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ÖZET 

Biyogaz sistemlerinde gaz veriminin ve oranının artışı, üretilecek elektriğin de artışı anlamına 

geldiğinden büyük önem arz etmektedir. Biyogaz sistemlerinde gaz verimini arttırmada 

genellikle metan üretme safhası dikkate alınarak bu duruma uygun bakteri aşısı yüklemesi 

yapılmaktadır. Fakat hidrolizasyon ve asetojenasyon, metan gazının üretimindeki ilk safhalar 

olduğu için metan gazına kadar selüloz ve benzeri materyallerin parçalanma süreçlerini ciddi 

anlamda etkilemektedir. Bu çalışmada içerdiği bakteri suşları ile hidrolizasyon ve 

asetojenasyon aşamalarını güçlendiren bir solüsyonun gaz verimini ve oranını nasıl arttırdığı 

ortaya konmuştur. Lactobacillus türleri, bacillus subtilis ve bacillus selüloz karışımı bir kültür 

olan LACTOGAS® bakteri solüsyonu ürettiği enzimler ile organik materyalin parçalanmasını 

hızlandırmaktadır. LACTOGAS® bakteri solüsyonunun farklı biyomaddeler ile etkileşimi, 

biyogaz aşı miktarı artışı, sodyum humat’ın (humik asitin sodyum tuzu) prosesteki kataliz etkisi, 

ekstrem çalışma sıcaklıklarında (düşük ve yüksek sıcaklıklarda) biyogaz sistemine desteği ve 

post-fermentörden çıkan atıkta biyogaz üretimi sağlaması gerçekleştirilmiştir.  

 

Biyogazda bakterinin önemi  

Biyogaz oluşum sürecinin hidrolizasyon, asetojenasyon ve metajenasyon olmak üzere üç 

aşaması bulunmaktadır. Her üç aşamada farklı bakteri grupları görev yapmaktadır. Hidrolizde, 

kompleks yapılı organik moleküller bakterilerin hücre dışı enzimleri ile monomerlere dönüşür 

ve bu aşama, anaerobik aşamaların hızı açısından önemlidir. Atık içeriği daha kompleks yapılar 

içeriyorsa (örneğin yağ oranı fazla ise) hidroliz daha yavaş gerçekleşir. Asetojenazda, kompleks 

polimer halden daha basit yapılı çözünebilir monomer hale gelen organik maddeler asetojenik 

bakteriler vasıtasıyla uçucu yağ asitleri, etanol, süksinik asit, asetat, H2 ve CO2’ye dönüşür. 

Metajenazda, organik asitler metajenaz bakterileri ile beraber hidrojen ve asetat kullanılarak 

biyogaz elde edilir. Bu aşamada oluşan metanın %70’i asetatın dekarboksilasyonu, geriye 

kalanı ise hidrojen kullanan metan bakterileri tarafından CO2’nin indirgenme reaksiyonları ile 

elde edilmektedir. 



 

 

 

 

Şekil 1: Biyogaz üretim aşamaları (Özbaşer F.T., Erdem E., 2013) 

 

Hidroliz aşamasında bakterilerin ürettiği selülaz enzimi lignin, selüloz ve hemi-selüloz türü 

organik materyallerin hızlı bir şekilde asetatlara dönüşmesini sağlamaktadır. Dolayısı ile selülaz 

enzimi üreten bakterilerin sisteme verilmesi önem arz etmektedir.  Bacillus cinsine ait üyelerin 

çeşitli ekstrasellüler enzimlerinin endüstriyel öneme sahip olduğu yapılan çalışmalarda 

belirtilmiştir (Ito, 1997; Mawadza ve ark., 2000). Anaerob bakteri olan Clostridium 

thermocellum’un selülozu etanol ve asetik aside parçaladığı bilinmektedir (Beguin, 1990). 

Fakat aerob bacillus türlerinin de havasız ortamda selülaz üretip selülozu asetik aside 

parçaladığı ispatlanmıştır (Mawadza, C., Kaul, R.H., Zvauya, R., Mattiason, B. 2000) . 

