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Bu çalışmada tarımsal atıklara biyogaz üretim verimininin artırılması için alkali ve asidik
ön arıtım uygulanmıştır. Tarımsal atık olarak muz kabuğu, mısır koçanı ve çim atığı
seçilmiştir.

Çalışmalar

2.5

L

hacmindeki

reaktörlerde

mezofilik

koşullarda

gerçekleştirilmiştir. Her bir reakötrün bekleme süresi 42 gün olarak ayarlanmıştır.
Kullanılan tarımsal atıkların Toplam katı içerikleri sırasıyla %6, %8 ve %10 olarak
ayarlanmıştır.
Alkali ve asidik ön arıtım metodu olarak NaOH (kütlece %3,%6 ve %8) ve H2SO4
(kütlece %1,%2 ve %3) seçikmiştir. NaOH ön arıtımının biyogaz üretim verimi
incelendiğinde en iyi sonuç %3 ve %6 dozlarında elde edilmiştir. Biyogaz üretimi sonrası
TKM ve UKM giderimleri sırasıyla %45-50 ve % 60-65 arasında olmuştur. NaOH ön
arıtımı sonrası en yüksek metan üretim verimi muz kabuğunda 201 mLCH4/g UKM,
mısır koçanında 208 mLCH4/g UKM ve çim atığında 181 mLCH4/UKM olarak
gerçekleşmiştir. Bu değerler kontrol reaktör değerlerinden %10-40 kadar yüksek
olmuştur.
En iyi H2SO4 dozu kütlece %1 ve %2 olmuştur. Biyogaz üretimi sonrası TKM ve UKM
giderimleri sırasıyla %45-55 ve %55-60 arasında olmuştur. En yüksek metan üretimi
verimi muz kabuğunda 233 mLCH4/g UKM, mısır koçanında 213 mLCH4/g UKM ve
i

çim atığında 185 mLCH4/UKM olarak gerçekleşmiştir. Sonuçlar alkali ve acidik öna
arıtım bazı dozlarda tarımsal atıklardan biyogaz üretimi için verimli olduğunu
götermektedir.
Anahtar kelimeler: biyogaz, metan, ön arıtım, alkali, asidik, muz kabuğu, mısır koçanı,
çim atığı
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ABSTRACT

INVESTIGATION OF PRETREATMENT METHODS TO IMPROVE BIOGAS
YIELD OF AGRICULTURAL WASTES

Elvin AGHAYEV

Doctor of Philosophy, Department of Environmental Engineering
Supervisor: Prof. Dr. Ayşenur UĞURLU
February 2019, 186 pages

In this study alkali and acidic pre-treatments were applied to evaluate methane production
potential from agricultural wastes. Banana peel, corn stalk and grass were used as
agricultural wastes due to their high lignodellulosic content. The studies were carried out
with 2,5 L biorector equipped with gas collection and feeding tubes on the top. The pH
was automatically measured and controlled. The system was heated to 35oC by the water
jacket around the reactor. The contents were mixed by a propeller type of mixer to obtain
a homogeneous content and to provide gas release. The retention times for each reactor
were 42 days. The solids content of agricultural wastes was respectively %6, % 8 and
%10. NaOH (w/w %3,%6 and %8) and H2SO4 (w/w %1,%2 and %3) were chhosen as
alkali and acidic pretratment method respectively. NaOH doses were optimized according
to biogas fermentation performance, and the best doses were 3% and 6% (by weight)
based on the total solid content (TS) of wastes. After digestion, TS and volatile solid (VS)
reductions of the codigestion were 45-50% and 60-65 %, respectively. The highest
methane yield of banana peel, corn stalk and grass wastes were 201 mLCH4/g Vs, 208
mLCH4/g Vs and 181 mLCH4/g Vs respectively, %10-40 higher than the control.
iii

The best H2SO4 doses were 1% and 2% (by weight). After biogas digestion, TS and
volatile solid (VS) reductions of the codigestion were 45-55% and 55-60 %, respectively.
The highest methane yield of banana peel, corn stalk and grass wates were 233 mLCH4/g
Vs, 213 mLCH4/g Vs and 185 mLCH4/g VS respectively, %20-30 greater than the
control. Results indicated that low doses of alkali and acidic process could be an effective
method for using agricultural to produce biogas.
Keywords: biogas, methane, pretreatment, alkali, acidic, banana peel, corn stalk, grass.
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1. GİRİŞ
Dünyanın refahı, endüstriyel rekabet gücü ve toplumların gelişimi güvenli, sürdürülebilir
ve uygun fiyatlı enerjiye endekslidir. Tüm insan faaliyetleri için gerekli gücü enerji
sağlamaktadır. Günlük işler, üretim ve endüstride enerji vazgeçilmez bir ihtiyaç haline
gelmiştir.
Son yüzyılda insan sayısındaki artış ve endüstri alanlarının artması enerjiye olan ihtiyacı
da artırmıştır. Enerji tüketimi hızlı bir şekilde artmış ve ek kaynaklara ihtiyaç
duyulmuştur. Dünyadaki bu eğilim mevcut kaynakların durmadan azalmasına neden
olmaktadır. Zaten sınırlı olan kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak için uygun
kullanılması, yenilenmesi ve tükenen kaynaklar yerine yeni kaynakların kullanılması
gerekmektedir.
Artan enerji ihtiyacını karşılamak için en fazla kullanılan kaynak ham petroldür. Ham
petrol kaynaklarını kullanmak ve elde etmek için birçok teknik kullanılmıştır. Yapılan
araştırmalara göre ham petrol kullanımı böyle devam ederse üretimi 2050 yılında 25
milyar varilden 5 milyar varile kadar düşecektir [2].
Fosil yakıtların hızla tüketilmesi, yenilenebilir özellikte olmaması, çevre üzerinde
baskıları artırması alternatif enerji kaynaklarına ihtiyacı artırmıştır. Yenilenebilir enerji
kaynakları içerisinde de biyogaz önemli bir yere sahiptir [3]. Biyogaz ucuz, yenilenebilir,
kolay ulaşılabilir ve çevre dostu bir yakıt türüdür.
Biyokütle, tüm yeşil bitkiler ve insanlar, hayvanlar ve yosunlar tarafından türetilen
organik

atıkların

toplamı

olarak

tanımlanır.

Yenilenemeyen

kaynaklarla

karşılaştırıldığında biyokütle daha yaygındır.
Biyokütleden enerji elde edilmesi tarımsal ve belediye atıkları yönetimi için mükemmel
bir seçenektir. Biyokütleden biyogaz üretimi, hidroliz ve fermantasyon, yakma
işlemlerinde kullanılarak enerji elde edilebilir [4]. Anaerobik çürümede ise sonuç olarak,
elektrik enerjisi, sistem suyu ve buhar çıkmaktadır. Biyokütleden enerji eldesinin bazı
dezavantajları da mevcutur. Biyoenerji kömür ve petrol kadar yüksek enerji içeriğine
sahip değildir. Ayrıca biyokütleden elde edilen enerjide verim %50 kadardır.
Biyokütleden enerji elde edilmesi son yıllarda Avrupa ülkelerinde önemli gündem haline
gelmiştir. Özellikle tarımsal atıkların biyogaz enerjisi için kullanımı hem atıkların
azaltılması, hem de enerjiye dönüştürülmesi açısından önemlidir. Bu amaçla son yıllarda
Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de biyogaz tesislerinin sayısı artmıştır.
1

Dünyamızda 200 yıldır biyogaz kullanılmaktadır. Elektrik kullanımından önce Londra’da
fosseptiklerden alınan gaz sokak aydınlatmasında kullanılmış ve gaz lambası adı
verilmiştir. Daha sonra dünyanın pek çok yerinde ısıtma, aydınlatma ve pişirme amaçlı
kullanılmıştır. Biyogaz üretimiyle ilgili son yıllarda birçok araştırmalar yapılmıştır. İlk
başlarda yapılan çalışmalar hayvan gübresinden biyogaz üretimi şeklinde olmuştur.
Dünyada biyogaz üretim tesisleri son on yılda hızlı bir şekilde artmıştır. Özellikle Avrupa
ülkeleri biyogaz tesisleri yapımında önemli aşama kaydetmiştir. Almanya’da toplam
elektrik üretim gücü 2,8 GW olan yaklaşık yedi bin tesis bulunmaktadır. Bu tesislerden
üretilen elektrik enerjisi ortalama 2,5 nükleer santralin üretim kapasitesine eşittir. Başka
bir açıdan bakarsak tüm özel konutların elektrik ihtiyacının %13’nu biyogazdan elde
edilen enerjiyle karşılamaktadır.
Türkiye, sadece hayvan atıkları ile çalışabilecek, iki bin adet biyogaz tesisi kapasitesine
sahiptir [5]. Fakat ülkede 36’sı çalışmakta olan toplam 85 biyogaz tesisi bulunmaktadır.
Türkiye’de 2011 yılında Alman Biyokütle Araştırmaları Merkezi (DBFZ) tarafından
Türk uzmanları ile birlikte hazırlanan, Türk-Alman Biyogaz Projesi kapsamındaki
araştırmaya göre, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının en fazla % 12’sinin biyogazdan elde
edilebileceği belirlenmiştir. Araştırmadaki diğer önemli husus ise Türkiye’de biyogaz
potansiyeli en fazla atıklar olarak sığır ve tavuk gübresi gösterilmiştir [6].
Çalışan biyogaz tesislerinin önemli kısmının belediye atıkları, arıtım çamurları ile
çalıştığı göz önünde bulundurulduğunda tarımsal atıkların büyük önem arz ettiği
görülmektedir. Biyogaz tesislerinde en büyük sorunu ise lignosellulozik içeriği fazla olan
bitkisel atıklar oluşturmaktadır. Lignoselülozik yapının parçalanmaya dayanıklı olması
biyogaz üretim verimini azaltmaktadır. Lignosellulozik içeriği yüksek atıklar için son
zamanlarda ön arıtım yöntemleri kullanılmaktadır. Ön arıtım yöntemleri genel olarak;
mekanik, kimyasal ve biyolojik yöntemlerdir.
Tarımsal atıklara ön arıtma yöntemleri uygulanarak biyogaz veriminin artırılması
yönünde birçok çalışma mevcuttur. Özellikle belediye atıkları ile çalışan biyogaz
tesislerinde en büyük sorun olarak bitkisel atıkların prosesi yavaşlattığı görülmektedir.
Bu tez çalışmasında 3 farklı atığa sırasıyla mekanik, alkali ve asidik ön arıtım yöntemi
uygulanarak biyogaz üretim verimine etkileri incelenmiştir.
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1.1. Tezin Amaç ve Hedefi
Günümüzde tarımsal atıkların bertarafı önemli sorun teşkil etmektedir. Tarımsal atıkların
çöp olarak değerlendirilmesi alan yetersizliği nedeniyle artık uygulanabilir değildir. Bu
nedenle son yıllarda bu atıklar biyogaz tesislerinde hammadde olarak kullanılmıştır.
Böylece hem atık miktarı azaltılmış, hem de bu atıklardan enerji üretimi önemli çözüm
olmuştur. Biyogaz tesislerinde lignoselüloz yapıdaki atıkların kullanımının verimi
azalttığı ortaya çıkmıştır. Bu yüzden lignoselüloz yapıdaki atıklara ön arıtım yöntemleri
uygulanması gündeme gelmektedir.
Bu çalışmada muz kabuğu, mısır koçanı ve çim atığı mekanik ve kimyasal ön arıtmaya
tabi tutulmuştur. Ön arıtım uygulanan bu atıkların arıtım uygulanmadan (kontrol) ve
sonraki biyogaz üretim değerleri karşılaştırılmıştır. Tüm atıklardaki, lignin, hemiselüloz,
selüloz içeriklerindeki değişiklikler izlenmiştir. Ön arıtma yöntemleri olarak mekanik,
asit ve alkali (NaOH, H2SO4) arıtım yöntemleri kullanılmıştır. Atıklar farklı
konsantrasyonlarda anaerobik çürümeye bırakılmıştır. Kullanılan atıkların aynı
konsantrasyonlardaki biyogaz üretim verimleri karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.
Böylece biyogaz üretim tesislerinde kullanılacak atıklara uygulanacak ön-arıtım
yöntemlerinin hangi konsantrasyonda hangi atıkta daha etkili olduğu daha net
anlaşılmaktadır.
Çalışmada çok önemli sonuçlar elde edilmiştir. Literatüre katkıda bulunacak yeni biyogaz
üretim verimi değerleri sonuç kısmında açıklanmıştır.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1.

Biyogaz ve Tarihçesi

Biyogaz organik atıkların işlenmesi sonucunda elde edilen yanıcı, şeffaf bir gazdır.
Biyogaz tesislerinde subtrat (hammadde) olarak genellikle, arıtım çamuru, tarımsal
atıklar, belediye atıkları ve hayvansal atıklar kullanılmaktadır.
Biyokütlenin anaerobik ortamda parçalanması sonucunda metan ve karbondioksit gazları
oluşmaktadır. Bu gazlar birlikte biyogazı oluştururlar.
Biyogaz, m.ö.10. yüzyılda Asurlular tarafından ve M.S. 16. yüzyılda Persler tarafından
banyo suyunu ısıtmak için kullanılmıştır. İlk kez 17. Yüzyılda Jan Baptita Van Helmont
yanan gazların çürüyen organik maddelerden kaynaklandığını bulmuştur. Diğer İngiliz
bilim adamı James Cameron biyogazı ilk kez enerji kaynağı olarak göstermiştir. O, 1895
yılındaki septik tanklardan ürettiği biyogazı aydınlatma ve ısınmada kullanmıştır. O
günden sonra bu gaz biyogaz olarak isimlendirilmiştir. Cameron’un araştırması
Hindistan’a kadar uzanmış ve burada insan dışkısından elde edilen biyogaz ilk kez
kullanılmıştır [1].
Bu tarihten itibaren biyogaz teknolojilerinin gelişimi ivme kazanmış ve 1950 yılında
neredeyse dünyaya yayılmıştır. Bazı ülkelerde biyogaz tesisleri gübre üretimi üçün
kullanılsa da Asya’da özellikle de Çin, Kore ve Tayvan’da enerji üretimi için
kullanılmıştır. Özellikle 1973 ve 1979 dünyadaki petrol krizinden sonra birçok kuruluşlar
biyogazdan enerji elde edilmesine yönelik çalışmalar artmıştır. Bu süreçte anaerobik
çürütücüler geliştirilerek çeşitli reaktör tipleri üretilmeye başladı. Bu reaktörlerin gelişimi
ile birlikte hayvan gübrelerinin yanı sıra evsel, atık su arıtma tesisi çamurları, tarımsal ve
endüstriyel atıklar da kullanılmıştır. İlk başlarda kurulan reaktörlerden enerji üreten tesisi
amacıyla değil atık bertarafı olarak kullanılmıştır. Cameron’un septik tanklardan biyogaz
elde ettiği ilk zamanlardan 1970’lere kadar gelinen süreçte aslında yapraklı biyokütlenin
de biyogaz üretimi için kaynak olabileceği ortaya çıkmıştır[2].

Daha sonra tarımsal atıklardan biyogaz elde etmek için rektör tasarımları üzerinde
çalışılmıştır. Günümüzde ise sadece biyogaz üretimi değil biyogaz verimin artırılması
yönünde çalışmalara başlanmıştır.
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2.2.

Dünyada ve Türkiye`de Biyogaz Üretimi

Günümüzde biyogaz enerjisi teknolojileri en çok Batı Avrupa`da geliştirilmiştir. Bu
tesislerin çoğu merkezi biyogaz tesisi olarak kullanılmaktadır. Avrupa’da elde edilen
biyogaz enerjisi Avrupa Birliği Ülkelerinin enerji tüketiminin % 0.4’ünü karşılamaktadır.
Ancak bu oranda artış beklenmektedir. Almanya Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ajansı
bilgilerine göre, Almanya’da biyogazdan elde edilen enerji, toplam enerji tüketiminin
%3’ünü karşılamaktadır. Bu enerjinin de %50’lık kısmı enerji bitkilerinden, %25’i
hayvansal atıklardan üretilmiştir [3].
2016 yılında Avrupa Birliği ülkelerindeki biyogaz tesisi sayısı %3 artmıştır (542 tesis
daha yapılmıştır). Bu sayıya en fazla tesis artışı katkısını Birleşik Krallık 77 biyogaz
tesisi, Belçika 20 tesis ve Hollanda 16 tesis ekleyerek yapmıştır. Ayrıca son yılda AB
ülkelerindeki biyogazdan üretilen elektrik enerjisi 60,6 terawat/saat olarak ölçülmüştür.
Bu da yaklaşık 13,9 milyon Avrupa Birliği vatandaşının yıllık enerji tüketimini
karşılamaktadır [4]. Avrupa ülkelerindeki biyogaz tesisi sayıları Şekil 2.1’de verilmiştir.

Avrupa Ülkeleri Biyogaz Tesisi Sayıları
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Şekil 2.1. Avrupa’daki Biyogaz tesisi sayıları [4].
Dünya genelinde ülkelerde kurulan biyogaz tesisleri iklim şartları ve genel şartlara bağlı
olarak gazı farklı kaynaklardan elde etmektedirler. Örneğin, Birleşik Krallık ve Güney
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Kore’de biyogaz genellikle atık deponi alanlarında, İsveç ve İsviçre gibi ülkeler de arıtım
çamurundan elde edilmektedir. Danimarka’da ise gübre kullanımı yaygın olduğunda
gübreden biyogaz üretimi ön plandadır. Ayrıca Almanya, Birleşik Krallık ve İsveç meyve
atıklarında biyogaz üretiminde de lider ülkeler arasındalar [5].
Ülkelerdeki tesisler ülkenin üretim ve tarımsal ürün farklıklarına göre de geliştirilmiştir.
Ayrıca tarımsal atıklardan biyogaz üreten tesis sayısında Çin ve Almanya dünya
liderlidirler. Çin’de 24 bin tarımsal atık kullanılan biyogaz tesisi, Almanya’da ise 8 bin
biyogaz tesisi bulunmaktadır. Almanya’daki tesislerde üretilen biyogaz 10.500 GWh ısı
ve 25.000 GWh elektrik enerjisine katkıda bulunmaktadır. Fransa, İtalya ve Avusturya
da tarımsal atıklardan biyogaz üreten tesislere sahiptir [5].
Hayvan aartıklarının toplanması ise genel olarak, ahır içerisinde bulunan çukurlarda
yapılır, çukurda toplanan bu atıklar daha sonra çiftlikten su ile birlikte atılmaktadır. Bu
sulandırılmış atığın, ahır dışındaki depo sahalarında geçici olarak depolanması gereklidir.
Hayvan atıklarının en yaygın diğer bir bertaraf yöntemi ise en yakın su ortamına deşarj
edilmesidir.

Türkiye’de son yıllarda tarımda meydana gelen hızlı gelişmeler nedeniyle

entegre çiftlik ve işletmelerin sayılarında önemli artış gerçekleşmiştir. Birçok hayvan
işletmesinin atıkların depolanmasına uyumlu depolama tankları bulunmamaktadır.
Genellikle var olanlar da yapısal olarak yeterli değildir. Bu durum, koku, görüntü kirliği,
su kirliği ve çevre sağlığı problemlerini de içine alan çevresel problemlere neden
olmaktadır [6]. Türkiye’de toplam hayvan sayılarının %60’nı büyükbaş ve %33’ünü ise
kanatlı hayvanlar oluşturur. TUİK, 2016 verilerine göre büyük baş hayvan sayısı
11.518.827’dir. Sığır popülasyonu tüm Türkiye genelini göstermektedir..

2.3.

Atıklardan Biyogaz Üretimi

2.3.1. Anaerobik Parçalanma
Anaerobik parçalanma biyokütlenin oksijensiz bir ortamda, mikroorganizmalar
tarafından metan ve karbondioksite dönüştürülmesidir. Anaerobik parçalanma, birkaç
mikrobiyal türün içsel ilişkilerini ve birbirine bağımlılıklarını barındıran çok aşamalı bir
prosestir. Anaerobik parçalanma sonucu elde edilen gaz biyogazdır. Biyogaz doğal bir
gaz olup organik maddelerin canlı mikroorganizmalar tarafından parçalanması sonucu
oluşan bir gazdır.
Anaerobik parçalanma aşamaları ve koşulları Çizelge 2.1’de gösterilmiştir.
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Çizelge 2.1. Anaerobik Parçalanma aşamaları ve koşulları
Parametre

Uygulama

Anaerobik

Tek Aşamalı

Parçalanma

İki Aşama
Çok Aşamalı

Sıcaklık

Psikfofilik (10-25oC)
Mezofilik (35-40oC)
Termofilik (52-55oC)

Reaktör tipleri

Kesikli
Sürekli (tam karıştırmalı, tapa akışlı)

TKM Yükleme

>%10 (yaş fermentasyon; hayvan gübresi, arıtım çamuru)
<%15 (Kuru fermentasyon)
40% (Katı fermentasyon; tarımsal atıklar)

pH

5.5-6.5 asetojen aşaması
6.5-7.5 metanojen aşaması

VA/Alkalinite

0.1

C/N Oranı

15/1 – 30/1

C/N/P/S

600/15/5/1

COD/N/P/S

800/5/1/0.5

COD/N/P

350-1000/7/1

Doğada biyogaza, bataklık gazı olarak bataklıklarda, geviş getiren hayvanların sindirim
sisteminde, pirinç yetiştirilen yerlerde, bitkilerin ıslak kompostlanması sürecinde doğal
olarak rastlanmaktadır. Anaerobik parçalanma prosesi karmaşık bir süreç olup dört farklı
mikroorganizma grubunun birlikte faaliyeti sonucu oluşmaktadır. Bunlar, hidrolitik-
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asetogenik, metanojenik ve asetojenik bakterilerin organik maddeyi parçalaması sonucu
oluşan bir gazdır.
Biogas genel olarak metan ve karbondioksitten oluşan şeffaf bir gazdır. Çizelge 2.1’de
biyogazın özellikleri verilmiştir. Metan oranı %45’in üzerinde olan biyogaz yanıcıdır.
Çizelge 2.2’de metan gazı karakterizasyonu gösterilmektedir.
Çizelge 2.2. Biyogazın karakterizasyonu [5].
İçerik
Enerji içeriği
Yakıt eşdeğeri
Patlama limitleri

% 55-70 Metan (CH4)
% 30-45 Karbondioksit (CO2)
% 1-3 Diğer gazlar (H2S,H2O,N2,CO)
6.0-6.5 kWh/m3
0.60-0.65 L oil/m3 biogas
Havadaki biyogaz oranının % 6-12 olması durumunda

Alevlenme
sıcaklığı
Kritik Basınç

650-750 oC (yukarıdaki metan oranlarında)

Kritik sıcaklık

-82.5 oC

Normal yoğunluğu
Koku

1.2 kg/m3
Çürük yumurta (desulfirize edilmiş biyogazın kokusu olmaz)

Molar ağırlığı

16.043 kg/kmol (STP :0oC, 1 bar)

75-89 bar

Biyogazın en önemli bileşeni olan metan gazının ısıl değeri ortalama 8900 kcal/m3’tür.
Bileşimindeki metan oranına bağlı olarak biyogazın ısıl değeri ise yaklaşık olarak 47005700 kcal/m3 arasında değişmektedir..

2.3.2. Biyogazın Oluşumu
Havasız ortamda mikroorganizmalar tarafından organik maddelerin parçalanması sonucu
biyogaz oluşumu ile sonuçlanan prosese fermantasyon adı verilir. Fermantasyon genel
olarak üç ve bazı durumlarda 4 aşamada gerçekleşmektedir. Bu fazlar sırasıyla, hidroliz,
asitojen, asetojen ve metanojen fazlarıdır. Gerçekleşen her bir fazda farklı koşullar ve
mikroorganizmalar

mevcuttur.

Bu

mikroorganizma

grupları

kendi

başlarına

parçalayamadıkları organik bileşikleri, diğer bir mikroorganizma grubu ile simbiyotik bir
uyum içerisinde parçalayarak besin elde etmektedirler.
2.3.2.1. Hidroliz kademesi
Birinci kademede atık madde içindeki çözünür olmayan organik maddeler
mikroorganizmaların salgıladığı hücre dışı enzimlerle çözünür hale dönüştürülür.
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Bakteriler, uzun zincirli kompleks karbon hidratları, yağları proteinleri ve lipitleri kısa
zincirli yapıya dönüştürürler. Bazı organik maddeler (lifli) çözünür hale dönüştürülemez.
Bundan dolayı bu maddeler biyoreaktörde birikebilir veya reaktörden bozulmadan
çıkabilir. İnorganik maddeler ve su biyoreaktörde değişmeden kalabilir. Uzun zincirli
polisakkaritler mono sakkaritlere, proteinler peptidlere ve amino asitlere dönüşürler [7].
Hidroliz fazı, organik maddelerin parçalanması sürecinde hız sınırlayıcı basamak olarak
değerlendirilir. Bu yüzden bütün prosesin ortalama hızı hidroliz aşamasına bağlıdır.
Metanojen reaktörü tasarımında, bekleme süresinin belirlenmesinde hidroliz hızı önemli
yer tutar. Hidroliz fazı hız katsayıları genel olarak 0.1-0.3/gün arasında olmaktadır.
Hidroliz hızını etkileyen parametreler genel olarak, bekleme süresi, pH, sıcaklık, organik
atığın türü ve organik atık yükü olarak sıralanabilir [8].

2.3.2.2 Asidojen ve Asetojen Kademeleri
Bu aşamada, birinci aşama sonucunda açığa çıkan ve uçucu yağ asitlerini asetik aside
dönüştüren asit oluşturan bakteri grupları devreye girmekte ve bir kısım asit oluşturan
bakteriler uçucu yağ asitlerini asetik asit ve hidrojene dönüştürmektedir.
CH3 (CH2)n COOH + H2O => 2CH3 COOH + 2H2

Eşitlik 2.1

Diğer bir kısım asit oluşturan bakteri grubu ise açığa çıkan karbondioksit ve hidrojeni
kullanarak asetik asit oluşturmaktadır. Ancak bu ikinci yolla oluşan asetik asit miktarı,
birinciye oranla daha azdır.
Eşitlik 2.2

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

Asit üretim hızı metan üretim hızına oranla büyüktür. Bu nedenle çözünmüş organik
madde derişimindeki ani artış asit üretimini yükseltmesi sonucu sistemde asit birikmesine
sebep olmaktadır. Bu durum daha sonraki adım olan metan üretimi basamağında
inhibasyona neden olur.
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Şekil 2.2. Asetojen aşaması.
Asetojenesis, asetatın sentezlenmesi demektir. Asetat karbondioksitin indirgenmesiyle ve
organik asitler vasıtasıyla oluşur. Asidojenik fazda oluşmuş olan ürünler, asetojenik fazın
bakterileri tarafından substrat olarak kullanılırlar. Asetojenik fazda, homoasetojenik
mikroorganizmalar enerji elde etmek için hidrojeni ve karbondioksiti elektron alıcısı
olarak kullanarak asetik asit üretirler. Homoasetojenik bakteriler hidrojen, metanol ve
formik asitten faydalandıkları için metanojen bakterilerine rakip olabilmektedirler [7].
Diğer yandan ise bazı asetojenik bakteriler de zorunlu olarak hidrojen üreticileridir.
Asidojenik fazda üretilmiş olan propiyonik veya bütirik asit gibi uzun zincirli yağ
asitlerinin, etanol gibi alkollerin asetata dönüşümü hidrojen üreten asetojen bakterileri
tarafından gerçekleştirilir. Bu tür asetojenik bakteriler yaşamlarını idame ettirmek ve
çoğalmak için gerekli enerjiyi ancak düşük hidrojen konsantrasyonlarında elde ederler.
Ortamda hidrojenin birikimi asetojenik bakterilerin metabolizmasını inhibe edebilir. Bu
yüzden hidrojenin kısmi basıncının düşük olmasının sağlanması, asetojenik bakteriler ve
hidrojen üreten bakteriler için çok önemlidir. Bu nedenle asetojenik ve metanojenik
mikroorganizmalar simbiyotik bir ilişki içerisinde yaşarlar. Metanojenik bakteriler
yüksek hidrojen kısmi basıncında yaşayabilirler. Ortamdaki asetatı kullanarak hidrojenin
kısmi basıncının düşük kalmasına ve asetojenik bakterilere yaşam alanı oluşturulmasına
sağlanmaktadır. Hidrojen kısmi basıncı düşük olduğu zaman, asetojenik bakteriler
tarafından hidrojen, karbondioksit ve asetat yoğun bir şekilde oluşturulur, fakat yüksek
olduğu zaman daha çok bütirik, karbonik, propiyonik ve valerik asitler ve etanol
oluşturulur [9]. Bu ürünler arasından, metanojenik bakteriler sadece hidrojen,
karbondioksit ve asetatı kullanabilirler.
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Şekil 2.3. Asetojen ve metanojen kademeleri [10]
2.3.2.3 Metanın Oluşum Kademesi
Anaerobik fermantasyonun bu son aşamasında metan oluşturan bakteri grupları
(metanojenler) devreye girmekte ve bir kısım metan oluşturan bakteriler CO2 ve H2’yi
kullanarak metan (CH4) ve suyu (H2O) açığa çıkarırlarken, öteki bir grup metan oluşturan
bakteriler ise ikinci aşama sonucu çıkan asetik asidi kullanarak CH4 ve CO2
oluşturmaktadırlar. Bazı metan bakterileri de besin maddesi olarak asetat, format, CO2 ve
H2’yi kullanmaktadırlar.
CO2 + 4H2 =>CH4 +2H2O

- Eşitlik 2.3

CH3 COOH =>CH4 +CO2

- Eşitlik 2.4

Metanojen fazda, oluşan metanın yaklaşık % 70`lik kısmı asetatın metana
dönüştürülmesiyle, % 27-30`luk kısmı da karbondioksit ve hidrojenin metana
indirgenmesiyle oluşur. Metan oluşum prosesi bozulup engellendiği zaman ise yüksek
asidifikasyon meydana gelir. Asetojenler, metanojenler ile değil de hidrojen sülfit üreten
diğer mikroorganizmalar ile simbiyotik bir yaşam içine girdiğinde, metanojenler bundan
etkilenir, çoğalamaz ve hidrojen sülfitin toksik etkisine maruz kalırlar. Sistem durma
noktasına gelir ve metan üretimi azalır. Metanojenler, hidrojen üreticiler ile yakın temasta
bulunarak çözünmüş hidrojen konsantrasyonunun düşük seviyede kalmasını sağlarlar.
Pratikte hidrojene bağlı olarak oluşan metanın büyük kısmı, hidrojen üreten asetojen
mikroorganizmalardan hidrojenotrofik metanojenlere hidrojen transferinin direk olarak
sağlanması için biyofilm veya floklarda oluşur [10].
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Şekil 2.1. Metan oluşum kademesi [10].
2.4

Anaerobik Çürümeyi Etkileyen Faktörler

Biyokütle; biyolojik kökenli, fosil olmayan organik madde kütlesidir. Biyokütlenin
kimyasal içeriğinde karbonun yanı sıra hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve daha küçük
oranlarda alkali, alkali toprak ve ağır metaller içeren atomlar vardır. Ana bileşenleri,
karbonhidrat bileşikleri olan bitkisel veya hayvansal kökenli tüm doğal maddeler
biyokütle enerji kaynağı, bu kaynaklardan elde edilen enerji ise, biyokütle enerjisi olarak
tanımlanmaktadır [11].
Biyokütle birçok organik ve inorganik maddenin karışımından oluşmaktadır. Anaerobik
parçalanma sürecini optimize etmek için kimyasal kompozisyon, işletme parameteleri
(sıcaklık, pH, yükleme oran ve.b.), parçalanabilirlik, biyouyumluluk ve biyouygunluk
gibi önemli parametreler mevcuttur [11].

