyogaz poatansiyelini ölçmek için K6 kurulmuştur. Elde edilen 229 m
3
 CH4/ton 

UKMeklenen değeri literatürde verilen sığır atığı çalışmalarına güre daha yüksektir. 
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Ayrıca altıksız sığır atığı ağırlıklı oluşturulan K1 ve K2’ye göre daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Susuzlaştırma sonrası sığır atığının biyogaz potansiyelinin daha da 

arttığı tespit edilmiştir.  

Çiftlik hayvanlarına yedirilen yem çeşitleri, besin değerleri ve sindirilebilirliği 

açısından büyük farklılıklar gösterirler ve bu durum farklı biyogaz verimlerinin elde 

edilmesine sebep olmaktadır. Sığır atığında gözlemlenen C/N oranı, yaygın olarak 

optimum anaerobik koşullar için gerekli olan seviyeden daha düşüktür. Bu neden ile 

karbon miktarı yüksek olan atıklarla birlikte çürütülen büyükbaş hayvan atıkları, 

daha yüksek biyogaz verimlerinin elde edilmesini sağlamaktadır. C/N oranı düşük 

olan büyükbaş hayvan atıklarının karbon içeriği fazla ürünlerle birlikte çürütülmesi, 

düşük C/N oranından kaynaklanacak amonyak inhibisyonunu önlemesi açısından 

önemli bir üstünlüktür (Alvarez, 2003). Arpa samanı, mısır sapları ve mısır atıkları 

için belirtilen biyogaz potansiyeli aralığı 290 – 460 m
3
/ton UKM’dir. Bu değerler 

göz önüne alındığında, bu tür ürünlerin altlık olarak kullanılmasının biyogaz 

potansiyeline etkisinin olduğu söylenebilir. Ayrıca altlığın, biyogaz verimine pozitif 

anlamda %20’ya kadar etkisinin olduğu bilinmektedir (Alçiçek ve Demiruluş, 1994). 

Bu çalışmada, altlık içeriği fazla olan 4 ve 5 numaralı kombinasyonlar ile yapılan 

çürütme işlemlerinde, %17 - %12 aralığında daha fazla biyogaz verimi elde 

edilmiştir. Bu kombinasyonlarda UKM giderim verimi sırası ile %62, %48’dir.  

Biyogazın metan içeriği 4 ve 5 numaralı kombinasyonlar için sırasıyla %61,3 ve 

%64,8 olarak saptanmıştır. Altlık kullanımı ile biyogaz kompozisyonu arasında bir 

ilişki saptanmamıştır.  

Çiftlik hayvanlarının cinsi ve beslenme şekilleri atık karakterlerini etkileyen öncelikli 

unsurdur. Süt endüstrisi için kullanılan hayvanların tüm atıklarının çiftlikten derhal 

uzaklaştırılması esastır. Fakat sığır yetiştiriciliğinde, hayvanların sağlıklarını tehtit 

etmemesi kaidesi ile atık çiftlik bünyesinde (ahırlarda) uzun süre kalabilmektedir. 

Uzun süre beklemiş ve buna bağlı olarak KM oranı artmış bir atığın taşınımı daha 

kolay olmaktadır. Nem içeriği fazla olan çiftlik atıkları boru veya kanal ile 

çürütücüye aktarılabilmektedir. Bunun tercih edilmediği veya katı madde 

muhtevasının yüksek olduğu durumlarda atığın bekletilmesi taşıma maliyetleri 

açısından avantaj sağlamaktadır. Yaz aylarında çiftlik atıklarının hızlı kuruması, kış 

aylarında ise ortam şartlarının mezofilik bakteriler için uygun sıcaklık değerlerine 

ulaşmaması sebebiyle atıkların çiftlikte geçirdiği zaman boyunca karbon miktarının 
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fazla azalmayacağı düşünülmektedir. Yapılan çalışmada, taze çiftlik atıkları ile 

hazırlanan 2 ve 4 numaralı kombinasyonların, aynı tür ve miktarda bayat olarak 

kullanılan atıklar (yaklaşık 14 - 28 gün bekletilmiş) ile kurulan 1 ve 5 numaralı 

kombinasyonlara göre eklenen UKM miktarı başına %17 - %11 aralığı oranlarında 

daha fazla biyogaz oluşturduğu ve %2 - %14 aralığı oranlarında daha fazla UKM 

giderdiği tespit edilmiştir. Bu oranın, atığın nem muhtevasının mikrobiyal faaliyetler 

için kısıtlayıcı duruma gelene kadar olan biyobozunmasından olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca, bayat çiftlik atıkları kullanılarak yapılan 3 numaralı 

kombinasyonun eser element miktarının, kullanılan asit ve alkali stok çözeltisi ile 

anaerobik mikroorganizmalar için uygun seviyelere ulaşması sağlanmıştır. Eser 

elementlerin ilavesi ile aynı içerik ile kurulan 1 numaralı kombinasyondan ortalama 

olarak %6,5 oranında daha yüksek verim elde edilmesini sağlamıştır. Literatür 

araştırmasına göre, propanoik ve asetik asit ile yapılan çalışmalarda, Fe, Ni, Co ve 

Mo elementleri katılmaksızın yapılan anaerobik arıtım / çürütme işlemlerinde, Fe 

(100 mg/L), Ni (15 mg/L), Co (10 mg/L) ve Mo (0.2 mg/L) kullanılmasıyla 

yapılması durumuna göre %12 daha az biyobozunma reaksiyonu olduğu saptanmıştır 

(Espinosa ve diğ., 1995).  