 

LABORATUVAR ÇALIŞMALARI 

Geliştirdiğimiz LACTOGAS® bakteriyel solüsyon için, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Biyomühendislik Bölümü’nden tarafımızca birtakım laboratuvar ölçekli çalışmalar talep 

edilmiştir. Prof. Dr. Nuri Azbar yönetiminde, tarafımızca verilen numunelerin farklı şartlar 



 

 

altında Biyokimyasal Metan Potansiyeli Analizi (BMP) yapılmıştır. BMP testleri, EPA 712-C-08-

007 standardında OPPTS 835.3420 numaralı protokole göre değerlendirilmiştir.  

 

 

Şekil 2: Deneysel çalışmaların yapıldığı laboratuvar şartları 

Çalışmalarda bakteriyel solüsyonun: 

• Optimum hacimsel oranı 

• Optimum çalışma sıcaklığı 

• Farklı biyomateryeller ile reaksiyonları 

• Aşılanma durumundaki verimleri  

• Sodyum humat’ın prosesteki kataliz etkisi  

• Post-fermentör’den çıkan atıkta biyogaz elde etme incelenmiştir. 



 

 

 

i) Mısır silajında bakteriyel solüsyonun optimum hacimsel oranının tespiti (22 gün) 

Tablo 1: Birinci deney reaktör içeriği 

 

Tablo 2: Birinci deney kuru madde içeriği 

 

 

      

Tablo 3: Birinci deney BMP değerlendirme sonuçları 

 

 

 



 

 

 

Şekil 3: Birinci deney örneklere ait kümülatif biyogaz üretim sonuçları 

Organik atıklara ait günlük kümülatif biyogaz üretim sonuçları Şekil 3’de görülmektedir. Yüksek 

selüloz ve katı içeriği nedeni ile mısır silajı denemede örnek numune olarak seçilmiştir. 

Mikrobiyal solüsyonun 2 farklı dozunun (% 1v/v ve ‰3 v/v) uygulaması yapılmış ve sonuçlar 

şahit numuneye (%0 v/v) karşı Şekil 3’de sunulmuştur. Tablo 3’ten ve Şekil 3’ten de görüleceği 

üzere mikrobiyal solüsyonun biyogaz üretimi üzerine olumlu etkisi olup, ‰3 v/v dozunda 

biyogaz miktarında %9.6’lık bir artış görülmüş, mikrobiyal solüsyonun dozu % 1’e çekildiğinde 

biyogaz miktarındaki artış % 24 olarak gerçekleşmiştir. Örneklerin metan yüzdelerinde 

istatistiki bir değişiklik gözlemlenmemiş ve %51-54 arasında CH4 oluşumu gözlemlenmiştir. 

 

 

 



 

 

 

ii) Bakteriyel solüsyonda sodyum humatın biyogaz üretim sürecindeki kataliz etkisi 

Tablo 4: İkinci deney reaktör İçeriği 

BMP Reaktör İçeriği 

50 mL anaerobik aşı 

0.5 mL Mikro ve Makro Element Çöz. 

Yaş Numune  

Biogaz materyali: %85 tavuk gübresi: 1.28 gr + %15 mısır silajı: 0.23 gr  

Dozaj 

1) Sodyum humat (%1 v/v): 0.5 mL sodyum humat + biyogaz materyali 

2) Bakteriyel solüsyon (%0.5 v/v) + Sodyum humat (%1 v/v): 0.25 mL bakteriyel solüsyon + 

0.5 mL sodyum humat + biyogaz materyali  

3) Şahit: Biyogaz materyali 

 

Tablo 5: İkinci deney kuru madde içeriği 

 

Tablo 6: İkinci deney BMP değerlendirme sonuçları 

 



 

 

 

Şekil 4: İkinci deney örneklere ait kümülatif biyogaz üretim sonuçları 

Organik atıklara ait günlük kümülatif biyogaz üretim sonuçları Şekil 4’te görülmektedir. Tablo 

6’dan ve Şekil 4’ten de görüleceği üzere, sodyum humatın tek başına uygulanması biyogaz 

üretimini kısmen olumsuz etkilemiş ve şahite göre % 6.8’lik bir biyogaz düşüşü 

gözlemlenmiştir. Öte yandan sodyum humat ve bakteriyel solüsyonun birlikte uygulanmasında 

biyogaz üretiminde çök önemli oranda artış gözlemlenmiştir. 