2.4.1

Atıkların Kimyasal Özellikleri

Atıklarlar farklı kimyasal bileşimlerinin incelenmesi, anaerobik parçalanma prosesinin
optimizasyonunda önemli yere sahiptir. Atıklar genel olarak anaerobik çürüme
prosesinde kullanılan kompleks ve basit organik maddeler olarak bilinir [12]. Atıklar
kaynaklarına (tarımsal, hayvansal, belediye) göre farklılık gösterirler. Atıkların kimyasal
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analizleri anaerobik çürüme teknolojilerinin ve tesislerinin geliştirilmesine yardımcı
olmaktadır. Atıkları biyokimyasal özelliklerine göre ayırmak onların anaerobik çürüme
prosesi için biyouygunluk derecesinin anlaşılmasına yardımcı olmaktadır [13]. Atıklar
içeriklerine ve kaynaklarına göre farklılık göstermektedir.
2.4.1.1 Karbonhidratla Zengin Organik Atıklar
Karbonhidratlar neredeyse tüm atıklarda farkı miktarlarda bulunurlar. Yiyecek atıklarının
içeriği genelde basit şekerler ve dissakkaritlerden oluşmaktadır. Bu basit şekerler
metanojen

bakteriler

tarafından

uçucu

yağ

asitlerinin

oluşmasıyla

parçalanabilmektedirler. Basit şeker gruplarının fazlalığı reaktörde uçucu yağ asitlerinin
hızlı oluşmasına sebep olmakta ve bu durum pH’ı düşürerek metan oluşumunu
etkilemektedir. Anaerobik reaktörlerin dengeli çalışması için yüksek miktarlarda basit
karbonhidrat içeren atık ile hızlı parçalanan bileşenlerin karıştırılması önerilmektedir.
Bitkilerden türetilen tüm ürünler karbonhidratla zengin atıklardır [13]. Bazı bitkisel
atıkların biyogaz verimini artırmak için ise ön işleme tabi tutulması gerekmektedir.
Selüloz dünyada en yaygın organik bileşik olup parçalanması zor olmasına rağmen
önemli biyogaz potansiyeline sahiptir. Nişasta en yaygın polisakkarittir, örneğin, pirinç,
makarna, patates[14]. Nişasta düz ve dallanmış glikoz zincirlerinden oluştur ve anaerobik
proseslerde kolayca parçalanır. Biyogaz tesislerinde tarımsal atıklar ön arıtmasız ve diğer
atıklarla karıştırılmadan kullanıldığı zaman içerdikleri yüksek C/N oranı ve lignin içeriği
sebebiyle biyogaz verimini düşürmektedirler. Ayrıca bu tarımsal atıklar pestisit veya
herbisit içerdiklerinde sistemi inhibe edebilirler[15]. Ön arıtım işlemleri selüloz ve
hemiselülozun parçalabilirliğini ve uçucu yağ asitleri ve amonyağın tampon etkisini
artırabilmektedir. Lignoselülozik biyokütle ürünleri çok yaygın olmalarına rağmen zor
parçalanabilir oldukları için biyogaz üretim prosesini yavaşlatan ürünler olarak bilinirler.
2.4.1.2 Proteinle Zengin Organik Atıklar
Karbonhidratlar gibi proteinler de nerdeyse tüm organik atıklarda mevcuttur. Mezbaha
atıkları, domuz ve tavuk gübresi ve etanol endüstrisindeki atıklar yüksek protein içeriğine
sahip organik atıklara örnektir. Evsel atıklar; besin atıkları da az miktarda da olsa protein
içerirler. Proteinle zengin atıklar yüksek enerji içeriğine ve biyogaz üretimi sırasında
yüksek metan verimine sahiptirler. Proteinlerde 20 farklı amino asit gurubunun hepsi
amin grubuna (−NH2) sahiptir [16]. Amonyak ve amonyum, işletme faktörlerine (pH ve
sıcaklık) güçlü bir şekilde bağlı olan prosesin kararlılığını korumak için birbirleriyle
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denge halindedirler. Proteinleri mikrobial olarak bozulması bakteriler için zehirleyici
etkiye sahip amonyum iyonlarının artışına sebep olabilir. Yüksek konsantrasyonlarda
amonyum nitrat mikroorganizmalar için zehirlidir. Amonyum nitrat konsantrasyonu
artınca sistemde bozulmalar meydana gelir. Yapılan çalışmalarda sistemde 150 mg/l
amonyum nitrat varlığı sistemin inhibe olması için yeterlidir [17].
Amonyak konsantrasyonu artmaya başladığında, prosesin dengesinin bozulmasına neden
olur [18]. Uygun atıklar ve C / N oranının sistemdeki optimum değere veya kültür
zenginleştirmesine göre ayarlanması, bu sorunu en aza indirebilir. Bunun için en uygun
C/N oranı 25-30’dur. Bu durumda sorunu gidermek için C/N oranının 25-30 seviyesine
ayarlanması veya uygun atık eklenmesi gerekmektedir [18].
2.4.1.3 Yağla Zengin Atıklar
Gıda işleme sanayisi, mezbaha atık suları, yağ endüstrisi, süt ürünleri endüstrisi ve
zeytinyağı işleme tesisleri tarafından çok fazla yağ içeren atıklar üretilmektedir. Yüksek
yağ içeriğine sahip atıklar hızlı parçalanabildikleri için anaerobik biyogaz üretim
prosesinde kullanılmaktadırlar. Bununla birlikte yüksek konsantrasyonlardaki lipitler
biyokütlenin adsopbsiyonu, sistemin tıkanması gibi çeşitli sorunlara neden olabiliriler
[19]. Bu nedenle uzun zincirli yağ asitleri (LCFA) sistemde sorunlara neden olabilir.
Trigliseritlerin bozulması, LCFA ve gliserol üremesine neden olur. Gliserol biyogaza
hızlı bir şekilde dönüşürken LCFA’ların parçalanması karmaşık bir işlemdir. Yüksek
konsantrsayonlarda LCFA sistemdeki bakterilerin inhibe olmasına neden olabilmektedir.
Stearik ve oleik asitlerin, metanojenez aşamasında 0,2-0,5 gL-1 değerlerinde olumsuz
etkisi vardır. LCFA grubu ayrıca yüksek sıcaklıklarda köpürmeye neden olabilecek
deterjan özelliklerine sahiptirler

[19]. Karbonhidratla zengin atıkları, yağla zengin

atıklarla (yavaş yavaş parçalanabilir ve çabucak parçalanabilir) karıştırılması beslenme
dengesine,

mikroorganizmaların

zenginleştirilmesine,

inhibitörlerde

birikiminin

azaltılmasına ve sistem stabilitesinin artmasına neden olacaktır. Bu da biyogaz verimini
artıracaktır [20]. Yağ içeriği zengin atıklarda karbon moleküllerinin fazla olması bu
atıklardan daha fazla metan üretimine ve gazdaki metanın yüzdesinin artmasına neden
olmaktadır.
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2.4.2

Sıcaklık

Sıcaklık anaerobik çürüme işlemi sırasında mikroorganizmaların verimli çalışabilmesi ve
hayatta kalması için en önemli faktörlerden biridir. Farklı çürüme metotlarının
kullanılmasında sıcaklık farklılıkları önemli parametredir. Anaerobik biorekaörlerde
psikrofilik, mezofilik) ve termofilik) olmak üzere üç çalışma fazı vardır [21].
Mikroorganizmaların en iyi çalışma ve gelişme fazları mezofilik ve termofilik
sıcaklıklardadır. Genel olarak artan sıcaklık aralığının mikroorganizmaların metabolik
hızı üzerinde olumlu bir etkisi sözkonusudur. Ancak yüksek sıcaklıklarda sistemin
kontrolü hem zordur, hem de daha fazla enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Sıcaklıklarda ani
değişimler mikrobial büyümeyi etkilemekle birlikte sistemde dengesizliğe neden olabilir.
Yüksek miktarda amonyak içeren atıkların termofilik fazda fermantasyonu genelde
verimsizdir. Mezofilik fazdaki mikroorganizma çeşitliliği termofilik fazdakine kıyasla
daha fazladır ancak termofilik fazda bu mikroorganizmaların çok az çeşidi hayatta
kalabilmektedir [22]. Serbest amonyağın toksik etkisi daha yüksektir. Mezofilik
bakteriler termofilik fazda hayatta kalamazken termofilik bakteriler mezofilik fazda
hayatta

kalabilirler.

Ancak

bu

durumda

mikroorganizmaların

büyüme

hızı

yavaşlamaktadır. Sıcaklığın doğru ayarlanması ve kontrolü mikroorganizmamalar için
hayati öneme sahiptir. Aynı zamanda doğru sıcaklık aralığında sistemin biyogaz üretim
verimi artacaktır [23].

Şekil 2.2. Metan bakterilerinin büyüme oranları %.
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2.4.3

pH değeri

pH değeri de anaerobik çürüme prosesini etkileyen en temel faktörlerden biridir. Biyogaz
üretim prosesinde farklı değerlerde pH aralığı gerektiren mikroorganizmalar mevcuttur
[24]. Anaerobik çürüme sürecinde maksimum biyogaz üretim verimi için en uygun pH
aralığı 6.5-8.0 aralığıdır. Biyogaz üretim sürecinde pH değişimine karşı en hassas
bakteriler metanojen kademesindeki bakterilerdir, bu bakteriler genellikle 6.5-7.5 pH
aralığında verimlidirler. Asetojen bakteriler pH değerine az duyarlıdırlar (genellikle 4.08.5). Hidroliz ve asitojen aşamasında optimum pH aralığı 5.5-6.5’tir. Optimum pH
değerinin saptanması için kademelerin ayrılması sağlanarak iki aşamalı çürütme
uygulanmaktadır [25]. Ayrıca pH değeri sistemdeki mikroorganizmaların durumunu
gösteren ve biyogaz üretimini etkileyen önemli göstergedir. Birçok atığın karışımını
içeren sistemlerde pH kontrolü daha rahat yapılabilmektedir. pH kontrolü biyogaz
veriminin artırılmasında en önemli işlemlerden biridir.

2.4.4

Biyolojik Parçalanabilirlik ve Uygunluk

Biyolojik parçalanma mikroorganizmalar tarafında gerçekleştirilen kimyasal bir
prosestir.

Biyolojik

parçalanabilirlik

ise

bir

atığın

anaerobik

koşullarda

mikroorganizmalar tarafından uygun parçalanabilme özelliğidir [26]. Çevrede organik
bileşiklerin parçalanmasına etki eden biyouygunluk, sıcaklık, pH, nem ve konsantrasyon
gibi birçok kimyasal, fiziksel ve biyolojik faktörler mevcuttur. Biyouygunluk bir organik
bileşiğin uygun şartlarda ek müdahaleye gerek kalmadan mikroorganizmalar tarafından
parçalanabilme özelliğidir. Anaerobik biyolojik parçalanma karmaşık bir proses olsa da
mikroorganizmaların uygun koşullarda büyümesi için önemlidir. Anaerobik çürüme
sisteminde biyokütlenin parçalanması ve hidroliz aşaması biyolojik parçalanabilirlik ve
biyouygunluk için belirleyici aşamadır. Aslında her iki faktörün belirlenmesi için
biyokimyasal metan potansiyeli (BMP) deneyleri yapılabilmektedir [27]. Bu deney
sonucunda hangi atığın proses için daha uygun olduğu da anlaşılabilmektedir.

2.4.5

Organik Yükleme Oranı ve Hızı

Organik yükleme hızı, birim hacim (m3) biyoreaktörlere günlük olarak beslenen organik
madde miktarı olarak tarif edilir. Anaerobik fermentasyon esnasında mümkünse optimum
organik yükleme hızının (kgUKM/m3xgün) korunmasına dikkat edilmelidir [28]. Organik
yükleme hızı yüksek olduğunda biyoreaktör içinde asit birikmesi olur ve pH düşer. pH’ın
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düşmesi metanojenik bakterilerin faaliyetlerini olumsuz yönde etkiler. Bu da gaz üretim
hızını düşürür, hatta durdurur. Benzer şekilde organik besleme hızı düştüğü zamanda gaz
üretim hızı da düşer [29].
2.4.6

Hidrolik Bekleme Süresi

Hidrolik bekleme süresi (HBS), atık madde içindeki organik maddelerin bakteriler
tarafından çürütülmesi sonucu biyogaz üretmesi için gerekli olan süre olarak tarif
edilir. Bu denklem 2.5 ile ifade edilebilir:
HBS =

Reaktör Hacmi
Günlük Debi

m3

= 𝑚3 /gün

-Eşitlik 2.5

Reaktör içindeki bazı organik maddeler tam olarak biyokimyasal reaksiyona girdiğinde
zamanla gaz üretimi azalmaya başlar. Seçilen hidrolik bekleme süresinde besi
maddelerinin %70-80 oranında biyokimyasal reaksiyona girerek bertaraf olduğu kabul
edilir. Sürekli beslemeli sistemlerde, bakterilerin reaktörlerden kaçmasını önlemek ve
bakterilerin miktarının arttırılmasını sağlamak için HBS süresi daha uzun seçilebilir [30].
HBS süresinin düşürülmesi, fermente edilen malzemeye bağlı olarak değişir. Hayvansal
atıklarda da HBS’ni etkileyen en önemli limitleyici basamak hidroliz kademesidir.

2.4.7

Karıştırma

Anaerobik reaktörlerde karıştırma çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir
parametredir. Mikroorganizmalar strese hassas oldukları için çok hızlı bir karıştırma,
proses için mikrobiyal flok oluşumunun engellenmesi ve simbiyotik bir ilişki içinde
yaşayan mikroorganizmaların bu ilişkilerinin bozulması gibi kötü sonuçlara da neden
olabilir [31].
Karıştırma, reaktörde katmanlaşmayı engelleyerek katı maddelerin askıda kalmalarını
sağlar ve homojen bir dağılım sağlar. Dahası karıştırma, reaktörde ısı transferini, proses
devam ettikçe parçacıkların küçülmesini, oluşan gazın uzaklaşmasını sağlar. Sürekli
karıştırma koşullarında, bakteriler, substrat ve atık sıvı aynı hidrolik bekleme süresine
sahip olacağı için katı madde bekleme süresi de HBS`ne eşit olacaktır. Fakat bazen, katı
maddelerin reaktörde daha uzun süre kalmasını sağlayarak parçalanma oranlarını
arttırmak ve mikroorganizma içeriği çok olan biyokütlenin reaktör içerisinde kalmasını
sağlayarak biyogaz üretim miktarını arttırmak için sürekli karıştırmalı olmayan sistemler
tercih edilebilir [31].
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KarıŞtırma genellikle, mekanik metotlarla, atığın reaktöre tekrar sirkülasyonu ile veya
oluşan biyogazın pompalar vasıtasıyla reaktöre sirküle edilmesiyle sağlanır. Reaktörlerde
verimli bir substrat dönüşümünü sağlamak için önemli bazı faktörler vardır [32]. Bunlar
karıştırmanın şiddeti, süresi, stratejisi ve karıştırıcının yeri olarak sıralanabilir.

2.5 Biyogaz Üretiminde Kullanılan Atıklar
İçeriğinde genellikle karbonhidratlar, proteinler, yağlar, selüloz ve hemiselüloz ihtiva
eden tüm biyokütle ürünleri biyogaz üretiminde substrat olarak kullanılabilir.
Kullanılacak biyokütleyi seçerken de aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerekir:


Seçilecek atığın muhtevası planlanan fermantasyon prosesine uygun olmalıdır.



Seçilen atığın besin değeri, yani biyogaz üretim potansiyeli yüksek olmalıdır.



Atıkta patojenlerin olmamasına dikkat edilmelidir.



Kullanılacak atıktaki iri ve zararlı maddelerin az olmasına dikkat edilmelidir.



Üretilecek biyogazın içeriği enerji üetimi için uygun aralıkta olmalıdır.



Prosesten kalan atığın daha sonra kullanılacak nitelikte (gübre gibi) olmasına
dikkat edilmelidir.

Lignin ve sentetik organik polimerler proseste çok yavaş parçalanırlar [33]. Alt
başlıklarda kullanılacak atık çeşitlerine detaylı olarak değinilmiştir.

2.5.1

Evsel Atıklar

Evsel atıklar hangi kaynaklardan alındığı, besin değerleri metan içerilerinin farklılıkları
ve hangi mevsim atığı olduğu göz önüne alındığında en değişken atık olarak kabul
edilmektedirler. Yaz mevsimi atıklarının büyük çoğunluğunu bahçe atıkları oluşturduğu
için metan verimleri düşük olmaktadır. Evsel atıklar yemek kültürü ve alışkanlıklarından
dolayı farklılıklar gösterebilmekte. Evsel atıkların biyogaz tesislerinde yüksek verimle
işlenmesi için kaynağında ayırma önemli işlemlerden sayılır [34]. Ayrıca yaz mevsiminde
bahçe atıkları özellikle de çim atıkları fazla olduğundan, bu atıklara ön arıtım uygulamak
gereklidir. Belediye ve sanayi atıkları içerisinde en yaygın olanı atık su arıtma çamurudur.
Atık su arıtma çamuru kolay parçalanabilen ve metan içeriği yüksek olan bir atıktır.
Arıtma çamurunun tesiste diğer atıklarla birlikte işlenmesi önerilmektedir [35]. Evsel katı
atıkların uçucu katı madde başına metan üretim verimi Çizelge 2.3’te verilmiştir.
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Çizelge 2.3. Evsek katı atıkların uçucu katı madde başına metan üretim değerleri.
Hammadde

Metan verimi Litre/ kg
uçucu katı madde

Belediye katı atığı
Pişmiş et
Selüloz
Kaynamış pirinç
Lahana
Karışık yemek atığı
Bahçe atığı (çim)
Bahçe atığı (yaprak)
Kağıt (ofis)
Kağıt (katlı)
Kanalizasyon
Atık çamur

482
356
294
277
472
209
123
369
278
590

Tablodan da görüldüğü gibi en fazla metan üretim verimine atık su arıtma çamuru ve
organik atıklar sahiptir.
2.5.2

Biyokütle

Biyokütle anaerobik çürüme prosesi için gelecek vaat eden kaynaklardandır. Yiyecek
endüstrisinin atıkları arasında olan darı, buğday samanı ve pirinç bol rastlanan biyokütle
ürünleridir. Bu atıkların parçalanması için ön arıtmaya ihtiyaç duyulsa da fermantasyon
için uygun atıklardır. Biyokütle atıklarının büyük kısmı lignoselülozik yapıya sahip
oldukları için ön arıtım uygulamadan anaerobik olarak parçalanmaları zordur. Onların
daha kolay parçalanması için mekanik ve kimyasal ön arıtmadan geçirilmeleri
gerekmektedir [36].
Çizelge 2.4. Biyokütleden uçucu katı madde başına metan üretim değerleri.
Hammadde

Metan verimi
Litre/uçucu katı

Belediye katı atığı
Çavdar

360

Kolza tohumu

420

Bakla samanı

441

Darı

390

Kışlık buğday samanı

189

Ayçiçeği

300
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2.5.2.1 Meyve ve Sebze Atıkları
Meyve ve sebze atıkları, katı atık içeriği düşük olsa da yüksek uçucu katı madde içeriğine
sahiptirler. Bu da atıkların kolay parçalanabilmesi anlamına gelmektedir. Ancak bu
atıkların hızlı hidrolizi reaktörün asitleşmesine ve metanojen aşamasının bozulmasına
sebep olabilir [37]. Daha önce yapılan çalışmaların sonuçlarına göre bu tür atıkları başka
atıklarla değerlendirmekle veya reaktöre yüklemeden önce alkali eklemekle asitleşme
sorununu çözmek mümkündür. 19.cu yüzyılda bununla ilgili çözümler araştırılmış ve iki
aşamalı rektörler tasarlanmıştır.

Bu yolla asitleşme sürecini metanojen sürecinden

ayırmışlar ve metan üretim verimini yükseltmişler [38]. Son yıllarda ise bu tür atıklardan
yüksek verim elde etmek amacıyla ön arıtma yöntemleri kullanılmaktadır. Bir sonraki alt
bölümde bu yöntemlerden bahsedilmiştir.
2.6 Lignoselülozik Biyokütle
Lignosellulozik biyokütle dünyamızda çok yaygın olarak bulunmaktadır. Lignosellulozik
biyokütleni diğer substrartlardan ayıran en temel özellik onların hem tarım, hem belediye,
hem de diğer faaliyetlerin kalıntıları olarak bulunabilmesidir. Lignosellulozik biyokütle
temel olarak üç polimerden oluşur: selüloz, hemiselüloz ve lignin [39]. Lignosellulozik
biyokütleyi anaerobik fermantasyon için uygun hale getiren karbonhidrat bileşenleri
(selüloz ve hemiselüloz) hidroliz aşaması sonrası biyolojik olarak kolay parçalanırlar.
Selüloz lignoselüloz hücre duvarının en önemli bileşenidir. Selüloz lellobiyozun 4
glikosidik bağla bağlı doğrusal polisakkarit polimeridir [40]. Selulöz fungus, bakteri ve
bazı hayvanlarda da bulunmaktadır.

Şekil 2.3. Selüloz yapısı.
Selülozla birlikte selüloz asetat, selüloz nitrat gibi çeşitleri ipek, plastik, barut ve fotoğraf
filmi gibi materyallerin üretiminde kullanılmaktadır. Selüloz, β-1 4- glikozidik bağları
olan glikoz moleküllerinden oluştuğu için lineer yapıda bir homopolimerdir [41].
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Hemiselüloz lignoselülozik biyokütle içinde ikinci yaygın polimerdir (%20-50).
Hemiselüloz selüloz gibi kimyasal olarak homojen değil. Hemiselülozun yapısında
bulunan şekerler hem asitlenebilmekte hem de metillenebilmekteler [42].

Şekil 2.4.Hemiselüloz yapısı
Lignin kompleks aromatik ve hidrofobik amorf heteropolimerdir. Lignin kompleks yapılı
bir glukozit olup üç aromatik bileşiğin glukan, galaktan, ksilan, araban gibi
karbonhidratlara glikozit bağlarıyla bağlanmasıyla oluşmuştur [43]. Bu üç aromatik
bileşik, hidroksifenil ünitesi içeren propenol (p-kumaril alkol), guasil ünitesi içeren
propenol (koniferil alkol) ve siringil ünitesi içeren propenol (sinapil alkol)dür [44].
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Şekil 2.5.Lignin yapısı
2.7 Ön Arıtım Yöntemleri
Tarımsal atıklardan özellikle lignoselülozik yapıdaki atıklardan biyogaz elde etmek ve
biyogaz üretim verimini artırmak için ön arıtım yöntemleri uygulanmaktadır. Ön arıtım
yöntemleri fiziksel ön arıtım, kimyasal ön arıtım, biyolojik ön arıtım ve fizikokimyasal
ön arıtım olmakla dört aşamadan oluşmaktadır [42].
2.7.1

Fiziksel ön arıtım

Fiziksel ön arıtım içinde kimyasal veya mikroorganizma olmayan metotlardan oluşan bir
arıtım metodudur. Fiziksel ön arıtım da kendi içinde parçalama, buhar patlama, sıcak su
ön arıtımı, püskürme ve ışınlama gibi alt başlıklara ayrılabilir.
Selüloz kristalitesini öğütme, doğrama ve parçalama gibi mekanik ön artıma
yöntemleriyle azaltmak mümkündür. Doğrama sonrası oluşan parçacıklar 10-30 mm,
öğütme sonrası ise 0.2-2 mm kadar küçülebilmektedir [42]. Mekanik yöntemler içerisinde
bilyeli öğütücü yöntemi de selülozun kristalliğini kırmada etkin sayılmaktadır.
Lignoselülozik yapıdaki maddeler ve arıtma çamurları için en basit ön arıtım yöntemleri
öğütme ve ultrases yöntemleridir. Öğütme yöntemi kullanarak biyogaz üretimi %10-60
artırılmıştır. Lignoselülozik yapıdaki atıkların ufak parçalara ayrılması hidroliz
aşamasında 5-25% kadar verim artışına neden olmaktadır [45]. Partikül boyutlarının
azalması metanojen safhasında verimde fazla artışa neden olmamaktadır. Anaerobik
çürüme öncesi uygulanan ultrases yöntemiyle biyogaz üretiminde 10-45% kadar verim
elde edildiği saptanmıştır [46].
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Bununla birlikte her bir ön arıtım tekniğinin biyogaz verimi üzerinde etkisi farklı
olmaktadır. Hepsi aynı derecede verimi artırmamaktadır.
Diğer ön artıma metotlarına göre biyogaz üretiminde daha az verim sağlasa da fiziksel
arıtımın bazı avantajları da mevcuttur,


Koku oluşumu yoktur,



Uygulama açısından daha basittir,



Daha az enerji tüketimi,

Bu yöntemin dezavantajları ise,


Ekipmanlarda tıkanmalar oluşması ve



Patojenler üzerinde etkili olmamasıdır.

2.7.2

Termal Ön Arıtım

Termal ön arıtma yöntemi hem laboratuvar hem de endüstriyel ölçekte patojenlerin
giderilmesi, biyokütle viskozitesinin azaltılması ve biyokütle susuzlaştırma için çok
yaygın kullanılan yöntemdir. Yapılan bazı çalışmalarda yüksek sıcaklıklarda organik
atıkların çözünme yoluyla ön arıtımının başarılı yöntem olduğu söylenmektedir. Ancak
bunu için de uzun süreye ihtiyaç vardır. Termal yöntemlerden en fazla kullanılanlar sıcak
buhar yöntemi, elektrik ısıtma ve mikrodalga ısıtma yöntemleridir. Yapılan bazı
çalışmalarda elektrik ve mikrodalga ısıtma yöntemleri arasında verim olarak ciddi bir
farklılık olmadığı gözlemlenmiştir [15].
Lignoselülozik yapıdaki atıkların yüksek sıcaklıklarda ön arıtımı hem hemiselülozun hem
de ligninin çözünmesine yardımcı olmaktadır.

2.7.3

Kimyasal Ön Arıtım

Genelde anaerobik çürüme prosesi sonucunda hidroliz aşamasından sonra sistemde
organik asit kalıntılarının kalması sonucu sistemin durması ve performansını düşürmesine
neden olmaktadır. Anaerobik çürüme zamanı pH’ın ayarlanması en önemli
parametrelerdendir. Bunun için alkali ön arıtma ve asidik ön arıtma yöntemleri tercih
edildiğinde dikkatli işlem yapılması gerekmektedir. Kimyasal ön arıttım yöntemi
güçlü/zayıf asitleri, alkalileri ve oksidanları parçalamak için kullanılmaktadır[47].
Ozonlama ve asidik ön arıtım genellikle hidroliz aşamasında verimi artırmak yoluyla
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biyokütle atıklarından biyogaz üretimini artırmak amacıyla kullanılmaktadır [48].
Kimyasal ön arıtım bahçe atıkları ve yaprak gibi lignin içeriği yüksek atıklarda daha çok
kullanılmaktadır.

Karbonhidratla

zengin

atıklarda

kimyasal

genellikle

tercih

edilmemektedir. Kimyasal ön arıtım yöntemleri içerisinde en fazla kullanılanlar, asidik
ön arıtım yöntemi, alkali ön arıtım yöntemi ve ozonlama yöntemleridir [42].
2.7.3.1 Ozonlama Yöntemi
Anaerobik fermantasyon zamanı ozonlama yönteminin kullanımı ile ilgili herhangi bir
protokol ve düzenleme bulunmamaktadır. Güçlü bir oksidan olan ozon kendini
radikallere parçalayabilmekle birlikte biyokütle ve atıklarla direk ve dolayı yolla
tepkimeye girebilmektedir. Ozonun direk atıklarla tepkimeye girmesi iyi bir seçenek
değildir. Bu durum parçalanabilen şekerlerin azalmasına ve biyogaz üretiminin veriminin
düşmesine neden olmaktadır [49].
Ozonlama yöntemi dikkatli yaklaşım isteyen ve atıklara yapılan analiz sonucuna göre
seçilmesi gereken bir metottur.
2.7.3.2 Alkali ön arıtım yöntemi
Alkali ön arıtım yöntemi lignoselülozik atıkların biyogaz üretim verimini artırmak
amacıyla kolayca kullanılabilen bir yöntemdir. Alkali ön arıtmayı doğru koşullarda
avantajlı yöntem sayabiliriz, ancak süre açısından bazı dezavantajları mevcuttur. Alkali
ön arıtım zamanı biyokütle atıklarının biometan üretim verimi artmaktadır. Burada kilit
nokta kullanılan kimyasalın miktarı, maruziyet süresi ve sıcaklıktır [15].
Alkali ön arıtım zamanı şekerin az parçalanmasına ve bazı tuzların birikmesine neden
olabilir. Yapılan birçok çalışmada potasyum, sodyum ve amonyum hidroksitler alkali ön
arıtmada kullanılmıştır. Biyokütle atıklarının anaerobik fermantasyonu zaman en fazla
kullanılan alkali sodyum hidroksit alkali yöntemidir. Bu katyonların kullanımı zamanı
sistemi sekteye uğratmayacak konsantrasyonların seçilmesi önemli noktalardandır.
Sodyum, uçucu yağ asidi bozucu bakterilere kıyasla propiyonik asit tüketen bakteriler
için daha toksiktir. Potasyum termofilik anaeroblar için toksik etki yapmaktadır [50].
Lignoselülozik biyokütlenin NaOH ile ön arıtıma tabi tutulması, biökütlede şişme, iç
yüzey alanındaki artış, selüloz kristalitesinde azalma, polimerizasyon derecesinde
azalma, lignin yapısının kırılması ve karbonhidratlar ile lignin arasındaki yapısal bağların
ayrılmasına neden olmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda sert ağaç malzemesinde lignin
içeriğinin %24-55 parçalanmasıyla %14-55% arıtım verimi sağlanmıştır [51]. Düşük
24

lignin içerikli malzemelerin hidrolizi için seyreltik NaOH çözeltisi daha uygundur.
Genellikle yapılan çalışmalarda %2-10 NaOH çözeltisi kullanılmıştır. Alkali ön arıtımın
1-30 gNaOH 100 g-1 dozlarında 10-100°C derecelerde yapıldığı görülmüştür NaOH ön
arıtımı biyogaz üretimi ve metan üretimini %20-50 kadar artırdığı görülmüştür [52].
2.7.3.3. Asidik Ön Arıtım Yöntemi
Lignoselülozik yapıdaki atıklarla yapılan çalışmalarda genellikle hem seyreltik hem de
konsantre asit ön arıtması kullanılmaktadır. HCl ve H2SO4 gibi konsantre asit ön arıtma
metotları lignoselüloz yapıdaki biyokütle atıklarına uygulanmaktadır. Asit ön arıtma
yöntemi lignin ve hemiselülozün çözünmesine sebep olduğu için hidroliz aşamasını
hızlandırmaktadır. Ancak bu yöntem doğa için tehlikeli ve aşındırıcı etkiye sahiptir.
Seyreltik H2SO4 ön arıtım yöntemi özellikle kütlece %4 ve altı konsantrasyonlar daha
fazla kullanılmış ve verimi artırmıştır [53]. Seyreltik asit ön arıtımı zamanı sıcaklığın
yüksek olması reaksiyonların hızlandırılması açısından daha çok tercih edilmektedir. Bazı
çalışmalar selülozun glikoza dönüşümünde %100 başarı sağlamıştır [42].
Asidik ön arıtım çalışmaları kısa bekleme süreleri seçilerek 100-170 °C sıcaklık arasında
çalışılmıştır. Asidik ön arıtım yöntemleri içerrisinde en fazla kulanılan yöntem H2SO4 öna
arıtımı yöntemidir. Bu ön arıtım sonrası metan üretim veriminde %20-40 arasında artış
olduğu görülmüştür. Asidik ön arıtımın en büyük dezavantajı hemiselüloz parçalanması
zamanı açığa çıkan yan ürünler, özellikle furfural kalıntılarıdır. Bazı durumlarda
reaktörlerde H2S birikmesi de gözlemlenmiştir. Bu durum sistemin inhibasyonuna neden
olmaktadır [54].
Asit ön arıtım yöntemleri içerisinde en başarılı sonuçlar H2SO4 ve HCl asitlerinin
kullanımı ile elde edilmiştir.
2.7.4

Biyolojik ön arıtma Yöntemi

Birçok ön arıtım yöntemi pahalı ve kullanışsızdır. Fiziksel ve termodinamik ön arıtma
yöntemleri pahalı ekipman ve teçhizata ihtiyaç duymaktadır. Peroksidaz ve laktaz özel
bir mantar içinde bulunan ve lignin parçalanmasında sorumlu enzimlerdir. Biyolojik ön
arıtma yöntemleri hem aerobik, hem de anaerobik yöntemleri kapsamaktadır. Bazı
çalışmalarda biyogaz üretim sürecinin birinci aşaması olan hidroliitik asitojen aşamsının
aslında biyolojik bir ön arıtma olduğu savunulmaktadır [7]. Biyolojik ön arıtma yöntemi
için en uygun fermantasyon şeklinin iki aşamalı anaerobik çürüme olduğu saptanmıştır.
Küf mantarlar veya küfler kullanılarak atıkların ön arıtımı yöntemi ucuz ve az enerji
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ihtiyacı duymayan bir işlemdir. Kahverengi, beyaz ve yumuşak küf gibi mantarlar,
biyokütlede lignin ve hemiselülozu parçalayabilirler [7].
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4. MATERYAL VE YÖNTEM
4.1. Ön Arıtım İşlemi
Bu çalışmada biyokütle olarak muz kabuğu, mısır koçanı ve çim atıkları kullanılmıştır.
Bu atıklara kimyasal ön arıtma yöntemleri olan NaOH, H2SO4 ön arıtması uygulanarak
hem lignin, selüloz ve hemiselüloz içeriklerindeki değişime bakılmış, hem de biyogaz
verimleri incelenmiştir.
Yapılan çalışmalarda atıklara sırasıyla mekanik ve kimyasal ön arıtma yöntemleri
uygulanmıştır. Kimyasal ön arıtma yöntemi olarak alkali ön arıtımı (NaOH) ve asidik ön
arıtım (H2SO4) kullanılmıştır. Atıklar önce 0.5-1 mm parçacıklara ayrılmış, daha sonra
blender ve kıyma makinesinden geçirilmiştir.
Atıklar bir gün bekletildikten sonra ön arıtım için kaplara eklenmiştir. Alkali ön arıtım
için atıklara, sırasıyla %3, %6 ve %8 kütlece ağırlığında NaOH eklenerek 55℃’de 50
saat bekletilmiştir.
Atıklara sırasıyla %1, %2 ve %3 kütlece ağırlığında H2SO4 eklenerek 100℃’de 50 dakika
bekletilmiştir.

Şekil 4.1. Atıkların hazırlanması
4.2. Lignoselulözik Biyokütle
Deneyde mısır koçanı ve muz kabuğu günlük kullanılan ve piyasada olan meyvelerden
elde edilmiştir. Çim atıkları ise park ve bahçelerde kullanılan çimlik alanlardan alınmıştır.
Çalışmada kullanılan muz kabuğu TKM oranı % 17, UKM oranı %85, mısır koçanı TKM
oranı %81 UKM oranı %87, çim atıkları TKM oranı %50 UKM oranı % 86 olarak
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belirlenmiştir. Çalışmalarda kullanılan atıklar önce mekanik arıtımdan geçirilmiştir. Daha
sonra distile suyla 1/1 oranında seyreltilerek kimyasal ön arıtmaya tabi tutulmuştur.
Biyogaz çalışmalarında katı madde oranları

%6, %8 ve %10 TKM oranlarında

reaktörlere beslenerek biyogaz üretim verimleri incelenmiştir.
Çalışmalarda üç farklı organik atık kullanılmıştır. Kullanılan atıkların özellikleri Çizelge
4.1‘de verilmiştir.
Çizelge 4.1. Deneyde kullanılan biyükütlenin özellikleri
Atıklar

Nem %

TKM %

UKM %

pH

C/N

Muz Kabuğu

83

17

85

6,45
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Mısır Koçanı

19

81

87

5,98

50

Çim atığı

50

50

86

6,67

15,70

4.3. Biyometan Potansiyelinin Belirlenmesi
Çalışmalar kesikli olarak sürdürülmüştür. Deneyde anaerobik parçalanma prosesinin
gerçekleştiği sistemini reaktör ve gaz toplama düzenekleri oluşturmuştur. Kullanılan
düzeneklerin en uygun şartlarda çalışılmasına özen gösterilmiştir. Deney düzeneği Şekil
4.2’de gösterilmiştir. Çalışmada 2,5 L toplam hacme sahip reaktörler kullanılmıştır.
Reaktör ışıktan izole edilmiştir. Reaktör işletme hacmi 2 L olarak seçilmiştir. Reaktörler
iki çıkışlı olup; bir çıkış numune alma çıkışı, diğer çıkış ise gaz çıkışı olarak
kullanılmıştır. Reaktörlerde sıcaklık mezofilik şartlara uygun olarak 35℃’ye
ayarlanmıştır.

Şekil 4.2. Deney Düzeneği
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Reaktörler (Şekil 4.3) borosilikat cam malzemeden olup sızdırmaz bir yapıya sahiptir.

Şekil 4.3. Reaktör ve manyetik ısıtıcı
Seçilen üç farklı substratın biyogaz üretimleri ön arıtım uygulanmadan ve asit/alkali ön
arıtımından sonra araştırılmıştır. Çalışamalrın süresi kullanılan biyokütleye göre değişmiş
ve gaz çıkışı durana kadar devam ettirilmiştir.
4.3.1. Gaz Biriktirme Düzenekleri
Üretilen biyogazın toplanması için kullanılan düzenekler suyun yer değiştirme prensibine
göre çalıştırılmış ve oluşan gaz hacmi aparat üzerindeki ölçeklendirme sayesinde
belirlenmiştir. Suyun yer değiştirme prensibine bağlı olarak toplanan gazın standart
koşullara (STP) düzeltilmesi yapılmıştır. Gaz üretimleri günlük olarak ölçülmüştür.

Şekil 4.4. Gaz Biriktirme Düzenekleri
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Oluşan biyogazda analiz edilmesi gereken en önemli parametre biyogazın metan
içeriğidir. Biyogazın metan içeriği iki farklı metotla ölçülmüştür. PBI Dansensor aleti ile
yapılan ölçümlerde biyogaz içerisindeki CO2 yüzdesi ölçülerek metan yüzdesi
bulunmuştur. Ayrıca belirli günlerde biyogazın metan içeriği gaz kromotogafisi
kullanılarak ölçülmüştür.

Üretilen biyogaz miktarı, reaktörlere atık beslemesi

yapılmadan önce, suyun yer değiştirmesi esasına dayanarak ölçülen yöntemle
belirlenmiştir. Biyogaz ölçümlerinin, STP`ye göre düzeltmeleri Denklem 4.1, 4.2 ve 4.3
ile sağlanmıştır.
Pbio=P - Pw

Eşitlik 4-1

Pbio=P - Pw ± Pss

Eşitlik 4-2

Vo = V×(To/T)×(Pbio/Po)

Eşitlik 4-3

Burada; V, biyogazın ölçülen hacmi, Vo standart sıcaklık ve basınçtaki gazın hacmi, Po
standart basıncı (1 atm), T gazın ölçümü esnasındaki sıcaklığı (25°C), To standart
sıcaklığı (25°C) temsil etmektedir. Atmosfer basıncı P=1 atm, 25°C ortam sıcaklığında
Pw=0,3 atm olarak kabul edilmiştir.

4.4. Deney Parametrelerinin Tayini
Deneylerde TKM, UKM, pH, sıcaklık ve metan içeriği gibi parametreler devamlı kontrol
edilmiştir. Bu parametreler deney süresince periyodik olarak takip edilmiştir.
Çalışmalarda reaktörler sürekli karıştırılmıştır.
4.4.1 Sıcaklığın Ayarlanması
Metan bakterilerinin, diğer tüm mikroorganizmalarda olduğu gibi, büyümeleri ve
aktivasyonları sıcaklığa bağlıdır. Bu çalışmada reaktörler mezofilik koşullarda
işletilmiştir. Kesikli çalıştırılan reaktörler ısıtmalı manyetik karıştırıcılar kullanılarak
ısıtılmıştır. Çalışma 35±2 °C’de sürdürülmüştür.
4.4.2. pH Ayarlanması
Reaktörlerden çekilen atıklar zaman kaybetmeden plastik bir erlene boşaltılarak ölçümler
gerçekleştirilmiştir. Ölçümler Jenway marka 370 model portatif pH metre ile periodik
olarak yapılmıştır.
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4.4.3. Karıştırma
Rektörde konsantrasyon farklılıklarının olmaması ve ısının eşit dağılımı için karıştırma
sistemleri kullanılmıştır. Karıştırma sürekli olarak yapılarak içeride homojen bir karışım
olması ve mikroorganizmalar ile organik madde temasının artırılması sağlanmıştır.
Karıştırma işlemi reaktörlere balık atılarak manyetik karıştırıcılar tarafından
gerçekleştirilmiştir. Karıştırma hızı 80-85 rpm olarak ayarlanmıştır.
4.5.

Analiz Yöntemleri

Bu çalışmada performansın izlenmesi amacıyla başlıca toplam katı madde, uçucu katı
madde ve biyogazdaki metan miktarı ölçülmüştür. Analizler standart yöntemlere göre
yapılmıştır. Kesikli çalışmalarda analizler gün aşırı, sürekli çalışmalarda ise her gün
yapılmıştır.
4.5.1. Selüloz, Hemiselüloz ve Lignin Analizi
Bu analizler için Fiwe 6 otomatik ölçüm cihazı kullanılmıştır. Cihaz Şekil 4.5’te
gösterilmiştir. Cihaz Weende ve Van Soest metduna göre çalışmaktadır. Bu metot selüloz
analizlerini

gerçekleştirmek

üzere

yapılmış

analizörler

yardımıyla

gerçekleştirilmektedir. Tartımı yapılan numune cihazın numune kompartımanına
yerleştirilerek cihaz çalıştırılmaktadır. Analiz için gerekli olan ısı ayrıştırma birikitirme
ve tartım işlemleri kapalı olarak cihaz içerisinde gerçekleştirilip direkt olarak sonucu
vermektedir.

Şekil 4.5. Fiwe 6 Cihazı
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4.5.2. Toplam Katı Madde Analizi
Kullanılan araç ve gereçler:
I-Kurutma Dolabı (105±2oC’ye ayarlanabilir)
II-Porselen Kroze
III-Laboratuvar Terazisi (0,1 mg’a duyarlı)
Deneyin Yapılışı
50 ml örnek alınarak temiz ve darası belirlenmiş porselen kroze kabı içerisine konur ve
örnek ile birlikte kabın ağırlığı belirlenir. Daha sonra 105±20C sıcaklığa ayarlanmış iyi
havalanabilen kurutma dolabına (Binder) örnek konur ve 1 saat kurutulur. Kurutma
dolabından çıkarılan örneğin ağırlığı belirlenir ve hesaplanır.
Hesaplama şekli:
Toplam katı madde, mg/l = [(A-B)x1000] / ml numune
Bu bağıntıda;
A:Kurutma kabı+numunenin ağırlığı, mg
B: Kurutma kabının darası, mg
4.5.3. Toplam Uçucu Katı Madde Analizi
Kullanılan Araç ve Gereçler:
I-Terazi
II-Porselen Kroze
III-Fırın
Deneyin Yapılışı
Toplam katı madde deneyi yapıldıktan sonra kap ve içinde kalan maddeler 15-20 dakika
süre ile 550±50oC’de fırında (MF -120 NÜVE) tutulur ve kap ile içinde kalanlar tekrar
tartılır. Bu kısım organik maddenin bir ifadesi olarak kullanılır.
Hesaplama şekli:
Uçucu katı madde, mg/l = [(A-B)x1000] / C
Burada;
A: Kap+içindeki madde ağırlığı (fırında yakmadan önce), mg
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B: Kap+içindeki madde ağırlığı (550oC’de fırında yakıldıktan sonra ), mg
C: ml numune hacmidir.
4.6.

Yüzey Yanıt Metodu (RSM)

Yanıt yüzey yöntemi, “Denemelerin Optimum Koşullara Ulaşması” ismi ile 1951 yılında
Box and Wilson tarafından geliştirilmiş ve tanımlanmıştır. İlk olarak kimya endüstrisine
uygulanmıştır. Myers ve Montgomery (3) yanıt yüzey yöntemini, proseslerin
geliştirilmesi ve optimizasyonu için gerekli istatistiksel ve matematiksel tekniklerin
birlikte kullanıldığı bir yöntem olarak tanımlamıştır. Yanıt yüzey yöntemi, proses
değişkenlerinin deneysel uzayını araştırmak için deneysel stratejileri, sistemin yanıtı ve
üzerinde etkili olan bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için kullanılan
empirik modelleme tekniklerini ve proses değişkenlerinin sistemin yanıtında arzu edilen
etkiyi gösterdiği seviyelerinin bulunması için kullanılan optimizasyon tekniklerini
içermektedir (4). Genel olarak yanıt yüzey yöntemi 3 aşamadan (eleme denemeleri, bölge
araştırması ve işlemin veya ürünün optimizasyonu) oluşmaktadır. Bu çalışmada analizler
YYM’de Merkezi Bileşik Tasarım alt metodu kullanılarak yapılıştır. Bu model
çalışmaları için Design Expert programı kullanılmıştır.
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5.

DENEYSEL ÇALIŞMALAR VE BULGULAR

Bu tez çalışmasında muz kabuğu, mısır koçanı ve çim atığı gibi lignoselüloik içeriğe sahip
atıklardan biyogaz üretiminin artırılması amacıyla kimyasal ön arıtım uygulanması
yapılmıştır. Yapılan ön arıtım çalışmalarının karşılaştırılmsı için her bir konsantrasyon
için ön arıtma uygulanmadan ham (kontrol) atıkların biyogaz üretim verimi çalışmaları
da yürütülmüştür. Bu atıklarda bulunan lignoselülozik yapının parçlanması için asit ve
alkali ön arıtımı uygulanmıştır.
Çalışmalarda üç farklı tarımsal atık kullanılmıştır.
5.1.

Muz Kabuğundan Biyogaz Üretimi

Bu bölüm çalışmalarında muz kabuğu atık olarak kullanılmış ve lignoselülozik yapının
parçalanması için çlışmlr yapılmıştır. Muz kabuğu %6, %8 ve %10 TKM oranında alkali
(NaOH) ve asidik (H2SO4) ön arıtmada uygulanan ve biyogaz üretim verimi
incelenmiştir. Ön arıtma için NaOH konsantrasyonu %3, %6 ve %8, H2SO4
konsantrasyonu ise %1, %2 ve %3 olarak seçilmiştir.
5.1.1. Alkali Ön Arıtım Uygulanması
Bu bölümde muz kabuğu NaOH ön arıtmasına tabi tutulmuştur. Atıklar farklı
konsantrasyonlara seyreltilmeden önce arıtma öncesi ve sonrası lignin, selüloz ve
hemiselüloz içerikleri analiz edilmiştir. Böylece lignoselülozik yapıdaki değişimler
belirlenmiştir.
Muz kabuğu öncellikle mekanik olarak doğranmış, kıyma makinesinden geçirilmiş ve en
sonda blenderden geçirilerek 5-10 mm parçacıklara ayrılmıştır. Atıklar NaOH ön arıtması
için 1 litrelik kaplara eklenmiştir. 1/1 oranında seyreltilen atığa sırasıyla %3, %6 ve %8
kütlece NaOH çözeltisi eklenmiştir. Ön arıtım gerçekleştikten sonra atığın lignin, selüloz
ve hemiselüloz içerikleri analiz edilmiştir.
Bu çalışmalar 55 °C’de 50 saatlik sürede gerçekleştirilmiştir. Yapılan ön arıtma işlemi
sonrası muz kabuğunun lignin, selüloz ve hemiselüloz içeriği Çizelge 5.1’de
gösterilmiştir.
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Çizelge 5.1. NaOH ön arıtmasından sonra muz kabuğu lignin, selüloz ve hemiselüloz
içeriğindeki değişimler.
Önce

%3 NaOH

%6 NaOH

%8 NaOH

Selüloz(%)

33

38,45

38,53

41,25

Hemiselüloz(%)

15

13,85

11

9,85

Lignin(%)

17,5

15,15

14,25

13,45

Yapılan analizler sonucunda NaOH yüzdesi arttıkça lignoselülozik yapıdaki bozulmanın
da arttığı izlenmiştir. Hemiselüloz içeriği daha fazla bozulmaya uğramış, selüloz içeriği
artmıştır. Alkali ön arıtımın sudaki lignin ve hemiselüloz içeriğinin parçalanmasını
kolaylaştırmaktadır. Bu durum hemiselüloz ve lignine çapraz bağlanan ester bağlarının
sabunlaşması

olarak

gösterilmektedir.

Esterlerin

alkali

ortamdaki

hidrolizine sabunlaşma denir. Ester bağlarının parçalanması biyokütlede; biyokütle
gözenekliliğinin artması, selüloz şişmesi (selülozda artış), iç yüzey alanı genişlemesi ve
karbonhidrat-lignin komplesinin parçalanması gibi önemli sonuçlara neden olmaktadır
[55]. Yapılan çalışma sonucunda da hemiselüloz ve lignin içeriğinin daha hızlı
parçalandığı, selüloz içeriğinin de arttığı gözlemlenmiştir.
Çizelge 5.1’den de görüldüğü üzere muz kabuğundan çözünerek çözeltiye geçen selüloz
miktarında artış olmuştur. Bu artış %25 olarak gerçekleşmiştir.
5.1.1.1.

Alkali ön arıtımın biyogaz üretimi üzerindeki etkileri

Uygulanan %3, %6 ve %8 NaOH ile ön arıtımı yapılan muz kabukları değişik katı madde
(%6, %8, %10 TKM) yüklemeleri altında biyogaz üretimleri incelenmiştir.
% 3 NaOH ön arıtımından geçirilen muz kabuğundan üretilen biyogaz değerleri Şekil
5.1’de gösterilmiştir.
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%3 NaOH ön arıtımından sonra biyogaz üretimi
Biyogaz üretimi (ml/gün)
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Şekil 5.1. %3 NaOH ön arıtımından sonra %6, %8 ve %10 TKM oranlarındaki muz
kabuğunun biyogaz üretim miktarları.
%3 NaOH ile ön arıtım uygulanan muz kabuğundan biyogaz üretim verileri
incelendiğinde %8 TKM ve %10 TKM konsantrasyonlarında biyogaz üretim miktarının
fazla olduğu görülmektedir. Şekilden de göründüğü gibi biyogaz üretim hızı %6 TKM
konsantrasyonunda 13. günden sonra artmaya başlamıştır. Sistemde 5. günden sonra
biyogaz üretim hızı artmıştır. En fazla biyogaz üretimi 26. günde 2060 mL değeriyle %10
TKM konsantrasyonunda gerçekleşmiştir. Toplam biyogaz üretimini incelediğimizde %6
TKM konsantrasyonunda toplam 8130 mL, %8 TKM konsantrasyonunda toplam 12135
mL, % 10 TKM konsantrasyonunda ise toplam 12630 mL biyogaz üretimi
gerçekleşmiştir.
Maksimum biyogaz üretimleri 19-26. günler arasında gerçekleşmiştir. Biyogaz üretimi
40 güne kadar devam etmiştir. En düşük katı madde yüklemesinde (%6) aktif biyogaz
üretimi 10. günden sonra başlarken, %8 ve %10 TKM oranlarında üretim 7. günden sonra
başlamıştır. Maksimum gaz üretimlerine sürede ulaşılmıştır.
Muz kabuğunun %6, %8 ve %10 konsantrasyonlarının %3 NaOH ön arıtmasından
sonraki biyogaz üretim verimi aynı konsantrasyonlardaki kontrol sistemi ile de
karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar Şekil 5.2’de verilmiştir.
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Şekil 5.2 a) %6 TKM, b) %8 TKM, c) %10 TKM oranında muz kabuğu içeren reakötlerde
%3 NaOH ön arıtma uygulanmış ve kontrol reaktörlerinde günlük biyogaz ve kümülatif
biyogaz üretimi.
%3 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %6 olan muz kabuğunun biyogaz üretimi
ile arıtım uygulanmamış muz kabuğunun biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır.

Şekil

5.2’den görüldüğü gibi ön-arıtım uygulanmamış muz kabuğundan biyogaz üretimi daha
erken başlamıştır. Ön arıtım uygulanmış muz kabuğundan üretilen toplam biyogaz
üretiminde %10 artış olmuştur.
%3 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %8 olan muz kabuğunun biyogaz üretimi
ile arıtım uygulanmamış muz kabuğundan biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Ön
arıtımdan sonra %8 TKM oranındaki muz kabuğunda en fazla biyogaz üretimi 19-22.
günler arasında gerçekleşmiştir. Kontrol çalışmada ise en fazla biyogaz üretimi 16-19.
günler arasında gerçekleşmiştir. Ön arıtımı muz kabuğunun biyogaz üretim verimi
artırmıştır. Ön arıtım sonrası üretilen toplam biyogaz miktarında kontrol raktörlere oranla
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%29 artış olmuştur. Kontrol reaktöründe biyogaz üretimi 34. günde tamamlanırken, ön
arıtımda bu süre 40. güne kadar devam etmiştir.
%3 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %10 olan muz kabuğunun biyogaz üretimi
ile arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Ön arıtımdan sonra
%10 TKM oranındaki muz kabuğunda en fazla biyogaz üretimi 22-25. günler arasında
2060 mL olarak gerçekleşmiştir. Kontrol çalışmada ise en fazla biyogaz üretimi 19-22.
günler arasında 1700 mL olarak gerçekleşmiştir. 17. Günden sonra ön arıtım uygulanan
muz kabuğunun biyogaz üretim verimi kontrol reaktörden fazla olmuştur. Ön arıtım
sonrasında üretilen toplam biyogaz miktarında kontrol çalışmaya göre %17’lik bir artış
gerçekleşmiştir.
Yapılan ön arıtım uygulamasında (%3 alkali) biyoga üretiminde en yüksek artış %8 TKm
oranında gerçekleşmiştir.
Üretilen biyogazın metan içerikleri analiz edilmiş ve her üç TKM konsantrasyonu için
ayrıca değerlendirilmiştir. Üretilen biyogazın metan içeriklerini gösteren grafik şekil

Üretilen biyogazın metan içerikleri, %

5.3’te verilmiştir.
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Şekil 5.3.%3 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki muz
kabuğundan üretilen biyogazın yüzdesel olarak metan içerikleri.
En yüksek metan içeriği %75’le %10TKM oranındaki muz kabuğu çalışmasında
ölçülmüştür. %6 TKM muz kabuğu ile yapılan çalışmada metan içeriği %66-68, %8 TKM
muz kabuğu ile yapılan çalışmada %67-69, %10 TKM muz kabuğu ile yapılan çalışmada
%71-75 aralığında değişmiştir.
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Üretilen metan, mL/gün
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Şekil 5.4.%3 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki muz
kabuğundan üretilen metan miktarları.
En fazla metan üretimi %10 TKM oranındaki muz kabuğu setinden 25-28. günlerde 1545
mL olarak elde edilmiştir.
% 6 NaOH ön arıtımından geçirilen muz kabuğundan üretilen biyogaz değerleri Şekil
5.5’te gösterilmiştir.
%6 NaOH ön arıtımından sonra biyogaz üretimi
biyogaz üretimi (mL/gün)
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Şekil 5.5.%6 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki muz
kabuğunun biyogaz üretim miktarları.
%6 NaOH ön arıtmasından sonra muz kabuğu biyogaz üretim verilerini incelediğimizde
%6 ,%8 ve %10 TKM muz kabuğu konsantrasyonlarında biyogaz üretim miktarının bir
birlerine yakın değerlerde olduğu görülmektedir. Şekilde de göründüğü gibi biyogaz
üretim hızı 11. günden sonra artmaya başlamıştır. Normalde sistemde 5.-7. günlerden
sonra biyogaz artışı beklenirken biyogaz artışının daha geç gerçekleşmesi ön arıtma
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sırasında pH’ın normalden fazla olmasından kaynaklanmıştır. Belirli bir süre sonra pH
dengelenmiş ve biyogaz üretimi artmıştır. En fazla biyogaz üretimi 25-28. günlerde 2090
mL değeriyle %10 TKM konsantrasyonunda gerçekleşmiştir. Toplam biyogaz üretimini
incelediğimizde %6 TKM konsantrasyonunda toplam 10.745 mL, %8 TKM
konsantrasyonunda toplam 11970 mL, % 10 TKM konsantrasyonunda ise toplam 13270
mL biyogaz üretimi gerçekleşmiştir.
Muz kabuğunun %6, %8 ve %10 konsantrasyonlarının %6 NaOH ön arıtmasından
sonraki biyogaz üretim verimi aynı konsantrasyonlardaki kontrol reaktör değerler ile de
karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar Şekil 5.6’da verilmektedir.
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Şekil 5.6 a) %6 TKM, b) %8 TKM, c) %10 TKM oranında muz kabuğu içeren reakötlerde
%6 NaOH ön arıtma uygulanmış ve kontrol reaktörlerinde günlük biyogaz ve kümülatif
biyogaz üretimi.
Şekil 5.6’da %6 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %6 olan muz kabuğunun
biyogaz üretimi ile arıtım uygulanmamış muz kabuğunun biyogaz üretimleri
karşılaştırılmıştır. Şekil 5.11’den de görüldüğü gibi arıtım uygulanmadan yapılan
çalışmada biyogaz üretimi benzer sürelerde başlamıştır. Deney sırasında en yüksek
biyogaz üretimi 1890 mL ile 28. günde ölçülmüştür. Ön arıtım sonrası üretilen toplam
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biyogazda %33 artış olmuştur. Maksimum biyogaz üretimine kontrol sisteminde 19.
günde ulaşılmış ve biyogaz üretimi de 31. günden sonra oldukça azalmıştır.
%6 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %8 olan muz kabuğunun biyogaz üretimi
ile arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Ön arıtımdan sonra
%8 TKM oranındaki muz kabuğunda en fazla biyogaz üretimi 22-25. günler arasında
1935 mL olarak gerçekleşmiştir. Kontrol çalışmada ise en fazla biyogaz üretimi 17-20.
Günler arasında 1560 mL olarak gerçekleşmiştir. %6 NaOH ön arıtımı sonrası %8 TKM
oranındaki muz kabuğunun biyogaz verimi artmıştır. Ön arıtım sonrası üretilen toplam
biyogazda %26 artış olmuştur.
%6 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %10 olan muz kabuğunun biyogaz üretimi
ile arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Ön arıtımdan sonra
%10 TKM oranındaki muz kabuğunda en fazla biyogaz üretimi 22-25. günler arasında
2090 mL olarak gerçekleşmiştir. Kontrol çalışmada ise en fazla biyogaz üretimi 16-19.
günler arasında 1700 mL olarak gerçekleşmiştir. 16. günden sonra ön arıtım uygulanan
muz kabuğunun biyogaz üretim verimi kontrol değerden fazla olmuştur. Ön arıtım sonrası
üretilen toplam biyogazda kontrol çalışmaya göre %38’lik bir artış olmuştur. Bu da ön
arıtım sırasında yaşanan en fazla verim olarak kaydedilmiştir.
Üretilen biyogazın metan içerikleri analiz edilmiş ve her üç TKM konsantrasyonu için
ayrıca değerlendirilmiştir. Üretilen biyogazın metan içeriklerini gösteren grafik şekil 5.
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Şekil 5.7.%6 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki muz
kabuğundan üretilen biyogazın yüzdesel olarak metan içerikleri.
En yüksek metan içeriği %80’le %10 TKM oranındaki muz kabuğu çalışmasında
ölçülmüştür. %6 TKM muz kabuğu ile yapılan çalışmada en yüksek metan içeriği % 6642

68, %8 TKM muz kabuğu ile yapılan çalışmada %72-78, %10 TKM muz kabuğu ile
yapılan çalışmada %68-80 olarak gerçekleşmiştir.
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Şekil 5.8. %6 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki muz
kabuğundan üretilen metan miktarları.
En fazla metan üretimi %10 TKM oranındaki muz kabuğu setinden 19-22. Günler
arasında 1680 mL olarak elde edilmiştir.
% 8 NaOH ön arıtımından geçirilen muz kabuğundan üretilen biyogaz değerleri Şekil
5.9’da gösterilmiştir.
%8 NaOH ön arıtımından sonra biyogaz üretimi
biyogaz üretimi (mL/gün)
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Şekil 5.9. %8 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki muz
kabuğunun biyogaz üretim miktarları.
%8 NaOH ön arıtmasından sonra muz kabuğu biyogaz üretim verilerini incelediğimizde
%6 ,%8 ve %10 TKM muz kabuğu konsantrasyonlarında biyogaz üretim miktarının bir
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birlerine yakın değerlerde olduğu görülmektedir. En fazla biyogaz üretimi 25. günde %10
TKM konsantrasyonunda gerçekleşmiştir. Toplam biyogaz üretimini incelediğimizde %6
TKM konsantrasyonunda toplam 6710 mL, %8 TKM konsantrasyonunda toplam 7880
mL, % 10 TKM konsantrasyonunda ise toplam 7985 mL biyogaz üretimi gerçekleşmiştir.
Muz kabuğunun %6, %8 ve %10 konsantrasyonlarının %8 NaOH ön arıtmasından
sonraki biyogaz üretim verimi aynı konsantrasyonlardaki kontrol değerler ile de
karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar Şekil 5.10’da verilmiştir.

Şekil 5.10 a) %6 TKM, b) %8 TKM, c) %10 TKM oranında muz kabuğu içeren
reakötlerde %8 NaOH ön arıtma uygulanmış ve kontrol reaktörlerinde günlük biyogaz ve
kümülatif biyogaz üretimi.
5.10’da %8 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %6 olan muz kabuğunun biyogaz
üretimi ile arıtım uygulanmamış muz kabuğu biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. .
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Deney sırasında en yüksek biyogaz üretimi 1020 mL 19. günde ölçülmüştür. Ön arıtım
sonrası üretilen toplam biyogazda kontrol reaktöre göre %18 azalma olmuştur.
%8 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %8 olan muz kabuğunun biyogaz üretimi
ile arıtım uygulanmamış muz kabuğu biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Ön arıtımdan
sonra %8 TKM oranındaki muz kabuğunda en fazla biyogaz üretimi 22-25. günler
arasında 1190 mL olarak gerçekleşmiştir. Kontrol çalışmada ise en fazla biyogaz üretimi
13-18. günler arasında 1560 mL olarak gerçekleşmiştir. %8 NaOH ön arıtımı sonrası %8
TKM oranındaki muz kabuğunun biyogaz verimi azalmıştır. Ön arıtım sonrası üretilen
toplam biyogazda kontrol reaktöre oranla %17 azalma olmuştur.
%10 olan muz kabuğunun biyogaz üretimi ile arıtım uygulanmadan önceki biyogaz
üretimleri karşılaştırılmıştır. Ön arıtımdan sonra %10 TKM oranındaki muz kabuğunda
en fazla biyogaz üretimi 22-25. günler arasında 1350 mL olarak gerçekleşmiştir. Kontrol
çalışmada ise en fazla biyogaz üretimi 16-19. günler arasında 1700 mL olarak
gerçekleşmiştir. 16. günden sonra ön arıtım uygulanan muz kabuğunun biyogaz üretim
verimi kontrol değerden daha az olmuştur. Ön arıtım sonrası üretilen toplam biyogazda
kontrol çalışmaya göre %17’lik bir azalma olmuştur. %8 NaOH ön arıtımından sonra muz
kabuğu çalışmalarında Üretilen biyogazın metan içerikleri analiz edilmiş ve her üç TKM
konsantrasyonu için ayrıca değerlendirilmiştir. Üretilen biyogazın metan içeriklerini

Üretilen biyogazın metan içerikleri, %

gösteren grafik şekil 5.11’de verilmiştir.
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Şekil 5.11. %8 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki muz
kabuğundan üretilen biyogazın yüzdesel olarak metan içerikleri.
En yüksek metan içeriği %68’le %10 TKM oranındaki muz kabuğu çalışmasında
ölçülmüştür. %6 TKM muz kabuğu ile yapılan çalışmada en yüksek metan içeriği % 5345

55, %8 TKM muz kabuğu ile yapılan çalışmada %63-66, %10 TKM muz kabuğu ile
yapılan çalışmada %65-68 olarak gerçekleşmiştir.
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Şekil 5.12. %8 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki muz
kabuğundan üretilen metan miktarları.
En yüksek metan üretimi %8 TKM oranındaki muz kabuğu setinden 23. günde 1040 mL
olarak elde edilmiştir.

5.1.1.2.

Toplam Katı Madde, Uçucu Katı Madde ve pH Değişimleri

Alkali (NaOH) ön arıtımı sonrası %6, %8 ve %10 TKM konsantrasyonundaki muz
kabuğunun toplam katı madde, uçucu katı madde ve pH değerleri ölçülmüştür. TKM ve
UKM giderimleri analiz edilmiştir.
%3 NaOH ön arıtım uygulaması sonrası muz kabuğu TKM değişimleri Şekil 5.13'te
verilmektedir.
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%3 NaOH Ön Arıtımı Sonrası TKM Giderimi
60,0

% Giderim

50,0
40,0
30,0

%6 MK-TKM

20,0

%8 MK-TKM
%10MK-TKM

10,0
0,0
1

4

7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40
Zaman (gün)

Şekil 5.13. %3 NaOH ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki muz kabuğu %
TKM dönüşüm oranları.
%3 NaOH ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki muz kabuğunda TKM giderimi
%48 olarak gerçekleşmiştir. Üretim verimi 85 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır. %8
TKM oranlarındaki muz kabuğunda TKM giderimi %40 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik
metan üretimi 92 mL CH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır. %6 TKM oranlarındaki muz
kabuğunda TKM giderimi %48 olarak gerçekleşmiştir. Üretim verimi 87 mL CH4/g-TKM
olarak hesaplanmıştır.
%3 NaOH ön arıtım uygulaması sonrası muz kabuğu UKM değişimleri Şekil 5.29'da
verilmektedir.
%3 NaOH Ön Arıtımı Sonrası UKM Giderimi
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Şekil 5.14. %3 NaOH ön arıtımından sonra değişik UKM oranlarındaki muz kabuğu %
TKM dönüşüm oranları.
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%3 NaOH ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki muz kabuğunda UKM giderimi
%55 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 155 mL

CH4/g-UKM

olarak

hesaplanmıştır. %8 TKM oranlarındaki muz kabuğunda UKM giderimi %54 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 184 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır. %10
TKM oranlarındaki muz kabuğunda UKM giderimi %58 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik
metan üretimi 168 mL mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır.
%6 NaOH ön arıtım uygulaması sonrası muz kabuğu TKM değişimleri Şekil 5.15'te
verilmektedir.
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Şekil 5.15. %6 NaOH ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki muz kabuğu %
TKM dönüşüm oranları.
%6 NaOH ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki muz kabuğunda TKM giderimi
%41 olarak gerçekleşmiştir. Üretim verimi 108 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır.
%8 TKM oranlarındaki muz kabuğunda TKM giderimi %44 olarak gerçekleşmiştir.
Spesifik metan üretimi 100 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır. sonra %10 TKM
oranlarındaki muz kabuğunda TKM giderimi %40 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan
üretimi 90 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır.
%6 NaOH ön arıtım uygulaması sonrası muz kabuğu UKM değişimleri Şekil 5.16’da
verilmektedir.
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Şekil 5.16. %6 NaOH ön arıtımından sonra değişik UKM oranlarındaki muz kabuğu %
TKM dönüşüm oranları.
Uçucu katı madde mikroorganizmalar tarafından tüketilen organik kısımdır. %6 NaOH
ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki muz kabuğunda UKM giderimi %45 olarak
gerçekleşmiştir. Üretilen biyogaz miktarı birlikte değerlendirildiğinde üretim verimi 198
mL CH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır.

%8 TKM oranlarındaki muz kabuğunda UKM

giderimi %47 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 201 mL CH4/g-UKM olarak
hesaplanmıştır. %10 TKM oranlarındaki muz kabuğunda UKM giderimi %43 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 173 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır.
%8 NaOH ön arıtım uygulaması sonrası muz kabuğu TKM değişimleri Şekil 5.17'de
verilmektedir.
%8 NaOH Ön Arıtımı Sonrası TKM Giderimi
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Şekil 5.17. %6 NaOH ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki muz kabuğu %
TKM dönüşüm oranları.
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%8 NaOH ön arıtımından sonra %TKM oranındaki muz kabuğunda TKM giderimi %33
olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 67 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır.
%8 TKM oranlarındaki muz kabuğunda TKM giderimi %36 olarak gerçekleşmiştir.
Spesifik metan üretimi 59 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır. %10 TKM
oranlarındaki muz kabuğunda TKM giderimi %31 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan
üretimi 45 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır.
%8 NaOH ön arıtım uygulaması sonrası muz kabuğu UKM değişimleri Şekil 5.18'de
verilmektedir.
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Şekil 5.18.%8 NaOH ön arıtımından sonra değişik UKM oranlarındaki muz kabuğu %
UKM dönüşüm oranları.
Uçucu katı madde mikroorganizmalar tarafından tüketilen organik kısımdır. %8 NaOH
ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki muz kabuğunda UKM giderimi %49 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 123 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır.
%8 TKM oranlarındaki muz kabuğunda UKM giderimi %48 olarak gerçekleşmiştir.
Spesifik metan üretimi 117 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır. %10 TKM
oranlarındaki muz kabuğunda UKM giderimi %47 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan
üretimi 88 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır.
TKM oranlarında pH değerleri de ölçülmüş ve değişimler Şekil 5.19’da verilmiştir.
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Şekil 5.19. % TKM oranlarında muz kabuğu çalışmasında pH değişimleri.
pH 6.8-7.8 değerlerinde olup anaerobik arıtma için uygun değerlerde seyretmiştir..
5.1.1.3.

Alkali Ön Arıtım Uygulaması Literatür Tartışması

Alkali ön arıtım sonrası en yüksek biyogaz üretim verimi %6 NaOH ön arıtımı
uygulanmış %10 TKM oranındaki muz kabuğu reaktöründe olmuştur. Genel olarak %3
ve %6 NaOH ön arıtımı sonrası kontrol raktörlerle karşılaştırıldığında biyogaz üretim
verimi artmıştır. Biyogaz üretimindeki artışlar yüzdesel olarak Çizelge 5.1’de verilmiştir.
En yüksek biyogaz üretim verimi %6 NaOH ön arıtımı sonrası gerçekleşmiştir.
%8 NaOH ön arıtımı sonrası biyogaz üretimi kontrol değerlerle karşılaştırıldığında
azalmıştır. Bunun temel sebebi ise sistemde uçucu yağ asitlerinin artması ile menanojen
bakterilerin inhibe olmasıdır [42].
Toplam katı madde başına en yüksek biyogaz üretimi 170 mL/gTKM değeriyle %6
NaOH ön arıtımı sonrası %6 TKM muz kabuğunda olmuştur. Toplam uçucu katı madde
başına en yüksek metan üretimi 201 mLCH4/gUKM değeriyle %6 NaOH ön arıtımı
sonrası %6 TKM muz kabuğu reaktöründe gerçekleşmiştir. Toplam katı madde ve uçucu
katı madde değerleriyle metan ve biyogaz üretim verimleri Çizelge 5.2’de verilmiştir.
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Çizelge 5.2. Alkali ön arıtım sonrası değişik katı madde oranlarında beslenen muz
kabuğundan metan ve biyogaz üretimi
Ön Arıtım

Biyokütle
Toplam Biyogaz,mL
%6 Muz Kabuğu
8130
%3 NaOH %8 Muz Kabuğu
12135
%10 Muz Kabuğu
12630
%6 Muz Kabuğu
10745
%6 NaOH %8 Muz Kabuğu
11970
%10 Muz Kabuğu
13270
%6 Muz Kabuğu
6710
%8 NaOH %8 Muz Kabuğu
7880
%10 Muz Kabuğu
7985
%6 Muz Kabuğu
8200
Kontrol
%8 Muz Kabuğu
9390
%10 Muz Kabuğu
9690

mL CH4/gTKM
85
92
87
108
100
90
67
59
45
64
64
60

mL CH4/gUKM
155
184
168
198
201
173
123
117
88
133
158
137

Bardiya ve arkadaşları [56] yaptıkları çalışmada muz kabuğundan biyogaz üretimi
incelenmiştir. Çalışmada muz kabuğu ile birlikte sığır gübresi kullanımıştır. Toplam katı
madde oranı %10 olarak seçilmiştir. Çalışmada biyogaz verimi 188 mLCH4/g UKM
olmuştur. Yaptığımız çalışmada %10 TKM muz kabuğunun biyogaz üretim verimi 173
mLCH4/g UKM olmuştur. Nirmala Bardiya, Deepak Somayaji ve Sunil Khanna
çalışmalarında biyogaz veriminin fazla olması sığır gübresi ilavesinin hacimce (%20)
fazla olmasından kaynaklanmıştır.
Sharma ve arkadaşları [57] 5L hacimde reaktörlerde 35°C’de yaptığı çalışmada biyogaz
verimi 223 mLCH4/g UKM olmuştur. Metan verimi bizim çalışmaya göre fazla çıkmıştır.
Sharma et al. çalışmada katı oranını %50 TKM olarak ayarlamıştır. Kesikli olarak yaptığı
çalışmada bekleme süresi 50 gün olarak seçilmiştir. Çalışmada en yüksek metan verimine
40-50. günlerde ulaşılmıştır.
Zhang ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada muz kabuğunun alkali ön arıtım sonrası
biyogaz üretim verimini incelemiştir. Çalışmada muz kabuğu ve domuz gübresi
kullanılmıştır. Çalışma hacmi 500 mL olarak belirlenmiştir. Çalışmada metan üretim
verimi 232 mLCH4/g UKM olmuştur. Çalışmada TKM oranı %20 olarak seçilmiştir. Muz
kabuğu domuz gübresi ile 1/1 oranda karıştırılmıştır. Çalışmada TKM oranının yüksek
olması ve domuz gübresi ile 1/1 oranında kullanılması sonucu metan verimi yüksek
çıkmıştır. Kontrol reaktörlerde ise sonuç 188 mLCH4/g UKM olmuştur [58].
Pisutpaisal ve arkadaşları, yaptıkları muz kabuğu çalışmasında 37°C derecede 500mL
hacimdeki reaktörlerde çalışma gerçekleşmişler. Yapılan çalışma sonucu spesifik metan
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üretimi 77 mLCH4/g UKM olarak belirlenmiştir. Bizim çalışmada en düşük metan verimi
%8 NaOH ön arıtımı uygulanmış muz kabuğunda 88 mLCH4/g UKM olmuştur [10].
Literatür çalışmalarını incelediğimizde metan üretim verimlerinin değişiklik gösterdiğini
görmekteyiz. Bunun temel nedeni çalışma koşullarının farklı olması, TKM oranlarının
yüksek ayarlanması ve çalışma hacimlerinin küçük tutulmasıdır.
NaOH ön arıtımı metodu uygulanan çalışmlarda yüksek konsantrasyonlarda pH ‘ın
yükseldiği ve sistemin son günlerde inhibe olduğu görülmektedir. Bunun sebebi ortamda
biriken uçucu yağ asitleri ve proses yan ürünlerinin artması olarak gösterilmiştir[59] [10].
5.1.2. Asidik Ön Arıtım Uygulanması
Bu bölümde muz kabuğu H2SO4 ön arıtmasına tabi tutulmuştur. Muz kabuğu öncellikle
mekanik olarak doğranmış, kıyma makinesinden geçirilmiş ve en sonda blenderden
geçirilerek 5-10 mm parçacıklara ayrılmıştır. Atıklar bir gün bekletildikten sonra H2SO4
ön arıtması için 1 litrelik kaplara eklenmiştir. Her H2SO4 konsantrasyonu eklendikten ve
ön arıtım gerçekleştikten sonra atığın lignin, selüloz ve hemiselüloz içerikleri analiz
edilmiştir.
H2SO4 ön arıtımı sonrası muz kabuğunda lignin parçalanarak çözünebilir bileşiklere
indirgenmiştir. H2SO4 oranı arttıkça selüloz, hemiselüloz ve lignin içeriklerinde
parçalanma olmuştur. Lignin ön arıtım sonrası disakkarit ve monosakkaritlere
dönüşmüştür. %3 H2SO4 ön arıtımı sonrası selüloz da monosakkarit ve disakkaritlere
dönüştüğü için azalmıştır. Çözelti içinde artan monosakkarit ve disakkaritler analizlerde
selüloz içeriğinin de fazla çıkmasına neden olmuştur [55].
Asidik ön arıtma 100℃’de 50 dakika bekletilerek gerçekleşmiştir.
Yapılan ön arıtma işlemi sonrası muz kabuğu lignin, selüloz ve hemiselüloz içeriği
aşağıda Çizelge 5.3’te gösterilmiştir.
Çizelge 5.3. H2SO4 ön arıtmasından sonra muz kabuğu lignin, selüloz ve hemiselüloz
içeriğindeki değişimler.
Önce

%1 H2SO4

%2 H2SO4

%3 H2SO4

Selüloz(%)

33

33,45

34,75

32,1

Hemiselüloz(%)

15

13,93

12,2

11,25

Lignin(%)

17,5

16,4

15,75

13,85
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Yapılan analizler sonucunda H2SO4 ön arıtması sırasında atığın lignin, selüloz ve
hemiselüloz içeriklerindeki değişimler analiz edilmiştir. Değişikliklerin muz kabuğundan
biyogaz üretimini nasıl etkilediği araştırılmıştır.
Asidik Ön Arıtımın Biyogaz Üretimi Üzerindeki Etkileri

5.1.2.1.

Uygulanan %1, %2 ve %3 H2SO4 ile ön arıtımı yapılan muz kabukları değişik katı madde
(%6,%8,%10) yüklemeleri altında biyogaz üretimine etkisi incelenmiştir.
% 1 H2SO4 ön arıtımından geçirilen muz kabuğundan üretilen biyogaz değerleri Şekil
5.20’de gösterilmiştir.
%1 H2SO4 ön arıtımından sonra biyogaz üretimi
biyogaz üretimi (mL/gün)
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Şekil 5.20.%1 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki muz
kabuğunun biyogaz üretim miktarları.
%1 H2SO4 ön arıtmasından sonra muz kabuğu biyogaz üretim verilerini incelediğimizde
%8 MK ve %10 MK konsantrasyonlarında biyogaz üretim miktarının daha fazla olduğu
görülmektedir.
Bu arıtma yönteminde biyogaz üretim verimi düşük olarak seyretmiştir. Şekilden de
görüldüğü gibi biyogaz üretim hızı 16. günden sonra artmıştır. Başlangıç pH değerinin
düşük olması biyogaz verimini de etkilemiştir. En fazla biyogaz üretimi 1620 mL
değeriyle %10 TKM konsantrasyonunda gerçekleşmiştir. Toplam biyogaz üretimini
incelediğimizde %6 TKM konsantrasyonunda toplam 8290 mL, %8 TKM
konsantrasyonunda toplam 9475 mL, % 10 TKM konsantrasyonunda ise toplam 9800 mL
biyogaz üretimi gerçekleşmiştir.

54

Muz kabuğunun %6, %8 ve %10 konsantrasyonlarının %1 H2SO4 ön arıtmasından
sonraki biyogaz üretim verimi aynı konsantrasyonlardaki kontrol değerler ile de
karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar 5.21’de verilmiştir.

Şekil 5.21. a) %6 TKM, b) %8 TKM, c) %10 TKM oranında muz kabuğu içeren
reakötlerde %1 H2SO4 ön arıtma uygulanmış ve kontrol reaktörlerinde günlük biyogaz ve
kümülatif biyogaz üretimi.
%1 H2SO4 arıtımı uygulanan toplam katı oranı %6 olan muz kabuğunun biyogaz üretimi
ile arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Şekilden de
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görüldüğü gibi biyogaz verimi ön arıtma sonra çok az artmıştır. Parçalanma 31. güne
kadar devam etmiştir. Ön arıtım reaksiyon hızını artırmakla beraber biyogaz üretiminde
önemli artış gerçekleşmemiştir.
Toplam katı oranı %8 olan muz kabuğunun biyogaz üretimi ile arıtım uygulanmadan
önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Şekilden de görüldüğü gibi biyogaz verimi
asidik ön arıtmından sonra önemli bir artış gözlemlenmemiştir. Ön arıtım sonrası üretilen
toplam biyogazda önemli bir artış olmamıştır. Sistemin dengeye gelmesi arıtma öncesi
çalışmalara göre daha geç gerçekleşmiştir.
Toplam katı oranı %10 olan muz kabuğunun biyogaz üretimi ile arıtım uygulanmadan
önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Şekilden de görüldüğü gibi biyogaz verimi
ön arıtma sonra artmıştır. Ön arıtım sonrası üretilen toplam biyogazda önemli bir artış
olmamıştır. En fazla biyogaz üretimi 1620 mL değeri ile 28. günde gerçekleşmiştir.
Üretilen biyogazın metan içerikleri analiz edilmiş ve her üç TKM konsantrasyonu için

Üretilen biyogazın metan içerikleri, %

ayrıca değerlendirilmiştir. Üretilen biyogazın metan içerikleri Şekil 5.22’de verilmiştir.
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Şekil 5.22. %1 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki muz
kabuğundan üretilen biyogazın yüzdesel olarak metan içerikleri.
En yüksek metan içeriği %67’le %10 TKM oranındaki muz kabuğu çalışmasında
ölçülmüştür. %6 TKM muz kabuğu ile yapılan çalışmada ortalama metan içeriği % 6466, %8 TKM muz kabuğu ile yapılan çalışmada %63-65, %10 TKM muz kabuğu ile
yapılan çalışmada %65-67 olarak gerçekleşmiştir.
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Şekil 5.23. H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki muz
kabuğundan üretilen metan miktarları.
En fazla metan üretimi %10 TKM oranındaki muz kabuğu setinden 28. günde 970 mL
olarak elde edilmiştir.
% 2 H2SO4 ön arıtımından geçirilen muz kabuğundan üretilen biyogaz değerleri Şekil
5.24’te gösterilmiştir.
%2 H2SO4 ön arıtımından sonra biyogaz üretimi
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Şekil 5.24. %2 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki muz
kabuğunun biyogaz üretim miktarları.
%2 H2SO4 ön arıtmasından sonra muz kabuğu biyogaz üretim verilerini incelediğimizde
%10 MK konsantrasyonunda biyogaz üretim miktarının daha fazla olduğu görülmektedir.
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Bu arıtma yönteminde biyogaz üretim verimi düşük olarak seyretmiştir. Şekilden de
görüldüğü gibi biyogaz üretim hızı 16. günden sonra artmıştır. Toplam biyogaz üretimini
incelediğimizde %6 TKM konsantrasyonunda toplam 9210 mL, %8 TKM
konsantrasyonunda toplam 9950 mL, % 10 TKM konsantrasyonunda ise toplam 10290
mL biyogaz üretimi gerçekleşmiştir.
Muz kabuğunun %6, %8 ve %10 konsantrasyonlarının %2 H2SO4 ön arıtmasından
sonraki biyogaz üretim verimi aynı konsantrasyonlardaki kontrol değerler ile de
karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar Şekil 5.25’de verilmiştir.

Şekil 5.25. a) %6 TKM, b) %8 TKM, c) %10 TKM oranında muz kabuğu içeren
reakötlerde %2 H2SO4 ön arıtma uygulanmış ve kontrol reaktörlerinde günlük biyogaz ve
kümülatif biyogaz üretimi.
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Şekil 5.25’te %2 H2SO4 arıtımı uygulanan toplam katı oranı %6 olan muz kabuğunun
biyogaz üretimi ile arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. En
fazla biyogaz üretimi 28. günde gerçekleşmiştir. %2 H2SO4 ile yapılan ön arıtma %6
TKM oranında yaklaşık %14 oranında biyogaz üretiminde artış sağlanmıştır.
%2 H2SO4 arıtımı uygulanan toplam katı oranı %8 olan muz kabuğunun biyogaz üretimi
ile arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Biyogaz üretiminde
önemli bir artış olmamıştır. Ön arıtım sonrası üretilen toplam biyogazda %7 artış
olmuştur. En fazla biyogaz üretimi 1610 mL değeri ile 29-31. günde gerçekleşmiştir.
%2 H2SO4 arıtımı uygulanan toplam katı oranı %10 olan muz kabuğunun biyogaz üretimi
ile arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Şekilden de
görüldüğü gibi biyogaz verimi ön arıtma sonra artmıştır. Ön arıtım sonrası üretilen toplam
biyogazda %8 atışmıştır. En yüksek biyogaz üretimi 1680 mL değeri ile 22-25. günlerde
gerçekleşmiştir.
Üretilen biyogazın metan içerikleri analiz edilmiş ve her üç TKM konsantrasyonu için

Üretilen biyogazın metan içerikleri, %

ayrıca değerlendirilmiştir. Üretilen biyogazın metan içerikleri Şekil 5.26’da verilmiştir.
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Şekil 5.26. %2 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki muz
kabuğundan üretilen biyogazın yüzdesel olarak metan içerikleri.
En yüksek metan içeriği %72 ile %10 TKM oranındaki muz kabuğu çalışmasında 19.
günde ölçülmüştür. %6 TKM muz kabuğu ile yapılan çalışmada ortalama metan içeriği
% 63-65, %8 TKM muz kabuğu ile yapılan çalışmada %65-70, %10 TKM muz kabuğu
ile yapılan çalışmada %67-72 olarak gerçekleşmiştir.
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Şekil 5.27. %2 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki muz
kabuğundan üretilen metan miktarları.
En fazla metan üretimi %10 TKM oranındaki muz kabuğu setinden 26. günde 1100 mL
olarak elde edilmiştir.
% 3 H2SO4 ön arıtımından geçirilen muz kabuğundan üretilen biyogaz değerleri Şekil
5.28’de gösterilmiştir.
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Şekil 5.28. %3 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki muz
kabuğunun biyogaz üretim miktarları.
%3 H2SO4 ön arıtmasından sonra muz kabuğu biyogaz üretim verimlerini
incelediğimizde her üç TKM konsantrasyonunda da biyogaz üretim miktarının az olduğu
görülmektedir.
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Bu arıtma yönteminde biyogaz üretim verimi düşük olarak seyretmiştir. Şekilden de
görüldüğü gibi biyogaz üretim hızı 14. günden sonra artmıştır. Ortamdaki pH değerinin
düşük olması biyogaz verimini de etkilemiştir. En fazla biyogaz üretimi 910 mL değeriyle
%10

TKM

konsantrasyonunda

gerçekleşmiştir.

Toplam

biyogaz

üretimini

incelediğimizde %6 TKM konsantrasyonunda toplam 3380 mL, %8 TKM
konsantrasyonunda toplam 3395 mL, % 10 TKM konsantrasyonunda ise toplam 4330 mL
biyogaz üretimi gerçekleşmiştir.
Muz kabuğunun %6, %8 ve %10 konsantrasyonlarının %3 H2SO4 ön arıtmasından
sonraki biyogaz üretim verimi aynı konsantrasyonlardaki kontrol değerler ile de
karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar Şekil 5.29’da verilmiştir.

Şekil 5.29. a) %6 TKM, b) %8 TKM, c) %10 TKM oranında muz kabuğu içeren
reakötlerde %3 H2SO4 ön arıtma uygulanmış ve kontrol reaktörlerinde günlük biyogaz ve
kümülatif biyogaz üretimi.
Şekil 5.29’da %3 H2SO4 arıtımı uygulanan toplam katı oranı %6 olan muz kabuğunun
biyogaz üretimi ile kontrol reaktölerdeki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Şekilden
de görüldüğü gibi biyogaz verimi ön arıtma sonra azalmıştır. Bunun da sebebi ortamın
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fazla asidik olması ve metanojen aşamasının kısmi olarak gerçekleşmesi veya
gerçekleşmemesi olmuştur. Asidik ortamda metanojen bakterilerinin üremesi düşük
düzeyde gerçekleşmiştir.

En fazla biyogaz üretimi 660 mL değeri ile 31. günde

gerçekleşmiştir. %3 H2SO4 ön arıtımı sonrası üretilen toplam biyogaz kontrol reaktör
değerlerine göre %40 azalmıştır.
%3 H2SO4 arıtımı uygulanan toplam katı oranı %8 olan muz kabuğunun biyogaz üretimi
ile arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Burada da biyogaz
verimi ön arıtma sonra azalmıştır. Ön arıtım sonrası üretilen toplam biyogaz %41
azalmıştır. En fazla biyogaz üretimi 810 mL değeri ile 19-22. günlerde gerçekleşmiştir.
%3 H2SO4 arıtımı uygulanan toplam katı oranı %10 olan muz kabuğunun biyogaz üretimi
ile arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Bu TKM oranında
da ön arıtma sonrası biyogaz verimi azalmıştır. Atık içeriğinin parçalanmasına rağmen
biyogaz veriminin düşmesi pH oranının düşük olmasından kaynaklanmıştır. En fazla
biyogaz üretimi 910 mL değeri ile 25. günde gerçekleşmiştir. Ön arıtım sonrası üretilen
toplam biyogazda %36 azalmıştır.
Üretilen biyogazın metan içerikleri analiz edilmiş ve her üç TKM konsantrasyonu için

Üretilen biyogazın metan içerikleri,
%

ayrıca değerlendirilmiştir. Üretilen biyogazın metan içerikleri Şekil 5.30’da verilmiştir.
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Şekil 5.30. %3 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki muz
kabuğundan üretilen biyogazın yüzdesel olarak metan içerikleri.
En yüksek metan içeriği %65’le %8 TKM oranındaki muz kabuğu çalışmasında
ölçülmüştür. %6 TKM muz kabuğu ile yapılan çalışmada ortalama metan içeriği % 60,
%8 TKM muz kabuğu ile yapılan çalışmada %63-65, %10 TKM muz kabuğu ile yapılan
çalışmada %59-61 olarak gerçekleşmiştir.
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Şekil 5.31. %3 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki muz
kabuğundan üretilen metan miktarları.
En fazla metan üretimi %8 TKM oranındaki muz kabuğu setinden 22-25. günlerde 510
mL olarak elde edilmiştir.
5.1.2.2.

Toplam Katı Madde, Uçucu Katı Madde ve pH değişimleri

Asidik (H2SO4) ön arıtımı sonrası %6, %8 ve %10 TKM konsantrasyonundaki muz
kabuğunun toplam katı madde, uçucu katı madde ve pH değerleri ölçülmüştür. TKM ve
UKM giderimleri analiz edilmiştir.
%1 H2SO4 ön arıtması sonrası TKM, UKM değişimleri çizelgelerde gösterilmiştir.
%1 H2SO4 Ön Arıtımı Sonrası TKM Giderimi
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Şekil 5.32. %1 H2SO4 ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki muz kabuğu %
TKM dönüşüm oranları.
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%1 H2SO4 ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki muz kabuğunda TKM giderimi
%41 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 166 mL CH4/g-TKM olarak
hesaplanmıştır. %8 TKM oranlarındaki muz kabuğunda TKM giderimi %40 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 196 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır. %10
TKM oranlarındaki muz kabuğunda TKM giderimi %46 olarak gerçekleşmiştir. Üretim
verimi 210 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır.
%1 H2SO4 Ön Arıtımı Sonrası UKM Giderimi
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Şekil 5.33. %1 H2SO4 ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki muz kabuğu %
UKM dönüşüm oranları.
%1 H2SO4 ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki muz kabuğunda UKM giderimi
%50 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 192 mLCH4/g-UKM olarak
hesaplanmıştır.
Uçucu katı madde mikroorganizmalar tarafından tüketilen organik kısımdır. %1 H2SO4
ön arıtımından sonra %8 TKM oranlarındaki muz kabuğunda UKM giderimi %49 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 218 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır. %10
TKM oranlarındaki muz kabuğunda UKM giderimi %45 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik
metan üretimi 233 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır.
%2 H2SO4 ön arıtması sonrası TKM, UKM değişimleri çizelgelerde gösterilmiştir.
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%2 H2SO4 Ön Arıtımı Sonrası TKM Giderimi
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Şekil 5.34. %2 H2SO4 ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki muz kabuğu %
TKM dönüşüm oranları.
%2 H2SO4 ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki muz kabuğunda TKM giderimi
% 48 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 160 mLCH4/g-TKM olarak
hesaplanmıştır. %8 TKM oranlarındaki muz kabuğunda TKM giderimi %40 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 172 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır. %10
TKM oranlarındaki muz kabuğunda TKM giderimi %43 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik
metan üretimi 215 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır.
%2 H2SO4 Ön Arıtımı Sonrası UKM Giderimi
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Şekil 5.35. %2 H2SO4 ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki muz kabuğu %
UKM dönüşüm oranları.
%2 H2SO4 ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki muz kabuğunda UKM giderimi
%56 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 187 mLCH4/g-UKM olarak
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hesaplanmıştır. %8 TKM oranlarındaki muz kabuğunda UKM giderimi %49 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 201 mLCH4/g-UKM mL/g-UKM olarak
hesaplanmıştır. %2 H2SO4 ön arıtımından sonra %10 TKM oranlarındaki muz kabuğunda
UKM giderimi %45 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 239 mLCH4/g-UKM
olarak hesaplanmıştır.
%3 H2SO4 ön arıtması sonrası TKM, UKM değişimleri şekillerde gösterilmiştir.
%3 H2SO4 Ön Arıtımı Sonrası TKM Giderimi
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Şekil 5.36. %3 H2SO4 ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki muz kabuğu %
TKM dönüşüm oranları.
%3 H2SO4 ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki muz kabuğunda TKM giderimi
% 40 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 59 mLCH4/g-TKM olarak
hesaplanmıştır. %8 TKM oranlarındaki muz kabuğunda TKM giderimi %40 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 79 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır. %10
TKM oranlarındaki muz kabuğunda TKM giderimi %43 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik
metan üretimi 83 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır.
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%3 H2SO4 Ön Arıtımı Sonrası UKM Giderimi
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Şekil 5.37.%3 H2SO4 ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki muz kabuğu %
TKM dönüşüm oranları.
%3 H2SO4 ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki muz kabuğunda UKM giderimi
%49 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 64 mLCH4/g-UKM olarak
hesaplanmıştır. %8 TKM oranlarındaki muz kabuğunda UKM giderimi %46 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 64 mLCH4/g-UKM M olarak hesaplanmıştır. %10
TKM oranlarındaki muz kabuğunda UKM giderimi %41 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik
metan üretimi 60 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır.
TKM oranlarında pH değerleri de ölçülmüş ve değişimler Şekil 5.38’de verilmiştir.

pH Değişimleri
%6 TKM

pH Değerleri değişimleri

7,5

%8TKM
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7
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Şekil 5.38. TKM oranlarında pH değişimleri.
pH 6.20-7.45 değerlerinde olup anaerobik arıtma için uygun aralıkta seyretmiştir.
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5.1.2.3.

Asidik Ön Arıtım Uygulaması Tartışma

Asidik ön arıtım sonrası en yüksek biyogaz üretim verimi %2 H2SO4 ön arıtımı
uygulanmış %6 TKM oranındaki muz kabuğu reaktöründe olmuştur. Genel olarak %1 ve
%2 H2SO4 ön arıtımı sonrası kontrol raktörlerle karşılaştırıldığında biyogaz üretim verimi
artmıştır.
Çizelge 5.4. Asidik ön arıtım sonrası değişik katı madde oranlarında beslenen muz
kabuğundan metan ve biyogaz üretimi
Ön Arıtım

Biyokütle

%6 Muz Kabuğu
%1 H2SO4 %8 Muz Kabuğu
%10 Muz Kabuğu
%6 Muz Kabuğu
%2 H2SO4 %8 Muz Kabuğu
%10 Muz Kabuğu
%6 Muz Kabuğu
%3 H2SO4 %8 Muz Kabuğu
%10 Muz Kabuğu
%6 Muz Kabuğu
Kontrol
%8 Muz Kabuğu
%10 Muz Kabuğu

Toplam Biyogaz,
mL
8290
9475
9800
9210
9950
10290
3380
3395
4330
8200
9390
9690

Spesifik metan
üretimi, mL
CH4/gTKM
166
196
210
160
172
215
59
79
83
64
64
60

Spesifik metan
üretimi, mL
CH4/gUKM
192
218
233
187
201
239
65
87
92
133
158
137

%3 H2SO4 ön arıtımı sonrası biyogaz üretimi kontrol değerlerle karşılaştırıldığında
azalmıştır. Bunun temel sebebi ise sistemde uçucu yağ asitleri ve proses yan ürünlerinin
artması ile menanojen bakterilerin inhibe olması olabilir[42].
Toplam katı madde başına en yüksek biyogaz üretimi 148 mL/gTKM değeriyle %2
H2SO4 ön arıtımı sonrası %6 TKM muz kabuğunda olmuştur. Toplam uçucu katı madde
başına en yüksek metan üretimi 215 mLCH4/gUKM değeriyle %2 H2SO4 ön arıtımı
sonrası %10 TKM muz kabuğu reaktöründe gerçekleşmiştir. Toplam katı madde ve uçucu
katı madde değerleriyle metan ve biyogaz üretim verimleri Çizelge 5.4’de verilmiştir.
Chanakya ve arkadaşları, 100 mL hacimlerde değişik bekleme sürelerinde muz
kabuğundan biyogaz üretimi çalışması yapmışlar [56]. Çalışma sonucunda metan üretim
verimi 77 mLCH4/gUKM olarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmada asidik ön arıtımı
uygulanmış muz kabuğundan en yüksek metan üretim verimi 239 mLCH4/gUKM olarak
hesaplanmıştır.
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Bardiya ve arkadaşları, [56] yaptıkları çalışmada muz kabuğundan biyogaz üretimi
incelenmiştir. Çalışmada muz kabuğu ile birlikte sığır gübresi kullanımıştır. Toplam katı
madde oranı %10 olarak seçilmiştir. Çalışmada biyogaz verimi 266 mLCH4/g UKM
olmuştur. Çalışmada %20 sığır gübresi ilavesi olmuştur.
Yapılan çalışmalar incelendiğinde asidik ön arıtım sonrası H2SO4 ön arıtımnda %2 üstü
asit ön arıtımında sistemlerin üretim veriminin düştüğü gözlemlenmiştir. Bunun sebebi
olarak parçalanan lignoselülozik yapıdaki atıklarda biriken ve prosesin leri dönemlerinde
ortaya çıkan asit kalıntıları ve uçucu yağ asitlerinin artması gösterilmiştir [57].

5.2.

Mısır Koçanından Biyogaz Üretimi

Çalışmanın ikinci bölümünde mısır koçanı kullanılmıştır. Mısır koçanı %6, %8 ve %10
TKM oranında önce alkali (NaOH), sonra ise asidik (H2SO4) ön arıtmaya tabi tutulmuş
ve biyogaz üretim verimi incelenmiştir. Ön arıtma için NaOH konsantrasyonu %3, %6 ve
%8, H2SO4 konsantrasyonu ise %1, %2 ve %3 olarak ayarlanmıştır.
5.2.1. Alkali Ön Arıtım Uygulanması
Bu bölümde mısır koçanı NaOH ön arıtmasına tabi tutulmuştur.
Mısır koçanı (MsK), sırasıyla %3, %6 ve %8 kütlece ağırlığında NaOH eklenerek
55℃’de 50 saat bekletilmiştir.
Yapılan ön arıtma işlemi sonrası mısır koçanının lignin, selüloz ve hemiselüloz içeriği
aşağıda Çizelge 5.5’de gösterilmiştir.
Çizelge 5.5. NaOH ön arıtmasından sonra mısır koçanı lignin, selüloz ve hemiselüloz
içeriğindeki değişimler.
Önce

%3 NaOH

%6 NaOH

%8 NaOH

Selüloz(%)

38

39,45

41,55

37,45

Hemiselüloz(%)

27,5

24,85

22,2

21,95

Lignin(%)

16,5

15,94

14,45

13,55

Yapılan analizler sonucunda NaOH yüzdesi arttıkça genel lignoselülozik içerikteki
bozulmanın da arttığı izlenmiştir. Sadece ön arıtma öncesinde %3 NaOH arıtımı sonrası
selüloz içeriği biraz artmıştır. Lignoselüloz yapıdaki bu değişikliğin mısır koçanından
biyogaz üretimini nasıl etkilediği ve sonuçlarına çalışmada yer verilmiştir. Alkali ön
arıtma sudaki lignin ve hemiselüloz içeriğinin parçalanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu
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duruma sebep hemiselüloz ve lignine çapraz bağlanan ester bağlarının sabunlaşması
olarak gösterilmektedir. Ester bağlarının parçalanması

biyokütlede; biyokütle

gözenekliliğinin artması, selüloz şişmesi (selülozda artış), iç yüzey alanı genişlemesi ve
karbonhidrat-lignin komplesinin parçalanması gibi önemli sonuçlara neden olmaktadır.
Analizler sonucunda selüloz ve hemiselüloz içeriğinin daha hızlı parçalandığı, lignin
içeriğinin ise az parçalandığı görülmektedir.
Alkali Ön Arıtımın Biyogaz Üretimi Üzerindeki Etkileri

5.2.1.1.

Uygulanan %3, %6 ve %8 NaOH ile ön arıtımı yapılan mısır koçanı değişik katı madde
(%6,%8,%10) yüklemeleri altında biyogaz üretimine etkisi incelenmiştir.
% 3 NaOH ön arıtımından geçirilen mısır koçanından üretilen biyogaz değerleri Şekil
5.39’da gösterilmiştir.

biyogaz üretimi (mL/gün)

%3 NaOH ön arıtımından sonra biyogaz üretimi
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Şekil 5.39. %3 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki mısır
koçanının biyogaz üretim miktarları.
%3 NaOH ön arıtmasından sonra mısır koçanı biyogaz üretim verilerini incelediğimizde
%10 TKM konsantrasyonlarında biyogaz üretim miktarının daha fazla olduğu
görülmektedir. Şekilde de göründüğü gibi biyogaz üretim hızı 15. günden sonra artmaya
başlamıştır. Normalde sistemde 5.-7. günlerden sonra biyogaz artışı beklenirken biyogaz
artışının daha geç gerçekleşmesi ön arıtma sırasında pH’ın normalden fazla olmasından
kaynaklanmıştır. Belirli bir süre sonra pH dengelenmiş ve biyogaz üretimi artmıştır. En
fazla biyogaz üretimi 28. günde 1255 mL değeriyle %10 TKM konsantrasyonunda
gerçekleşmiştir. Toplam biyogaz üretimini incelediğimizde %6 TKM konsantrasyonunda
toplam 6190 mL, %8 TKM konsantrasyonunda toplam 7800 mL, % 10 TKM
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konsantrasyonunda ise toplam 9180 mL biyogaz üretimi gerçekleşmiştir. Günlük
ortalama biyogaz üretimi %6 TKM konsantrasyonunda 155 mL/gün, %8 TKM
konsantrasyonunda 195 mL/gün, % 10 TKM konsantrasyonunda ise 220 mL/gün olarak
gerçekleşmiştir.
Mısır koçanının %6, %8 ve %10 konsantrasyonlarının %3 NaOH ön arıtmasından sonraki
biyogaz

üretim

verimi

aynı

konsantrasyonlardaki

kontrol

değerler

ile

de

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar Şekil 5.40’ta verilmiştir.

Şekil 5.40. %6 TKM, b) %8 TKM, c) %10 TKM oranında mısır koçanı içeren reakötlerde
%3 NaOH ön arıtma uygulanmış ve kontrol reaktörlerinde günlük biyogaz ve kümülatif
biyogaz üretimi.
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Şekil 5.40’da %3 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %6 olan mısır koçanının
biyogaz üretimi kontrol değerler yakın seyretmiştir. Biyogaz üretim hızı kontrol
çalışmada daha önce gerçekleşmiştir. Ön arıtım sonrası üretilen toplam biyogazda kontrol
reaktöre oranla %10 artış olmuştur.
%3 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %8 olan mısır koçanının biyogaz üretimi
ile arıtım uygulanmamış biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Ön arıtımdan sonra %8
TKM oranındaki mısır koçanında en fazla biyogaz üretimi 25-28. günler arasında 1180
mL olarak gerçekleşmiştir. Kontrol çalışmada ise en fazla biyogaz üretimi 22-25. günler
arasında 1140 mL olarak gerçekleşmiştir. %3 NaOH ön arıtımı sonrası %8 TKM
oranındaki mısır koçanının biyogaz üretiminde önemli bir artış olmamıştır. Ön arıtım
sonrası üretilen toplam biyogazda %4 artış olmuştur.
%3 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %10 olan mısır koçanının biyogaz üretimi
ile arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Ön arıtımdan sonra
%10 TKM oranındaki mısır koçanında en fazla biyogaz üretimi 25-28. günler arasında
1255 mL olarak gerçekleşmiştir. Kontrol çalışmada ise en fazla biyogaz üretimi 19-22.
günler arasında 1120 mL olarak gerçekleşmiştir. Ön arıtım sonrası önemli bir artış
gerçekleşmemiştir. Ön arıtım sonrası üretilen toplam biyogazda kontrol çalışmaya göre
%1’lik bir artış olmuştur.
Üretilen biyogazın metan içerikleri analiz edilmiş ve her üç TKM konsantrasyonu için
ayrıca değerlendirilmiştir. Üretilen biyogazın metan içeriklerini gösteren grafik şekil
5.41’de verilmiştir.

Üretilen metan, %
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Şekil 5.41. %3 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki mısır
koçanından üretilen biyogazın yüzdesel olarak metan içerikleri.
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En yüksek metan içeriği %68’le %10 TKM oranındaki mısır koçanı çalışmasında
ölçülmüştür. %6 TKM mısır koçanı ile yapılan çalışmada en yüksek metan içeriği % 6061, %8 TKM mısır koçanı ile yapılan çalışmada %60-62, %10 TKM mısır koçanı ile

Üretilen metan, ml/gün

yapılan çalışmada %68-71 olarak gerçekleşmiştir.
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Şekil 5.42. %3 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki mısır
koçanından üretilen metan miktarları.
En fazla metan üretimi %10 TKM oranındaki mısır koçanı setinden 28. günde 895 mL
olarak elde edilmiştir.
% 6 NaOH ön arıtımından geçirilen mısır koçanından üretilen biyogaz değerleri Şekil
5.43’te gösterilmiştir.
%6 NaOH ön arıtımından sonra biyogaz üretimi
biyogaz üretimi (mL/gün)
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Şekil 5.43. %6 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki mısır
koçanının biyogaz üretim miktarları.
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%6 NaOH ön arıtmasından sonra mısır koçanı biyogaz üretim verilerini incelediğimizde
%8 ve %10 TKM oranındaki mısır koçanı çalışmalarında daha fazla biyogaz üretimi
gerçekleştiği görülmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi biyogaz üretim hızı 10-12. günden
sonra artmaya başlamıştır. En fazla biyogaz üretimi 22-25. günde 1390 mL değeriyle %10
TKM konsantrasyonunda gerçekleşmiştir. Toplam biyogaz üretimini incelediğimizde %6
TKM konsantrasyonunda toplam 7460 mL, %8 TKM konsantrasyonunda toplam 9960
ml, % 10 TKM konsantrasyonunda ise toplam 10310 mL biyogaz üretimi gerçekleşmiştir.
Mısır koçanınun %6, %8 ve %10 konsantrasyonlarının %6 NaOH ön arıtmasından
sonraki biyogaz üretim verimi aynı konsantrasyonlardaki kontrol değerler ile de
karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar Şekil 5.44’te verilmiştir.

Şekil 5.44. %6 TKM, b) %8 TKM, c) %10 TKM oranında mısır koçanı içeren reakötlerde
%6 NaOH ön arıtma uygulanmış ve kontrol reaktörlerinde günlük biyogaz ve kümülatif
biyogaz üretimi.
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Şekil 5.44’te %6 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %6 olan mısır koçanın
biyogaz üretimi ile arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır.
Şekil den de görüldüğü gibi arıtım uygulanmadan yapılan çalışmada biyogaz üretimi daha
erken başlamış ve hızlı bir şekilde düşüşe geçmiştir. Genelde ise biyogaz üretim
miktarları benzer olarak seyretmiştir. Deney sırasında en yüksek biyogaz üretimi 1150
mL 28-30. günde ölçülmüştür. Ön arıtım sonrası üretilen toplam biyogazda %25 artış
olmuştur.
%6 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %8 olan mısır koçanının biyogaz üretimi
ile arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Ön arıtımdan sonra
%8 TKM oranındaki mısır koçanında en fazla biyogaz üretimi 25-28. günler arasında
1250 mL olarak gerçekleşmiştir. Kontrol çalışmada ise en fazla biyogaz üretimi 16-19.
günler arasında 1140 mL olarak gerçekleşmiştir. Ön arıtım sonrası üretilen toplam
biyogazda %23 artış olmuştur.
%6 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %10 olan mısır koçanının biyogaz üretimi
ile arıtım uygulanmamış reaktörlerdeki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır.

Ön

arıtımdan sonra %10 TKM oranındaki mısır koçanında en fazla biyogaz üretimi 25-28.
günler arasında 1390 mL olarak gerçekleşmiştir. Kontrol çalışmada ise en fazla biyogaz
üretimi 17-20. günler arasında 1120 mL olarak gerçekleşmiştir. Ön arıtım sonrası üretilen
toplam biyogazda kontrol çalışmaya göre %11’lik bir artış olmuştur.
Üretilen biyogazın metan içerikleri analiz edilmiş ve her üç TKM konsantrasyonu için
ayrıca değerlendirilmiştir. Üretilen biyogazın metan içeriklerini gösteren grafik şekil

Üretilen metan, %

5.45’te verilmiştir.
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Şekil 5.45.%6 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki mısır
koçanından üretilen biyogazın yüzdesel olarak metan içerikleri.
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En yüksek metan içeriği %73’le %10 TKM oranındaki mısır koçanı çalışmasında
ölçülmüştür. %6 TKM mısır koçanı ile yapılan çalışmada en yüksek metan içeriği % 6668, %8 TKM mısır koçanı ile yapılan çalışmada %66-71, %10 TKM mısır koçanı ile
yapılan çalışmada %68-71 olarak gerçekleşmiştir.
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Şekil 5.46. %6 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki mısır
koçanından üretilen metan miktarları.
En fazla metan üretimi %10 TKM oranındaki mısır koçanı setinden 21-23. günlerde 1010
mL olarak elde edilmiştir.
% 8 NaOH ön arıtımından geçirilen mısır koçanından üretilen biyogaz değerleri Şekil
5.47’de gösterilmiştir.
%8 NaOH ön arıtımından sonra biyogaz üretimi
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Şekil 5.47. %8 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki mısır
koçanın biyogaz üretim miktarları.
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%8 NaOH ön arıtmasından sonra mısır koçanı biyogaz üretim verimlerini
incelediğimizde %6 ,%8 ve %10 TKM mısır koçanı konsantrasyonlarında biyogaz üretim
miktarının bir birlerine yakın değerlerde olduğu görülmektedir. En fazla biyogaz üretimi
23-25. günde 1250 mL değeriyle %10 TKM konsantrasyonunda gerçekleşmiştir. Toplam
biyogaz üretimini incelediğimizde %6 TKM konsantrasyonunda toplam 5510 mL, %8
TKM konsantrasyonunda toplam 7350 mL, % 10 TKM konsantrasyonunda ise toplam
9440 mL biyogaz üretimi gerçekleşmiştir.
Mısır koçanının %6, %8 ve %10 konsantrasyonlarının %8 NaOH ön arıtmasından sonraki
biyogaz

üretim

verimi

aynı

konsantrasyonlardaki

kontrol

değerler

ile

de

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar Şekil 5.48’de ayrı ayrı verilmiştir.

Şekil 5.48. %6 TKM, b) %8 TKM, c) %10 TKM oranında mısır koçanı içeren reakötlerde
%8 NaOH ön arıtma uygulanmış ve kontrol reaktörlerinde günlük biyogaz ve kümülatif
biyogaz üretimi.
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Şekil 5.48’de %8 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %6 olan mısır koçanının
biyogaz üretimi ile arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır.
Şekilden de görüldüğü gibi arıtım uygulanmadan yapılan çalışmada biyogaz üretimi daha
erken başlamış ve hızlı bir şekilde düşüşe geçmiştir. Deney sırasında en yüksek biyogaz
üretimi 985 mL 25. günde ölçülmüştür. Ön arıtım sonrası üretilen toplam biyogazda
kontrol değerlerine göre önemli bir değişiklik olmamıştır. Toplamda %1 azalma
olmuştur.
%8 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %8 olan mısır koçanının biyogaz üretimi
ile arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Ön arıtımdan sonra
%8 TKM oranındaki mısır koçanında en fazla biyogaz üretimi 28-31. günler arasında
1100 mL olarak gerçekleşmiştir. Kontrol çalışmada ise en fazla biyogaz üretimi 19-22.
günler arasında 1140 mL olarak gerçekleşmiştir. %8 NaOH ön arıtımı sonrası %8 TKM
oranındaki mısır koçanının biyogaz verimi azalmıştır. Ön arıtım sonrası üretilen toplam
biyogazda %3 azalma olmuştur.
%8 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %10 olan mısır koçanının biyogaz üretimi
ile arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Ön arıtımdan sonra
%10 TKM oranındaki mısır koçanında en fazla biyogaz üretimi 22-25. günler arasında
1240 mL olarak gerçekleşmiştir. Kontrol çalışmada ise en fazla biyogaz üretimi 19-22.
günler arasında 1120 mL olarak gerçekleşmiştir. Ön arıtım sonrası üretilen toplam
biyogazda kontrol çalışmaya göre önemli artış (%3) olmamıştır.
%8 NaOH ön arıtımından sonra mısır koçanı çalışmalarında Üretilen biyogazın metan
içerikleri analiz edilmiş ve her üç TKM konsantrasyonu için ayrıca değerlendirilmiştir.
Üretilen biyogazın metan içeriklerini gösteren grafik şekil 5.49’da verilmiştir.
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Şekil 5.49. %8 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki mısır
koçanından üretilen biyogazın yüzdesel olarak metan içerikleri.
En yüksek metan içeriği %69’la %10 TKM oranındaki mısır koçanı çalışmasında
ölçülmüştür. %6 TKM mısır koçanı ile yapılan çalışmada en yüksek metan içeriği % 5860, %8 TKM mısır koçanı ile yapılan çalışmada %63-65, %10 TKM mısır koçanı ile
yapılan çalışmada %65-68 olarak gerçekleşmiştir.
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Şekil 5.50. %8 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki mısır
koçanından üretilen metan miktarları.
En fazla metan üretimi %8 TKM oranındaki mısır koçanı setinden 25. günde 880 mL
olarak elde edilmiştir.
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5.2.1.2.

Toplam Katı Madde, Uçucu Katı Madde ve pH değişimleri

Alkali (NaOH) ön arıtımı sonrası %6, %8 ve %10 TKM konsantrasyonundaki mısır
koçanının toplam katı madde, uçucu katı madde ve pH değerleri ölçülmüştür. TKM ve
UKM giderimleri analiz edilmiştir.
%3 NaOH ön arıtması sonrası TKM, UKM değişimleri şekillerde gösterilmiştir.
%3 NaOH Ön Arıtımı Sonrası TKM Giderimi
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Şekil 5.51. %3 NaOH ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki mısır koçanı %
TKM dönüşüm oranları.
%3 NaOH ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki mısır koçanında TKM giderimi
%40 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 130 mLCH4/g-TKM olarak
hesaplanmıştır. %8 TKM oranlarındaki mısır koçanında TKM giderimi %50 olarak
gerçekleşmiştir. Üretilen biyogaz miktarı birlikte değerlendirildiğinde üretim verimi 126
mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır. %10 TKM oranlarındaki mısır koçanında TKM
giderimi %46 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 145 mLCH4/g-TKM olarak
hesaplanmıştır.
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%3 NaOH Ön Arıtımı Sonrası UKM Giderimi
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Şekil 5.52.%3 NaOH ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki mısır koçanı %
UKM dönüşüm oranları.
%3 NaOH ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki mısır koçanında UKM giderimi
%48 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 170 mLCH4/g-UKM olarak
hesaplanmıştır. Uçucu katı madde mikroorganizmalar tarafından tüketilen organik
kısımdır. %3 NaOH ön arıtımından sonra %8 TKM oranlarındaki mısır koçanında UKM
giderimi %56 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 180 mLCH4/g-UKM olarak
hesaplanmıştır. %3 NaOH ön arıtımından sonra %10 TKM oranlarındaki mısır koçanında
UKM giderimi %52 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 188 mLCH4/g-UKM
olarak hesaplanmıştır.
%6 NaOH ön arıtması sonrası TKM, UKM değişimleri şekillerde gösterilmiştir.
%6 NaOH Ön Arıtımı Sonrası TKM Giderimi
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Şekil 5.53. %6 NaOH ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki mısır koçanı %
TKM dönüşüm oranları.
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%6 NaOH ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki mısır koçanında TKM giderimi
%43 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 152 mLCH4/g-TKM olarak
hesaplanmıştır. %8 TKM oranlarındaki mısır koçanında TKM giderimi %46 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 169 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır. %10
TKM oranlarındaki mısır koçanında TKM giderimi %40 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik
metan üretimi 166 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır.
%6 NaOH Ön Arıtımı Sonrası UKM Giderimi
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Şekil 5.54. %6 NaOH ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki mısır koçanı %
UKM dönüşüm oranları.
Uçucu katı madde mikroorganizmalar tarafından tüketilen organik kısımdır. %6 NaOH
ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki mısır koçanında UKM giderimi %50 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 199 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır. %8
TKM oranlarındaki mısır koçanında UKM giderimi %54 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik
metan üretimi 204 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır. %6 NaOH ön arıtımından sonra
%10 TKM oranlarındaki mısır koçanında UKM giderimi %47 olarak gerçekleşmiştir.
Spesifik metan üretimi 208 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır.
%8 NaOH ön arıtması sonrası TKM, UKM değişimleri çizelgelerde gösterilmiştir.
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%8 NaOH Ön Arıtımı Sonrası TKM Giderimi
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Şekil 5.55.%8 NaOH ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki mısır koçanı %
TKM dönüşüm oranları.
%8 NaOH ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki mısır koçanında TKM giderimi
%42 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 107 mLCH4/g-TKM olarak
hesaplanmıştır. %8 TKM oranlarındaki mısır koçanında TKM giderimi %38 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 106 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır. %10
TKM oranlarındaki mısır koçanında TKM giderimi %40 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik
metan üretimi 133 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır.
%8 NaOH Ön Arıtımı Sonrası UKM Giderimi
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Şekil 5.56. %8 NaOH ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki mısır koçanı %
UKM dönüşüm oranları.
Uçucu katı madde mikroorganizmalar tarafından tüketilen organik kısımdır. %8 NaOH
ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki mısır koçanında UKM giderimi %49 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 139 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır. %8
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TKM oranlarındaki mısır koçanında UKM giderimi %46 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik
metan üretimi 130 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır. %10 TKM oranlarındaki mısır
koçanında UKM giderimi %47 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 161
mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır.
TKM oranlarında pH değerleri de ölçülmüş ve değişimler Şekil 5.57’de verilmiştir.

PH DEĞİŞİMLERİ
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Şekil 5.57. TKM oranlarında pH değişimleri.
Biyogaz üretim veriminin en yüksek olduğu pH aralığının 6.5-7.8 aralığında olduğunu
dikkate alırsak sistemin verimli çalıştığını görmekteyiz.
5.2.1.3.

Alkali Ön Arıtım Uygulaması Tartışma

Alkali ön arıtım sonrası en yüksek biyogaz üretim verimi %6 NaOH ön arıtımı
uygulanmış %6 TKM oranındaki mısır koçanı reaktöründe olmuştur. Genel olarak %3 ve
%6 NaOH ön arıtımı sonrası kontrol raktörlerle karşılaştırıldığında biyogaz üretim verimi
artmıştır. Biyogaz üretimindeki artışlar yüzdesel olarak Çizelge 5.6’da verilmiştir.
En yüksek biyogaz üretim verimi %6 NaOH ön arıtımı sonrası gerçekleşmiştir.
%8 NaOH ön arıtımı sonrası biyogaz üretimi kontrol değerlerle karşılaştırıldığında az da
olsa azalmıştır. Sadece %10 TKM mısır koçanı reaktöründe %3 artış olmuştur. Toplam
katı madde başına en yüksek biyogaz üretimi 120 mL/gTKM değeriyle %6 NaOH ön
arıtımı sonrası %8 TKM mısır koçanında olmuştur. Toplam uçucu katı madde başına en
yüksek metan üretimi 208 mLCH4/gUKM değeriyle %6 NaOH ön arıtımı sonrası %10
TKM mısır koçanı reaktöründe gerçekleşmiştir. Toplam katı madde ve uçucu katı madde
değerleriyle metan ve biyogaz üretim verimleri Çizelge 5.8’de verilmiştir.
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Çizelge 5.6. Toplam katı madde ve uçucu katı madde değerleriyle metan ve biyogaz
üretim verimleri
Ön
Arıtım

Biyokütle

%6 Mısır Koçanı
%3 NaOH %8 Mısır Koçanı
%10 Mısır Koçanı
%6 Mısır Koçanı
%6 NaOH %8 Mısır Koçanı
%10 Mısır Koçanı
%6 Mısır Koçanı
%8 NaOH %8 Mısır Koçanı
%10 Mısır Koçanı
%6 Mısır Koçanı
Kontrol
%8 Mısır Koçanı
%10 Mısır Koçanı

Toplam
Biyogaz,mL
6190
7800
9180
7460
9960
10310
5510
7350
9440
5565
7540
9000

mL CH4/gTKM mL CH4/gUKM
130
126
145
152
169
166
107
106
133
115
107
126

170
180
188
199
204
208
139
130
161
150
156
164

Chen ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada 1 L hacimdeki reaktörde 35°C’de yaptıkları
çalışmada mısır koçanı biyogaz üretim verimini incelenmiştir. Çalışmada farklı TKM
oranlarında mısır koçanı deneylerinde metan üretim verimi 172 mLCH4/gUKM olarak
belirlenmiştir [60]. Aynı TKM oranında bizim yaptığımız çalışmada en yüksek metan
üretim verimi 207 mLCH4/gUKM olarak ölçülmüştür.
Genel olarak literatürde yapılan çalışmalarla kıyasladığımızda bizim elde ettiğimiz
verimler genelde ortalama değerlere yakın olmuştur.
NaOH ön arıtımı metodu uygulanan çalışmlarda yüksek konsantrasyonlarda pH ‘ın
yükseldiği ve sistemin son günlerde inhibe olduğu görülmektedir. Bunun sebebi ortamda
biriken uçucu yağ asitleri ve proses yan ürünlerinin artması olarak gösterilmiştir[59],[10].
5.2.2. Asidik Ön Arıtım Uygulanması
Bu bölümde mısır koçanı termal H2SO4 ön arıtmasına tabi tutulmuştur. H2SO4 ön arıtımı
100℃’de 45 dakika bekletilerek gerçekleştiriliştir.
Yapılan ön arıtma işlemi sonrası mısır koçanı lignin, selüloz ve hemiselüloz içeriği
aşağıda Çizelge 5.7’de gösterilmiştir.
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Çizelge 5.7. H2SO4 ön arıtmasından sonra mısır koçanı lignin, selüloz ve hemiselüloz
içeriğindeki değişimler.
Önce

%1 H2SO4

%2 H2SO4

%3 H2SO4

Sellülöz(%)

38

37,73

39,56

40,26

Hemisellülöz(%)

27,5

26,1

23,1

20,95

Lignin(%)

16,5

14,4

13,15

12,85

Yapılan analizler sonucunda H2SO4 ön arıtması sırasında atığın lignin, selüloz ve
hemiselüloz içeriklerindeki değişimler analiz edilmiştir. Değişikliklerin mısır koçanında
biyogaz üretimini nasıl etkilediği ve sonuçlarına çalışmada yer verilmiştir. Hemiselüloz
ve ligninin parçalandığı sonucuna varılmıştır. En yüksek parçalanma lignin içeriğinde
gözlenmiştir..
Ön Arıtımın Biyogaz Üretimi Üzerindeki Etkileri

5.2.2.1.

Uygulanan %1, %2 ve %3 H2SO4 ile ön arıtımı yapılan mısır koçanı değişik katı madde
(%6,%8,%10) yüklemeleri altında biyogaz üretimine etkisi incelenmiştir
% 1 H2SO4 ön arıtımından geçirilen mısır koçanından üretilen biyogaz değerleri Şekil
5.58’de gösterilmiştir.
%1 H2SO4 ön arıtımından sonra biyogaz üretimi
biyogaz üretimi (mL/gün)
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Şekil 5.58 %1 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki mısır
koçanının biyogaz üretim miktarları.
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%1 H2SO4 ön arıtmasından sonra mısır koçanı biyogaz üretim verilerini incelediğimizde
%10 MK konsantrasyonlarında biyogaz üretim miktarının daha fazla olduğu
görülmektedir.
Bu arıtma yönteminde biyogaz üretim verimi normal olarak seyretmiştir. Şekilden de
görüldüğü gibi biyogaz üretim hızı 15. günden sonra artmıştır. En fazla biyogaz üretimi
1210 mL değeriyle %10 TKM konsantrasyonunda gerçekleşmiştir. Toplam biyogaz
üretimini incelediğimizde %6 TKM konsantrasyonunda toplam 6430 mL, %8 TKM
konsantrasyonunda toplam 6500 mL, % 10 TKM konsantrasyonsunda ise toplam 7270
mL biyogaz üretimi gerçekleşmiştir.
Mısır koçanının %6, %8 ve %10 konsantrasyonlarının %1 H2SO4 ön arıtmasından sonraki
biyogaz

üretim

verimi

aynı

konsantrasyonlardaki

kontrol

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar şekillerde ayrı ayrı verilmiştir.
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değerler

ile

de

Şekil 5.59. a) %6 TKM, b) %8 TKM, c) %10 TKM oranında mısır koçanı içeren
reakötlerde %1 H2SO4 ön arıtma uygulanmış ve kontrol reaktörlerinde günlük biyogaz ve
kümülatif biyogaz üretimi.
Şeki 5.104’te %1 H2SO4 arıtımı uygulanan toplam katı oranı %6 olan mısır koçanının
biyogaz üretimi ile arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır.
Şekilden de görüldüğü gibi biyogaz verimi ön arıtma sonra artmıştır. En yüksek biyogaz
üretimi 960 mL değeri ile 22-25. günler arasında gerçekleşmiştir. Ön arıtım sonrası
üretilen toplam biyogazda %13 artış olmuştur.
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%1 H2SO4 arıtımı uygulanan toplam katı oranı %8 olan mısır koçanının biyogaz üretimi
ile arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Şekilden de
görüldüğü gibi biyogaz verimi ön arıtma sonra artmıştır. Ön arıtım sonrası üretilen toplam
biyogazda önemli bir artış (%0,3) olmamıştır. En fazla biyogaz üretimi 1200 mL değeri
ile 31-32. günde gerçekleşmiştir.
%1 H2SO4 arıtımı uygulanan toplam katı oranı %10 olan mısır koçanının biyogaz üretimi
ile arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Şekilden de
görüldüğü gibi biyogaz verimi ön arıtma sonra artmıştır. Ön arıtım sonrası üretilen toplam
biyogazda önemli bir artış (%3) olmamıştır. Kontrol değerle karşılaştırdığımızda biyogaz
üretimindeki azalmanın 4-5 gün geç gerçekleştiği anlaşılmaktadır. En fazla biyogaz
üretimi 1250 mL değeri ile 28-30. günlerde gerçekleşmiştir.
Üretilen biyogazın metan içerikleri analiz edilmiş ve her üç TKM konsantrasyonu için
ayrıca değerlendirilmiştir. Üretilen biyogazın metan içeriklerini gösteren grafik Şekil
5.60’da verilmiştir.
Metan İçerikleri (%)
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Şekil 5.60. %1 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki mısır
koçanından üretilen biyogazın yüzdesel olarak metan içerikleri.
En yüksek metan içeriği %72’le %10 TKM oranındaki mısır koçanı çalışmasında
ölçülmüştür. %6 TKM mısır koçanı ile yapılan çalışmada en yüksek metan içeriği % 6365, %8 TKM mısır koçanı ile yapılan çalışmada %64-66, %10 TKM mısır koçanı ile
yapılan çalışmada %69-71 olarak gerçekleşmiştir.
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Şekil 5.61. %1 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki mısır
koçanından üretilen metan miktarları.
En fazla metan üretimi %10 TKM oranındaki mısır koçanı setinden 22. günde 820 mL
olarak elde edilmiştir.
% 2 H2SO4 ön arıtımından geçirilen mısır koçanından üretilen biyogaz değerleri Şekil
5.62’de gösterilmiştir.
%2 H2SO4 ön arıtımından sonra biyogaz üretimi
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Şekil 5.62. %2 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki mısır
koçanının biyogaz üretim miktarları.
%2 H2SO4 ön arıtmasından sonra mısır koçanı biyogaz üretim verilerini incelediğimizde
%8 TKM konsantrasyonunda biyogaz üretim miktarının daha fazla olduğu görülmektedir.
%2 H2SO4 ön artıma yönteminde biyogaz üretim verimi diğer konsantrasyonlara göre
daha fazla olmuştur. En fazla biyogaz üretimi 1350 mL değeriyle %10 TKM
konsantrasyonunda gerçekleşmiştir. Toplam biyogaz üretimini incelediğimizde %6 TKM
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konsantrasyonunda toplam 7650 mL, %8 TKM konsantrasyonunda toplam 9010 mL, %
10 TKM konsantrasyonunda ise toplam 10030 mL biyogaz üretimi gerçekleşmiştir.
Mısır koçanının %6, %8 ve %10 konsantrasyonlarının %2 H2SO4 ön arıtmasından sonraki
biyogaz

üretim

verimi

aynı

konsantrasyonlardaki

kontrol

değerler

ile

de

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar Şekil 5.63’te verilmiştir.

Şekil 5.63. a) %6 TKM, b) %8 TKM, c) %10 TKM oranında mısır koçanı içeren
reakötlerde %2 H2SO4 ön arıtma uygulanmış ve kontrol reaktörlerinde günlük biyogaz ve
kümülatif biyogaz üretimi.
.
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%2 H2SO4 arıtımı uygulanan toplam katı oranı %6 olan mısır koçanının biyogaz üretimi
ile arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Şekilden de
görüldüğü gibi biyogaz verimi ön arıtma sonra artmıştır. En fazla biyogaz üretimi 1060
mL değeri ile 22-25. günlerde gerçekleşmiştir. Ön arıtım sonrası üretilen toplam
biyogazda %27 artış olmuştur.
%2 H2SO4 arıtımı uygulanan toplam katı oranı %8 olan mısır koçanının biyogaz üretimi
ile arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Şekilden de
görüldüğü gibi biyogaz verimi ön arıtma sonra artmıştır. Ön arıtım sonrası üretilen toplam
biyogazda %16 artış olmuştur. En fazla biyogaz üretimi 1250 mL değeri ile 25-27.
günlerde gerçekleşmiştir.
Toplam katı oranı %10 olan mısır koçanının biyogaz üretimi ile arıtım uygulanmadan
önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Şekilden de görüldüğü gibi biyogaz verimi
ön arıtma sonra artmıştır. Ön arıtım sonrası üretilen toplam biyogazda %9 artış olmuştur.
En fazla biyogaz üretimi 1350 mL değeri ile 28. günde gerçekleşmiştir.
Üretilen biyogazın metan içerikleri analiz edilmiş ve her üç TKM konsantrasyonu için
ayrıca değerlendirilmiştir. Üretilen biyogazın metan içeriklerini gösteren grafik Şekil
5.64’te verilmiştir.
Metan İçerikleri (%)
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Şekil 5.64. %2 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki mısır
koçanından üretilen biyogazın yüzdesel olarak metan içerikleri.
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En yüksek metan içeriği %74 ile %10 TKM oranındaki mısır koçanı çalışmasında
ölçülmüştür. %6 TKM mısır koçanı ile yapılan çalışmada en yüksek metan içeriği % 6669, %8 TKM mısır koçanı ile yapılan çalışmada %71-73, %10 TKM mısır koçanı ile
yapılan çalışmada %71-74 olarak gerçekleşmiştir.
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Şekil 5.65. %2 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki mısır
koçanından üretilen metan miktarları.
En fazla metan üretimi %10 TKM oranındaki mısır koçanı setinden 28. günde 920 mL
olarak elde edilmiştir.
% 3 H2SO4 ön arıtımından geçirilen mısır koçanından üretilen biyogaz değerleri Şekil
5.66’da gösterilmiştir.
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Şekil 5.66. %3 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki mısır
koçanına biyogaz üretim miktarları.
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%3 H2SO4 ön arıtmasından sonra mısır koçanının biyogaz üretim verimlerini
incelediğimizde her üç TKM konsantrasyonunda da biyogaz üretim miktarının diğer
konsantrasyona göre daha az olduğu görülmektedir.
Bu arıtma yönteminde biyogaz üretim verimi düşük olarak seyretmiştir. Ortamdaki pH
değerinin düşük olması biyogaz verimini de etkilemiştir. En fazla biyogaz üretimi 950
mL değeriyle %10 TKM konsantrasyonunda gerçekleşmiştir. Toplam biyogaz üretimini
incelediğimizde %6 TKM konsantrasyonunda toplam 4020 mL, %8 TKM
konsantrasyonunda toplam 4940 mL, % 10 TKM konsantrasyonunda ise toplam 5810 mL
biyogaz üretimi gerçekleşmiştir.
Mısır koçanının %6, %8 ve %10 konsantrasyonlarının %3 H2SO4 ön arıtmasından sonraki
biyogaz

üretim

verimi

aynı

konsantrasyonlardaki

karşılaştırılmıştır.
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Şekil 5.67. a) %6 TKM, b) %8 TKM, c) %10 TKM oranında mısır koçanı içeren
reakötlerde %3 H2SO4 ön arıtma uygulanmış ve kontrol reaktörlerinde günlük biyogaz ve
kümülatif biyogaz üretimi.
%3 H2SO4 ile yapılan ön arıtım çalışmalarından elde edilen biyogaz üretimleri uygulanan
yükleme değerleri için kontrol reaktörlerinden daha düşük olarak gerçekleşmiştir.
%6TKm oranında %22, %8 TKM oranında %25, %10 TKM oranında %29 oranında daha
düşük biyogaz üretimleri gözlenmiştir.
Üretilen biyogazın metan içerikleri analiz edilmiş ve her üç TKM konsantrasyonu için
ayrıca değerlendirilmiştir. Üretilen biyogazın metan içerikleri Şekil 5.68’de verilmiştir.
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Şekil 5.68. %3 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki mısır
koçanından üretilen biyogazın yüzdesel olarak metan içerikleri.
En yüksek metan içeriği %66’la %8 TKM oranındaki mısır koçanı çalışmasında
ölçülmüştür. %6 TKM mısır koçanı ile yapılan çalışmada yüksek metan içeriği % 60-61,
%8 TKM mısır koçanı ile yapılan çalışmada %64-66, %10 TKM mısır koçanı ile yapılan

Üretilen metan, mL/gün

çalışmada %60-61 olarak gerçekleşmiştir.
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Şekil 5.69. %3 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki mısır
koçanından üretilen metan miktarları.
En fazla metan üretimi %8 TKM oranındaki mısır koçanı setinden 25. günde 530 mL
olarak elde edilmiştir.
5.2.2.2.

Toplam Katı Madde, Uçucu Katı Madde ve pH değişimleri

Asidik (H2SO4) ön arıtımı sonrası %6, %8 ve %10 TKM konsantrasyonundaki mısır
koçanının toplam katı madde, uçucu katı madde ve pH değerleri ölçülmüştür. TKM ve
UKM giderimleri analiz edilmiştir.
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%1 H2SO4 ön arıtması sonrası TKM, UKM değişimleri şekillerde gösterilmiştir.
%1 H2SO4 Ön Arıtımı Sonrası TKM Giderimi
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Şekil 5.70. %1 H2SO4 ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki mısır koçanı %
TKM dönüşüm oranları.
%1 H2SO4 ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki mısır koçanı TKM giderimi %41
olarak

gerçekleşmiştir.

Spesifik

metan

üretimi
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mLCH4/g-TKM

olarak

hesaplanmıştır. %8 TKM oranlarındaki mısır koçanında TKM giderimi %42 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 101 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır. %10
TKM oranlarındaki mısır koçanında TKM giderimi %45 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik
metan üretimi 120 mLCH4L/g-TKM olarak hesaplanmıştır.
%1 H2SO4 Ön Arıtımı Sonrası UKM Giderimi
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Şekil 5.71. %1 H2SO4 ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki mısır koçanı %
UKM dönüşüm oranları.
%1 H2SO4 ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki mısır koçanında UKM giderimi
%48 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 167 mLCH4/g-UKM olarak
hesaplanmıştır. Uçucu katı madde mikroorganizmalar tarafından tüketilen organik
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kısımdır. %1 H2SO4 ön arıtımından sonra %8 TKM oranlarındaki mısır koçanında UKM
giderimi %46 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 135 mLCH4/g-UKM olarak
hesaplanmıştır. %10 TKM oranlarındaki mısır koçanı UKM giderimi %51 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 141 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır.
%2 H2SO4 ön arıtması sonrası TKM, UKM değişimleri şekillerde gösterilmiştir.
%2 H2SO4 Ön Arıtımı Sonrası TKM Giderimi
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Şekil 5.72. %2 H2SO4 ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki mısır koçanı %
TKM dönüşüm oranları.
%2 H2SO4 ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki mısır koçanında TKM giderimi
% 50 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 163 mLCH4/g-TKM olarak
hesaplanmıştır. %8 TKM oranlarındaki mısır koçanında TKM giderimi %51 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 152 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır. %10
TKM oranlarındaki mısır koçanında TKM giderimi %52 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik
metan üretimi 170 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır. TKM giderimleri bu ön
arıtımda benzer şekilde gerçekleşçiştir. En yüksek spesifik metan üretimi %10 TKM
yüklemesinde gerçekleşmiştir.
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%2 H2SO4 Ön Arıtımı Sonrası UKM Giderimi
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Şekil 5.73.%2 H2SO4 ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki mısır koçanı %
UKM dönüşüm oranları.
%2 H2SO4 ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki mısır koçanında UKM giderimi
%56 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 213 mLCH4/g-UKM olarak
hesaplanmıştır. %2 %8 TKM oranlarındaki mısır koçanından UKM giderimi %57 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 202 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır. %10
TKM oranlarındaki mısır koçanında UKM giderimi %58 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik
metan üretimi 200 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır.
%3 H2SO4 ön arıtması sonrası TKM, UKM değişimleri şekillerde gösterilmiştir.
%3 H2SO4 Ön Arıtımı Sonrası TKM Giderimi
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Şekil 5.74.%3 H2SO4 ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki mısır koçanı %
TKM dönüşüm oranları.
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%3 H2SO4 ile ön arıtım sistemi olumsuz etkilenmiş ve %TKM giderimler spesifik metan
üretimleri önemli ölçüde düşmüştür.Bu da ön arıtımın inhibe olduğunu göstermektedir.
%3 H2SO4 ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki mısır koçanında TKM giderimi
% 37 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 73 mLCH4/g-TKM olarak
hesaplanmıştır. %8 TKM oranlarındaki mısır koçanında TKM giderimi %33 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 75 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır. %10
TKM oranlarındaki mısır koçanında TKM giderimi %36 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik
metan üretimi 84 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır.
%3 H2SO4 Ön Arıtımı Sonrası UKM Giderimi
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Şekil 5.75.%3 H2SO4 ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki mısır koçanı %
UKM dönüşüm oranları.
%3 H2SO4 ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki mısır koçanında UKM giderimi
%45 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 96 mLCH4/g-UKM olarak
hesaplanmıştır. %8 TKM oranlarındaki mısır koçanında UKM giderimi %41 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 100 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır. %10
TKM oranlarındaki mısır koçanında UKM giderimi %44 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik
metan üretimi 112 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır.
TKM oranlarında pH değerleri de ölçülmüş ve değişimler Şekil 5.76’da verilmiştir.
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Şekil 5.76. TKM oranlarında pH değişimleri.
Şekil 5.76’da da görüldüğü gibi 6-7,45 aralığındaki pH değerleri anaerobik parçalanma
için uygun değerlerde seyretmiştir.
5.2.2.3.

Asidik Ön Arıtım Uygulaması Tartışma

Asidik ön arıtım sonrası en yüksek biyogaz üretim verimi %2 H2SO4 ön arıtımı
uygulanmış %6 TKM oranındaki mısır koçanı reaktöründe olmuştur. Genel olarak %1 ve
%2 H2SO4 ön arıtımı sonrası kontrol raktörlerle karşılaştırıldığında biyogaz üretim verimi
artmıştır.
En yüksek biyogaz üretim verimi %2 H2SO4 ön arıtımı sonrası gerçekleşmiştir.
%3 H2SO4 ön arıtımı sonrası biyogaz üretimi kontrol değerlerle karşılaştırıldığında
azalmıştır. Bunun temel sebebi ise sistemde uçucu yağ asitlerinin artması ile menanojen
bakterilerin inhibe olmasıdır [42].
Toplam katı madde başına en yüksek biyogaz üretimi 146 mL/gTKM değeriyle %2
H2SO4 ön arıtımı sonrası %6 TKM mısır koçanı reaktöründe olmuştur. Toplam uçucu katı
madde başına en yüksek metan üretimi 202 mLCH4/gUKM
değeriyle %2 H2SO4 ön arıtımı sonrası %8 TKM mısır koçanı reaktöründe
gerçekleşmiştir. Toplam katı madde ve uçucu katı madde değerleriyle metan ve biyogaz
üretim verimleri Çizelge 5.8’de verilmiştir.
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Çizelge 5.8. Toplam katı madde ve uçucu katı madde değerleriyle metan üretim verimleri
Ön
Arıtım

Biyokütle

Toplam Biyogaz,
mL

Spesifik metan
üretimi, mL
CH4/gTKM

Spesifik metan
üretimi, mL
CH4/gUKM

6430
6500
7270
7650
9010
10030
4020
4940
5810
5565
7540
9000

128
101
120
163
152
170
73
75
84
115
107
126

167
135
141
213
202
200
96
100
112
150
156
164

%6 Mısır Koçanı
%1 H2SO4 %8 Mısır Koçanı
%10 Mısır Koçanı
%6 Mısır Koçanı
%2 H2SO4 %8 Mısır Koçanı
%10 Mısır Koçanı
%6 Mısır Koçanı
%3 H2SO4 %8 Mısır Koçanı
%10 Mısır Koçanı
%6 Mısır Koçanı
%8 Mısır Koçanı
Kontrol
%10 Mısır Koçanı

Zhao ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada mısır koçanı 500 mL rektörlerde mısır koçanı
biyogaz verimlerini incelemişler. TKM oranı %8,6 olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucu
metan üretim verimi 229 mLCH4/gUKM olarak hesaplanmıştır. Asidik ön arıtım
uygulanmış mısır koçanı çalışmamızda en yüksek meatn verimi 213 mLCH4/gUKM
olmuştur[57].
Yapılan çalışmalar incelendiğinde asidik ön arıtım sonrası H2SO4 ön arıtımnda %2 üstü
asit ön arıtımında sistemlerin üretim veriminin düştüğü gözlemlenmiştir. Bunun sebebi
olarak parçalanan lignoselülozik yapıdaki atıklarda biriken ve prosesin leri dönemlerinde
ortaya çıkan asit kalıntıları ve uçucu yağ asitlerinin artması gösterilmiştir.
5.3.

Çim Atığından Biyogaz Üretimi

Çalışmanın üçüncü bölümünde çim atıkları kullanılmıştır. Çim atığı %6, %8 ve %10
TKM oranında önce alkali (NaOH), sonra ise asidik (H2SO4) ön arıtmaya tabi tutulmuş
ve biyogaz üretim verimi incelenmiştir.
5.3.1. Alkali Ön Arıtım Uygulanması
Bu bölümde çim atığı NaOH ön arıtmasına tabi tutulmuştur. Her NaOH konsantrasyonu
eklendikten ve ön arıtım gerçekleştikten sonra atığın lignin, selüloz ve hemiselüloz
içerikleri analiz edilmiştir.
NaOH ön arıtımı 55℃’de 50 saat bekletilerek gerçekleştirilmiştir.
Yapılan ön arıtma işlemi sonrası çim atığının lignin, selüloz ve hemiselüloz içeriği
belirlenerek Çizelge 5.9’da gösterilmiştir.
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Çizelge 5.9. NaOH ön arıtmasından sonra çim atığı lignin, selüloz ve hemiselüloz
içeriğindeki değişimler.
Önce

%3 NaOH

%6 NaOH

%8 NaOH

Sellülöz(%)

40

41,15

44,2

45,35

Hemisellülöz(%)

21

20,1

19,75

16,1

Lignin(%)

27

26,5

22,53

19,84

Çizelgeden de görüleceği gibi selulöz içeriği artarken, hemiselüloz ve lignin içerikleri
azalmıştır. En yüksek değişim lignin yapısında gerçekleşmiştir.
Alkali Ön Arıtımın Biyogaz Üretimi Üzerindeki Etkileri

5.3.1.1.

Uygulanan %3, %6 ve %8 NaOH ile ön arıtımı yapılan çim atığının değişik katı madde
(%6,%8,%10) yüklemeleri altında biyogaz üretimine etkisi incelenmiştir.
% 3 NaOH ön arıtımından geçirilen çim atığından üretilen biyogaz değerleri şekil
5.77’de gösterilmiştir.
%3 NaOH ön arıtımından sonra biyogaz üretimi
Biyogaz üretimi (mL/gün)
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Şekil 5.77. %3 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki çim
atığının biyogaz üretim miktarları.
%3 NaOH ön arıtmasından sonra çim atığı biyogaz üretim verilerini incelediğimizde %10
TKM konsantrasyonlarında biyogaz üretim miktarının daha fazla olduğu görülmektedir.
Şekilde de göründüğü gibi biyogaz üretim hızı 15. günden sonra artmaya başlamıştır.
Normalde sistemde 5.-7. günlerden sonra biyogaz artışı beklenirken biyogaz artışının
daha geç gerçekleşmesi ön arıtma sırasında pH’ın normalden fazla olmasından
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kaynaklanmıştır. Belirli bir süre sonra pH dengelenmiş ve biyogaz üretimi artmıştır. En
yüksek biyogaz üretimi 29. günde 1050 mL değeriyle %10 TKM konsantrasyonunda
gerçekleşmiştir. Toplam biyogaz üretimini incelediğimizde %6 TKM konsantrasyonunda
toplam 5410 mL, %8 TKM konsantrasyonunda toplam 6480 mL, % 10 TKM
konsantrasyonunda ise toplam 7580 mL biyogaz üretimi gerçekleşmiştir. Günlük
ortalama biyogaz üretimi %6 TKM konsantrasyonunda 135 mL/gün, %8 TKM
konsantrasyonunda 162 mL/gün, % 10 TKM konsantrasyonunda ise 189 mL/gün olarak
gerçekleşmiştir.
Çim atığının %6, %8 ve %10 konsantrasyonlarının %3 NaOH ön arıtmasından sonraki
biyogaz

üretim

verimi

aynı

konsantrasyonlardaki

kontrol

değerler

ile

de

karşılaştırılmıştır.

Şekil 5.78. a)%6 TKM, b) %8 TKM, c) %10 TKM oranında çim atığı içeren reakötlerde
%3 NaOH ön arıtma uygulanmış ve kontrol reaktörlerinde günlük biyogaz ve kümülatif
biyogaz üretimi.
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%3 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %6 olan çim atığının biyogaz üretimi
kontrol değerler yakın olmuştur. Biyogaz üretim hızı kontrol çalışmada daha önce
gerçekleşmiştir. Ön arıtım sonrası üretilen toplam biyogazda kontrol reaktöre oranla %14
artış olmuştur.
%3 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %8 olan çim atığının biyogaz üretimi ile
arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Ön arıtımdan sonra %8
TKM oranındaki çimde en yüksek biyogaz üretimi 28-31. günler arasında 980 mL olarak
gerçekleşmiştir. Kontrol çalışmada ise en yüksek biyogaz üretimi 25-28. günler arasında
960 mL olarak gerçekleşmiştir. %3 NaOH ön arıtımı sonrası %8 TKM oranındaki çimde
biyogaz verimi artmıştır. Ön arıtım sonrası üretilen toplam biyogazda kontrol reaktöre
oranla %11 artış olmuştur.
%3 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %10 olan çim atığının biyogaz üretimi ile
arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Ön arıtımdan sonra
%10 TKM oranındaki çim atığında en yüksek biyogaz üretimi 28-30. günler arasında
1050 mL olarak gerçekleşmiştir. Kontrol çalışmada ise en yüksek biyogaz üretimi 26-28.
günler arasında 940 mL olarak gerçekleşmiştir. Ön arıtım sonrası üretilen toplam
biyogazda kontrol çalışmaya göre önamli bir artış gerçekleşmemiştir. Sadece %9’luk bir
artış olmuştur.
Üretilen biyogazın metan içerikleri analiz edilmiş ve her üç TKM konsantrasyonu için
ayrıca değerlendirilmiştir. Üretilen biyogazın metan içeriklerini gösteren grafik şekil

Üretilen metan, %

5.79’da verilmiştir.
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Şekil 5.79. %3 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki çim
atığından üretilen biyogazın yüzdesel olarak metan içerikleri.
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En yüksek metan içeriği %71’le %10 TKM oranındaki çim atığı çalışmasında
ölçülmüştür. %6 TKM çim atığı ile yapılan çalışmada en yüksek metan içeriği % 62-65,
%8 TKM çim atığı ile yapılan çalışmada %63-68, %10 TKM çim atığı ile yapılan
çalışmada %68-71 olarak gerçekleşmiştir.
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Şekil 5.80. %3 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki çim
atığından üretilen metan miktarları.
En yüksek metan üretimi %10 TKM oranındaki çim atığı setinden 29. günde 850 mL
olarak elde edilmiştir.
% 6 NaOH ön arıtımından geçirilen çim atığından üretilen biyogaz değerleri 5.81’de
gösterilmiştir.
%6 NaOH ön arıtımından sonra biyogaz üretimi
biyogaz üretimi (mL/gün)
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Şekil 5.81. %6 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki çim
atığının biyogaz üretim miktarları.
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%6 NaOH ön arıtmasından sonra çim atığı biyogaz üretim verilerini incelediğimizde %10
TKM oranındaki çim atığı çalışmalarında daha fazla biyogaz üretimi gerçekleştiği
görülmektedir. En yüksek biyogaz üretimi 28. günde 1010 mL değeriyle %10 Çim
konsantrasyonunda gerçekleşmiştir. Toplam biyogaz üretimini incelediğimizde %6 çim
konsantrasyonunda toplam 5530 mL, %8 TKM konsantrasyonunda toplam 6460 mL, %
10 TKM konsantrasyonunda ise toplam 7350 mL biyogaz üretimi gerçekleşmiştir.
Çim atığının %6, %8 ve %10 konsantrasyonlarının %6 NaOH ön arıtmasından sonraki
biyogaz

üretim

verimi

aynı

konsantrasyonlardaki

kontrol

değerler

ile

de

karşılaştırılmıştır.

Şekil 5.82. a)%6 TKM, b) %8 TKM, c) %10 TKM oranında çim atığı içeren reakötlerde
%6 NaOH ön arıtma uygulanmış ve kontrol reaktörlerinde günlük biyogaz ve kümülatif
biyogaz üretimi.
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Şekil 5.82’de %6 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %6 olan çim atığın biyogaz
üretimi ile arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Şekilden
de görüldüğü gibi arıtım uygulanmadan yapılan çalışmada biyogaz üretimi daha erken
başlamış ve hızlı bir şekilde düşüşe geçmiştir. Genelde ise biyogaz üretim miktarları
benzer olarak seyretmiştir. Deney sırasında en yüksek biyogaz üretimi 830 mL 25-27.
günde ölçülmüştür. Ön arıtım sonrası üretilen toplam biyogazda %16 artış olmuştur.
%6 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %8 olan çim atığının biyogaz üretimi ile
arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Ön arıtımdan sonra
%8 TKM oranındaki çim atığında en yüksek biyogaz üretimi 25-28. günler arasında 950
mL olarak gerçekleşmiştir. Kontrol çalışmada ise en yüksek biyogaz üretimi 20-22.
günler arasında 960 mL olarak gerçekleşmiştir. Ön arıtım sonrası üretilen toplam
biyogazda kontrol reaktöre göre %10 artış olmuştur.
%3 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %10 olan çim atığının biyogaz üretimi ile
arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Ön arıtımdan sonra
%10 TKM oranındaki çim atığında en yüksek biyogaz üretimi 25-28. günler arasında
1010 mL olarak gerçekleşmiştir. Kontrol çalışmada ise en yüksek biyogaz üretimi 22-25.
günler arasında 940 mL olarak gerçekleşmiştir. Ön arıtım sonrası üretilen toplam
biyogazda kontrol çalışmaya göre %6’lık bir artış olmuştur.
Üretilen biyogazın metan içerikleri analiz edilmiş ve her üç TKM konsantrasyonu için
ayrıca değerlendirilmiştir. Üretilen biyogazın metan içeriklerini gösteren grafik Şekil

Üretilen metan, %

5.83’te verilmiştir.
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Şekil 5.83. %6 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki çim
atığından üretilen biyogazın yüzdesel olarak metan içerikleri.
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En yüksek metan içeriği %72’le %10 TKM oranındaki çim atığı çalışmasında
ölçülmüştür. %6 TKM çim atığı ile yapılan çalışmada en yüksek metan içeriği % 65-68,
%8 TKM çim atığı ile yapılan çalışmada %66-68, %10 TKM çim atığı ile yapılan
çalışmada %69-72 olarak gerçekleşmiştir.
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Şekil 5.84. %6 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki çim
atığından üretilen metan miktarları.
En yüksek metan üretimi %10 TKM oranındaki çim atığı setinden 23. günde 640 mL
olarak elde edilmiştir.
% 8 NaOH ön arıtımından geçirilen çim atığından üretilen biyogaz değerleri Şekil 5.85’te
gösterilmiştir.
%8 NaOH ön arıtımından sonra biyogaz üretimi
biyogaz üretimi (mL/gün)
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Şekil 5.85. %8 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki çim atığın
biyogaz üretim miktarları.
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%8 NaOH ön arıtmasından sonra çim atığı biyogaz üretim verimlerini incelediğimizde
%6 ,%8 ve %10 TKM çim atığı konsantrasyonlarında biyogaz üretim miktarının bir
birlerine yakın değerlerde olduğu görülmektedir. En yüksek biyogaz üretimi 26. günde
960 mL değeriyle %10 TKM konsantrasyonunda gerçekleşmiştir. Toplam biyogaz
üretimini incelediğimizde %6 TKM konsantrasyonunda toplam 4650 mL, %8 TKM
konsantrasyonunda toplam 6080 mL, % 10 TKM konsantrasyonunda ise toplam 6950 mL
biyogaz üretimi gerçekleşmiştir.
Karşılaştırmalar şekillerde ayrı ayrı verilmiştir.

Şekil 5.86. a)%6 TKM, b) %8 TKM, c) %10 TKM oranında çim atığı içeren reakötlerde
%8 NaOH ön arıtma uygulanmış ve kontrol reaktörlerinde günlük biyogaz ve kümülatif
biyogaz üretimi.
Şekil 5.86’da %8 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %6 olan çim atığının biyogaz
üretimi ile arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Deney
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sırasında en yüksek biyogaz üretimi 450 mL 25-28. günlerde ölçülmüştür. Ön arıtım
sonrası üretilen toplam biyogazda kontrol değerlerine göre önemli bir artış olammıştır
(%0,75 artış olmuştur).
%8 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %8 olan çim atığının biyogaz üretimi ile
arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Ön arıtımdan sonra
%8 TKM oranındaki çim atığında en yüksek biyogaz üretimi 28-31. günler arasında 880
mL olarak gerçekleşmiştir. Kontrol çalışmada ise en yüksek biyogaz üretimi 25-28.
günler arasında 960 mL olarak gerçekleşmiştir. %8 NaOH ön arıtımı sonrası %8 TKM
oranındaki çim atığının biyogaz verimi azalmıştır. Ön arıtım sonrası üretilen toplam
biyogazda önemli bir artış olmamıştır. Sadece %3’lük bir artış olmuştur.
%8 NaOH arıtımı uygulanan toplam katı oranı %10 olan çim atığının biyogaz üretimi ile
arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Ön arıtımdan sonra
%10 TKM oranındaki çim atığında en yüksek biyogaz üretimi 23-27. günler arasında 965
mL olarak gerçekleşmiştir. Kontrol çalışmada ise en yüksek biyogaz üretimi 22-25.
günler arasında 945 mL olarak gerçekleşmiştir.
%8 NaOH ön arıtımından sonra çim atığı çalışmalarında Üretilen biyogazın metan
içerikleri analiz edilmiş ve her üç TKM konsantrasyonu için ayrıca değerlendirilmiştir.
Üretilen biyogazın metan içeriklerini gösteren grafik Şekil 5.87’de verilmiştir.
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Şekil 5.87. %8 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki çim
atığından üretilen biyogazın yüzdesel olarak metan içerikleri.
En yüksek metan içeriği %68’le %10 ve %8 TKM oranlarındaki çim atığı çalışmasında
ölçülmüştür. %6 TKM çim atığı ile yapılan çalışmada en yüksek metan içeriği % 60-62,
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%8 TKM çim atığı ile yapılan çalışmada %66-67, %10 TKM çim atığı ile yapılan
çalışmada %66-68 olarak gerçekleşmiştir.
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Şekil 5.88. %8 NaOH ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki çim
atığından üretilen metan miktarları.
En yüksek metan üretimi %10 TKM oranındaki çim atığı setinden 27. günde 635 mL
olarak elde edilmiştir.
5.3.1.2.

Toplam Katı Madde, Uçucu Katı Madde ve pH değişimleri

Alkali (NaOH) ön arıtımı sonrası %6, %8 ve %10 TKM konsantrasyonundaki çim
atığının toplam katı madde, uçucu katı madde ve pH değerleri ölçülmüştür. TKM ve
UKM giderimleri analiz edilmiştir.
%3 NaOH ön arıtması sonrası TKM, UKM değişimleri şekillerde gösterilmiştir.
%3 NaOH Ön Arıtımı Sonrası TKM Giderimi
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Şekil 5.89.%3 NaOH ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki çim atığı % TKM
dönüşüm oranları.
%3 NaOH ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki çim atığında TKM giderimi %41
olarak

gerçekleşmiştir.

Spesifik

metan

üretimi

106

mLCH4/g-TKM

olarak

hesaplanmıştır. %3 NaOH ön arıtımından sonra %8 TKM oranlarındaki çim atığında
TKM giderimi %47 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 131 mLCH4/g-TKM
olarak hesaplanmıştır. %10 TKM oranlarındaki çim atığında TKM giderimi %46 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 140 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır.
%3 NaOH Ön Arıtımı Sonrası UKM Giderimi
60,0

% Giderim

50,0
40,0
30,0

%6 TKM

20,0

%8 TKM

10,0

%10 TKM

0,0
1

4

7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40
Zaman (gün)

Şekil 5.90. %3 NaOH ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki çim atığı % UKM
dönüşüm oranları.
%3 NaOH ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki çim atığında UKM giderimi %44
olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 138 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır.
Uçucu katı madde mikroorganizmalar tarafından tüketilen organik kısımdır. %3 NaOH
ön arıtımından sonra %8 TKM oranlarındaki çim atığında UKM giderimi %50 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 170 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır. %10
TKM oranlarındaki çim atığında UKM giderimi %48 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik
metan üretimi 169 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır.
%6 NaOH ön arıtması sonrası TKM, UKM değişimleri çizelgelerde gösterilmiştir.
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%6 NaOH Ön Arıtımı Sonrası TKM Giderimi
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Şekil 5.91.%6 NaOH ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki çim atığı % TKM
dönüşüm oranları.
%6 NaOH ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki çim atığında TKM giderimi %42
olarak

gerçekleşmiştir.

Spesifik

metan

üretimi

114

mLCH4/g-TKM

olarak

hesaplanmıştır. %8 TKM oranlarındaki çim atığında TKM giderimi %45 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 138 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır. %10
TKM oranlarındaki çim atığında TKM giderimi %40 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik
metan üretimi 136 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır.
%6 NaOH Ön Arıtımı Sonrası UKM Giderimi
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Şekil 5.92.%6 NaOH ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki çim atığı % UKM
dönüşüm oranları.
Uçucu katı madde mikroorganizmalar tarafından tüketilen organik kısımdır. %6 NaOH
ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki çim atığında UKM giderimi %45 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 149 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır.%8
TKM oranlarındaki çim atığında UKM giderimi %48 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik
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metan üretimi 181 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır. %10 TKM oranlarındaki çim
atığında UKM giderimi %44 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 165 mLCH4/gUKM olarak hesaplanmıştır.
%8 NaOH ön arıtması sonrası TKM, UKM değişimleri şekillerde gösterilmiştir.
%8 NaOH Ön Arıtımı Sonrası TKM Giderimi
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Şekil 5.93.%8 NaOH ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki çim atığı % TKM
dönüşüm oranları.
%8 NaOH ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki çim atığında TKM giderimi %41
olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 88 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır.
%8 TKM oranlarındaki çim atığında TKM giderimi %40 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik
metan üretimi 125 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır. %10 TKM oranlarındaki çim
atığında TKM giderimi %39 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 124
mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır.
%8 NaOH Ön Arıtımı Sonrası UKM Giderimi
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Şekil 5.94.%8 NaOH ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki çim atığı % UKM
dönüşüm oranları.
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Uçucu katı madde mikroorganizmalar tarafından tüketilen organik kısımdır. %8 NaOH
ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki çim atığında UKM giderimi %44 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 115 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır. %8
TKM oranlarındaki çim atığında UKM giderimi %43 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik
metan üretimi 160 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır. %10 TKM oranlarındaki çim
atığında UKM giderimi %42 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 150 mLCH4/gUKM olarak hesaplanmıştır.
TKM oranlarında pH değerleri de ölçülmüş ve değişimler Şekil 5.95’te sverilmiştir.

pH Değerleri değişimleri
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Şekil 5.95. TKM oranlarında pH değişimleri.
pH aralığının 6.5-7.8 aralığında olduğunu dikkate salırsak sistemin verimli çalıştığını
görmekteyiz.
5.3.1.3.

Alkali Ön Arıtım Uygulaması Tartışma

Alkali ön arıtım sonrası en yüksek biyogaz üretim verimi %6 NaOH ön arıtımı
uygulanmış %6 TKM oranındaki çim atığı reaktöründe olmuştur. Genel olarak %3 ve %6
NaOH ön arıtımı sonrası kontrol raktörlerle karşılaştırıldığında biyogaz üretim verimi
artmıştır.
En yüksek biyogaz üretim verimi %6 NaOH ön arıtımı sonrası gerçekleşmiştir.
%8 NaOH ön arıtımı sonrası biyogaz üretimi kontrol değerlerle karşılaştırıldığında
azalmıştır.
Toplam katı madde başına en yüksek biyogaz üretimi 171 mL/gTKM değeriyle %6
NaOH ön arıtımı sonrası %8 TKM çim atığı reaktöründe olmuştur. Toplam uçucu katı
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madde başına en yüksek metan üretimi 181 mLCH4/gUKM değeriyle %6 NaOH ön
arıtımı sonrası %8 TKM çim atığı reaktöründe gerçekleşmiştir. Toplam katı madde ve
uçucu katı madde değerleriyle metan ve biyogaz üretim verimleri Çizelge 5.10’da
verilmiştir.
Çizelge 5.10. Toplam katı madde ve uçucu katı madde değerleriyle metan ve biyogaz
üretim verimleri.
Ön
Arıtım
%3 NaOH

%6 NaOH

%8 NaOH

Biyokütle
%6 Çim Atığı
%8 Çim Atığı
%10 Çim Atığı
%6 Çim Atığı
%8 Çim Atığı
%10 Çim Atığı
%6 Çim Atığı
%8 Çim Atığı
%10 Çim Atığı

Toplam Biyogaz,mL mL CH4/gTKM mL CH4/gUKM
5410
6480
7580
5530
6460
7350
4650
6080
6950

106
131
140
114
138
136
88
125
124

138
170
169
149
181
165
115
160
150

Çim atığı ile yapılan çalışmalarda metan üretim verimleri incelendiğinde metan üretim
verimlerinin 140-200 mLCH4/gUKM değerleri arasında olduğu tespit edilmiştir.
Yaptığımız çalışmada bu değer 140-190 mLCH4/gUKM arasında olmuştur.
NaOH ön arıtımı metodu uygulanan çalışmlarda yüksek konsantrasyonlarda pH ‘ın
yükseldiği ve sistemin son günlerde inhibe olduğu görülmektedir. Bunun sebebi ortamda
biriken uçucu yağ asitleri ve proses yan ürünlerinin artması olarak gösterilmiştir[59][10].

5.3.2. Asidik Ön Arıtım Uygulanması
Bu bölümde çim atığı termal H2SO4 ön arıtmasına tabi tutulmuştur. Atıklar farklı
konsantrasyonlara seyreltilmeden önce arıtma öncesi ve sonrası lignin, selüloz ve
hemiselüloz içerikleri analiz edilmiştir.
Her H2SO4 konsantrasyonu eklendikten ve ön arıtım gerçekleştikten sonra atığın lignin,
selüloz ve hemiselüloz içerikleri analiz edilmiştir.
Çim atığı, sırasıyla %1, %2 ve %3 kütlece ağırlığında H2SO4 eklenerek 100℃’de 45
dakika bekletilmiştir.
Yapılan ön arıtma işlemi sonrası çim atığı lignin, selüloz ve hemiselüloz içeriği Çizelge
5.11’de gösterilmiştir.
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Çizelge 5.11. H2SO4 ön arıtmasından sonra çim atığı lignin, selüloz ve hemiselüloz
içeriğindeki değişimler.
Önce

%3 NaOH

%6 NaOH

%8 NaOH

Sellülöz(%)

40

40,03

46,2

46,3

Hemisellülöz(%)

21

20,4

18,92

16,45

Lignin(%)

27

26,1

22,68

17,66

Yapılan analizler sonucunda H2SO4 ön arıtması sırasında atığın lignin, selüloz ve
hemiselüloz içeriklerindeki değişimler analiz edilmiştir. Değişikliklerin çim atığında
biyogaz üretimini nasıl etkilediği ve sonuçlarına çalışmada yer verilmiştir. Analizler
sonucunda selüloz, hemiselüloz ve lignin içeriğinin değiştiği görülmektedir.
5.3.2.1.

Asidik Ön Arıtımın Biyogaz Üretimi Üzerindeki Etkileri

Uygulanan %1, %2 ve %3 H2SO4 ile ön arıtımı yapılan çim atıkları değişik katı madde
(%6,%8,%10) yüklemeleri altında biyogaz üretimine etkisi incelenmiştir.
% 1 H2SO4 ön arıtımından geçirilen çim atığından üretilen biyogaz değerleri şekil
5.96’de gösterilmiştir.
%1 H2SO4 ön arıtımından sonra biyogaz üretimi
biyogaz üretimi (mL/gün)
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Şekil 5.96. %1 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki çim
atığının biyogaz üretim miktarları.
%1 H2SO4 ön arıtmasından sonra çim atığı biyogaz üretim verilerini incelediğimizde %10
çim konsantrasyonlarında biyogaz üretim miktarının daha fazla olduğu görülmektedir.
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Bu arıtma yönteminde biyogaz üretim verimi normal olarak seyretmiştir. En yüksek
biyogaz üretimi 1090 mL değeriyle %10 TKM konsantrasyonunda gerçekleşmiştir.
Toplam biyogaz üretimini incelediğimizde %6 TKM konsantrasyonunda toplam 5280
mL, %8 TKM konsantrasyonunda toplam 6190 mL, % 10 TKM konsantrasyonunda ise
toplam 7200 mL biyogaz üretimi gerçekleşmiştir.
Çim atığının %6, %8 ve %10 konsantrasyonlarının %1 H2SO4 ön arıtmasından sonraki
biyogaz

üretim

verimi

aynı

konsantrasyonlardaki

kontrol

değerler

ile

de

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar şekillerde ayrı ayrı verilmiştir.

Şekil 5.97. a) %6 TKM, b) %8 TKM, c) %10 TKM oranında çim atığı içeren reakötlerde
%1 H2SO4 ön arıtma uygulanmış ve kontrol reaktörlerinde günlük biyogaz ve kümülatif
biyogaz üretimi.
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%1 H2SO4 arıtımı uygulanan toplam katı oranı %6 olan çim atığının biyogaz üretimi ile
arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Şekilden de görüldüğü
gibi biyogaz verimi ön arıtma sonra artmıştır. En yüksek biyogaz üretimi 810 mL değeri
ile 22-26. günler arasında gerçekleşmiştir. Ön arıtım sonrası üretilen toplam biyogazda
%12 artış olmuştur.
%1 H2SO4 arıtımı uygulanan toplam katı oranı %8 olan çim atığının biyogaz üretimi ile
arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Şekilden de görüldüğü
gibi biyogaz verimi ön arıtma sonra artmıştır. Ön arıtım sonrası üretilen toplam biyogazda
önemli bir artış olmamıştır. Sadece %5’lik bir artış gerçekleşmiştir. En yüksek biyogaz
üretimi 1030 mL değeri ile 28. günde gerçekleşmiştir.
%1 H2SO4 arıtımı uygulanan toplam katı oranı %10 olan çim atığının biyogaz üretimi ile
arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Şekilden de görüldüğü
gibi biyogaz verimi ön arıtma sonra artmıştır. En yüksek biyogaz üretimi 1090 mL değeri
ile 29. günde gerçekleşmiştir. Sistemin dengeye gelmesi arıtma öncesi çalışmalara göre
daha geç gerçekleşmiştir.
Üretilen biyogazın metan içerikleri analiz edilmiş ve her üç TKM konsantrasyonu için
ayrıca değerlendirilmiştir. Üretilen biyogazın metan içeriklerini gösteren grafik Şekil
5.98’de verilmiştir.
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Şekil 5.98 .%1 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki çim
atığından üretilen biyogazın yüzdesel olarak metan içerikleri.
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En yüksek metan içeriği %72’yle %10 TKM oranındaki çim atığı çalışmasında
ölçülmüştür. %6 TKM çim atığı ile yapılan çalışmada en yüksek metan içeriği % 65-67,
%8 TKM çim atığı ile yapılan çalışmada %67-70, %10 TKM çim atığı ile yapılan
çalışmada %71-72 olarak gerçekleşmiştir.
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Şekil 5.99. %1 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki çim
atığından üretilen metan miktarları.
En yüksek metan üretimi %10 TKM oranındaki çim atığı setinden 28. günde 685 mL
olarak elde edilmiştir.
% 2 H2SO4 ön arıtımından geçirilen çim atığından üretilen biyogaz değerleri şekilde

biyogaz üretimi (mL/gün)

gösterilmiştir.
%2 H2SO4 ön arıtımından sonra biyogaz üretimi
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Şekil 5.100. %2 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki çim
atığının biyogaz üretim miktarları.
%2 H2SO4 ön arıtmasından sonra çim atığı biyogaz üretim verilerini incelediğimizde %8
çim konsantrasyonunda biyogaz üretim miktarının daha fazla olduğu görülmektedir.
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%2 H2SO4 ön artıma yönteminde biyogaz üretim verimi diğer konsantrasyonlara göre
daha fazla olmuştur. En yüksek biyogaz üretimi 1080 mL değeriyle %8 çim
konsantrasyonunda gerçekleşmiştir. Toplam biyogaz üretimini incelediğimizde %6 Çim
konsantrasyonunda toplam 5990 mL, %8 Çim konsantrasyonunda toplam 6300 mL, %
10 Çim konsantrasyonunda ise toplam 7515 mL biyogaz üretimi gerçekleşmiştir.
Çim atığının %6, %8 ve %10 konsantrasyonlarının %2 H2SO4 ön arıtmasından sonraki
biyogaz

üretim

verimi

aynı

konsantrasyonlardaki

kontrol

değerler

ile

de

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar Şekil 5.101’de verilmiştir.

Şekil 5.101. a) %6 TKM, b) %8 TKM, c) %10 TKM oranında çim atığı içeren reakötlerde
%2 H2SO4 ön arıtma uygulanmış ve kontrol reaktörlerinde günlük biyogaz ve kümülatif
biyogaz üretimi.
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%2 H2SO4 arıtımı uygulanan toplam katı oranı %6 olan çim atığının biyogaz üretimi ile
arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Şekilden de görüldüğü
gibi biyogaz verimi ön arıtma sonra artmıştır. En yüksek biyogaz üretimi 890 mL değeri
ile 28. günde gerçekleşmiştir. Ön arıtım sonrası üretilen toplam biyogazda kontrol
reaktöre oranla %22 artış olmuştur.
%2 H2SO4 arıtımı uygulanan toplam katı oranı %8 olan çim atığının biyogaz üretimi ile
arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Şekilden de görüldüğü
gibi biyogaz verimi ön arıtma sonra artmıştır. Ön arıtım sonrası üretilen toplam biyogazda
önemli bir artış (%7’lik artış) olmamıştır. En yüksek biyogaz üretimi 1080 mL değeri ile
27-29. günde gerçekleşmiştir.
%2 H2SO4 arıtımı uygulanan toplam katı oranı %10 olan çim atığının biyogaz üretimi ile
arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Şekilden de görüldüğü
gibi biyogaz verimi ön arıtma sonra artmıştır. Ön arıtım sonrası üretilen toplam biyogazda
önemli bir artış olmamıştır. Sadece %8’lik bir artış olmuştur. En yüksek biyogaz üretimi
1050 mL değeri ile 25. günde gerçekleşmiştir. Sistemin dengeye gelmesi arıtma öncesi
çalışmalara göre daha geç gerçekleşmiştir.
Üretilen biyogazın metan içerikleri analiz edilmiş ve her üç TKM konsantrasyonu için
ayrıca değerlendirilmiştir. Üretilen biyogazın metan içeriklerini gösteren grafik Şekil

Üretilen metan, %

5.102’de verilmiştir.
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

37

40

6% Çim

0

25

37

45

58

65

64

63

62

67

65

66

64

63

8%Çim

0

30

46

55

60

63

62

67

65

66

67

70

67

63

10%Çim

0

34

48

59

65

69

72

68

66

63

68

69

71

66

Şekil 5.102. %2 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki çim
atığından üretilen biyogazın yüzdesel olarak metan içerikleri.
En yüksek metan içeriği %72 ile %10 TKM oranındaki çim atığı çalışmasında
ölçülmüştür. %6 TKM çim atığı ile yapılan çalışmada en yüksek metan içeriği % 65-67,
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%8 TKM çim atığı ile yapılan çalışmada %67-70, %10 TKM çim atığı ile yapılan

Üretilen metan, mL/gün

çalışmada %69-71 olarak gerçekleşmiştir.
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Şekil 5.103. %2 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki çim
atığından üretilen metan miktarları.
En yüksek metan üretimi %10 TKM oranındaki çim atığı setinden 28. günde 685 mL
olarak elde edilmiştir.
% 3 H2SO4 ön arıtımından geçirilen çim atığından üretilen biyogaz değerleri şekilde
gösterilmiştir.

biyogaz üretimi (mL/gün)

%3 H2SO4 ön arıtımından sonra biyogaz üretimi
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Şekil 5.104. %3 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki çim
atığına biyogaz üretim miktarları.
%3 H2SO4 ön arıtmasından sonra çim atığının biyogaz üretim verimlerini incelediğimizde
her üç TKM konsantrasyonunda da biyogaz üretim miktarının diğer konsantrasyona göre
daha az olduğu görülmektedir.
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Bu arıtma yönteminde biyogaz üretim verimi düşük olarak seyretmiştir. Şekilden de
görüldüğü gibi biyogaz üretim hızı 15. günden sonra artmıştır. En yüksek biyogaz üretimi
1160 mL değeriyle %10 çim konsantrasyonunda gerçekleşmiştir. Toplam biyogaz
üretimini incelediğimizde %6 Çim konsantrasyonunda toplam 4530 mL, %8 Çim
konsantrasyonunda toplam 5740 ml, % 10 Çim konsantrasyonunda ise toplam 7050 mL
biyogaz üretimi gerçekleşmiştir.
Çim atığının %6, %8 ve %10 konsantrasyonlarının %3 H2SO4 ön arıtmasından sonraki
biyogaz

üretim

verimi

aynı

konsantrasyonlardaki

kontrol

değerler

ile

de

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar Şekil 5.105’te ayrı ayrı verilmiştir.

Şekil 5.105. a) %6 TKM, b) %8 TKM, c) %10 TKM oranında çim atığı içeren reakötlerde
%3 H2SO4 ön arıtma uygulanmış ve kontrol reaktörlerinde günlük biyogaz ve kümülatif
biyogaz üretimi.
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%3 H2SO4 arıtımı uygulanan toplam katı oranı %6 olan çim atığının biyogaz üretimi ile
arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Şekilden de görüldüğü
gibi biyogaz verimi ön arıtma sonra azalmıştır. Asidik ortamda metanojen bakterilerinin
üremesi düşük düzeyde gerçekleşmiştir. En yüksek biyogaz üretimi 890 mL değeri ile
28. günde gerçekleşmiştir. Ön arıtım sonrası üretilen toplam biyogazda % 1,8 azalmıştır.
%3 H2SO4 arıtımı uygulanan toplam katı oranı %8 olan çim atığının biyogaz üretimi ile
arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Burada da biyogaz
verimi ön arıtma sonra azalmıştır. Ön arıtım sonrası üretilen toplam biyogaz önemli bir
değişiklik olmamıştır. Kontrol reaktölere göre % 2’lik azalma olmuştur. En yüksek
biyogaz üretimi 1015 mL değeri ile 28-30. günde gerçekleşmiştir.
%3 H2SO4 arıtımı uygulanan toplam katı oranı %10 olan çim atığının biyogaz üretimi ile
arıtım uygulanmadan önceki biyogaz üretimleri karşılaştırılmıştır. Bu TKM oranında da
ön arıtma sonrası biyogaz verimi azalmıştır. Atık içeriğinin parçalanmasına rağmen
biyogaz veriminin düşmesi pH oranının düşük olmasından kaynaklanmıştır. En yüksek
biyogaz üretimi 1160 mL değeri ile 30-33. günde gerçekleşmiştir. Ön arıtım sonrası
üretilen toplam biyogaz % 3 artmıştır.
Üretilen biyogazın metan içerikleri analiz edilmiş ve her üç TKM konsantrasyonu için
ayrıca değerlendirilmiştir. Üretilen biyogazın metan içeriklerini gösteren grafik Şekil
5.106’da verilmiştir.

Metan İçerikleri (%)
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Şekil 5.106. %3 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki çim
atığından üretilen biyogazın yüzdesel olarak metan içerikleri.
En yüksek metan içeriği %66’la %8 TKM oranındaki çim atığı çalışmasında ölçülmüştür.
%6 TKM çim atığı ile yapılan çalışmada en yüksek metan içeriği % 60-61, %8 TKM çim
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atığı ile yapılan çalışmada %64-66, %10 TKM çim atığı ile yapılan çalışmada %62-65
olarak gerçekleşmiştir.

Üretilen metan, mL/gün
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Şekil 5.107. %3 H2SO4 ön arıtımından sonra %6,%8 ve %10 TKM oranlarındaki çim
atığından üretilen metan miktarları.
En yüksek metan üretimi %8 TKM oranındaki çim atığı setinden 31. günde 750 mL olarak
elde edilmiştir.
5.3.2.2.

Toplam Katı Madde, Uçucu Katı Madde ve pH Değişimleri

Asidik (H2SO4) ön arıtımı sonrası %6, %8 ve %10 TKM konsantrasyonundaki çim
atığının toplam katı madde, uçucu katı madde ve pH değerleri ölçülmüştür. TKM ve
UKM giderimleri analiz edilmiştir.
%1 H2SO4 ön arıtması sonrası TKM, UKM değişimleri şekillerde gösterilmiştir.
%1 H2SO4 Ön Arıtımı Sonrası TKM Giderimi
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Şekil 5.108.%1 H2SO4 ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki çim atığı % TKM
dönüşüm oranları.
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%1 H2SO4 ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki çim atığı TKM giderimi %45
olarak

gerçekleşmiştir.

Spesifik

metan

üretimi

108

mLCH4/g-TKM

olarak

hesaplanmıştır. %1 H2SO4 ön arıtımından sonra %8 TKM oranlarındaki çim atığında
TKM giderimi %44 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 133 mLCH4/g-TKM
olarak hesaplanmıştır. %10 TKM oranlarındaki çim atığında TKM giderimi %43 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 137 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır.
%1 H2SO4 Ön Arıtımı Sonrası UKM Giderimi
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Şekil 5.109.%1 H2SO4 ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki çim atığı %
UKM dönüşüm oranları.
%1 H2SO4 ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki çim atığında UKM giderimi %52
olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 142 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır.
Uçucu katı madde mikroorganizmalar tarafından tüketilen organik kısımdır. %1 H2SO4
ön arıtımından sonra %8 TKM oranlarındaki çim atığında UKM giderimi %51 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 174 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır. %10
TKM oranlarındaki çim atığı UKM giderimi %50 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan
üretimi 165 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır.
%2 H2SO4 ön arıtması sonrası TKM, UKM değişimleri şekillerle gösterilmiştir.
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%2 H2SO4 Ön Arıtımı Sonrası TKM Giderimi
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Şekil 5.110.%2 H2SO4 ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki çim atığı % TKM
dönüşüm oranları.
%2 H2SO4 ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki çim atığında TKM giderimi %
45 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 129 mLCH4/g-TKM olarak
hesaplanmıştır. %8 TKM oranlarındaki çim atığında TKM giderimi %47 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 142 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır. %10
TKM oranlarındaki çim atığında TKM giderimi %48 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik
metan üretimi 150 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır.
%2 H2SO4 Ön Arıtımı Sonrası UKM Giderimi
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Şekil 5.111.%2 H2SO4 ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki çim atığı %
UKM dönüşüm oranları.
%2 H2SO4 ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki çim atığında UKM giderimi %51
olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 169 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır.
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%2 H2SO4 ön arıtımından sonra %8 TKM oranlarındaki çim atığında UKM giderimi %50
olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 185 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır.
%10 TKM oranlarındaki çim atığında UKM giderimi %54 olarak gerçekleşmiştir.
Spesifik metan üretimi 181 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır.
%3 H2SO4 ön arıtması sonrası TKM, UKM değişimleri çizelgelerde gösterilmiştir.
%3 H2SO4 Ön Arıtımı Sonrası TKM Giderimi
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Şekil 5.112.%3 H2SO4 ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki çim atığı % TKM
dönüşüm oranları.
%3 H2SO4 ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki çim atığında TKM giderimi %
41 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 85 mLCH4/g-TKM olarak
hesaplanmıştır. %3 H2SO4 ön arıtımından sonra %8 TKM oranlarındaki çim atığında
TKM giderimi %40 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 115 mLCH4/g-TKM
olarak hesaplanmıştır. %10 TKM oranlarındaki çim atığında TKM giderimi %40 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 122 mLCH4/g-TKM olarak hesaplanmıştır.
%3 H2SO4 Ön Arıtımı Sonrası UKM Giderimi
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Şekil 5.113.%3 H2SO4 ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki çim atığı %
UKM dönüşüm oranları.
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%3 H2SO4 ön arıtımından sonra değişik TKM oranlarındaki çim atığı % UKM dönüşüm
oranları.
%3 H2SO4 ön arıtımından sonra %6 TKM oranlarındaki çim atığında UKM giderimi %48
olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 111 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır.
%2 H2SO4 ön arıtımından sonra %8 TKM oranlarındaki çim aıtığında UKM giderimi
%49 olarak gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 150 mLCH4/g-UKM olarak
hesaplanmıştır. %10 TKM oranlarındaki çim atığında UKM giderimi %46 olarak
gerçekleşmiştir. Spesifik metan üretimi 147 mLCH4/g-UKM olarak hesaplanmıştır.
TKM oranlarında pH değerleri de ölçülmüş ve değişimler Şekil 5.114’te verilmiştir.
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Şekil 5.114. TKM oranlarında pH değişimleri.
pH değerleri anaerobik arıtma için uygun aralıkta seyretmiştir.

5.3.2.3.

Asidik Ön Arıtım Uygulaması Tartışma

Asidik ön arıtım sonrası en yüksek biyogaz üretim verimi %2 H2SO4 ön arıtımı
uygulanmış %6 TKM oranındaki çim atığı reaktöründe olmuştur. Genel olarak %1 ve %2
H2SO4 ön arıtımı sonrası kontrol raktörlerle karşılaştırıldığında biyogaz üretim verimi
artmıştır. %3 H2SO4 ön arıtımı sonrası ise sadece %10 TKM çim atığı reaktöründe %3’lük
bir artış olmuştur. En yüksek biyogaz üretim verimi %2 H2SO4 ön arıtımı sonrası
gerçekleşmiştir.
Toplam katı madde başına en yüksek biyogaz üretimi 100 mL/gTKM değeriyle %2
H2SO4 ön arıtımı sonrası %6 TKM çim atığı reaktöründe olmuştur. Toplam uçucu katı
madde başına en yüksek metan üretimi 185 mLCH4/gUKM değeriyle %2 H2SO4 ön
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arıtımı sonrası %8 TKM çim atığı reaktöründe gerçekleşmiştir. Toplam katı madde ve
uçucu katı madde değerleriyle metan ve biyogaz üretim verimleri Çizelge 5.12’de
verilmiştir.
Çizelge 5.12. Toplam katı madde ve uçucu katı madde değerleriyle metan ve biyogaz
üretim verimleri.
Ön
Arıtım

%1 H2SO4

%2 H2SO4

%3 H2SO4

Biyokütle

Toplam Biyogaz,
mL

Spesifik metan
üretimi, mL
CH4/gTKM

Spesifik metan
üretimi, mL
CH4/gUKM

%6 Çim Atığı
%8 Çim Atığı
%10 Çim Atığı
%6 Çim Atığı
%8 Çim Atığı
%10 Çim Atığı
%6 Çim Atığı
%8 Çim Atığı
%10 Çim Atığı

5280
9190
7200
5990
6300
7515
4530
5740
7050

108
133
137
129
142
150
85
115
122

142
174
165
169
185
181
111
150
147

Çim atığı ile yapılan çalışmalarda asidik ön arıtım sonrası biyogaz veriminin arttığını
görmekteyiz.

5.4.

Yanıt Yüzey Metodu (RSM) ile Optimizasyon

Atık konsantrasyonları (%TKM), NaOH ve H2SO4 konsantrasyonları değişken olarak
seçilip bu değişkenlerin metan ve biyogaz üretimine etkisi Yanıt Yüzey Metodu (RSM)
ile analiz edilmiştir. Farklı iki parametre (aidik/alkali ve TKM konsantrasyonları)
seçilerek her bir parametre için farklı üç boyutlu yüzeysel grafikler oluşturulmuştur. Bu
grafikler karşılaştırılarak tüm parametre için optimum (üretimi en yüksek değerde olan)
değerleri tespit edilmiştir. Çalışmada ANOVA analizlerine de yer verilmiştir. Atıklara
ve ön-arıtım yöntemlerine göre ayrı ayrı başlıklarla açıklanmıştır.

5.4.1. Muz Kabuğu ile Yapılan Çalışmalar
Muz kabuğu ile yapılan çalışmalarda atık konsantrasyonları %6, %8 ve %10 olarak
alınmıştır. Öncelikle alkali ön arıtımı ile yapılan çalışmaların YYM’de Merkezi Bileşik
Tasarım alt metodu ile optimizasyonu çıktılarına bakalım. Alkali ön arıtımda kimyasal
olarak NaOH seçilmiş ve konsantrasyonları %3, %6 ve %8 olarak seçilmiştir. YYM
çalışmaları sırasında sırasında %6, %8 ve %10 TKM oranları ve %3, %6 ve %8
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konsantrasyonlarındaki

NaOH

oranları

değişken

olarak

seçilmiştir.

Seçilen

konsantrasyonların öncelikle biyogaz üretimine etkisi analiz edilmiştir. Alkali ön arıtım
sonrası optimum biyogaz üretiminin %6 NaOH ön arıtımından sonra %8 TKM oranındaki
muz kabuğundan olduğu sonucuna varılmıştır. Grafiklerden de görüldüğü gibi NaOH
konsatrasyonun yüksek muz kabuğu toplam katı içeriğinin düşük olduğu durumlarda
biyogaz üretim verimi düşmüştür.
İstatistiksel deneysel tasarımdan elde edilen veriler çoklu lineer regresyon analizi
kullanılarak bağımlı değişken Y (Biyogaz üretimi ve metan üretimi, mL) ve bağımsız
değişkenler % NaOH (X1), % TKM (X2) arasındaki bağlantı denklem ile verilmektedir:
Elde edilen bu regrasyon denkleminin istatistik olarak analiz edilmesi için ANOVA
model analizi yapılmıştır. Modelde F-değerinin 27,91 olması modelin önemliliğini
göstermektedir. P-değerlerinin 0,0500’ten daha az olması modeldeki parametrelerin
önemliliğinin göstergesidir. Bu durumda A, B ve A2 anlamlı model terimleridir. 0.1000
değerinden yüksek göstergeler modelin anlamlı olmadığının göstergesidir.
Çizelge 5.13. Yanıt 1: Bİyogaz üretimi (toplam)
Source

Sum of Squares df Mean Square F-value p-value

Model

4,826E+07 5

9,653E+06

27,91 0,0102 significant

A-NaOH %(w/w)

1,767E+07 1

1,767E+07

51,10 0,0056

B-TKM

1,246E+07 1

1,246E+07

36,04 0,0093

AB

2,723E+06 1

2,723E+06

7,87 0,0675

A²

1,895E+07 1

1,895E+07

54,79 0,0051

B²

1,067E+06 1

1,067E+06

3,08 0,1773

Residual

1,038E+06 3

3,459E+05

Cor Total

4,930E+07 8

Metan verimini incelendiğimizde de en yüksek verimin %6 NaOH ön arıtımından sonra
%10 TKM oranındaki muz kabuğu setinde gerçekleştiğini görmekteyiz. Şekil 5.213 B’de
metan üretimi ile ilgili grafikler verilmiştir.
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Metan üretimi için de istatistiksel deneysel tasarımdan elde edilen veriler çoklu lineer
regresyon analizi kullanılarak bağımlı değişken Y (metan üretimi, mL) ve bağımsız
değişkenler % NaOH (X1), % TKM (X2) arasındaki bağlantı denklem ile verilmektedir:
Elde edilen bu regrasyon denkleminin istatistik olarak analiz edilmesi için ANOVA
model analizi yapılmıştır. Modelde F-değerinin 40,12 olması modelin önemliliğini
göstermektedir. Bu durumda A, B, AB ve A2 anlamlı model terimleridir. Analizde %810 TKM içerikli muz kabuğunun % 4-6 NaOH ön arıtımı zamanı en yüksek verime sahip
olduğu sonucuna varılmıştır.
Çizelge 5.14. Yanıt 1: Metan üretimi
Source

Sum of Squares df Mean Square F-value p-value

Model

2,759E+07 5

5,518E+06

40,12

0,0060 significant

A-TKM

7,737E+06 1

7,737E+06

56,25

0,0049

B-NaOH

9,385E+06 1

9,385E+06

68,24

0,0037

AB

2,687E+06 1

2,687E+06

19,53

0,0215

A²

1,092E+06 1

1,092E+06

7,94

0,0668

B²

9,286E+06 1

9,286E+06

67,52

0,0038

Residual

4,126E+05 3

1,375E+05

Cor Total

2,801E+07 8
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Şekil 5.115. Alkali ön arıtımın muz kabuğundan biyogaz (A) ve metan (B) üretimine
etkisi.
Muz kabuğunun asidik ön arıtım sonrası biyogaz ve metan üretim verimi de YYM metodu
ile incelenmiştir. Asidik ön arıtımda kimyasal olarak H2SO4 seçilmiştir. YYM çalışmaları
sırasında sırasında %6, %8 ve %10 TKM oranları ve %1, %2 ve %3
konsantrasyonlarındaki H2SO4 oranları değişken olarak seçilmiştir. Alkali ön arıtım
sonrası optimum biyogaz üretiminin %2 H2SO4 ön arıtımından sonra %10 TKM
oranındaki muz kabuğundan olduğu sonucuna varılmıştır. %1 H2SO4 ön arıtımından
sonra atık TKM oranı yükseldikçe üretimin arttığı görülmektedir. En yüksek biyogaz ve
metan verimi ise %2 H2SO4 ön arıtımından sonraki setlerde görülmüştür. %3 H2SO4 ön
arıtımdan sonra ise hem biyogaz hem de metan üretimlerinde düşüş olmuştur. Buna sebeb
metanojen mikroorganizmaların bir süre sonra inhibe olmalıdır. Muz kabuğunun asidik
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ön arıtımından sonra metan ve biyogaz üretim verimleri ile yapılan YYM model Şekil
5.115’te verilmiştir.
İstatistiksel deneysel tasarımdan elde edilen veriler çoklu lineer regresyon analizi
kullanılarak bağımlı değişken Y (biyogaz üretimi, mL) ve bağımsız değişkenler % H2SO4
(X1), % TKM (X2) arasındaki bağlantı denklem ile verilmektedir: Elde edilen bu
regrasyon denkleminin istatistik olarak analiz edilmesi için ANOVA model analizi
yapılmıştır (Çizelge 6.9). Modelde F-değerinin 682,70 olması modelin önemliliğini
göstermektedir. Bu durumda A, B ve A2 anlamlı model terimleridir.
Çizelge 5.15. Yanıt 1: Bİyogaz üretimi (toplam)
Source

Sum of Squares df Mean Square F-value p-value

Model

6,637E+07 5

1,327E+07 682,70 < 0.0001 significant

A-H2SO4 %(w/w)

4,245E+07 1

4,245E+07 2183,33 < 0.0001

B-TKM

2,095E+06 1

2,095E+06 107,72

AB

78400,00 1

78400,00

A²

2,165E+07 1

B²

99012,50 1

99012,50

Residual

58333,33 3

19444,44

Cor Total

4,03

0,0019
0,1383

2,165E+07 1113,34 < 0.0001
5,09

0,1093

6,643E+07 8

İstatistiksel deneysel tasarımdan elde edilen veriler çoklu lineer regresyon analizi
kullanılarak bağımlı değişken Y (metan üretimi, mL) ve bağımsız değişkenler % H2SO4
(X1), % TKM (X2) arasındaki bağlantı denklem ile verilmektedir:
Elde edilen bu regrasyon denkleminin istatistik olarak analiz edilmesi için ANOVA
model analizi yapılmıştır. Modelde F-değerinin 680,93 olması modelin önemliliğini
göstermektedir. Bu durumda A, B, AB ve A2 anlamlı model terimleridir. Modelde asidik
ön arıtımda en yüksek verim %2 H2SO4 ön arıtımı sonrası %8 TKM muz kabuğundan
olduğu sonucuna varılmıştır.
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Çizelge 5.16. Yanıt 1: Metan üretimi (toplam)
Source

Sum of Squares df Mean Square F-value p-value

Model

2,776E+07 5

5,552E+06 680,93 < 0.0001 significant

A-H2SO4 %(w/w)

1,796E+07 1

1,796E+07 2202,30 < 0.0001

B-TKM

1,235E+06 1

1,235E+06 151,45

0,0012

AB

1,116E+05 1

1,116E+05

0,0343

A²

8,416E+06 1

8,416E+06 1032,13 < 0.0001

B²

41664,22 1

41664,22

Residual

24461,78 3

8153,93

Cor Total

2,779E+07 8
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13,68

5,11

0,1089

Şekil 5.116. Asidik ön arıtımın muz kabuğundan biyogaz (A) ve metan (B) üretimine
etkisi.

5.4.2. Mısır Koçanı ile Yapılan Çalışmalar
Mısır koçanı ile yapılan çalışmalarda atık konsantrasyonları %6, %8 ve %10 olarak
alınmıştır. Öncelikle alkali ön arıtımı ile yapılan çalışmaların YYM’de Merkezi Bileşik
Tasarım (MBT) alt metodu ile optimizasyonu çıktıları ele alınmıştır. Alkali ön arıtımda
kimyasal olarak NaOH seçilmiş ve konsantrasyonları %3, %6 ve %8 olarak seçilmiştir.
YYM çalışmaları sırasında sırasında %6, %8 ve %10 TKM oranları ve %3, %6 ve %8
konsantrasyonlarındaki

NaOH

oranları

değişken

olarak

seçilmiştir.

Seçilen

konsantrasyonların öncelikle biyogaz üretimine etkisi analiz edilmiştir (Şekil 5.117).
Grafiklerden de görüldüğü gibi NaOH konsatrasyonun yüksek mısır koçanı toplam katı
içeriğinin düşük olduğu durumlarda biyogaz üretim verimi düşmüştür.
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İstatistiksel deneysel tasarımdan elde edilen veriler çoklu lineer regresyon analizi
kullanılarak bağımlı değişken Y (biyogaz üretimi, mL) ve bağımsız değişkenler % NaOH
(X1), % TKM (X2) arasındaki bağlantı denklem ile verilmektedir:
Elde edilen bu regrasyon denkleminin istatistik olarak analiz edilmesi için ANOVA
model analizi yapılmıştır. Modelde F-değerinin 18,70 olması modelin önemliliğini
göstermektedir. Bu durumda B, ve A2 anlamlı model terimleridir.
Çizelge 5.17. Yanıt 1: Bİyogaz üretimi (toplam)
Source

Sum of Squares df Mean Square F-value p-value

Model

2,199E+07 5

4,399E+06

18,70 0,0181 significant

A-NaOH %(w/w)

1,291E+05 1

1,291E+05 0,5486 0,5126

B-TKM

1,553E+07 1

1,553E+07

AB

1,802E+05 1

1,802E+05 0,7660 0,4459

A²

5,644E+06 1

5,644E+06

23,99 0,0163

B²

2,544E+05 1

2,544E+05

1,08 0,3748

Residual

7,058E+05 3

2,353E+05

Cor Total

2,270E+07 8

66,03 0,0039

Şekil 5.117’de metan üretimi ile ilgili grafikler verilmiştir.
Elde edilen bu regrasyon denkleminin istatistik olarak analiz edilmesi için ANOVA
model analizi yapılmıştır. Modelde F-değerinin 13,95 olması modelin önemliliğini
göstermektedir. Bu durumda B, ve A2 anlamlı model terimleridir. Alkali ön arıtım sonrası
optimum biyogaz üretiminin %6 NaOH ön arıtımından sonra %8-10 TKM oranındaki
mısır koçanı setinde olduğu sonucuna varılmıştır.
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Çizelge 5.18. Yanıt 1: Metan Üretimi
Source

Sum of Squares df Mean Square F-value p-value

Model

1,114E+07 5

2,227E+06

A-TKM

6,435E+05 1

6,435E+05

4,03 0,1383

B-NaOH

6,232E+06 1

6,232E+06

39,03 0,0083

AB

7665,28 1

13,95 0,0274 significant

7665,28 0,0480 0,8406

A²

3,846E+06 1

3,846E+06

B²

1,247E+05 1

1,247E+05 0,7808 0,4420

Residual

4,790E+05 3

1,597E+05

Cor Total

1,162E+07 8

24,08 0,0162

Şekil 5.117. Alkali ön arıtımın mısır koçanından biyogaz (A) ve metan (B) üretimine
etkisi.
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Bu sonuçlarla birlikte mısır kıçanı için de optimum NaOH oranının %6 olduğu kanaatine
varılmıştır.
Mısır koçanının asidik ön arıtım sonrası biyogaz ve metan üretim verimi de YYM
Merkezi Bileşik Tasarım (MBT) alt metodu ile incelenmiştir. Asidik ön arıtımda kimyasal
olarak H2SO4 seçilmiştir. YYM çalışmaları sırasında sırasında %6, %8 ve %10 TKM
oranları ve %1, %2 ve %3 konsantrasyonlarındaki H2SO4 oranları değişken olarak
seçilmiştir. Alkali ön arıtım sonrası optimum biyogaz üretiminin %2 H2SO4 ön
arıtımından sonra %10 TKM oranındaki mısır koçanından olduğu sonucuna varılmıştır.
%1 H2SO4 ön arıtımından sonra atık TKM oranı yükseldikçe üretimin arttığı
görülmektedir. En yüksek biyogaz ve metan verimi ise %2 H2SO4 ön arıtımından sonraki
setlerde görülmüştür. %3 H2SO4 ön arıtımdan sonra ise hem biyogaz hem de metan
üretimlerinde düşüş olmuştur. Mısır koçanının asidik ön arıtımından sonra metan ve
biyogaz üretim verimleri ile yapılan YYM model grafikleri Şekil 5.118’de verilmiştir.
İstatistiksel deneysel tasarımdan elde edilen veriler çoklu lineer regresyon analizi
kullanılarak bağımlı değişken Y (biyogaz üretimi ve metan üretimi, mL) ve bağımsız
değişkenler % H2SO4 (X1), % TKM (X2) arasındaki bağlantı denklem ile verilmektedir:
Elde edilen bu regrasyon denkleminin istatistik olarak analiz edilmesi için ANOVA
model analizi yapılmıştır (Çizelge 6.9). Modelde F-değerinin 72,98 olması modelin
önemliliğini göstermektedir. Bu durumda A, B, ve A2 anlamlı model terimleridir.

141

Çizelge 5.19. Yanıt 1: Biyogaz Üretimi (toplam)
Source

Sum of Squares df Mean Square F-value p-value

Model

2,506E+07 5

5,011E+06

72,98 0,0025 significant

A-H2SO4 %(w/w)

6,490E+06 1

6,490E+06

94,51 0,0023

B-TKM

9,176E+06 1

9,176E+06 133,64 0,0014

AB

1,914E+05 1

1,914E+05

A²

9,188E+06 1

9,188E+06 133,81 0,0014

B²

10755,56 1

10755,56 0,1566 0,7187

Residual

2,060E+05 3

Cor Total

2,526E+07 8

2,79 0,1936

68662,73

Elde edilen bu regrasyon denkleminin istatistik olarak analiz edilmesi için ANOVA
model analizi yapılmıştır. Modelde F-değerinin 27,29 olması modelin önemliliğini
göstermektedir. Bu durumda A, B, ve A2 anlamlı model terimleridir.
Çizelge 5.20. Yanıt 1: Metan üretimi (toplam)
Source

Sum of Squares df Mean Square F-value p-value

Model

1,695E+07 5

3,389E+06

27,29 0,0105 significant

A-H2SO4 %(w/w)

2,919E+06 1

2,919E+06

23,51 0,0167

B-TKM

2,665E+06 1

2,665E+06

21,46 0,0189

AB

15252,25 1

A²

1,134E+07 1

B²

4324,50 1

Residual

3,725E+05 3

Cor Total

1,732E+07 8

15252,25 0,1228 0,7492
1,134E+07

91,34 0,0024

4324,50 0,0348 0,8639
1,242E+05
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Şekil. 5.118. Asidik ön arıtımın mısır koçanından biyogaz (A) ve metan (B) üretimine
etkisi.
5.4.3. Çim ile Yapılan Çalışmalar
Çim atığı ile yapılan çalışmalarda atık konsantrasyonları %6, %8 ve %10 olarak
alınmıştır. Öncelikle alkali ön arıtımı ile yapılan çalışmaların YYM’de Merkezi Bileşik
Tasarım (MBT) alt metodu ile optimizasyonu çıktıları ele alınmıştır. Alkali ön arıtımda
kimyasal olarak NaOH seçilmiş ve konsantrasyonları %3, %6 ve %8 olarak seçilmiştir.
YYM çalışmaları sırasında sırasında %6, %8 ve %10 TKM oranları ve %3, %6 ve %8
konsantrasyonlarındaki

NaOH

oranları

değişken

olarak

seçilmiştir.

Seçilen

konsantrasyonların öncelikle biyogaz üretimine etkisi analiz edilmiştir (Şekil 5.119).
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Grafiklerden de görüldüğü gibi NaOH konsatrasyonun yüksek çim atığı toplam katı
içeriğinin düşük olduğu durumlarda biyogaz üretim verimi düşmüştür.
İstatistiksel deneysel tasarımdan elde edilen veriler çoklu lineer regresyon analizi
kullanılarak bağımlı değişken Y (metan üretimi ve metan üretimi, mL) ve bağımsız
değişkenler % NaOH (X1), % TKM (X2) arasındaki bağlantı denklem ile verilmektedir:
Elde edilen bu regrasyon denkleminin istatistik olarak analiz edilmesi için ANOVA
model analizi yapılmıştır. Modelde F-değerinin 68,69 olması modelin önemliliğini
göstermektedir. Bu durumda A ve B anlamlı model terimleridir.
Çizelge 5.21. Yanıt 1: Bİyogaz üretimi (toplam)
Source

Sum of Squares df Mean Square F-value p-value

Model

7,076E+06 2

3,538E+06

68,69 < 0.0001 significant

A-NaOH %(w/w)

4,720E+05 1

4,720E+05

B-TKM

6,605E+06 1

6,605E+06 128,22 < 0.0001

Residual

3,091E+05 6

Cor Total

7,386E+06 8

9,16

0,0232

51511,04

Şekil 5.217’de metan üretimi ile ilgili grafikler verilmiştir.
Elde edilen bu regrasyon denkleminin istatistik olarak analiz edilmesi için ANOVA
model analizi yapılmıştır (Çizelge 6.9). Modelde F-değerinin 42,27 olması modelin
önemliliğini göstermektedir. Bu durumda A, B, AB ve A2 anlamlı model terimleridir.
Biyogaz verimini incelendiğimizde en yüksek verimin %3 NaOH ön arıtımından sonra
%10 TKM oranındaki çim atığında setinde gerçekleştiğini görmekteyiz.
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Çizelge 5.22. Yanıt 1: Metan üretimi
Source

Sum of Squares df Mean Square F-value p-value

Model

3,010E+07 5

6,021E+06

42,27 0,0056 significant

A-NaOH %

6,531E+06 1

6,531E+06

45,85 0,0066

B-TKM %

1,019E+07 1

1,019E+07

71,50 0,0035

AB

3,072E+06 1

3,072E+06

21,56 0,0188

A²

1,188E+07 1

1,188E+07

83,41 0,0028

B²

1,059E+06 1

1,059E+06

7,43 0,0722

Residual

4,274E+05 3

1,425E+05

Cor Total

3,053E+07 8
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Şekil 5.119. Alkali ön arıtımın çim atığından biyogaz (A) ve metan (B) üretimine etkisi.
Bu sonuçlarla birlikte çim atığı için de optimum NaOH oranının %3 olduğu kanaatine
varılmıştır.
Çim atığının asidik ön arıtım sonrası biyogaz ve metan üretim verimi de YYM Merkezi
Bileşik Tasarım (MBT) alt metodu ile incelenmiştir. Asidik ön arıtımda kimyasal olarak
H2SO4 seçilmiştir. YYM çalışmaları sırasında sırasında %6, %8 ve %10 TKM oranları
ve %1, %2 ve %3 konsantrasyonlarındaki H2SO4 oranları değişken olarak seçilmiştir.
Alkali ön arıtım sonrası optimum biyogaz üretiminin %2 H2SO4 ön arıtımından sonra
%10 TKM oranındaki çim atığında olduğu sonucuna varılmıştır. %1 H2SO4 ön
arıtımından sonra atık TKM oranı yükseldikçe üretimin arttığı görülmektedir. En yüksek
biyogaz ve metan verimi ise %2 H2SO4 ön arıtımından sonraki setlerde görülmüştür. Çim
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atığının asidik ön arıtımından sonra metan ve biyogaz üretim verimleri ile yapılan YYM
model grafikleri Şekil 5.218’de verilmiştir.

İstatistiksel deneysel tasarımdan elde edilen veriler çoklu lineer regresyon analizi
kullanılarak bağımlı değişken Y (biyogaz üretimi, mL) ve bağımsız değişkenler % H2SO4
(X1), % TKM (X2) arasındaki bağlantı denklem ile verilmektedir.
Elde edilen bu regrasyon denkleminin istatistik olarak analiz edilmesi için ANOVA
model analizi yapılmıştır (Çizelge 5.23). Modelde F-değerinin 16,72 olması modelin
önemliliğini göstermektedir. Bu durumda B anlamlı model terimleridir.
Çizelge 5.23. Yanıt 1: Biyogaz üretimi (toplam)
Source

Sum of Squares df Mean Square F-value p-value

Model

6,242E+06 2

3,121E+06

16,72 0,0035 significant

A-H2SO4 %(w/w)

3,015E+05 1

3,015E+05

1,62 0,2508

B-TKM

5,940E+06 1

5,940E+06

31,83 0,0013

Residual

1,120E+06 6

1,866E+05

Cor Total

7,361E+06 8

Elde edilen bu regrasyon denkleminin istatistik olarak analiz edilmesi için ANOVA
model analizi yapılmıştır. Modelde F-değerinin 45,61 olması modelin önemliliğini
göstermektedir. Bu durumda A, B ve A2 anlamlı model terimleridir
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Çizelge 5.24. Yanıt 1: Metan Üretimi (toplam)
Source

Sum of Squares df Mean Square F-value p-value

Model

5,202E+06 5

1,040E+06

45,61 0,0050 significant

A-H2SO4 %(w/w)

5,251E+05 1

5,251E+05

23,02 0,0172

B-TKM

3,551E+06 1

3,551E+06 155,66 0,0011

8649,00 1

8649,00 0,3791 0,5816

AB
A²

1,101E+06 1

B²

16805,56 1

16805,56 0,7367 0,4538

Residual

68440,11 3

22813,37

Cor Total

1,101E+06

48,25 0,0061

5,271E+06 8

Şekil. 5.120. Asidik ön arıtımın çim atığından biyogaz (A) ve metan (B) üretimine etkisi.
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YYM grafikleri alkali ön arıtım sırasında %4-6 aralığının yüksek biyogaz ve metan
verimine sahip olduğunu göstermiştir. Atık konsantrasyonunun ise optimum olarak %810 olduğu sonucuna varılmıştır. %6 NaOH konsantrasyonu ve üstündeki değerlerde
verimin düştüğü görülmüştür.
Asidik ön arıtma çalışmalarında ise optimum H2SO4 konsantrasyonu %1-2 aralığında
olmuştur. Optimum atık TKM oranının ise %6-10 arasında olduğu sonucuna varılmıştır.
%3 H2SO4 konsantrasyonunda yapılan çalışmalarda üç atık türünde de biyogaz üretim
verimi düşük olmuştur. YYM ile elde edilen grafiklerde de %3 ve üzeri
konsantrasyonlarda sistemin verimsiz çalışacağı sonucuna varılmıştır. Buna sebep ise
metanojen bakterilerin yüksek asit dozu sebebiyle inhibe olmasıdır [54].
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6. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Yapılan çalışmalarda üç farklı tarımsal atık muz kabuğu, mısır koçanı ve çim atığı
kullanılmıştır. Kullanılan atıklara mekanik, asidik ve alkali ön arıtma işlemleri
uygulanarak

biyogaz

verimleri

incelenmiştir.

Atıkların

toplam

katı

madde

konsantrasyonları %6, %8 ve %10 olarak ayarlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda
hem etkin konsantrasyon, hem de etkin ön arıtım yöntemi belirlenmiştir. Çalışmalar
sonucunda değerli ve literatüre faydalı olacak sonuçlar elde edilmiştir.
Seçilen ön arıtım yöntemlerinin ve konsantrasyonların büyük ölçekli biyogaz tesislerinde
de uygulanabilir aralıkta olmasına dikkat edilmiştir. Bu nedenle hem atıkların TKM
konsantrasyonları hem ön arıtım yöntemlerinin %-konsantrasyonları bu durum göz
önünde bulundurularak seçilmiştir. Böylece hangi yöntem uygulandığında biyogaz
veriminin nasıl değişeceği ile ilgili bulgular elde edilmiştir.
Asidik ve alkali ön arıtım sonrası fermentasyon prosesini negatif etkileyen başlıca
inhibitörler furan türevleri, asetik asit ve fenollerdir. Asidik ön arıtım sonrası reaktörlerde
furan tüevlerinin, alkali ön arıtım sonrası ise yüksek oranda asit ve fenol bileşiklerinin
açığa çıktığı saptanmaktadır. Kimyasal ön arıtım sonrası asetik asitin açığa çıkması
hemiselülozdaki asetil ve ester bağlarının kopmasına neden olmaktadır. Fenolun açığa
çıkması ise lignin makromoleküllerinde ester bağlarının parçalanmasına neden
olmaktadır. Bu yan ürünlerin reaktörlerde birikmesi sistemi inhibe edebilmektedir.
Sonuçların değerledirilmesi 6.1 ve 6.2’ci bölümlerde verilmiştir.
6.1. Alkali Ön Arıtım Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Alkali ön arıtım uygulanarak biyogaz verimleri incelenen muz kabuğu (MK), mısır
koçanı(MsK) ve çim atığının (Çim) uygulanan arıtım yöntemine göre biyogaz üretim
verimleri karşılaştırılmıştır.
Alkali (NaOH) ön arıtımı sonrası %6, %8 ve %10 toplam katı içerikli muz kabuğu, mısır
koçanı ve çim atığından üretilen biyogazdaki yüzdesel değişim şekilde verilmiştir.
Üretilen biyogazdaki yüzdesel değişim kontrol değerler (ön arıtım olmadan) ile
karşılaştırılarak hesaplanmıştır.
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Şekil 6.1. NaOH ön-arıtımı sonrası muz kabuğu, mısır koçanı ve çim atığından üretilen
biyogazın yüzdesel (%) değişimi.
Kütlece %3, %6 ve %8 NaOH ön arıtımı sonrası atıklarda biyogaz üretim verimi farklılık
göstermiştir. En yüksek verim %36 artışla %6 NaOH ön arıtımından sonra %10 TKM
oranındaki muz kabuğunda gerçekleşmiştir. Biyogaz miktarındaki en yüksek düşüş ise
%8 NaOH ön arıtımından sonra %6 TKM oranındaki muz kabuğunda gerçekleşmiştir.
Tüm atıkları birlikte değerlendirdiğimizde %3 NaOH ön arıtımı sonrası biyogaz üretimi
ortalama %11, %6 NaOH ön arıtımı sonrası biyogaz üretimi ortalama %20 artış
göstermiştir. %8 NaOH ön arıtımı sonrası biyogaz üretimi ise ortalama %5 azalma
göstermiştir.
Kütlece %3, %6 ve %8 NaOH ön arıtımı sonrası %6, %8 ve %10 TKM içerikli atıklarda
ortalama günlük biyogaz üretimi Çizelge 6.1’de gösterilmiştir.
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Çizelge 6.1. NaOH ön-arıtımı sonrası muz kabuğu, mısır koçanı ve çim atığından üretilen
ortalama günlük biyogaz, mL/gün.
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En yüksek ortalama günlük biyogaz üretimi 331 mL/gün değeriyle % 6 NaOH ön arıtımı
sonrası %10 TKM içerikli muz kabuğunda gerçekleşmiştir. En düşük ortalama günlük
biyogaz üretimi 116 mL/gün değeriyle % 8 NaOH ön arıtımı sonrası %6 TKM içerikli
muz çim atığında gerçekleşmiştir. Sadece %8 NaOH ön arıtımı uygulanan atıklar kontrol
değerlerin altında kalmıştır.
Toplam katı madde başına üretilen metan miktarlarına baktığımız zaman m daha iyi bir
sonuç verdiğini görebiliriz. Genelde ise %8 NaOH ön arıtımı sonrası değerlerin kontrol
değerlerden az olduğu görülmüştür.
NaOH ön arıtımı sonrası atıklardan üretilen biyogazdaki metan içerikleri Çizelge 6.2’de
karşılaştırılmıştır.
Çizelge 6.2. NaOH ön arıtımı sonrası atıklardan üretilen biyogazdaki ortalama metan
içerikler (%).
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Kontrol

Atıkların ön arıtım sonrası metan (CH4) içerikleri ise genel olarak %55’in üzerinde
olmuştur. Bu açıdan %6 NaOH ön arıtımının daha başarılı bir sonuç verdiği
gözlemlenmiştir.
Alkali ön arıtım zamanı pH değerleri genellikle stabil olarak kalmıştır. %8 NaOH ön
arıtımı sonrası son günlerde reaktörlerde pH yükselmiş ve sistemde kısmi inhibasyona
sebep olmuştur [61].

6.2.Asidik Ön Arıtım Sonuçlarının Değrlendirilmesi
Asidik ön arıtım uygulanarak biyogaz verimleri incelenen muz kabuğu (MK), mısır
koçanı (MsK) ve çim atığının (Çim) uygulanan arıtım yöntemine göre biyogaz üretim
verimleri karşılaştırılmıştır.
Asidik (H2SO4) ön arıtımı sonrası %6, %8 ve %10 toplam katı içerikli muz kabuğu, mısır
koçanı ve çim atığından üretilen biyogazdaki yüzdesel değişim Şekil 6.2’de verilmiştir.
Üretilen biyogazdaki yüzdesel değişim kontrol değerler (ön arıtım olmadan) ile
karşılaştırılarak hesaplanmıştır.
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Şekil 6.2. H2SO4 ön-arıtımı sonrası muz kabuğu, mısır koçanı ve çim atığından üretilen
biyogazın (%) değişimi.
Kütlece %1, %2 ve %3 H2SO4 ön arıtımı sonrası atıklarda biyogaz üretim verimi farklılık
göstermiştir. En yüksek verim %22 artışla %2 H2SO4 ön arıtımından sonra %6 TKM
oranındaki mısır koçanında gerçekleşmiştir. Biyogaz miktarındaki en yüksek düşüş ise
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%3 H2SO4 ön arıtımından sonra %10 TKM oranındaki mısır koçanında gerçekleşmiştir.
Tüm atıkları birlikte değerlendirdiğimizde %1 H2SO4 ön arıtımı sonrası biyogaz üretimi
ortalama %4, %2 H2SO4 ön arıtımı sonrası biyogaz üretimi ortalama %11 artış
göstermiştir.
Kütlece %1, %2 ve %3 H2SO4 ön arıtımı sonrası %6, %8 ve %10 TKM içerikli atıklarda
ortalama günlük biyogaz üretimi Çizelge 6.3’te gösterilmiştir.
Çizelge 6.3. H2SO4 ön-arıtımı sonrası muz kabuğu, mısır koçanı ve çim atığından üretilen
ortalama günlük biyogaz, mL/gün.
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En yüksek ortalama günlük biyogaz üretimi 257 mL/gün değeriyle % 2 H2SO4 ön arıtımı
sonrası %10 TKM içerikli muz kabuğunda gerçekleşmiştir. En düşük ortalama günlük
biyogaz üretimi 84 mL/gün değeriyle % 3 H2SO4 ön arıtımı sonrası %6 TKM içerikli muz
kabuğundan gerçekleşmiştir. Sadece %3 H2SO4 ön arıtımı uygulanan atıklar kontrol
değerlerin altında kalmıştır.
Toplam katı madde başına üretilen biyogaz miktarlarına baktığımız zaman muz
kabuğunun daha iyi bir sonuç verdiğini görebiliriz. Genelde ise %2 H2SO4 ön arıtımı
sonrası değerlerin kontrol değerlerden az olduğu görülmüştür.
NaOH ön arıtımı sonrası atıklardan üretilen biyogazdaki metan içerikleri Çizelge 6.4’te
karşılaştırılmıştır.
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Çizelge 6.4. H2SO4 ön-arıtımı sonrası muz kabuğu, mısır koçanı ve çim atığından üretilen
biyogazın CH4 içeriği (%).
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Atıkların ön arıtım sonrası metan (CH4) içerikleri ise genel olarak %54’in üzerinde
olmuştur. Bu açıdan %2 H2SO4 ön arıtımının daha başarılı bir sonuç verdiği
gözlemlenmiştir.
Asidik ön arıtım sonrası reaktörlerde pH ilk 2-3 gün düşük olmuştur. %3 H2SO4 ön arıtımı
zamanı sistemde pH düşük omuştur. Buna neden sistemdeki uçucu yağ asitlerinin
birikmesi olmuştur. Asidojen bakteriler, karbonhidratı VFA'lara dönüştürürler. VFA'lar,
metalojen bakterilerin biyogaz üreitimi için kullandıkları ara ürünlerdir. Ancak,
VFA'ların büyük miktarda birikmesi, pH seviyesini düşürmüştür. Düşük pH seviyesi
metanojenik bakterileri inhibe etmiştir [62].

6.3.Alkali Ön Arıtımı Tartışma
Yapılan çalışmalarda lignin, selüloz ve hemiselüloz içerikleri ön arıtım öncesi ve
sonrasında incelenmiştir. Muz kabuğu çalışmalarında lignoselülozik yapıdaki en yüksek
parçalanma %8 ve %6 NaOH ön arıtımı sonrası, mısır koçanı çalışmalarında %6 NaOH
ön arıtımı sonrası, çim atığıyla yapılan çalışmalarda ise %8 NaOH ön arıtımı sonrası
gerçekleşmiştir.
Muz kabuğuyla yapılan çalışmada en yüksek biyogaz üretimi verimi %6 NaOH ön arıtımı
sonrası %6 ve %10 TKM oranında gerçekleşmiştir. Mısır koçanıyla yapılan çalışmada en
yüksek biyogaz üretim verimi %6 NaOH ön arıtımı sonrası %8 ve %10 TKM oranında
gerçekleşmiştir. Çim atığında ise en yüksek biyogaz üretimi verimi %6 NaOH ön arıtımı
sonrası %6 TKM oranında gerçekleşmiştir.
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Muz kabuğuyla yapılan NaOH ön arıtma çalışmasında en yüksek verim 331 mL/gün
ortalama günlük üretimle %6 NaOH ön arıtımı sonrası %10 TKM Muz kabuğu
çalışmasından, mısır koçanı ile yapılan çalışmada en yüksek verim 257 ml/gün değeriyle
%6 NaOH ön arıtımı sonrası %10 TKM çalışmasından, çim atığıyla yapılan çalışmada
ise en yüksek verim 189 mL/gün değeriyle %3 NaOH ön arıtımı sonrası %10 TKM
çalışmasından elde edilmiştir.
Tüketilen UKM başına en yüksek biyogaz üretimleri 316 mL/g-UKM değeriyle %6
NaOH -%6 muz kabuğu, 165 mL/g-UKM değeriyle %6 NaOH-%6 mısır koçanı ve mL/gUKM değeriyle %6 NaOH-%6 çim atığı çalışmalarında ölçülmüştür.
Tüketilen UKM başına en yüksek metan üretimleri 201 mLCH4/g-UKM değeriyle %6
NaOH -%8 muz kabuğu, 208 mLCH4/g-UKM değeriyle %6 NaOH-%10 mısır koçanı ve
181 mLCH4/g-UKM değeriyle %6 NaOH-%8 çim atığı çalışmalarında ölçülmüştür.
Ortalama metan üretimleri incelendiğinde en yüksek ortalama değerler muz kabuğu
çalışmasında %61 ortalama değeriyle %3 ve %6 NaOH - %8 TKM çalışmasında, mısır
koçanı çalışmasında %62 ortalama değeriyle %6 NaOH-%10 TKM çalışmasında, çim
atığı çalışmasında ise %61 ortalama değeriyle %6 NaOH-%6 TKM çalışmasında
ölçülmüştür.
6.4.Asidik Ön Arıtımı Tatışma
Muz kabuğu çalışmalarında lignoselülozik yapıdaki en yüksek parçalanma %2 H2SO4 ön
arıtımı sonrası, mısır koçanı çalışmalarında %3 H2SO4 ön arıtımı sonrası, çim atığıyla
yapılan çalışmalarda ise %2 H2SO4 ön arıtımı sonrası gerçekleşmiştir.
Ön arıtma sonrası muz kabuğu, mısır koçanı ve çim atığıyla yapılan çalışmalarda en
yüksek biyogaz üretimi verimi %2 H2SO4 ön arıtımı sonrası %6 TKM oranında
gerçekleşmiştir.
Muz kabuğuyla yapılan H2SO4 ön arıtma çalışmasında en yüksek verim 257 mL/gün
ortalama günlük üretimle %2 H2SO4 ön arıtımı sonrası %10 TKM çalışmasından, mısır
koçanı ile yapılan çalışmada en yüksek verim 250 mL/gün değeriyle %2 H2SO4 ön arıtımı
sonrası %10 TKM çalışmasından, çim atığıyla yapılan çalışmada ise en yüksek verim 187
mL/gün değeriyle %2 H2SO4 ön arıtımı sonrası %10 TKM çalışmasından elde edilmiştir.
Tüketilen UKM başına en yüksek biyogaz üretimleri 233 mLCH4/g-UKM değeriyle %2
H2SO4 -%10 TKM muz kabuğu, 213 mLCH4/g-UKM değeriyle %2 H2SO4 -%6 TKM
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mısır koçanı ve 185 mLCH4/g-UKM değeriyle %2 H2SO4 -%8 TKM çim atığı
çalışmalarında ölçülmüştür.
Ortalama metan üretimleri incelendiğinde en yüksek ortalama değerler muz kabuğu
çalışmasında %62 ortalama değeriyle %2 H2SO4 - %10 TKM çalışmasında, mısır koçanı
çalışmasında %64 ortalama değeriyle %2 H2SO4 -%8 ve %10 TKM çalışmasında, çim
atığı çalışmasında ise %65 ortalama değeriyle %2 H2SO4 -%8 ve %10 TKM çalışmasında
ölçülmüştür.
6.5. Genel Sonuçlar
Çalışma sonucunda aşağıdaki genel sonuçlara ulaşılmıştır:


Alkali (NaOH) ön arıtımı sonucunda en iyi sonuçlara %6 NaOH ön arıtımı sonrası
yapılan çalışmalarda ulaşılmıştır. Asidik (H2SO4) çalışmalarda ise en iyi sonuçları
%2 H2SO4 ön arıtımı sonrası yapılan çalışmalarda ulaşılmıştır.

Bu arıtım

konsantrasyonlarında bütün atıkların TKM oranlarında biyogaz verimi
gözlemlenmiştir.


En kötü sonuçlar ise %8 NaOH alkali ön arıtımı ve %2 H2SO4 asidik ön arıtımı
sonrası ulaşılmıştır. Bu arıtım yöntemleri yetersiz kalmıştır. Biyogaz üretim
verimlerinin kontrol değerlerle karşılaştırıldığında azaldığı görülmüştür.

Alkali ön arıtım sonrası muz kabuğu ile yapılan çalışmalarda en yüksek biyogaz ve metsn
üretim verimi %3 NaOH ön arıtımı sonrası %8 ve %10 TKM konsantrasyonunda
gerçekleşmiştir. Mısır koçanı ile yapılan çalışmada en yüksek biyogaz üretim verimi %6
NaOH ön arıtımı sonrası %8 ve %10 TKM konsantrasyonunda gerçekleşmiştir. Çim atığı
çlışmsında ise en yüksek biyogaz üretim verimi %3 NaOH ön arıtımı sonrası %10 TKM
konsantrasyonunda gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar, %3-6 NaOH ön arıtım metodunun
lignoselülozik biyokütlenin biyogaz üretim verimini artırdığı göstermektedir.
Asidik ön arıtım sonrası muz kabuğu çalışmasında en yüksek biyogaz ve metan üretim
verimi %2 H2SO4 ön arıtımı uygulanmış reaktörde gerçekleşmiştir. Mısır koçanı
çaışmasında da en yüksek biyogaz üretim verimi %2 H2SO4 ön arıtımı sonrası
gerçekleşmiştir. Çim atığında en yüksek biyogaz üretim verimi %1 ve 2 H2SO4 ön arıtımı
sonrası gerçekleşmiştir. Lignoselülozik biyokütleden biyogaz üretimi verimini artırmak
için %3-6 NaOH ve %1-2 H2SO4 dozlarının uygulanabilir olduğu sonucuna varılmıştır.
Yapılan çalışmada literatüre katkı olacak sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan çalışmalarda
alkali ön arıtımı sonrası uçucu katı madde başına üretilen metan miktarı muz kabuğu
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çalışmasında 201 mLCH4/ gUKM, mısır koçanı çalışmasında 208 mLCH4/ gUKM, çim atığı
çalışmasında 181 mLCH4/ gUKM olarak literatüre katkıda bulunmuştur. Asidik ön arıtımı
sonrası uçucu katı madde başına üretilen metan miktarı muz kabuğu çalışmasında 239
mLCH4/gUKM, mısır koçanı çalışmasında 213 mLCH4/gUKM, çim atığı çalışmasında
185 mLCH4/gUKM olarak literatüre katkıda bulunmuştur.

6.6. Öneriler
Yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçları dikkate aldığımızda yüksek dozda alkali ve
asidik ön arıtımların verimli olmadığı tam tersi bir etki yarattığı görülmüştür. H2SO4 ön
arıtımı için %1 ve %2 konsantrasyonlarının NaOH ön arıtımı için %3 ve %6
konsantrasyonlarının uygulanabilir olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmalar yapılırken ön
arıtım sonrası atıklar süzüldükten sonra saf su ile tekrar seyreltilmelidir. Böylece pH
dengesi sağlanmaktadır.
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