Besi elementi yüzdelerinin (kütlece) TKN için %0,2 - %2,4 (2 – 24 mg/L) aralığında, 

P2O5 için %0,1 - %1,6 (1 – 16 mg/L) aralığında olması beklenir (Dennis, Burke, 

2001). Reaktör giriş ve çıkışlarındaki konsantrasyonlar, literatürde belirtilen ortalama 

değerlerin bir miktar altında yer almaktadır. Kullanılan gübrelerin büyük kısmının 

altlıklı olması ve gübre dışında C/N oranı yüksek farklı atıkların da çürütme işlemine 

sokulması, besi elementi (N, P) değerlerinin ortalama değerlerin altında oluşunu 

açıklamaktadır (Çizelge 4.5).  
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ġekil 4.1 : Çiftlik kaynaklı oluşan atıkların birlikte çürütülmesinin araştırıldığı çalışmalarda kullanılan kombinasyonların biyogaz verimleri.
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Çizelge 4.5 : Çiftlik kaynaklı oluşan atıkların birlikte çürütülmesinin araştırıldığı 

çalışmaların besi elementi değerleri. 

No. 
TKN giriş       

(mg / g) 

TKN çıkış                  

(mg / g) 

P2O5 giriş        

(mg / g) 

P2O5 çıkış            

(mg / g) 

K1 2,11 ± 0,65  0,828 ± 0,54 0,809 ± 0,21 0,396 ± 0,19 

K2 2,74 ± 0,51 1,076 ± 0,23 1,153 ± 0,09 0,454 ± 0,13 

K3 1,56 ± 0,11 0,764 ± 0,34 0,857 ± 0,08 0,509 ± 0,18 

K4 2,18 ± 0,39 0,855 ± 0,19 0,873 ± 0,23 0,368 ± 0,09 

K5 1,94 ± 0,33 1,081 ± 0,31 0,928 ± 0,15 0,528 ± 0,20 

K6 1,33 ± 0,24 0,579 ± 0,39 0,903 ± 0,19 0,425 ± 0,10 

Aşı 1,70 ± 0,14 0,993 ± 0,59 1,036 ± 0,25 0,573 ± 0,10 

4.2 Optimum Çürütücü KoĢulları Ġçin Kullanılabilecek Azami Tavuk DıĢkısı 

Miktarının AraĢtırıldığı ÇalıĢmalar 

Kümeslerden temin edilen tavuk atıkları, toplam eklenen substrat miktarının kütlece 

%0, %30, %60 ve %100 oranlarında olacak şekilde, büyükbaş hayvan atıkları ile 

karıştırılmış ve dört farklı biyoreaktör düzeneği kurulmuştur. Reaktörler 30 günlük 

periyodlarla 7 dönem işletilmiştir. KM, UKM, UAKM, AKM, pH, iletkenlik, 

alkalinite, toplam fosfor, amonyak ve toplam kjeldahl azotu parametreleri, son 5 

dönemin giriş ve çıkışlarında ölçülmüştür. 

%6 – 9 katı madde içeriği aralığında kurulan reaktörlerin KM ve UKM değişim 

miktarları, reaktörlerdeki metabolik reaksiyonların verimini ortaya koymaktadır. 

Şekil 4.2 ve Şekil 4.3, reaktörlerdeki KM ve UKM değişimini göstermektedir. %28,9 

- %38,0 aralığında katı madde giderimi gerçekleşen ilk periyot itibari ile verim, 

tavuk atığının daha çok kullanıldığı reaktöre doğru daha büyük oranda düşecek 

şekilde %19 - %60 aralığında azalmıştır. Daha sonra artan katı madde giderim 

verimleri, %25,8 - %28,8 aralığına kadar yükselmiştir. Şekil 4.4 ve Şekil 4.4, 

reaktörlerdeki AKM ve UAKM oranlarını göstermektedir. 40000 – 19000 mg/L 

aralığında değişen AKM ve UAKM değerleri, periyodlar bazında ele alındığında, 

KM ve UKM değerlerinin değişim oranlarına paralellik gösterdiği görülmektedir.  
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ġekil 4.2 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

miktarının araştırıldığı çalışmaların KM miktarları.    

 

ġekil 4.3 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

miktarının araştırıldığı çalışmaların UKM miktarları. 
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ġekil 4.4 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

miktarının araştırıldığı çalışmaların AKM değerleri. 

 

ġekil 4.5 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

miktarının araştırıldığı çalışmaların UAKM değerleri. 
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Reaktörlerin içerisindeki anaerobik metabolik faaliyetleri en doğru gösteren veri 

metan gazı oluşumu ve reaktör içerisindeki uçucu katı maddelerin giderimidir. Tavuk 

dışkısı ilavesi yapılmaksızın çalıştırılan reaktörden başlayarak sıraladığımızda 

%28,8, %35,2, %33,9 ve %38,0 olan giderim verimleri üçüncü periyod sonunda 

%23,3, %21,5, %20,3 ve %15,3 olarak saptanmıştır. Uçucu katı madde giderim 

oranlarında da, metan oluşum oranlarına benzer biçimde pH seviyesinin 

düşürülmesiyle yükselme gözlemlenmiştir. Son periyotta katı madde giderim 

verimleri %25,7, %28,7, %28,3 ve %28,5 olarak Şekil 4.6’de görülmektedir. Organik 

içerikli katı maddelerin giderim verimi ile metan oluşum veriminin doğru orantılı 

olduğu Şekil 4.6’de görülmektedir.  

 

ġekil 4.6 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

miktarının araştırıldığı çalışmalarda oluşan metan miktarı ve KM 

değişimi. 