 

 

 



 

 

 

iii) Optimum sıcaklık tespiti 

Tablo 7: Üçüncü deney reaktör İçeriği 

 

 

Tablo 8: Üçüncü deney kuru madde içeriği 

 Tavuk Atığı Mısır Silajı Biyogaz Materyali (%85 Tavuk 

Atığı + %15 Mısır Silajı) 

Kuru Madde (%) 22,08 29,94 23,26 

Uçucu Kuru Madde (%) 65,65 91,91 69,59 

 



 

 

Tablo 9: Üçüncü deney BMP değerlendirme sonuçları 

 

 



 

 

 

Şekil 5: Üçüncü deney örneklere ait kümülatif biyogaz üretim sonuçları 

 

Organik atıklara ait günlük kümülatif biyogaz üretim sonuçları Şekil 5’te görülmektedir. Şekil 

5’ten de görüleceği üzere şahitle kıyaslandığında bakteriyel solüsyon ilavesinin her iki sıcaklık 

şartlarında biyogaz üretimini arttırdığı gözlemlenmiştir. Hacimce % 1.0 B.S (v/v) ilave edilmesi 

üzerine 26℃ sıcaklıkta şahite göre % 49’luk artış görülmüştür, 55℃ sıcaklıkta ise bu değer %41 

olmuştur. 55℃ sıcaklıkta metan değerleri nispeten düşük gözlemlenmiştir. 

iv) Aşı organizmaya bakteriyel solüsyon ilavesinin etkisi 

Tablo 10: Dördüncü deney reaktör İçeriği 

BMP Reaktör İçeriği 

50 mL anaerobik aşı 

0.5 mL Mikro ve Makro Element Çöz 

Yaş Numune 

Biyogaz materyali: %85 tavuğu gübresi: 1.28 gr + %15 mısır silajı: 0.23 gr  

Dozaj  

1) Bakteriyel solüsyon (%0.5 v/v): 0.25 mL bakteriyel solüsyon + biyogaz materyali  

2) Bakteriyel solüsyon (%1 v/v): 0.5 mL bakteriyel solüsyon + biyogaz materyali  

3) Şahit: Biyogaz materyali 4) Bakteriyel solüsyon (%1 v/v): 0.5 mL bakteriyel solüsyon + aşı 

 



 

 

Tablo 11: Dördüncü deney kuru madde içeriği 

 

Tablo 12: Dördüncü deney BMP değerlendirme sonuçları 

 

 

Şekil 6: Dördüncü deney örneklere ait kümülatif biyogaz üretim sonuçları 



 

 

 

 

Şekil 7: Dördüncü deney aşı organizmaya bakteriyel solüsyon ilavesinin etkisi 

Organik atıklara ait günlük kümülatif biyogaz üretim sonuçları Şekil 6’da görülmektedir. Tablo 

12’den ve Şekil 6’dan da görüleceği üzere, şahitle kıyaslandığında bakteriyel solüsyonun 

biyogaz üretimini arttırdığı gözlemlenmiştir. Bakteriyel solusyon kullanımının, örneklerin 

metan zenginliği üzerine anlamlı bir fark yarattığı gözlemlenmemiştir. Bakteriyel solüsyon, 

ayrıca sadece aşı organizma ile de denenmiş ve Şekil 7’den de anlaşılacağı üzere aşı 

organizmanın aktivitesine olumlu etkisi olmuştur. 

