Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Hazýrlayan: Salih Zeki Öçal

Bankalarýn Sosyal Sorumluluðu için Yeni Adýmlar
Yatýrým Projelerinin Finansmaný için Bankalarýn, IFC ile Anlaþmalý Olarak Talep Ettiði Ortak Sosyal /Çevresel Kriterler ve Þartlar Hakkýnda Notlar
(The Equator Principles)

ilan eden bankalarda kýsaca EPFI (Equator
Principles Financial Institutions) olarak
adlandýrýlmaktadýr.

Sayýn Meslektaþlarýmýz,
Bu sayýdaki yazýmýzda Haziran ayýnda Avrupa
Parlamentosunda nihai þekli kabul edilen yeni
AB Atýk Çerçeve Direktifini konu alacaktýk ancak
önümüzdeki Ambalaj Fuarý dolayisiyle bu konuda
Brükselden yetkin bir konuðu (EUROPEN Mevzuat
Komitesi Baþkaný) 24 Ekim 2008 Cuma günü
bilgi vermek üzere davet ettik, bu durumda
önümüzdeki sayýda bu konuyu ele alacaðýz.
Geçen yazýlarýmýzdan birinde Þirketlerin (özellikle
KOBÝlerin) Sosyal Sorumluluðundan bahsetmiþtik.
Bu sayýdaki yazýmýzda da, yine popüler bir konu
haline gelen, Finansman Dünyasýnýn çevre koruma
konularýný da kapsayan sosyal sorumluluðu
olarak kabul edebileceðimiz, yani yatýrým
projelerine kredi veren bankalarýn
kredilendirmeler için müþterilerine þart koþtuðu,
IFC (International Finance Corporation)
önderliðinde oluþturulan sosyal ve çevresel
kriterlerden bahsedeceðiz. Bu kriterler Equator
Principles (yazýmýzda kýsaca EP olarak
adlandýracaðýz) olarak bilinmekte ve bu kriterleri
kredilendirme iþlemlerinde kullanmayý kabul ve
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Þimdilik EP uygulamalarý 10 Milyon ABD Dolarý
ve daha üstü yatýrýmlar için geçerlidir ve ilk 3
seneki uygulamadan sonra 50 milyon Dolardan
bu limite düþürülmüþtür. Gelecekte ise sosyal
ve çevresel konular daha fazla önem kazanacaðý
için belki limit daha da aþaðý çekilecek ve KOBÝler
de bundan etkilenmeye baþlayacaktýr. Ayrýca
EPFI olmayý kabul edecek banka sayýsý da mutlaka
artacaktýr (2008 Mayýs ayý içinde EP
uygulamalarýnýn 5inci yýlý idrak edilmiþ ve
uygulamaya dahil olan banka sayýsý 62ye
ulaþmýþtýr). Uygulamanýn baþlangýcýndan beri
geçen sürede EPFIlerin bu konudaki faaliyet
hacimlerinde bir negatif etki gözlenmediði
belirtilmektedir. Bu durumu ambalaj atýklarý
yönetmeliðimize de benzetebiliriz. 1992 yýlýnda
katý atýklarýn kontrolü yönetmeliði olarak
uygulamaya geçtiðinde uygulama alaný bazý
ambalajlarýn içine konulan belirli ürünlerle sýnýrlý
idi, ama 2005 yýlýnda içine konulan ürüne
bakýlmaksýzýn tüm ambalajlar kapsama alýndý.
Tüm Dünyada çevre konularý da benzer trendi
takip etmekte.
EP, 2002 yýlýnda IFC liderliðinde bir grup bankanýn
katýlýmý ile oluþturulmaya baþlanmýþ ve 2003
yýlýndan itibaren de uygulamaya geçilmiþtir.
Amaç proje finansmanýnda Dünyadaki trende
uygun olarak sosyal ve çevresel riskleri tespit
için ortak bazda bir deðerlendirme platformu
oluþturacak kriterleri ortaya koymak, bunlarý
uygulayarak bu riskleri ortadan kaldýracak veya
hafifletecek tedbirlerin kredi müþterileri
tarafýndan alýnmasýný temin etmek ve
uygulamalarda bankalarýn bilgi paylaþýmýný
saðlamaktýr. Böylece bankalarýnda prestiji
korunmuþ olacak ve bu konulardaki sosyal
sorumluluklarý yerine getirilmiþ olacaktýr. EPFI
olmayý kabul eden bankalar, IFC ile bir protokol