Amonyum azotunun metan oluşum potansiyeline etkisinin araştırıldığı çalışmada, 

atığın pH değeri 7,1 ila 7,2 değerleri arasında sabit tutulmuştur (Shijun ve diğ., 
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potansiyelleri incelenmiş ve 1,5 g/L konsantrasyonu ve altındaki değerlere sahip 

akımlara göre sırasıyla %20, %28, %45 oranlarında düşük biyogaz verimi elde 
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edilmiştir. Amonyum miktarının 4 g/L’nin üzerine çıktığı durumlarda toksik etkinin 

oluştuğu belirtilmiştir.  

Yapılan başka bir çalışmada da nötr koşullarda gerçekleştirilen deneylerde, toplam 

azot konsantrasyonun 4,92 ve 5,77 g/L olduğu değerleri için biyogaz oluşma 

oranlarında sırası ile %39 ve %64’lük azalmalar görülmüştür (Angelidaki ve diğ. 

2005). Çalışmaların bütünü değerlendirildiğinde, atık özelliklerine göre değişiklik 

gösteren pH ve tuzluluk gibi parametrelerin etkisinde azot inhibisyon değerinin 

değişebildiği, fakat amonyum konsantrasyonu için genel sınırın 3 – 5 g/L NH3-N 

değerinin üzerinde olmamasıdır (Hansen ve diğ. 1997; Shijun ve diğ., 2005) .  

Bu çalışmada, ilk beslemede 2,91, 3,55, 4,24 ve 4,59 g/L olan reaktör içi TKN 

konsantrasyonları üçüncü periyod itibariyle 3,46, 3,85, 5,05 ve 5,20 g/L değerlerine 

ulaşmıştır. Bu periyod itibariyle maksimum %2 oranında değişim gösteren reaktör içi 

konsantrasyonlarının sabit değerlere ulaştığı söylenebilir. Şekil 4.7’te görüldüğü 

üzere, amonyak azotu ve TKN konsantrasyonları periyodlar boyunca paralellik 

göstermişlerdir. Sistemin dengeye henüz ulaşmadığı ilk üç dönemde, TKN 

konsantrasyonlarındaki kadar etkili olmayan fakat benzer yönlere sahip değişimler 

amonyak azotu değerlerinde de görülmüştür. Tavuk dışkısı ilavesi yapılmaksızın 

çalıştırılan reaktörden başlayarak sıraladığımızda, NH3-N / TKN oranı ilk periyodda 

%79, %72, %69 ve %65 iken son periyodda bu oranlar %72, %74, %65 ve %73 

olmuştur. Ham tavuk dışkısında %45 olan NH3-N / TKN oranının anaerobik 

çürütmede organik azotun hidroliz olarak %70 seviyelerine çıktığı tespit edilmiştir. 

Hidroliz sonucu artan yüksek amonyum ile birlikte pH’ya bağlı olarak serbest 

amonyak miktarı aratarak inhibisyona neden artacaktır. Serbest amonyak 

inhibisyonunun etkisi tüm reaktörlerde görülürken en yüksek TKN ve amonyum 

miktarına sahip %100 tavuk dışkısı ile beslenen reaktörde, artan amonyak miktarına 

paralel olarak, inhibisyonun etkisi daha büyük boyuttadır.  

Serbest amonyak iyonunun toksik etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, pH 7,4’te 

amonyak azotu miktarının 1500 – 3000 mg/L aralığında olması durumunda, serbest 

amonyak inhibisyonu gözlemlendiği belirtilmiştir. Sığır atığının serbest amonyak 

azotu içeriği etkilerinin incelendiği çalışmada, 2400 mg/L amonyum 

konsantrasyonuna kadar inhibisyon gözlemlenmemiş, metanojen bakterilerinin 

alıştırılmasıyla etki biyogaz üretiminin 5000 mg/L konsantrasyonda dahi olabileceği 

belirtilmiştir (Koster ve diğ., 1984). Serbest amonyak azotu miktarının, domuz 
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atıkları ile işletilen anaerobik çürütücüler üzerindeki etkisinin incelendiği çalışmada 

ise 150 mg/L inhibisyonun başladığı değer olarak saptanmıştır. 160 gün boyunca 

işletilen reaktörlerdeki serbest amonyak değeri 5 mg/L ila 600 mg/L arasında, 

periyodik olarak arttırılmıştır. pH değerleri 6 ila 8 arasında tutulmuş, amonyak azotu 

değerinin periyodik olarak arttırılabilmesini sağlayacak şekilde gerekli pH 

ayarlamaları yapılmıştır. Deney periyodu sonucunda, metanojen bakterilerinin tolere 

edebileceği maksimum serbest amonyak azotu miktarı 332 mg/L olarak saptanmıştır. 

Çalışma neticesinde, amonyak inhibisyonunun engellenmesi için pH’ın asit ilavesi 

ile değiştirilmesinin etkili olduğu bulunmuştur. Fakat, azot giderme yöntemleri ile 

toplam azotun gerekli seviyelere çekilmesinin, büyük ölçekli sistemler için ekonomik 

açıdan daha avantajlı olacağı ifade edilmiştir (Domnanıvich, 2005).   

Bu çalışmada, anaerobik reaktörler için inhibisyon riski oluşturan serbest amonyak 

azotunun değeri, amonyak azotu konsantrasyonu ve pH değerlerinin kullanılması ile 

teorik olarak hesaplanılmış ve Şekil 4.8’de gösterilmiştir. İlk periyod itibari ile 7,5 

seviyesinin üzerinde olan pH değerleri, tavuk dışkısının daha fazla oranda 

kullanıldığı reaktörlerde daha hızlı yükselmekle beraber %3,1 - %6,7 oranlarında 

artmıştır. pH ile benzer ivmede yükselen serbest amonyak azotu miktarı, üçüncü 

periyodun sonunda 196, 253, 458 ve 652 mg/L olarak ölçülmüştür. Dördüncü 

periyodun başında yapılan 6 N HCl titrasyonu ile pH nötr seviyelere çekilmiş ve 

serbest amonyak değeri 100mg/L’nin altına indirilmiştir. Bu periyodu takiben, 

sonrası periyodlarda da besleme esnasında serbest amonyak azotunun 100mg/L’nin 

üzerine çıkması pH ayarlamalarıyla kısıtlanmıştır. 

Anaerobik çürütücülerdeki metanojenik aktivite seviyesinin (metan oluşum 

oranının), azot konsantrasyonları ile karşılaştırılması, Çizelge 4.6’da farklı 

çalışmalarda kaydedilen değerler ile birlikte verilmiştir. 
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ġekil 4.7 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

miktarının araştırıldığı çalışmaların TKN ve amonyak azotu değerleri. 

 

ġekil 4.8 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

miktarının araştırıldığı çalışmaların pH ve serbest amonyak azotu 

değerleri. 
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Çizelge 4.6 : Anaerobik çürütücülerde inhibisyona neden olan amonyak miktarının 

araştırıldığı çalışmalar ile bu çalışmada saptanan limit değerleri.  

Kullanılan 

ürünler / 

atıklar 

Serbest 

amonyak 

azotu  

(mg /L) 

Amonyak 

azotu      

(mg /L) 

Toplam 

azot  

(mg/L) 

pH 

Metan üretim 

potansiyelindeki 

düĢüĢ (% ) 

Kaynak 

arıtma 

çamuru, 

tavuk atığı  

250 - - 7,60 100% 
Bujoczek ve 

diğ. (2000)  

arıtma 

çamuru, 

sentetik 

azot 

kaynağı 

- 

800, 

2000, 

3000, 

4000 

- 7,40 
%7, %20, %28, 

%45 

Shijun ve diğ. 

(2005) 

sentetik 

atıksu 
- - 

4090, 

5770 

7,3 

7,5 
%39, %64,  

Sung ve Liu 

(2003)  

domuz 

atığı 
- - 1100 < 7,80 0% < 

Hansen ve 

diğ. (1997) 

sentetik 

atıksu 
- - 4000 7,90 25% 

Rajagopal ve 

diğ (2013) 

sentetik 

atıksu 
- 2400< - 7,00 0% < 

Koster ve diğ. 

(1984) 

domuz 

atığı 
150, 332 - - 7,70 %0, %100 

Domnanıvich, 

(2005) 

büyükbaş 

hayvan 

atığı, tavuk 

atığı 

199, 253, 

307, 412 

2480, 
2680, 
3150, 
3560 

- 

7,84 

7,90 

8,11 

8,23 

%49, %51, %57, 

%75  
Bu çalışma 

büyükbaş 

hayvan 

atığı, tavuk 

atığı 

40, 49, 

40, 55 

2500, 
2850, 
3320, 
3830 

- 

7,26 

7,29 

7,19 

7,32 

%06, %18, %11, 

%31  
Bu çalışma 

Farklı atık karışımları ile beslenen reaktörlerin metan oluşum verimleri, ilk periyod 

itibari ile tavuk dışkısının maksimum oranda kullanılarak çalıştırılan reaktörden 

başlayarak sıraladığımızda 256, 201, 217 ve 144 m
3
/ton UKM’dir. pH ayarlamasının 

yapıldığı dördüncü periyodun başına kadar bu değerlerde sırası ile %75,0, %56,6, 

%50,6 ve %49,5 oranlarında metan oluşum veriminde düşüş gözlemlenmiştir. 

Sistem, nötr pH değerleri civarında çalıştırılmaya başlanıldığı periyod sonrasında 

daha fazla metan gazı üretmiş, fakat hiçbir reaktör ilk periyottaki verimliliğine 
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ulaşamamıştır. Son periyotta reaktörlerde gözlemlenen metan gazı miktarları 175, 

178, 177 ve 134 m
3
/ton KM olup, bu değerler ilk periyotta okunan değerlerin %31,5, 

%11,4, %18,6 ve %6,5 oranlarında altında kalmıştır. Tavuk dışkısı içermeyen 

reaktörde metan üretim potansiyeli başlangıç metan üretimine göre çok değişmediği, 

başlangıç koşullarına geri döndüğü, serbest amonyak inhibisyonunun tersinir olduğu 

gözlenmiştir. İçerdiğinin (substrat) %30 ve %70 oranını tavuk dışkısının oluşturduğu 

reaktörlerde, metan üretim potansiyelinin başlangıç metan üretimine göre %10 ila 

%20 arasında düştüğü gözlemlenmiştir. Serbest amonyak azotu miktarındaki düşüşe 

rağmen olan metan oluşum oranlarındaki negatif değişim, inhibisyonun metan 

bakterileri üzerindeki kalıcı, tersinir olmayan etkisini göstermektedir. Serbest 

amonyak seviyesindeki ani artışın, bakteriler için olumsuz koşullar yarattığı 

görülebilmektedir. Tavuk dışkısının maksimum (%100) oranda kullanılarak işletilen 

reaktör, %30’u aşkın oranda metan üretim potansiyelini kaybetmiştir. Bu reaktörde 

gözlenen inhibisyon şiddeti en yüksek seviyededir. Metan gazı üretimi ile serbest 

amonyak azotu ilişkini karşılaştıran grafik Şekil 4.9’da görülmektedir.   

 

ġekil 4.9 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

miktarının araştırıldığı çalışmaların serbest amonyak azotu ve oluşan 

metan değerleri. 
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Anaerobik koşullarda oluşan uçucu yağ asitleri ve CO2 gazı, alkalinitenin düşmesine 

neden olmaktadır. Hidroliz sonucunda oluşan uçucu yağ asitleri alkaliniteyi tüketir. 

Fakat, protein ve benzeri yapılardaki bazı organik moleküllerin parçalanması 

durumunda alkalinitenin artması gözlemlenebilir. Hidrolize edilen moleküller 

neticesinde oluşan / açığa çıkan serbest amonyak iyonları ve bikarbonat oluşumu, 

alkalinite miktarının artmasındaki temel sebeplerdir. Anaerobik çürütücüler 

içerisinde oluşan uçucu yağ asitleri ve tuzlar, alkalinite değerinin sabit kalabilmesine 

neden olmaktadır (Alvarez, 2003). Anaerobik reaktörlerin tamponlama kapasitesinin 

takibi için periyodik olarak ölçülen alkalinite değerlerinin değişim grafiği Şekil 

4.10’de gösterilmiştir. Alkalinite değerleri 7900 ile 19500 mg/L CaCO3 aralığında 

değişmektedir.  

 

ġekil 4.10 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

miktarının araştırıldığı çalışmaların alkalinite değerleri. 

Fosfor konsantrasyonu, azot ile benzerlik göstermekte, üçüncü periyod itibariyle 

minimum düzeyde değişkenlik göstermektedir. 1,32 – 1,99 g/L P2O5 aralığında 

başlayan değerler üçüncü periyod sonrasında 1,60 – 2, 51 g/L P2O5 aralığında 

sabitlenmiştir. %30 tavuk, %70 büyükbaş hayvan dışkısı kombinasyonu ile yapılan 

reaktörde, dördüncü periyod çıkış okuması haricinde yapılan tüm deneylerde son üç 

periyod değerleri maksimum %1,5 oranında farklılık göstermiştir. Bu değerler, 

literatürde belirtilen, büyükbaş hayvan atıkları için 0,6 – 1,8 g/L P2O5, tavuk atıkları 

için 2,0 – 4,1 g/L P2O5 değerleri içerisinde yer almaktadır (Dennis, Burke, 2001). 
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Deniz içerisine kurulmuş balık yetiştirme tesisi atıklarının tuzluluk oranlarının, 

anaerobik çürümeye etkisinin araştırıldığı çalışma, 3000 mg/L TKN, 10,2 g/L 

sodyum ve 1,0 g/L sülfat konsantrasyonlarına sahip atıklar kullanılarak yapılmıştır. 

Yapılan çalışmada, 35 ppt tuzluluğa sahip atıklar ile gerçekleştirilen çürütme 

işlemleri sonucunda, 17,5 ppt tuzluluğa sahip, benzer içerikteki atıklar ile 

gerçekleştirilenlerden 1,5 kat daha az biyobozunur madde bozunduğu ve oluşan 

biyogazın metan içeriğinin %60 oranının altında olduğu belirtilmektedir (Dickey, S., 

1992). Başka bir çalışma ise anaerobik çürütücü çamurlarının tolere edebileceği 

maksimum sodyum konsantrasyonunun tespiti için yapılmıştır. Besi elementi ve 

diğer tuzların asgari sınıra indirilirken, sentetik sodyum kaynağı ile farklı 

konsantrasyon değerlerinde çürütme çalışmaları yapılmıştır. Toplam sodyum miktarı 

için inhibasyon limitinin 5 – 6 g/L olduğu ifade edilmiştir (Feijoo ve diğ., 2001).  

Bu çalışmada, Reaktörlerin sahip oldukları iletkenlik değerleri Şekil 4.12’da 

gösterilmiştir. Tavuk dışkısının içerdiği iyon miktarı, büyükbaş hayvan dışkısına 

göre oldukça yüksek olup, son periyodda en yüksek değer 44,3 mS/cm (28,6 ppt), en 

düşük değer ise 26,9 mS/cm (16,5 ppt) olarak ölçülmüştür. Son periyodda iletkenlik 

miktarları ilk periyodda göre %34 artmıştır. Tuzluluk, tavuk atıkları için anaerobik 

çürütme işlemlerinde kısıtlayıcı olduğu gibi, kompostlaştırma işlemi sonunda, tek 

başına toprak şartlandırıcısı olarak kullanımına da engelleyen önemli bir 

parametredir.    

 

ġekil 4.11 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

miktarının araştırıldığı çalışmaların fosfor (P2O5) değerleri. 
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ġekil 4.12 :  Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

miktarının araştırıldığı çalışmaların iletkenlik değerleri. 

İşletilen son periyodun ardından yapılan ağır metal tayini, sistemde inhibasyona yol 

açabilecek metallerin tespiti için önemli bir adım olmuştur. Ahring ve Westermann 

(1983), eser elementlerin anaerobik çürütücüler için toksisite limitlerini saptamak 

adına çalışmalar yapmıştır. Çalışmada, anaerobik çürütücülerde eksikliğinden veya 

fazlalığından ötürü en çok problem yaratan ve dikkat edilmesi gereken eser 

elementlerin Cu, Cd ve Ni olduğunu belirtmektedir. Üç ayrı anaerobik reaktörde 

yapılan deneylerde, ağır metal konsantrasyonları kademeyle arttırılmış ve toksik 

etkinin görülmeye başladığı ana kadar çürütücüler işletilmiştir. Cu, Cd ve Ni 

konsantrasyonları 100mg/L’ye çıkarıldığında, Cu ve Ni ilavesi yapılan reaktörlerde 

uçucu yağ asidi konsantrasyonlarında sırası ile %172 ve %36 oranlarında artış 

olmuştur, Cd ilavesi yapılan reaktörün uçucu yağ asidi konsantrasyonunda her hangi 

bir değişiklik gözlemlenmemiştir. Eser element konsantrasyonları 200 mg/L’ye 

çıkarıldığında, Cu, Cd ve Ni ile işletilen reaktörlerin uçucu yağ asidi 

konsantrasyonlarında sırası ile %97, %42 ve %495 oranlarında artış olduğu, ayrıca 

pH seviyesinin ortalama %0,9 oranında düş gözlemlenmiştir. Cu, Cd ve Ni 

konsantrasyonları 300mg/L’ye çıkarıldığında, uçucu yağ asidi oranlarda benzer 

şekilde %25 oranında artışın olduğu ve pH seviyesinin tüm reaktörler için ortalama 

%1,1 oranında düştüğü gözlemlenmiştir. Son olarak 400mg/L konsantrasyonlarda 

işletilen reaktörlerde, uçucu yağ asitleri miktarında artış gözlemlenmemiş ve 

inhibasyon limiti olarak bu değer not edilmiştir.  
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Bu çalışmada, yapılan ağır metal tayini reaktörler içerisinde Cd ve Ni eksikliğini 

göstermektedir. Bu eksikliğin, biyogaz oluşum potansiyeline etkisinin olduğu 

söylenebilir. Reaktörlerdeki Cu konsantrasyonu ise, anaerobik reaksiyonlar için 

optimum seviye aralığındadır. 

Çizelge 4.7’de belirtilen değerler, işletilen son periyodun ardından yapılan ağır metal 

tayini sonuçlarıdır. Çizelge 4.8’de belirtilen, sığır ve tavuk atıklarının sahip oldukları 

eser elementi miktarları ile karşılaştırıldıklarında, reaktörlerde bulunan Ca, Mg, Se 

ve Cr iyonları miktarının ortalamaya göre düşük, Fe ve Zn iyonları miktarının 

ortalama değerlere sahip, Na ve Cu iyonları miktarının ise ortalamadan yüksek 

olduğu görülmektedir. Zn ve Cu haricindeki iyonların reaktör içerisindeki miktarları 

maksimum %12 oranında farklılık gösterirken, bu iki iyonun miktarları, tavuk 

atığının fazla kullanıldığı reaktörlerde daha fazladır. Yalnız tavuk atığı ile beslenen 

reaktör ile yalnız büyükbaş hayvan atığı ile beslenen reaktör arasında bu iki iyon için 

konsantrasyon farklı %64’tür. Çizelge 4.9, Çizelge 4.10 ve Çizelge 4.11, anaerobik 

çürütücülerde olması gereken temel eser element miktarlarını ifade etmektedir. Geniş 

konsantrasyon aralıklarının verildiği çizelgeler, farklı konsantrasyonlarda da yüksek 

verim alınabilineceğini, farklı reaktör içi koşulların farklı limit değerlerine sahip 

olabileceği göstermektedir. 
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Çizelge 4.7 : Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı 

miktarının araştırıldığı çalışmaların son periyotlarının ağır metal 

değerleri. 

Ağır 

metaller 

% 0 tavuk 

ilaveli (R1) 

% 30 tavuk 

ilaveli (R2) 

% 70 tavuk 

ilaveli (R3) 

% 100 tavuk 

ilaveli (R4) 

mg / kg KM 

Hg - - - - 

Pd - - - - 

Cd - - - - 

Zn 119,7 192,3 285,4 329,6 

Ni - - - - 

Cu 263,2 257,4 498,5 728,2 

K 13500 15200 17899 22100 

Mn 70,1 75,3 100,3 100,9 

Cr - - - - 

Fe 298,7 313,2 331,2 340,8 

Se - - - - 

Ca 8092 8002 7989 7873 

Mg 2270 2321 2499 2506 

Na 2251 2431 2489 2562 
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Çizelge 4.8 : Sığır ve tavuk atıklarının eser element içerikleri (Capar ve diğ. 1978). 

Eser 

element 

Sığır Tavuk 
Arıtma 

çamuru 

ham 

atık 

altlıklı 

atık 

(düşük 

oranda 

altlık) 

altlıklı 

atık 

(yüksek 

oranda 

altlık) 

ham 

atık 

altlıklı 

atık 

(düşük 

oranda 

altlık) 

altlıklı 

atık 

(yüksek 

oranda 

altlık) 

ham atık 

% (kuru ağırlık) 

Ca 1,62 2,03 2,16 5,49 4,88 9,42 3,62 

Mg 0,68 0,46 0,42 0,53 0,26 0,46 0,6 

Fe 0,13 0,22 0,51 0,18 0,07 0,18 3,06 

Na 0,07 0,69 0,91 0,53 0,21 0,57 0,44 

mg/kg  

Zn 90 115 86 328 115 158 2132 

B 25 - - 53 - - - 

Mn 163 117 161 419 166 242 194 

Cu 27 24 21 437 30 20 1346 

Se 0,58 0,35 0,32 1,47 0,38 0,66 3,1 

Cr 2,83 20 31 9 6 4,9 1441 
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Çizelge 4.9 : Anaerobik çürütücüler için Co ve Zn iz elementlerinin optimum 

konsantrasyon miktarları ve kullanım biçimleri. 

Ġz 

Element 

Ġz Element 

Tuzu 
Konsantrasyon Birimi 

Besleme 

ġekli 
Açıklama Kaynak 

Co 

CoCl26H2O 

2000 mg/L 
Besleme 

çözeltisine 

20 g TCOD 

için 1 ml iz 

element 

çözeltisi 

Angelidaki 

I, 1990 

10 mg/L 
Besleme 

çözeltisine 
  

Espinosa A, 

1995 

0,3-10 mg/L 
Besleme 

çözeltisine 

50 g/L COD 

için 
Weiland, P. 

1991 

0,05-2 mg/L 
Besleme 

çözeltisine 

10 g/L COD 

için 
Weiland, P. 

1991 

0,003 
mg/ g 

Asetat 

Besleme 

çözeltisine / 

reaktör 

içerisine 

  
Speece, 

R.E., 1996 

CoCl2 0,1 

mg/L 

reaktör 

hacmi 

Reaktör 

İçerisine 

VFA 

yükselmesi 

durumunda 

Speece, 

R.E., 1996 

Zn ZnCl2 

50 mg/L 
Besleme 

çözeltisine 

20 g TCOD 

için 1 ml iz 

element 

çözeltisi 

Angelidaki 

I, 1990 

0,02 
mg /g 

Asetat 

Besleme 

çözeltisine / 

reaktör 

içerisine 

  
Speece, 

R.E., 1996 
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Çizelge 4.10 : Anaerobik çürütücüler için Mo ve Ni iz elementlerinin optimum 

konsantrasyon miktarları ve kullanım biçimleri. 

Ġz 

Element 

Ġz 

Element 

Tuzu 

Konsantrasyon Birimi 
Besleme 

ġekli 
Açıklama Kaynak 

Mo 
(NH4)Mo7

O246H2O 

50 mg/L 
Besleme 

çözeltisine 

20 g 

TCOD 

için 1 ml 

iz element 

çözeltisi 

Angelidaki I, 

1990 

0,2 mg/L 
Besleme 

çözeltisine 
  

Espinosa A, 

1995 

0,05-0,2 mg/L 
Besleme 

çözeltisine 

50 g/L 

COD için 
Weiland, P. 

1991 

0,01-0,05 mg/L 
Besleme 

çözeltisine 

10 g/L 

COD için 
Weiland, P. 

1991 

Ni NiCl26H2O 

142 mg/L 
Besleme 

çözeltisine 

20 g 

TCOD 

için 1 ml 

iz element 

çözeltisi 

Angelidaki I, 

1990 

15 mg/L 
Besleme 

çözeltisine 
  

Espinosa A, 

1995 

0,3-15 mg/L 
Besleme 

çözeltisine 

50 g/L 

COD için 
Weiland, P. 

1991 

0,05-3 mg/L 
Besleme 

çözeltisine 

10 g/L 

COD için 
Weiland, P. 

1991 

0,004 mg/gAsetat 

Besleme 

çözeltisine / 

reaktör 

içerisine 

  
Speece, R.E., 

1996 

0,1 

mg/ L 

reaktör 

hacmi 

Reaktör 

İçerisine 

VFA 

yükselmes

i 

durumund

a 

Speece, R.E., 

1996 
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Çizelge 4.11 : Anaerobik çürütücüler için Fe
2+

  iz elementinin optimum 

konsantrasyon miktarı ve kullanım biçimi. 

Ġz 

Element 

Ġz 

Element 

Tuzu 

Konsantrasyon Birimi 
Besleme 

ġekli 
Açıklama Kaynak 

Fe
2+

   

100 mg/L 
Besleme 

çözeltisine 
  

Espinosa A, 

1995 

3-100 mg/L 
Besleme 

çözeltisine 

50 g/L 

COD için 
Weiland, P. 

1991 

0,5-20 mg/L 
Besleme 

çözeltisine 

10 g/L 

COD için 
Weiland, P. 

1991 

0,023 
g/g 

Asetat 

Besleme 

çözeltisine / 

reaktör 

içerisine 

  
Speece, R.E., 

1996 

1 

mg/L 

reaktör 

hacmi 

Reaktör 

İçerisine 

VFA 

yükselmesi 

durumunda 

Speece, R.E., 

1996 
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5. DEĞERLENDĠRME VE ÖNERĠLER 

Çiftlik kaynaklı oluşan atıkların birlikte çürütülmesinin araştırıldığı çalışmalarda, 

hayvan çiftliği ve kesimhaneyi içeren tam entegre bir tesiste oluşan tüm organik 

atıkların birlikte anaerobik çürütülebilirlik verimlerini incelenmiştir ve biyogaz 

üretim potansiyelleri açısından aşağıda belirtilen önemli sonuçlara ulaşılmıştır. 

 Sığır atığının biyogaz tesisine taşıma maliyetini düşürmek amaçlı yapılan 

susuzlaştırma işleminin metan oluşum potansiyelini (229 m
3
 CH4/ton 

UKMeklenen) artırdığı gözlenmiştir. Bu nedenle biyogaz tesisine uzak 

mesafelerde olan sığır atıkları da susuzlaştırma ile hacmi azaltılarak 

ekonomik bir şekilde taşınabilecektir. 

 Sap-saman karışımının kullanıldığı altlık malzeminin, büyükbaş hayvan 

atıkları ile kullanıldığında, metan oluşum potansiyelini %12 ila %17 değerleri 

arasında arttırdığı gözlenmiştir. C/N oranı düşük olan büyükbaş hayvan 

atıklarının karbon içeriği fazla bitkisel ürünler ile birlikte çürütülmesi, düşük 

C/N oranından kaynaklanacak serbest amonyak inhibisyonunu önlemesi 

açısından önemli bir üstünlüktür.  

 Atıkların taze veya bayat olarak çürütülmesinin, metan oluşum potansiyeline 

etkisinin incelenmesi için yapılan çalışmada, taze çiftlik atıkları (günlük) ile 

hazırlanan kombinasyonların, aynı tür ve miktarda bayat olarak kullanılan 

atıklar (yaklaşık 14 - 28 gün bekletilmiş) ile kurulan kombinasyonlara göre 

eklenen UKM miktarı başına %17 - %11 oranlarında daha fazla metan 

oluşturduğu tespit edilmiştir. Bayat atığın bekleme sürecinde metabolik 

reaksiyonların devam etmesi ile metan potansiyelindeki bu düşüş 

gözlenmiştir. Buna rağmen metan potansiyelindeki düşüş oranının çok fazla 

olmadığı düşünülmektedir. Bunun nedeni olarak yaz aylarında çiftlik 

atıklarının hızlı kuruması, kış aylarında ise ortam şartlarının mezofilik 

bakteriler için uygun sıcaklık değerlerine ulaşmaması gösterilebilir.  

 Eser elementlerin metan oluşum potansiyeline etkisinin incelendiği 

çalışmada, bayat çiftlik atıkları kullanılarak kurulan kombinasyonun, eser 
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element miktarının, kullanılan asit ve alkali stok çözeltisi ile anaerobik 

mikroorganizmalar için uygun seviyelere ulaşması sağlanmıştır. Eser 

elementlerin ilavesi, aynı içerik ile kurulan kombinasyondan ortalama olarak 

%6,5 oranında daha yüksek verim elde edilmesini sağlamıştır. Eser 

elementin, mikrobiyal faaliyetler için önemli olduğu bilinmektedir ve bu 

çalışmada, atıkların sahip oldukları eser element miktarının, gerekli seviyeye 

göre ciddi oranlarda düşük olmadığı görülmüştür. 

Optimum çürütücü koşulları için kullanılabilecek azami tavuk dışkısı miktarının 

araştırıldığı çalışmalarda biyogaz üretim potansiyelleri açısından aşağıda belirtilen 

önemli sonuçlara ulaşılmıştır. 

 Reaktör içi TKN konsantrasyonları üçüncü periyotta dengeye ulaşmış olup, 

tavuk dışkısının eklenmediği reaktörden başlayarak sıraladığımızda, 3,46, 

3,85, 5,05 ve 5,20 g/L değerleri gözlenmiştir. Kullanılan ham atıkların NH3-N 

/ TKN oranı ortalama olarak %45 iken, çürütme sonrası bu oran tüm 

reaktörler için %65 - %80 aralığında değişmiştir. Organik azotun 

parçalanması sonucunda artan amonyak azotu miktarı, serbest amonyak azotu 

konsantrasyonunu dördüncü periyod itibariyle 196, 253, 307 ve 412 mg/L 

değerlerine ulaştırmıştır. pH değerlerinin 7,84 – 8,23 aralığına ulaştığı 

dördüncü periyod ve sonrasında pH nötr seviyelere çekilmiş ve tüm 

reaktörlerdeki serbest amanyak azotu miktarı 100 mg/L’nin altına 

indirilmiştir. Dördüncü periyotta, ilk periyoda gore %75,0, %56,6, %50,6 ve 

%49,5 oranlarında düşük olan metan oluşum verimleri, serbest amonyak 

azotu miktarının düşürülmesi ile ilk periyotta okunan değerlerin %31,5, 

%11,4, %18,6 ve %6,5 oranlarında altında kalmıştır. Tavuk dışkısı içermeyen 

reaktörde metan üretim potansiyeli başlangıç metan üretimine göre çok 

değişmediği, başlangıç koşullarına geri döndüğü, serbest amonyak 

inhibisyonunun tersinir olduğu gözlenmiştir. İçeriğinin (substrat) %30 ve 

%70 oranını tavuk dışkısının oluşturduğu reaktörlerde, metan üretim 

potansiyelinin başlangıç metan üretimine göre %10 ila %20 arasında düştüğü, 

beşinci ve altıncı periyodlarda metan üretim potansiyellerinin %1 ila %5 arası 

oranlarında değişiklik göstererek tüm periyodlar için sabit değerlere ulaştığı 

gözlemlenmiştir. Serbest amonyak azotu miktarındaki düşüşe rağmen olan 

metan oluşum oranlarındaki negatif değişim, metan bakterileri üzerindeki 
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etkinin tersinir olarak kabul edilmesine karşın, mikroorganizma aktivitesinde 

düşüşün olduğunu göstermektedir. Serbest amonyak seviyesindeki ani artışın, 

bakteriler için olumsuz koşullar yarattığı görülebilmektedir. Tavuk dışkısının 

maksimum (%100) oranda kullanılarak işletilen reaktör, %30’u aşkın oranda 

metan üretim potansiyelini kaybetmiştir. Bu reaktörde gözlenen inhibisyon 

şiddeti en yüksek seviyededir.  

 Reaktörlerin metan üretim potansiyellerinin, serbest amonyak azotu 

miktarının inhibisyona yol açmayacağı seviyelere düşürülmesine rağmen 

tavuk atığının fazla kullanıldığı reaktörlerde ilk seviyelere yükselmemesi, 

tavuk atığının tuzlu (iletkenliği yüksek) yapısından kaynaklanmaktadır. 

Tamamen tavuk atığı ile işletilen reaktörün 44,3 mS/cm (28,6 ppt) olan 

iletkenlik değerleri, tavuk atığının içerdiği iyon miktarının seyreltilmesi 

gerektiğini göstermektedir.  

 Reaktörlerde bulunan Ca, Mg, Se ve Cr iyonları miktarının ortalamaya göre 

düşük, Fe ve Zn iyonları miktarının ortalama değerlere sahip, Na ve Cu 

iyonları miktarının ise ortalamadan yüksek olduğu görülmektedir. İçerdiği 

eser element miktarı bakımından standart atıklar ile örtüşmeyen çiftlik 

atıkları, eser element takviyesi ile daha yüksek metan üretim verimlerine 

ulaştırılabilir.  
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