 

 

 

 

 



 

 

v) Mısır silajında bakteriyel solüsyonun optimum hacimsel oranının tespiti (31 gün)  

 

Tablo 13: Beşinci deney reaktör İçeriği 

 

Tablo 14: Beşinci deney kuru madde içeriği 

 



 

 

Tablo 15: Beşinci deney BMP değerlendirme sonuçları 

 

 

Şekil 8: Beşinci deney örneklere ait kümülatif biyogaz üretim sonuçları 



 

 

Organik atıklara ait günlük kümülatif biyogaz üretim sonuçları Şekil 8’de görülmektedir. Birinci 

deney ile süre hariç tüm şartlar aynı tutulmuştur. Optimum hacim değeri ilk deneydeki gibi %1 

bulunmuştur. 

vi) Post-fermentör’den çıkan atığa solüsyon ilavesi 

Tablo 16: Altıncı deney reaktör İçeriği 

 

Tablo 17: Altıncı deney kuru madde içeriği 

 



 

 

Tablo 18: Altıncı deney BMP değerlendirme sonuçları 

 

 

Şekil 9: Altıncı deney örneklere ait kümülatif biyogaz üretim sonuçları 

 

Organik atıklara ait günlük kümülatif biyogaz üretim sonuçları Şekil 9’da görülmektedir. Şekil 

9’dan da görüleceği üzere, şahit ile kıyaslandığında bakteriyel solüsyon ilavesinin biyogaz 

üretimini arttırdığı gözlemlenmiştir. Hacimce %1 bakteriyel solüsyon ilave edilmesi üzerine 



 

 

şahite göre %18.5’lik gaz artışı, % 5 bakteriyel solüsyon ilave edilmesi üzerine ise de % 55.6’lık 

bir gaz artışı görülmüştür.  

 

ENDÜSTRİYEL ÇALIŞMA 

LACTOGAS® bakteriyel solüsyon ilk endüstriyel uygulaması, Bioden A.Ş. Başmakçı Biyogaz 

Tesisi’nde yapılmıştır. Devreye alma aşamasında düşük sıcaklıkta ve stable olmayan şartlarda 

%0,3 uygulanan bakteri solüsyonu 3. gün gaz üretimini sağlamış, sistemi stable hale hızlıca 

getirmiştir.   

Geliştirdiğimiz LACTOGAS® bakteri solüsyonu, biyogaz prosesindeki bakteri suşunda efektif 

çalışmış ve selülozik materyalde parçalama sağlayarak verimi arttırmıştır. Biyogaz miktarı 

kümülatif şekilde arttıkça materyaldeki karbon metan gazına dönüşmüştür.  

 

SONUÇ 

Biyogaz verimini, dolayısı ile elektrik üretimi etkileyen LACTOGAS® bakteriyal solüsyon ile 

laboratuvar ve endüstriyel boyutta değişik materyallerle yaptığımız çalışmalarda başarı 

sağlanmıştır. Biyogaz üretimi normal üretime göre 2 kat artış göstermiştir. Aynı materyallere 

humik asit katalizör olarak ilave edildiğinde artışın 3 kat kadar olduğu görülmüştür. Düşük ve 

yüksek sıcaklık ortamlarında mikrobiyal solüsyon sistemi stabil halde tutarken gaz verimini de 

arttırmıştır. Islak materyal gaz üretimi sonunda aktifliği yitirmiş olsa bile bakteriyal solüsyon 

ile etkileşime tabi tutulduğunda gaz üretmeye devam ettiği gözlemlenmiştir. Bu şu anlama 

gelmektedir: Fermentörde işlem gören ıslak maddenin karbon rezervi verimli olarak 

kullanılacaktır. Bu ıslak maddenin fermentörde daha uzun süreli kalıp yüksek verimde gaz 

üreteceği anlamına gelip atık yükü de buna bağlı olarak azalacaktır.  

 

 

 



 

 

BİZ KİMİZ? 

Humat Kimya İlaç Kozmetik Gıda Çevre San. Tic. Ltd. Şti. 1997 yılında Kandıra/Kocaeli’de 

kurulmuştur. Sıvı humik asit, Leonardit kaynaklı ürünler ve yenilenebilir enerjide kullanılan 

bakteri kaynaklı ürünler ile Türk sanayisine hizmet vermektedir. Tamamen yerli sermaye ve 

yerli kaynaklarla kurulan şirket, humik asit konusundaki başarısını AR-GE çalışmaları ile 

birleştirerek humik asidin ilaç, gıda, kozmetik, enerji ve kimya sanayi alanlarında kullanımını 

da sağlamıştır. 

 