imzalamakta, bu durumu basýn bildirisi ile web
sitelerinden duyurmakta, yýllýk raporlarýnda EP
uygulamalarýndan bahsetmeyi ve EP þartlarýna
uymayý kabul etmeyen proje sahiplerine kredi
vermemeyi taahhüt etmektedirler. EP, tüm
sektörler için uygulanmaktadýr.
Ülke bazýnda ele alýndýðýnda ise, OECD üyeliði
/ milli gelir durumuna göre kredi deðerlendirme
kriterleri ve aranan þartlarda bazý farklýlýklar
vardýr (EP maddelerinde izah edilecektir).
2003-2006 yýllarý arasýnda yapýlan ilk
uygulamalardan sonra EP için çeþitli paydaþ
kurumlardan (müþterilerden, endüstri
organizasyonlarýndan, sivil toplum örgütlerinden,
kredi sigorta kuruluþlarýndan, vb) alýnan görüþler
doðrultusunda bazý revizyonlar yapýlmýþ ve bu
uygulamalarýn toplum için daha þeffaf hale
getirilmesi amaçlanmýþtýr. Þimdi kýsaca EP olarak
adlandýrýlan söz konusu sosyal ve çevresel
kriterlere bir göz atalým:
1. Ön inceleme ve sýnýflandýrma: Bir yatýrým projesi
teklif edildiðinde, söz konusu EPFI kendi iç
mevzuatýna göre ön inceleme / durum tespiti
(due diligence ) ve sosyal / çevre faktörleri
deðerlendirmesinden sonra, projenin potansiyel
sosyal ve çevre etkilerini / risklerini, IFC tarafýndan
öngörülen kriterler çerçevesinde Kategori A
(yüksek risk), Kategori B (orta risk) veya
Kategori C (düþük risk) olarak sýnýflandýracaktýr.
2. Sosyal ve Çevresel etki deðerlendirmesi:
Kategori A veya B olarak sýnýflandýrýlan proje
sahipleri EPFIyý tatmin edecek ölçüde, yaklaþýk
19 konuyu kapsayan sosyal ve çevresel etki
deðerlendirme raporu hazýrlayacaklar (konu
baþlýklarý doküman eklerinde belirlenmiþtir;
çevre korunmasý, emniyet, iþ güvenliði, saðlýk,
atýk yönetimi vb kapsamaktadýr ) ve tespit
edilen etki ve risklerin azaltýlmasý ve risk
yönetimi için tekliflerde bulunacaklardýr.

3. Uygulanacak Sosyal ve Çevresel Standardlar: OECD
üyesi olmayan ülkeler ve OECD üyesi olup da Dünya
Bankasý standardlarýna göre yüksek gelir grubu
dýþýndaki ülkelerdeki (1. grup) projeler için etki
deðerlendirmeleri IFC sürdürülebilirlik performans
standardlarý ve yine IFC tarafýndan yayýnlanan endüstri
koluna özel Saðlýk, Emniyet, Çevre yönergeleri
(www.ifc.org/enviro) ile uyumlu olmasý þarttýr veya
bunlardan sapma varsa, bunun gerekçeli izahatý
talep edilecektir. Yüksek gelir grubuna giren OECD
ülkelerindeki projeler için (2. grup), yerel
mevzuatlarýnda öngörülen etki deðerlendirme
standardlarýnýn genelde IFC standardlarý ile uyumlu
ve dolayisiyle yeterli olduðu kabul edilmektedir.
Ancak her iki durumda da tüm etki deðerlendirme
çalýþmalarýnýn yatýrýmýn yapýlacaðý ülke kanun ve
mevzuatýna tam uyumlu olmasý þartý da
gözetilmektedir.
4. Aksiyon Planý ve Yönetim Sistemi: 3. maddede
tariflenen 1. grup ülkeler için, proje sahibi sosyal
ve çevresel etki deðerlendirme raporunun sonuçlarýna
göre, tespit edilen etkileri ortadan kaldýracak veya
hafifletecek, çevre halkýnýn etkilenmesini en aza
indirecek, tesisin devreden çýkarýlmasý/sökülmesi vb.
acil durumlarý da içeren risk yönetimini kolaylaþtýracak
tedbirleri ve sistemi ortaya koyan ve IFC performans
standardlarýnda talep edilen sosyal ve çevre yönetim
sistemine uygun bir Aksiyon Planý hazýrlayacaktýr.
Söz konusu planýn yatýrým yapýlacak ülkenin tüm
kanun ve mevzuatýna uygun olmasýna dikkat
edilecektir. 2. grup ülkeler için ise, EPFIler söz konusu
ülkenin mevzuatýna uygun bir Aksiyon Planý talep
etmeyi yeterli bulabilirler.
5. Danýþma ve Bilgilendirme: 1. gruba giren ve Kategori
A veya Kategori B risk sýnýfýndaki projeler için, ilgili
hükümet yetkilileri veya proje sahibi veya yetkili bir
üçüncü þahýs uzman projeden etkilenebilecek olan
çevre halkýný makul bir süre zarfýnda proje ve etki
raporlarý hakkýnda bilgilendirmiþ, danýþmýþ ve onlarýn
muhtemel endiþeleri hususunda ilgili EPFIyý tatmin
edecek tedbirleri almýþ olacaktýr. Önemli sosyal ve
çevresel etki tespit edilen projelerde bilgilendirme
ve danýþma süreci mutlaka tesislerin inþaatý
baþlamadan gerçekleþtirilecektir.

6. Þikayet Mekanizmasý: 1. gruba giren Tüm Kategori
A ve duruma göre Kategori B projelerde, tesisin
inþaatý sýrasýnda ve iþletmeye alýndýktan sonra
operasyon safhalarýnda çevre halkýnýn þikayet, öneri
ve endiþelerini iletebileceði ve bunlarýn giderilmesine
yönelik mekanizmalar yönetim sistemi içinde yer
alacaktýr. Bu mekanizmalarýn mevcudiyeti ve iþlerliðinde
çevre halký uygun þekilde haberdar edilecektir.
7. Baðýmsýz Denetim: Tüm Kategori A ve duruma göre
Kategori B projeleri için proje sahibi ile iliþkisi olmayan
yetkin baðýmsýz bir çevre uzmaný, etki deðerlendirme
raporlarýný, Aksiyon planýný ve danýþma / bilgilendirme
süreci dokümanlarýný, söz konusu EPFI ya yardýmcý
olmak ve böylece Equator Principles þartlarýnýn
yerine getirildiðinin kontrol ve onayý için
görevlendirilecektir.
8. Proje sahibinden talep edilecek Taahhütler: Kredi
verecek olan bankanýn (EPFI) elini güçlendirecek olan
bir baþka maddede, Kredi sözleþmesi kapsamýnda
proje sahibinden (Kategori A ve Kategori B) alýnacak
olan aþaðýdaki taahhütlerdir:
Proje sahibi; yatýrým yaptýðý ülkenin tüm kanun ve
yönetmeliklerine uyacak, gerekli izinleri alacaktýr,
yatýrým ve iþletme safhasýnda Aksiyon planýna uygun
davranacaktýr, EPFI tarafýndan talep edilecek periyodik
raporlarý hazýrlayacak veya üçüncü þahýslara
hazýrlatarak sunacaktýr, gerekirse, tesisleri üzerinde
mutabakata varýlacak bir plan dahilinde demonte
edecektir.
Proje sahibi, bu þartlara uymadýðý takdirde, söz
konusu EPFI, proje sahibi ile beraber gerekli
düzeltmelerin yapýlmasýna çalýþacak ve verilen makul
bir sürede talep edilen uygunluk saðlanamazsa,
hukuken gereðini yapmakta EPFI serbest olacaktýr.
9. Baðýmsýz izleme ve raporlama: Tüm Kategori A ve
duruma göre Kategori B projeleri için, kredi iliþkisi
devam ettiði sürece iþlerin gereði gibi yürütüldüðü
ve raporlandýðýný garanti etme çerçevesinde söz
konusu EPFI, deneyimli baðýmsýz bir çevre uzmanýnýn
tayin edilmesini ve yaptýðý izlemeyi EPFI ile paylaþmasýný
talep edecektir.
10. EPFI Raporlamasý: Her EPFI yukarýdaki kriter ve
þartlar çerçevesinde yaptýðý iþlemleri (gizlilik

prensiplerine riayet ederek) en azýndan yýllýk olarak
kamuya açýk þekilde raporlamayý taahhüt edecektir.
Sayýn Meslektaþlarýmýz,
Böylece bu ortak þartlarý uygulamayý kabul eden
bankalar hem global prestijlerini korumaya çalýþýyor,
bazý sosyal sorumluluklarýný yerine getiriyor ama
bunlar kadar önemlisi de bence aralarýnda bu
konularda oluþabilecek haksýz rekabeti en aza
indirmeye çalýþýyorlar. Tabiî ki bu uygulamanýn evveliyatý
daha eski yýllara gidiyor ve bizim o zamanki
yorumlarýmýz, çevrenin korunmasýna / sosyal olaylara
önem verildiði kadar (tabiî ki kamuoyu baskýsý ile)
geliþmiþ ülkelerin, geliþmekte olan ülkelere mal
satmak için yeni pazar arayýþ faaliyeti kapsamýnda
olduðu idi, bunun doðruluk payý eskisi kadar olmasa
bile yine belli ölçüde geçerlidir, ayrýca önemli bir
noktada geliþmiþ olan ülkelerde üretim yapan
firmalarýn, diðer bazý ülkelerdeki mevzuat zayýflýðý
ve diðer etkenler nedeni ile haksýz rekabet
konusundaki þikayetleri de önemli rol oynamaktadýr.
Sosyal açýdan bakýldýðý zaman da özellikle bazý
uluslararasý þirketlerin az geliþmiþ ülkelerde iþgücünü
istismar etmelerinin artýk bilhassa sivil toplum
kuruluþlarý nezdinde yaygýn olarak dile getirilmesi
ve buna karþý tedbir alýnmasý gereðinin doðmasýdýr.
Bu þartlar belki yatýrýmcýlarý biraz yorabilir ama makro
açýdan bakýldýðýnda herkese yarar saðlar. Yukarda
belirttiðim gibi gittikçe artacak olan sosyal/çevresel
duyarlýlýklar ilerde belki proje tutarýna bakýlmaksýzýn
tüm bankalar tarafýndan uygulanacaktýr ve iyi yetiþmiþ
kaliteli çevre uzmanlarýna çok iþ düþecektir. Ülkemizde
de yatýrýmlar için ÇED (çevresel etki deðerlendirme)
raporlarý 1990lý yýllardan beri talep edilmektedir ve
ayrýca Dünya Bankasý/IFC kredilerine aracýlýk eden
bankalar yukarýdaki kriterleri az çok talep
etmektedirler. Ayrýca bazý bankalarýmýzýn ilanlarýnda
da artýk çevre konusuna ve çevre bankacýlýðýna ilgi
göstermeye baþladýklarýný memnuniyetle görüyoruz.
Bu geri dönülmez bir yoldur.
Hepinize saygýlar sunarým.
Salih Zeki Öçal
szocal@ambalaj.org.tr
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Maddenin Dördüncü Hali;
PLAZMA Teknolojisi ile Atýk Bertarafý

Plazma; bilindiði üzere, maddenin katý, sývý ve
gazdan sonra dördüncü halidir. Doðadan bir
örnek vermek gerekirse yýldýzlar yoðun ve ýþýk
saçan bir plazma küresidir.
Plazma Teknolojisinin çalýþma prensibi þu
þekildedir; bir torcha elektrik uygulanýr ve bu
torchun elektrotlarý arasýnda bir ark yaratýlýr.
Normal koþullarda elektriði iletmeyen gaz, bu
iki elektrot arasýndan geçirilir ve böylece iç
sýcaklýðý 14.000 ºCa yükseltilmiþ bir plazma
elde edilir. Burada torchun ucundan 1 mlik bir
yarýçap boyunca ýsý 2.500-5.000 ºC civarýndadýr.
Bu teknoloji güvenli ve çevre dostu bir yöntem
kullanýlarak atýklarýn bertaraf
edilmesini ve enerji geri
kazanýmý mümkün kýlmaktadýr.
Plazma reaktörü için atýklarýn
türü önemli deðildir. Katý, sývý
ve faz fazda bulunan her tür
atýk bu sistem ile bertaraf
edilebilir. Prosese girecek atýk
için hiçbir özel ön iþlem veya
ayrýþtýrmaya(ekonomik
nedenlerle gerekli görülmediði
sürece)
ihtiyaç
duyulmamaktadýr.
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Elde edilen sentetik gaz; enerjisinden
yararlanarak bir türbin sayesinde elektrik
enerjisine çevrilebilmektedir. Üretilen elektriðin
bir kýsmý tesis ihtiyacý için kullanýlýrken kalan
kýsmý ise kullanýlmak üzere satýþa
sunulabilmektedir.
Günümüzde kullanýlan mevcut yakma
teknolojilerinin en önemli problemlerinden biri
de, bertaraf iþlemi sonucunda bertaraf edilen
atýklardan daha tehlikeli olan kül ve cürufun
ortaya çýkmasýdýr. Plazma teknolojisinde ise;
Plazma torchunun ürettiði yüksek ýsý ile metal,
toprak, cam, silis gibi inorganik malzemeler
eriyerek sistemin tabanýndan magma halinde
(yaklaþýk 1700 ºC) dýþarý alýnýr. Eriyik halde
bulunan magmadan istenildiði takdirde özel
iþlemlerle içeriðindeki metal ayrýþtýrýlabilmektedir.
Görüleceði gibi, bu ýsýl iþlem sonucunda hiçbir
atýk ortaya çýkmaz. Ortaya çýkan yegane atýk,
asfalt, parke ve kaldýrým taþý, yer döþemesi,
vs. gibi alt yapý malzemelerinin yapýmýnda da
kullanýlan camsý bir cüruf ve gazdýr.
Gaz ise; diðer teknolojilerde ortaya çýkan gazýn
içindeki zararlý maddeler açýsýndan daha temizdir.
Dolayýsýyla gazýn temizlenmesi de diðer
yöntemlere göre daha ucuz ve kolaydýr.Gaz elde
etme sistemi, atýðýn içeriðindeki nem oranýndan
baðýmsýzdýr. Diðer sistemlerde bilindiði üzere
belirli bir oranýn üstünde neme sahip atýk yakma
sisteminde probleme ve düþük verime sebebiyet
verir. Plazma sisteminde, atýðýn nem oraný sadece
harcanacak enerjiyi ve maliyeti etkiler, ancak
sistemin etkileyiþini etkilemez. Plazma
gazifikasyon prosesi Akýþ Diyagram Þekil-1de
verilmiþtir.
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Plazma teknolojisinde atýklardaki organik
bileþikler, yüksek sýcaklýkta iþlem gördüðünden
ve ortamda oksijen bulunmadýðýndan yanma
iþlemi gerçekleþmez ve bu iþlem sýrasýnda
moleküllerine ayrýlýr. Bertaraf sýrasýnda düþük
oksijen oraný ve yüksek sýcaklýk nedeniyle
dioksin ve furan gibi kanserojen kimyasallarýn
oluþmamasý da geleneksek bertaraf
teknolojilerinden ayrýlan en önemli farktýr.

Buhar

Günümüzde geliþen teknolojiyle birlikte atýklarýn
bertarafý için de çeþitli metotlar geliþtirilmiþtir.
Bu metotlar içerisinde yaygýn olarak kullanýlan
metotlardan biridir atýklarýn yakma yöntemiyle
yakýlmasýdýr. Ülkemiz atýk yakma teknolojisiyle
ilk defa Mayýs 1996 yýlýnda Ýzmitte kurulan
ÝZAYDAÞ klinik ve tehlikeli atýk yakma ve enerji
üretim tesisi ile tanýþmýþtýr. ÝZAYDAÞ Türkiyede
bulunan ilk ve tek atýk yakma tesisi olarak
kurulmuþ, daha sonra da çeþitli tesisler kendi
atýklarý için kurduklarý incinerator sistemleri ile
atýk yakma sistemlerine dâhil olmuþtur. Son 12
yýldýr çimento tesisleri de belirli atýklar için yakma
lisansý alarak atýklarýn ek yakýt olarak kullanýlmasý
yönünde uygulamalar yapmaktadýr. Bu sayýmýzda
tüm bu metotlar arasýnda daha çevre dostu olarak
da bilinen ve ülkemizde de yakýn bir tarihte
devreye girmesi planlanan bir atýk yakma tesisinde
de kullanýlacak olan plazma teknolojisini iþleyeceðiz.
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Þekil 1:Plazma gazlaþtýrma tesisi akýþ diyagramý

Plazma Gazlaþtýrma Prosesi
Þekilde görüldüðü gibi kamyonlar ile tesise
gelen atýklar tartýlarak, numune alýnýr. Yapýlan
analiz sonucunda atýklarýn kaydý yapýlarak ara
depolama alanlarýndaki uygun teçhizatlara
boþaltýlýr. Atýklar sisteme girmeden önce sadece
boyutlarý baz alýnarak ayrýþtýrma iþlemine tabi
tutulur. Ýri hacimli atýklar parçalanýr ve konveyöre
konur. Atýk doðrudan baþka bir ön iþlem
görmeden plazma reaktörüne gönderilir. Düzenli
beslemeyi saðlamak için bir parçalayýcý veya
kýrýcý kullanýlabilir.
Atýklar doðrudan ýsýl dönüþtürücünün üst
kýsmýnda gönderilir ve reaktörün içindeki
hazneden biriktirilir. Hazneye yönlendirilmiþ
olan plazma torçlarý, haznenin alt kýsmýnda
2.750  5.000ºC sýcaklýk oluþturur.
Buraya dökülen organik malzeme bu kadar
yüksek sýcaklýkta oksijen olmadýðýndan ötürü
yanmaz. Böylelikle içeriðinde esas olarak karbon
monoksit (CO), hidrojen (H2) ve nitrojen (N)
bulunan bir gaz karýþýmý elde edilir.
Bu sýcak gaz karýþýmý atýklarýn içinden geçerek
reaktörün üst bölümünde biriktirilir. Yukarý
çýkan gaz, ýsý ile birlikte içinden geçtiði organik
atýkta da gaz çýkýþýna neden olur. Esasen,
konveyörden hazneye dökülen atýk, haznenin
dibine eriþtiðinde, muazzam ýsý ile birlikte
oksijensiz ortamda gaz haline gelmiþtir.
Gaz temizleme prosesinden geçirilen bu karýþýmýn
içeriðinde yüksek miktarda enerji bulunmaktadýr
ve sanayide birçok þekilde kullanýmý mümkündür.
Gaz temizle ünitesinden bu iþlem sýrasýnda HCl
ve Sodyum Bisülfit üretilir. Elektrik üretimi için
gaz türbinine gitmeden önce bir etanol
üretecinden geçirilerek, etanol geri kazanýmý
saðlanýr.

Reaktörün üstünden alýnan gaz içinde CO, H2,
su ve N bulunmaktadýr. Ayrýca, gaz içerisinde,
örneðin erime noktasý 1.250 ºCdan daha yüksek
olan, ancak eser miktarda klor (Cl), hidrojen
sülfit (H2S), parçacýklar, karbon dioksit (CO2)
ve metaller bulunmaktadýr. Düþük oksijen oraný
ve yüksek sýcaklýk nedeniyle, gaz içerisinde
furan, dioksin, Nox ve sülfür dioksit oluþamaz.
Reaktörde oluþan gaz, gaz iþleme tesisine
yönlendirilerek soðutulur. Bu iþlem sonrasýnda
gazýn ýsýsý 150 ºC civarýna düþürülür. Bu temiz
gaz bir türbine verilerek elektrik elde edilir.
Plazma Torchun oluþturduðu ýsý ile toprak, cam,
silis v.b. gibi bütün inorganik malzemeler
eritilebilir. