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Biyogaz tipik olarak, oksijensiz (anaerobik) bir ortamda organik malzemelerden
üretilen farklı gazların bir karışımını ifade eder. Elde edilen biyogaz, ağırlıklı olarak
yenilenebilir elektrik ve ısı üretiminde kullanılmaktadır.Biyogaz esas olarak bir metan
(CH4) (% 50-75) ve karbondioksit (CO2) (% 25-45) karışımından oluşur ve az miktarda
hidrojen sülfür (H2S) (% 0,1-5,5) içerebilir. , nem / su (% 2-7) ve siloksanlar. Gaz,
anaerobik bir sindirim sürecinin bir sonucudur: "Mikro organizmaların, oksijensiz bir
ortamda organik materyali metabolize ederek metan üretimiyle sonuçlanan enerji
türettiği ve büyüdüğü bir süreçtir."

Biyogaz’ın Tanımı

Kaynak: Şahsi fotoğraf



İyi bir anaerobik sindirim süreci, biyokütle girdileri karbonhidratlar, proteinler, yağlar,
selüloz ve hemiselülozlar içermelidir. Nihai gaz verimi, karbonhidrat, protein ve yağ
içeriğine bağlıdır (Biyogaz üretiminin ekonomik ve kurumsal yönleri, 2012). Biyogaz,
çevre dostu bir enerji kaynağı olarak bilinir çünkü aynı anda iki önemli çevre sorununu
hafifletir:
1. Her gün tehlikeli seviyelerde metan gazı salan küresel atık salgını,
2. Küresel enerji talebini karşılamak için fosil yakıt enerjisine güvenme.

Biyogaz’ın Tanımı

Kaynak: wikipedia



Biyokütle, biyogaz gibi diğer yararlı enerji türlerine dönüştürülebilir. Hem tarımsal
hem de endüstriyel üretimden elde edilen organik maddeler, tarımsal biyogaz üretimi
için kullanılabilir. Biyogaz üretiminde kullanılan tarımsal kökenli başlıca substratlar
arasında hayvan gübresi, enerji mahsulleri ve bitki ıslahından kaynaklanan atıklar
bulunurken, endüstriyel substratlar gıda, süt ürünleri, şeker ve et üretiminden
kaynaklanan atıkları içerir.
Böylelikle hem hayvansal hem de bitkisel üretimden elde edilen tüm tarım
ürünlerinden biyogaz elde edilebilir. Biyogaz hemen hemen her tarımsal malzemeden
üretilebilir ve bu malzeme (substrat), belirli bir miktarda metan üretme potansiyeli
olan çeşitli enerji değerlerine sahiptir.

Biyogaz Kaynakları

Kaynak: şahsi fotoğraf



Organik materyalden biyogaz elde etmek için anaerobik sindirim tekniği tüm dünyada
uygulanmaktadır. Örneğin, birçok gelişmekte olan ülkede insanlar dışkı, idrar ve
mutfak atıklarıyla çalışan kendi küçük ölçekli biyogaz tesislerine sahiptir. Elde edilen
biyogaz mutfak için kullanılır. Teknolojik olarak daha gelişmiş ülkelerde, biyogaz
üretimi daha geniş ölçekte kullanılmaktadır. Bu ülkelerde biyogaz üretimi ve kullanımı,
fosil yakıtlara daha az bağımlı hale gelmenin bir yolu olarak görülmektedir. Diğer bir
neden de biyogaz üretiminin doğrudan biyogaz kullanımı için metan (karbondioksitten
21 kat daha fazla zararlı sera gazı) yakalayarak daha az sera gazı emisyonuna yol
açabilmesidir. Dolaylı bir etki, diğer çevre dostu olmayan enerji kaynaklarından
kaçınılmasıdır (birinci nedene bağlı olarak).

Anaerobik sindirim - organik bileşiklerin (karbonhidratlar, proteinler, yağlar) anaerobik
mikroorganizmalar tarafından metan ve karbondioksite dönüştürüldüğü, oksijen
yokluğunda meydana gelen mikrobiyolojik bir süreçtir. "Metan fermantasyonu" adı,
bu sürecin özü bilinmeden önce verildi ve yanıltıcı olabilir. Aslında, oksijen yokluğunda
meydana gelen bir dizi biyokimyasal değişikliktir, dolayısıyla “anaerobik sindirim” adı
da kullanılmaktadır.

Anaerobik Sindirim, Süreç



Organik bileşiklerin fermantasyon gazına dönüştürülmesinde üç grup 
mikroorganizma yer alır:

1. İşlemin ilk iki aşamasından sorumlu bakteriler, organik bileşikleri hidrolize eden bakterilerdir.
Bu mikroorganizmalar için optimum koşullar, yaklaşık pH'dır. 6 ve yakl. 30 °C.

2. Asetat bakterileri - asetat üretiminden sorumludur.
3. Metanojenik bakteriler - mutlak anaeroblar grubu arasındadır.0,01 mg / dm3 oksijen bile

varsa inhibe olurlar, organik asitlerin konsantrasyonu artar ve ortamın pH'ı düşer. Çok
çeşitlidirler ve belirli substratların kullanımına özeldirler. Optimum metanojenez sıcaklığı 35-
45 ° C ve pH 7'dir.

Anaerobik Sindirim, Süreç

Kaynak: powerpoint fotoğraflar



Biyogaz üretim süreci birkaç aşamaya ayrılabilir. İlk adımda, hidrolizde, girdi
malzemesinin bileşikleri (örneğin karbonhidratlar, proteinler, yağlar) basit organik
bileşiklere (örneğin amino asitler, şeker, yağ asitleri) ayrıştırılır. Bu sürece katılan
bakteriler, materyali biyokimyasal reaksiyonlarla parçalayan enzimler salgılar. Daha
sonra oluşan ara ürünler, asidojenez adı verilen asidojenik bakteriler tarafından yağ
asitlerine (asetik asit, propiyonik asit ve bütirik asit), karbondioksit ve hidrojene ayrılır.
Ayrıca az miktarda laktik asit ve alkol de oluşturulur. Bir sonraki aşama olan
asetogenezde, bu ürünler bakteriler tarafından biyogaz oluşumundan önceki
maddelere (asetik asit, hidrojen ve karbondioksit) dönüştürülür. Çok yüksek hidrojen
içeriği asetik asit bakterileri için zararlı olduğundan, metanojenik bakterilerle işbirliği
yapmaları gerekir. Metan üretimi sırasında hidrojen tüketerek asetik asit bakterileri
için yeterli yaşam koşulları sağlarlar. Bir sonraki aşamada, biyogaz üretiminin son
aşaması olan metanojenez, asetogenez ürünlerinden metan üretilir.

Anaerobik Sindirim, Süreç



Karmaşık Organik Bileşikler 
(proteinler, yağlar, karbonhidratlar) 

Basit Organik Bileşikler
(amino asitler, yağ asitleri, şekerler)

Düşük Organik Asitler
(propiyonik asit, bütirik asit)

Diğer Organik Asitler 
(laktik asit, alkoller vb.) 

Asetik Asit Su ve Karbondioksit

BİYOGAZ
Metan + Karbondioksit

Hidroliz

Asit Oluşumu

Asetik Asit Oluşumu

Metan Oluşumu



Biyogaz, elektrik, termal enerji veya her ikisini aynı anda üretmek için kullanılabilir. 
Pratikte, en yaygın sistemler elektrik ve termal enerji üretmek için üretilen biyogazı 
kullanır. Böyle bir sisteme CHP (Birleşik Isı ve Güç) sistemi denir. Elektrik ve termal 
enerji üretmek için CHP ünitesi adı verilen bir cihaz kurmak gerekir. Biyogaz tesisinin 
büyüklüğüne bağlı olarak entegre bir jeneratör ile metan yanması için uyarlanmış 
yanmalı bir motordur. İçten yanmalı motorda üretilen ısı, termal enerji kaynağı olarak 
kullanılmaktadır. Biyogaz kullanmanın daha az yaygın bir yolu, onu ısıtma amacıyla 
yakmaktır. Böyle bir biyogaz tesisinde, biyogazı termal enerjiye dönüştüren cihaz, 
metan yakmak için uygun şekilde modifiye edilmiş bir gaz fırınıdır. Her tarımsal 
biyogaz tesisi birkaç temel unsurdan oluşur. Biyogaz tesislerine yerleştirilen ek 
elemanlar, kullanımlarına ve güçlerine bağlıdır. 

Biyolojik Çürütücüler

Kaynak: şahsi fotoğraf



Her biyogaz tesisinin temel unsurları şunlardır:
1. Substrat depolama alanı - her biyogaz tesisi bir depolama alanı ile donatılmalıdır.

Depolama sahası, sabit bir biyogaz üretim hacmini korumak için gereklidir.
Depolama yerinin kapasitesi, günde üretilen alt tabakanın hacminin 0,5 - 2 katı
olmalıdır. Sıvı alt tabakalar için bir depolama tankı, beton, çelik veya plastik gibi farklı
malzemelerden yapılabilir. Tankı yapmak için kullanılan malzeme depolanan
malzemeye bağlıdır.Yer altı ve yer üstü tankları vardır. Sıvı ve yarı sıvı substrat
depolama tankları hermetik olmalı ve substratın üretimine göre yeterince büyük
olmalıdır. Bitki substratı depolama tankı, sızıntı suyunun toprağa girmesini önlemek
için uygun bir sızıntı suyu boşaltma tesisatı ile donatılmalıdır. Alt tabakanın
kurumasını veya yağmur suyunun tankın içine girmesini önlemek için bu tank sıkıca
kapatılmalıdır.

2. Substratı tanktan reaktöre taşıyan cihaz - biyogaz üretiminin sabit, uygun bir
seviyede olmasını sağlamak için, çürütücüye yeterli kalitede sürekli bir substrat
tedariki sağlamak gerekir. Substrat tipine bağlı olarak, pompa (sıvı substrat, örn. Sıvı
gübre), vidalı konveyörler (yarı sıvı substrat) ve çürütücüler tarafından yerleştirilen,
kapasite başına yeterli substrat miktarı ile doldurulmaya izin veren huniler
kullanmak mümkündür bir gün.

Biyolojik Çürütücüler



3. Çürütücüler (fermentasyon odası, biyoreaktör) - metan fermantasyon işleminin
gerçekleştiği biyogaz tesisinin en önemli unsuru. Tüm yatırımın etkinliği, çürütücünün
asarımının doğruluğuna ve düzgün yapısına bağlıdır. Çütürücünün duvarları, sıvı ve
gazların sızmasını önlemek için sızdırmaz hale getirilmelidir. En aza indirilmiş ısı
kaybını sağlayan iyi yalıtım da gereklidir. Yalıtım ne kadar iyi olursa, dış sıcaklığa
bağımlılık o kadar az olur. Fermantasyon odası, iç kısmın incelenmesine ve olası
onarımlara izin veren bir ambar ağzı olmalıdır. Kullanılan teknolojiye bağlı olarak,
biyogaz tesisi bir veya daha fazla oda ile donatılabilir. Fermantasyon odaları yatay veya
dikey olabilir, çelik, beton veya plastikten yapılabilir. Gerekli fermantasyon sıcaklığını
elde etmek ve sabit bir seviyede tutmak için haznenin içeriği karıştırmak için bir cihaz
(karıştırıcı veya başka bir karıştırma sistemi) ve bir ısıtma sistemi ile donatılması
gerekir. Fermente kütle biyoreaktörden genellikle bir taşma borusunda boşaltılır.

Biyolojik Çürütücüler



4. Karıştırma sistemleri - hamur fermentasyonunun tankta karıştırılması, biyogaz
üretim sürecinin önemli bir parçasıdır. 3 tip karıştırıcı vardır: pnömatik, hidrolik ve
mekanik. Biyogaz tesislerinin çoğunda mekanik karıştırıcılar kullanılmaktadır. Mekanik
karıştırıcılar çapraz, yatay ve dikey olmak üzere 3 gruba ayrılabilir. En yaygın olanı 2-3
diyagonal veya yatay karıştırıcı sistemidir. Dikey (merkezi) karıştırıcılar yalnızca sabit,
güçlendirilmiş tavanı olan bir tank durumunda kullanılabilir. Eksik karıştırma,
fermantasyonun bozulmasına ve köpük oluşumuna neden olabilir.

5. Gaz tutucusu - gaz şebekesinde gerekli basınçta çalışan ayrı bir biyogaz depolama
tankı. Tankta biriken biyogaz, enerji talebi ortaya çıkana kadar depolanır. Biyogaz
tutucu, üretilen biyogaz miktarı arttıkça büyürken büyüyen esnek bir balon formuna
sahiptir. Tank, doğrudan reaktörün üzerine yerleştirilebilir veya yatay bir reaktör
olması durumunda, reaktörün yanına yerleştirilebilir. Bu durumda tank, tankın güvenli
çalışmasını sağlayacak şekilde uygun bir binaya yerleştirilmelidir. Depodaki aşırı basınç
artışını önlemek için her tanka bir emniyet valfi takılmıştır. İzin verilen basınç aşılırsa,
valf fazla biyogazı dışarıya bırakır.

Biyolojik Çürütücüler



6. Biyogaz arıtma cihazı - kullanımdan önce biyogaz saflaştırma, tesisatların ve 
ekipmanların korozyonunu önlediği ve çevre koruma yönetmelikleri gereği zorunlu 
olduğu için önemlidir.

7. Fermantasyon artıkları depolama tankı - değerli bir gübre olan fermente substratın 
depolanmasına izin veren ve sıvı formda veya pazar ihtiyaçlarına cevap vermek için 
kompost yapmak için kullanılabilen ayrı, harici bir tank.

Biyolojik Çürütücüler

Kaynak: phys.org



Giriş substratlarında bulunan N ve diğer tüm mineral elementlerin çoğu biyogaz
sindirimlerinde kalır. Bunlar fosfor, potasyum ve kalsiyum gibi temel bitki besinlerini
içerir. Organik gübreden nitrojen, potasyum ve fosfor besinleri için uygun inorganik
ikameler varken protein, selüloz, lignin gibi diğer maddelerin yapay ikamesi yoktur.
Bunların tümü erozyonu önlerken toprağın geçirgenliğini ve higroskopikliğini
artırmaya katkıda bulunur. ve genel olarak tarım koşullarının iyileştirilmesi. Organik
maddeler aynı zamanda toprak besinlerini bitkiler tarafından kolaylıkla dahil
edilebilecek bir forma dönüştürmekle sorumlu mikroorganizmaların gelişmesinin
temelini oluşturur.

Bu nedenle, biyogazlı sindirim maddelerinin organik gübre olarak kullanılması yaygın
bir uygulamadır ve bu aynı zamanda hem mineral gübre hem de sindirim
maddelerinin potansiyel olarak imhası için maliyet tasarrufu sağlar. Biyogazlı sindirim
maddelerinin mineral gübreye kıyasla iyi gübreleme değeri, çeşitli çalışmalarda
doğrulanmıştır. Ayrıca, organik maddede kalan karbon, özellikle marjinal topraklarda
değerli olan toprak organik maddesini korumaya ve hatta artırmaya yardımcı olur.

Biyogaz Üreten Atıklar



Organik içeriğinin parçalarının ayrışması ve parçalanması nedeniyle, çürütülmüş
çamur, toprak çözeltisine kolayca giren hızlı etkili besinler sağlar ve böylece bitkiler
tarafından hemen kullanılabilir hale gelir.

Çamurda bulunan hümik madde ve hümik asitler, daha hızlı bir nemlendirmeye
katkıda bulunur, bu da erozyon oranını düşürürken besin kaynağı, higroskopiklik vb.

Sindirilmiş çamurun yüksek amonyum içeriği, önemli miktarlarda daha fazla suda
çözünür nitrat ve nitrit (gübre, kompost) içeren gübrelere kıyasla nitrojen arınma
oranını azaltmaya yardımcı olur.

Biyogaz Üreten Atıklar

Kaynak: wikimedia.org



Mahsul verimlerinin genellikle sindirilmiş çamurla gübrelemeyi takiben daha yüksek
olduğu kabul edilmektedir. Patates, turp, havuç, lahana, soğan, sarımsak vb. Gibi
sebze mahsullerinin çoğu ve birçok meyve türü (portakal, elma, guav, mango vb.),
Şeker kamışı, pirinç ve hint keneviri çamura olumlu tepki veriyor gibi görünmektedir.
döllenme. Buna karşın buğday, yağlı tohum, pamuk ve bakra gibi mahsuller daha az
olumlu tepki veriyor. Çamur, meralar ve çayırlar için iyi bir gübredir. Mevcut veriler çok
çeşitlidir, çünkü gübreleme etkisi sadece bitkiye özgü değildir, aynı zamanda iklime ve
toprak tipine de bağlıdır. Kurak ve yarı kurak iklimlerde toprak verimliliği, toprak türü
ve gübrelerin (özellikle N-gübrelerin) etkisi arasındaki karşılıklılık derecesi konusunda
bilgi hâlâ büyük ölçüde eksiktir. Bu nedenle bugüne kadar kesin bir bilgi
sunulamamaktadır. Aynı nedenle, biyogaz çamuru ile kimyasal gübrelerin maliyetinin
ekonomik bir karşılaştırmasını yapmak da mümkün değildir. Söylenebilecek
tartışmasız tek gerçek, biyogaz çamurunun ekolojik açıdan daha iyi olduğudur.

Biyogaz Üreten Atıklar



Biyogaz üretimi için hammaddeyi oluşturan biyokütle, üç temel organik bileşik 
grubundan oluşur: karbonhidratlar, proteinler ve yağlar. Ek olarak, fermantasyondan 
sorumlu mikroorganizmaların büyümesi, çözünür potasyum, sodyum, demir, 
magnezyum, kalsiyum ve eser element formlarının varlığında meydana gelir. Biyogazın 
çoğu, yağların ayrışmasından elde edilebilir. 

Biyogazın Enerji İçeriği

Substrat Biyogaz üretimi 
dm3/kg Metan içeriği [%] CO2 içeriği [%]

Karbonhidratlar 790 50 50

Yağlar 1250 68 32

Proteinler 700 71 29



Biyogaz üretiminde ilgili parametreler şunlardır:
• Kuru kütle içeriği (d.m.) [%]
• Organik kuru kütle içeriği (o.d.m.) [% d.m.]
• CH4 verimliliği [m3 / kg o.d.m.]

Biyogazın Enerji İçeriği

Substrat Kuru Kütle
İçeriği (%)

Organik Kuru Kütle
içeriği (%)

Biyogaz Yerimi
(m3/t s.m.o.)

Metan İçeriği
CH4 (% vol.)

Doğal Gübreler

İnek Sıvı Gübresi 8-11 75-82 200-500 50-60

Sığır Sıvı Gübresi 10-13 80-84 220-560 50-57

Domuz Sıvı Gübresi yaklaşık 7 75-86 300-700 60-70

Koyun Sıvı Gübresi 12-16 80-85 180-320 50-56

Sığır Gübresi yaklaşık 25 68-76 210-300 55-60
Domuz Gübresi 20-25 75-80 270-450 55-60

Tavuk Gübresi 30-32 63-80 250-450 57-70

At Gübresi 20-40 65-95 280-350 55-65



Biyogazın Enerji İçeriği

Substrat Kuru Kütle
İçeriği (%)

Organik Kuru
Kütle İçeriği

(%)

Biyogaz Yerimi
(m3/t s.m.o.)

Metan İçeriği
CH4 (% vol.)

Bitkiler

Mısır Silajı 20-35 85-95 450-700 50-55
Çavdar 30-35 92-98 550-680 ok. 55

Otlar

Biçilmiş Ot Yaklaşık 12 83-92 550-680 55-65

Ot Silajı 25-50 70-95 550-620 54-55
Tarım endüstrisi yan ürünleri

Bira Taneleri 20-25 70-80 580-750 59-60

Damıtıcı 
Tahıllar

6-8 83-88 430-700 58-65

Patates Posası 6-7 85-95 400-700 58-65

Meyve Posası 25-45 90-95 590-660 65-70

Biyogaz tesisi için diğer substratlar

Market Atığı 5-20 80-90 400-600 60-65

Mide İçeriği 12-15 75-86 250-450 60-70



Prosesin sıcaklığı ve substratların reaktörde tutulduğu sürenin yanı sıra, fermente
organik bileşiklerin kimyasal bileşimi biyogazın miktarını ve bileşimini belirler.Biyogaz
enerjisinin faydalı kısmı, CH4 içeriğinin kalorifik değeridir.
Diğer bileşenler de kesinlikle bir enerji içeriğine sahiptir ancak yanma sürecine
katılmazlar. Katkıda bulunmak yerine CH4'ün yanmasından gelen enerjiyi emerler,
çünkü genellikle bir işlemi işlemden önce sahip olduklarından daha yüksek bir
sıcaklıkta (egzoz) bırakırlar (esas olarak ortam sıcaklığı).
Biyogazın gerçek kalorifik değeri, tümü durumdan duruma farklılık gösteren CH4
yüzdesi, sıcaklık ve mutlak basıncın bir fonksiyonudur. Biyogazın kalorifik değeri, yakıt
olarak biyogaz kullanan bir motorun, brülörün veya başka herhangi bir uygulamanın
performansı için hayati bir parametredir.

Biyogazın Enerji İçeriği



Normal bir metreküp metan, yaklaşık 10kWh'lik bir kalorifik değere sahipken, 
karbondioksit sıfıra sahiptir. Biyogazın enerji içeriği bu nedenle metan konsantrasyonu 
ile doğrudan ilişkilidir. Diğer bir deyişle,% 60 metan içeren bir biyogaz bileşimi 
varsayarsak, enerji içeriği bu durumda normal metreküp başına yaklaşık 6,0 kWh 
olacaktır.

Biyogazın Enerji İçeriği

Bu, 1 nm3 biyogazdaki enerji içeriğinin yaklaşık 1,1 litre benzine tekabül ettiği
anlamına gelir. Ancak biyogazı elektriğe çevirdiğimizde, biyogazla çalışan bir elektrik
jeneratöründe yaklaşık 2 kWh kullanılabilir elektrik elde ediyoruz, geri kalanı da ısıtma
uygulamaları için kullanılabilecek ısıya dönüşüyor. 2 kWh, 100 W'lık bir ampulü 20
saat veya 2000W saç kurutma makinesini 1 saat çalıştırmak için yeterlidir.

Araç Yakıtı Araç Yakıtı

1 nm3 yükseltilmiş biyogaz (% 97 metan) 9.67

1 nm3 doğal gaz 11.0

1 litre benzin 9.06

1 litre dizel 9.8



Çürütücü, biyogaz tesisinin kalbidir. Biyogaz çürütücüler, hane halkı tarafından
kullanılan küçük ölçekli birimlerden daha büyük ortak ve endüstriyel çürütücülere
kadar, kapasiteleri büyük ölçüde değişebilir. Çürütücüye eklenen hammaddeler,
hayvan, gıda ve tarımsal atıklar gibi birçok biyokütle türünü içerebilir, ancak
bakterilerin sindirmesi zor olan malzemelerden (örneğin odun) kaçınılmalıdır. Üretilen
biyogaz miktarı, kullanılan biyokütlenin türü ve miktarı, çürütücü boyutu ve sıcaklığı
gibi bir dizi faktöre bağlıdır. Kullanılan teknolojiye bağlı olarak bir veya iki oda olabilir.
Beton veya çelik olabilirler. Kimyasal reaksiyonlar için uygun bir sıcaklığın muhafaza
edilmesini sağlayan bir ısıtma ve yalıtım sistemi ile donatılmıştır. Besleme stoğu,
doğrudan sıcak su veya buharla seyreltilerek veya dolaylı olarak fermantasyon
odasının duvarlarına veya tabanına gömülü ısı eşanjörleriyle ısıtılabilir. Odanın içeriği
tek tip değildir. Bu nedenle, haznenin önemli bir öğesi, görevi içeriğin bileşimini
homojen hale getirmek ve fermente edici hammaddeyi gazdan arındırmak olan bir
karıştırma sistemidir. Karıştırmanın çeşitli yolları vardır: pompa - haznede dolaşımı
zorlayan harici pompa sistemi; gazın odanın içine pompalanmasıyla karıştırılması;
vidalı karıştırıcılar - merkezi taşıma borusunda bulunan pompalı karıştırıcı; dikey veya
çapraz olarak düzenlenmiş düşük devirli karıştırma pervaneleri ile karıştırma.

Çürütücünün Temel Tasarımları



Biyogaz, ortalama enerji değerine sahip bir yakıttır. Evlerde, sanayide, tarımda - ısı /
soğuk, elektrik veya biyoyakıt üretmek için kullanılabilir. Biyogaz pek çok şekilde
kullanılabilir. Tipik uygulamalar şunları içerir:
Isı - gaz bir kazanda yakılır. Üretilen ısı, çürütücüyü ve yakındaki binaları ısıtmak için
kullanılabilen veya yerel bir bölgesel ısıtma şebekesinde değiştirilebilen yukarı suyu
ısıtır. Agas kazanı, katı ve sıvı yakıtlar için bir kazan gibi çalışır, ancak kazanın özel
olarak yanma gazına göre modifiye edilmesi farkıyla.
Isı / Güç - biyogaz, sabit motorlarda, tipik olarak Otto veya dizel motorlarda veya gaz
türbinlerinde yakıt olarak kullanılabilir. Yakıttaki enerjinin yaklaşık% 30-40'ı elektrik
üretmek için kullanılırken, kalan enerji ısınır.

Biyogazın Son Kullanımları



Araç yakıtı - biyogaz, karbondioksit, su ve hidrojen sülfür giderilerek yükseltilmesi
şartıyla arabalar, otobüsler ve kamyonlar için araç yakıtı olarak kullanılabilir. Biyogazın
bir araç itici gazı olarak kullanılabilmesi için, otomotiv motorları tarafından kabul
edilebilir bir kaliteye ulaşması için işlenmesi gerekir. Genellikle doğal gazın kalite
seviyesi anlamına gelir. Aracın montajı da gaz beslemesine uygun şekilde adapte
edilmelidir. Aynı zamanda otomotiv şirketleri, motorun iki tür yakıtla çalışmasına izin
verecek çözümler üzerinde çalışıyorlar, örn. dizel + biyogaz. Biyogazın araç yakıt
kalitesine yükseltilmesi için su ile temizleme, kimyasal temizleme ve PSA en yaygın
kullanılan tekniklerdir. Araç yakıtı olarak kullanılmadan önce gazın da kokusu alınmalı
ve yaklaşık 200 bar'a kadar basınçlandırılmalıdır.
Yükseltilmiş biyogaz, yeni pazarların ve uygulamaların gelişimini teşvik edecek ulusal
gaz şebekesine de dahil edilebilir.

Biyogazın Son Kullanımları



BIG (Birleşik Isı ve Güç), biyogazın yanması sürecinde hem elektrik hem de termal
enerji üreten kojenerasyon motorlarının bir tanımıdır. Biyogaz üretildiği yerde yakılır.
Bu çözüm hem ekonomik hem de çevresel nedenlerle çok faydalıdır. Termal enerji
veya elektrik üreten geleneksel çözümlerin enerji verimliliği yaklaşık. Bir
kojeneratörün% 90 verimliliği ile karşılaştırıldığında% 40.

Biyogazın Son Kullanımları

En yeni büyük ünitelerde
elektrik kazancının verimliliği
%30 ila %40 ve termal
verimlilik %40 ila %44
arasında değişmektedir. Daha
küçük tesisler söz konusu
olduğunda, elektrik verimliliği
%25 ila %33 arasında
değişirken, termal verimlilik
genellikle %50'den yüksektir.
Verimlilik oranları tipik olarak
tesisin elektrik gücünün
artmasıyla artar.



Bunlar şu şekilde karakterize edilir:
- Geniş bir elektrik gücünde 

kullanılabilirlik (5 kW ila 50 MW)
- Sistemi bireysel müşterinin ihtiyaçlarına 

göre en uygun şekilde ayarlama imkanı,
- Daha büyük güç sistemlerinin modüler 

tasarım imkanı,
- Biyogaz dahil farklı yakıtları kullanma 

imkanı,
- Isı alımı olmadığında bile soğutmanın 

gerekliliği,
- Büyük boyutlar ve düşük ağırlık 

göstergesi,
- Akustik kalkanların kullanılmasını 

gerektiren yüksek gürültü,
- Nispeten yüksek titreşim seviyesi, 

titreşim damperlerinin kullanılmasını 
gerektirir.

Biyogazın Son Kullanımları

Düşük güçlü BIG sistemleri için en yaygın çözüm pistonlu motorlardır.

Source: wikimedia.org



Yakıt olarak kullanılması amaçlanan gazda gerekli minimum metan seviyesi, genellikle
üreticiler tarafından hacmin% 30'unun üzerinde ayarlanır ve bu, 13 MJ / Nm3'ten
daha düşük olmayan bir seviyede gazın kalorifik değerine karşılık gelir.
Pistonlu gaz motorlu (içten yanmalı motor) BIG sistemleri çoğunlukla akuple
jeneratörde elektrik üretimi için kullanılır ve atık ısı, sıcak su veya ilave bir kazanda
doymuş buhar üretmek için kullanılır. Isı, sıkıştırılmış biyogaz eşanjöründen, motor
ceketi eşanjöründen, yağ eşanjöründen ve egzoz gazı eşanjöründen geri kazanılır.
Biyogaz motorları binaya entegre edilebilir veya mobil (konteyner) versiyonda
bulunabilir.Kojenerasyon sistemlerinde kullanılan en yaygın cihazların bir diğer grubu,
genellikle 1 MW'dan yüksek elektrik gücüne sahip sistemlerde kullanılan gaz
türbinleridir.Pistonlu motora kıyasla gaz türbini, önemli ölçüde daha küçük bir boyut
ve ağırlık ile karakterize edilir. Gaz türbinleri daha düşük enerji verimliliğine ve daha
düşük elektrik gücü / termal güç oranına sahiptir.

Biyogazın Son Kullanımları



Isı geri kazanımlı gaz türbinlerine dayalı teknik çözümlerin geliştirilmesinin sonraki
aşaması mikro gaz türbinleridir. Bunlar, yaklaşık olarak küçük bir elektrik gücü ile
karakterize edilen sabit gaz türbini setleridir. 25-500 kW. Tüm sisteme entegre bir
radyal türbin, bir kompresör ve bir rejeneratif hava ısıtıcıdan oluşurlar.Mikro türbinler
çoğunlukla sıcak suyun üretildiği CHP sistemlerinde kullanılmaktadır. Biyogazdaki
safsızlıklar mikro türbinlere zarar verebilir, bu nedenle biyogaz önceden temizlenmeli
ve kurutulmalıdır. Mikro türbinler, metan içeriği %35 ila %100 olan biyogaz yakar ve
önemli ölçüde daha düşük egzoz emisyonuna sahiptir. Bu, egzoz gazlarını kullanmanın
yeni yollarının geliştirilmesini sağlar, örn. tarımsal kurutucularda veya seralarda CO2
kullanmak için. Geri kazanılan ısı nispeten yüksek bir sıcaklığa sahiptir ve yalnızca
egzoz gazları tarafından taşınır. %40 ila 60 aralığında termal verimlilik ve %20 ila 35
aralığında elektrik verimliliği elde ederler, kojenerasyon sisteminin toplam verimliliği
%80'den fazladır.

Biyogazın Son Kullanımları



Biyogaz, enerji kullanımının çevresel etkisini birçok yönden azaltabilir. Biyogaza geçiş,
enerji kullanımından kaynaklanan CO2 emisyonlarının yanı sıra metan emisyonlarını
da azaltabilir (biyogaz atıktan üretiliyorsa). Katı biyoyakıt kullanımının yerini aldığında
iç hava kirliliği ve arazi bozulması için de olumlu faydalar sağlayabilir.
Fosil yakıtları biyogaz ile değiştirirken sera gazı emisyonlarındaki gerçek kazanç,
kullanılan alt tabakaya bağlıdır. Örneğin gübre ihtiyacının azalması gibi sera gazı
emisyonunu% 100'den fazla azaltmak mümkündür. Gübreden üretilen biyogazın
büyük çevresel faydası, geleneksel gübre depolama sistemlerine kıyasla metan ve azot
oksit sızıntısının azalmasına bağlıdır.

Biyogaz Enerjisi Kullanmanın Çevresel Etkileri



Fermantasyon sürecinde biyogaz (CH4 and CO2) üretimi sayesinde karbon miktarı
önemli ölçüde (>%50) azaltılır. Biyogaz tesisinin işletim sistemine (pH ve sıcaklık dahil)
bağlı olarak, N de bir miktar (NH3 olarak) kaybedilebilir.

Biyogaz Enerjisi Kullanmanın Çevresel Etkileri

Substrat Fosil yakıtlarla karşılaştrırıldığında sera gazı 
emisyonlarının azaltılması.[%]

Çimen 86

Şeker pancarı (üstleri dahil) 85

Mısır 75

Gübre 148

Gıda endüstrisinden kaynaklanan atıklar 119

Organik evsel atık 103



Bir biyogaz tesisi kurup kurmamaya karar verirken, önemli husus şudur:
gelecekteki tesis kârla işletilebilir mi? Biyogaz tesislerinin ekonomik karlılığının bu
nedenle değerlendirilmesi gerekir. Bir biyogaz tesisi aşağıdaki şekillerde gelir
sağlayabilir:
• Elektrik satışı
• Isı satışı
• Gaz satışı
• Sindirim substratlarının atılmasından elde edilen gelirler
• Sindirim maddesi satışı.
Bir şebekeye gazı besleyenler dışında, biyogaz tesislerinin temel gelir kaynağı elektrik
satışıdır.

Küçük Ölçekli Biyogaz Enerji Sistemlerinin Ekonomisi



Isı satışıyla ilgili durum, elektrikten çok daha sorunludur. Bu nedenle, en başından
itibaren, tesisin sahası seçilirken potansiyel ısı dengeleyicilerine dikkat edilmelidir.
Uygulamada, ortaya çıkan ısı enerjisinin tamamını anlamlı bir şekilde kullanmak
mümkün olmayacaktır, çünkü kısmen proses ısısı olarak belirli bir yüzdeye ihtiyaç
duyulacaktır ve kısmen de çoğu ısı dağıtıcısı büyük ölçüde farklı mevsimsel ısı
taleplerine sahip olacaktır. Çoğu durumda, biyogaz tesisinin kendi ısı talebi nedeniyle,
tesis tarafından sağlanabilecek ısı miktarı, potansiyel boşaltıcıların ısı talebine ters
düşecektir.
Santral operatörünün amacı biyogazı bir BIG işlemi ile elektriğe dönüştürmek değil,
gazı iyileştirmek ve doğal gaz şebekesine beslemek olabilir. Bu tür tesisler gelirlerinin
çoğunu sattıkları gazdan elde etmektedir.

Küçük Ölçekli Biyogaz Enerji Sistemlerinin Ekonomisi



Maliyet kalemleri esasen aşağıdaki yapıya göre ayrılabilir:

Değişken maliyetler:

• Malzeme maliyetleri, toplam maliyetlerin% 50'sini oluşturabilir. Bu, özellikle enerji
mahsullerini ve diğer ilgili yenilenebilir kaynakları kullanan tesisler için olasıdır.

• Sarf malzemeleri - öncelikle elektrik, ateşleme yağı, yağlama yağı ve dizel ile silajı
örtmek için plastik tabakalar ve kum torbaları içerir. Şebekeye gaz beslemesi için,
sarf malzemeleri ayrıca gaz koşullandırma için biyogaza eklenen propan içerir.

• Bakım ve onarımların, bileşene bağlı olarak sermaye maliyetlerinin% 1-2'si olduğu
tahmin edilmektedir.

• Laboratuvar analizleri - profesyonel proses kontrolü, sindirici içeriğinin laboratuar
analizini gerektirir.

Küçük Ölçekli Biyogaz Enerji Sistemlerinin Ekonomisi



Sabit maliyetler:
• Sermaye harcamasına bağlı maliyetler amortisman, faiz ve sigortadan oluşur.

Amortisman ödeneği bileşene özgüdür.
• İşçilik maliyetleri - bir biyogaz tesisinde çalışma genellikle kalıcı çalışanlar

tarafından gerçekleştirildiğinden ve belirli işçilik zirveleri olmadığından, işçilik
maliyetleri sabit maliyetlere dahil edilebilir. Kontrol, izleme ve bakım için
gereken sürenin kurulu kapasitenin bir fonksiyonu olduğu varsayılır,

• Arazi maliyetleri - tesis bir topluluk tesisi veya ticari tesis olarak işletiliyorsa,
kira veya kira gibi ek maliyet kalemleri de dikkate alınmalıdır.

Küçük Ölçekli Biyogaz Enerji Sistemlerinin Ekonomisi

Kaynak: pixabay.com



Ulusal Hayvansal Üretim Araştırma Enstitüsü Odrzechowa Sp. Deney biriminde
bulunan 500 kWe kapasiteli tarımsal biyogaz tesisinin tanımı. z o.o.Odrzechowa,
gmina Zarszyn, Sanok ilçesi, Podkarpackie Voyvodalığı'nda bulunan 500 kWe kapasiteli
tarımsal biyogaz tesisi.

Örnek Durum

TEKNİK VERİ: 
Elektriksel nominal güç: 
500 kWe
NOMİNAL ISI GÜCÜ: 
518 kWt
BRÜT ELEKTRİK ÜRETİMİ: 
4 157 MWh / yıl 
BRÜT ISI ÜRETİMİ: 
15817 GJ / yıl 
ŞEBEKEYE BAĞLANTI: 
hat 15 kV

Kaynak: şahsi fotoğraf



Biyogaz tesisinin tesislerinin tanımı:
1. Fermantasyon odaları
İç çapları 23,0m ve 26m, yüksekliği 6m olan, gaz tutucuyu oluşturan membran çatı ile
örtülü dairesel, yekpare, betonarme tanklardır. İç kısımda tanklar, agresif çevresel
etkilere karşı gaz alanında izole edilmiştir. Tanklar dışarıdan ısı yalıtımlıdır ve trapez
saclarla kaplanmıştır. Tanklar, yüksekliği ve açısı ayarlanabilir iki dalgıç mikser ve ısıtma
ve boru tesisatı ile donatılmıştır.
2. Fermantasyon artıkları depolama tankı
İç çapı 30,0m, yüksekliği 6m olan dairesel, monolitik, betonarme bir tanktır.
Fermantasyon artıkları depolama tankının işlevi de çiftlikte mevcut sıvı gübre tankı ile
yerine getirilecektir. Tank, yüksekliği ve açısı ayarlanabilen iki dalgıç karıştırıcı ve boru
tesisatı ile donatılmıştır.
3. Toplama tankı
6,40m iç çapı ve 3m yüksekliği olan dairesel, monolitik, betonarme bir tanktır. Tank,
dikey ve yatay ayarlı bir dalgıç karıştırıcı ve boru tesisatı ile donatılmıştır.

Örnek Durum



4. Silaj silosu
Silaj silosu, 4,2m yüksekliğinde, 30m genişliğinde ve 50m uzunluğunda, 3 odalı,
monolitik, betonarme bir tanktır.
5. Pompa istasyonunun teknik binası ve teknik odası
Teknik bina geleneksel bir teknolojiye göre inşa edildi. Binada bir kojeneratör odası,
bir transformatör, bir kontrol odası, bir teknik oda ve bir sosyal oda bulunmaktadır.

Örnek Durum

Kaynak: şahsi fotoğraf

Pompa istasyonunun teknik odasında 
termal ve teknolojik ağ sistemleri ve 
kontrol kabinleri bulunmaktadır. 
Biyogaz tesisinin diğer teknolojik unsurları
(yapısız) zeminde betonarme döşemeler 
üzerinde duran bağımsız cihazlardır.



Biyogaz tesisinin teknolojisi:
Teknoloji, mısır silajı, ot silajı ve diğer bitki atıkları gibi bitki kökenli substratların yanı
sıra çeşitli oranlarda gübre ve sıvı gübre işlenmesini içerir. Gübre, çiftlikten doğrudan
biyogaz tesisine teslim edilecektir. Tüm katı substratlar, otomatik olarak fermantasyon
odasına taşınacakları dozaj hunisine teslim edilecektir. Sıvı substratlar, boru hattı
içinde doğrudan toplama tankına taşınacaktır. Toplama tankından üretim sürecine
kadar substrat dozajı otomatik olarak yapılacaktır. Katı substratlar, karıştırma ve
dozlama cihazına taşınacaktır, burada katı substrat, sıvı substrat ile pompalanabilir
forma karıştırılacaktır. Homojen substrat karışımı, uygun miktarlarda ve oranlarda iki
ana fermantasyon odasına pompalanacaktır. Önerilen sistem, teknolojik sürecin iki
aşamada yürütülmesini sağlar: ilk fermantasyon ve ikincil fermantasyon.

Örnek Durum



Fermantasyon iki çürütücüde gerçekleşir. Her iki tankta da yoğun biyogaz üretimi
süreci gerçekleşir. Her iki tank da 37-40 °C aralığında sabit bir proses sıcaklığını
muhafaza etmekten sorumlu bir ısıtma sistemi ile donatılmıştır. Fermantasyon
sürecinde üretilen biyogaz, kükürt gidermeye tabidir: reaktörlerin gaz boşluğunda,
biyogazdaki hidrojen sülfür konsantrasyonunu azaltan bakterilerin genişlemesine
katkıda bulunan, küçük miktarlarda havanın dağıtılmasından oluşan biyolojik kükürt
giderme işlemine gelir. Kükürtten arındırılmış biyogaz, fermantasyon odalarından gaz
girişlerinden, sıkıştırma ve ikinci derece arıtma cihazlarına taşındığı biyogaz ağına akar.
İkinci derece arıtma, gaz sıcaklığının düşmesinin bir sonucu olarak nemin
yoğunlaşmasından oluşan dehidrasyon işlemini içerir. Biyogazdan gelen yoğuşma,
yerçekimi ile yoğuşma haznesine akar ve buradan fermantasyon artıkları depolama
tankına pompalanır.

Örnek Durum



Bu şekilde hazırlanan biyogaz, kimyasal enerjisinin elektrik ve ısıya dönüştürüldüğü
kojenerasyon ünitesine yönlendirilir. Elektrik, tesisin ihtiyaçlarını karşılamak ve şebekeye
güç sağlamak için kullanılır. Kojenerasyondan elde edilen ısı, sıcak su şeklindedir ve
başka bir kullanım amacı ile kullanılma imkanı ile tesisin ihtiyaçlarını karşılamak için
kullanılır. Kojenerasyondan elde edilen tüm ısının kullanım suyu olarak kullanılmaması
durumunda fazlalığı fan soğutucuya yönlendirilir. Fermantasyon sonrası sıvı,
fermantasyon sonrası gübrenin katı fraksiyonunun ayırıcısına taşınır. Katı kısım,
yerçekimi ile katı gübrenin düştüğü konteynere alınacaktır. Gübrenin sıvı kısmı depolama
tankı - fermantasyon artıkları depolama tankına yönlendirilecektir.
Substrat Çeşitleri:
• Max 2500 Mg / yıl miktarında mısır silajı
• Yakl. 600 Mg / yıl (V-VII arası dönemde) yeşil atıklar
• Yakl. 800 Mg / yıl (VIII-IX arası dönemde) çim
• Yakl. 5000 mg / yıl (mısır silajını sınırlandıran) pancar posası
• Hayvancılıktan kaynaklanan atıklar: 8300 mg / yıl miktarında sığır gübresi, 900 m3 / yıl

miktarında fermente edilmemiş sıvı gübre, 4500 m3 / yıl miktarında fermente sıvı
gübre.

Örnek Durum



http://www.cire.pl/pliki/2/Mikrogeneracja_Technika.pdf
biogasportal.info - Guide to Biogas From production to use
(https://mediathek.fnr.de/media/downloadable/files/samples/g/u/guide_biogas_engl_2012.pdf)
International Renewable Energy Agency (IRENA) - Measuring small-scale biogas capacity and production
(https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Statistics_Measuring_small-
scale_biogas_2016.pdf)
Organic Fertilizer from Biogas Plants (https://energypedia.info/wiki/Organic_Fertilizer_from_Biogas_Plants)
Fertilizing Potential of Separated Biogas Digestates in Annual and Perennial Biomass Production Systems,
Andrea Ehmann, Ulrich Thumm and Iris Lewandowski
(https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2018.00012/full)
Basic Data on Biogas (http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/BasicDataonBiogas2012.pdf)
Agrobiogazownia, a collective work edited by K. Węglarzy, W. Podkówka, Instytut Zootechniki PIB, Grodziec
Śląski 2010
Biogazownie rolnicze. Opracowanie monograficzne, ed. J. Walczak, Instytut Zootechniki PIB, Kraków 2010
Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska, dr Alina Kowalczyk-Juśko, FDPA Fundacja na rzecz Rozwoju
Polskiego Rolnictwa, Warszawa
Mikrogeneracja ciepła i energii elektrycznej w lokalnych systemach zasilania, Radosław Szczerbowski,
Politechnika Poznańska, in: „Energia Elektryczna” – January 2011
Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczych. Poradnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni
rolniczych, a collective work edited by A. Myczko, Wydawnictwo ITP, Warszawa-Poznań 2011
Wykorzystanie energii odnawialnych, ed. dr Małgorzata Bereza, Instytut Zootechniki PIB ZD Grodziec Śląski sp.
z o.o., Kostkowice 2009
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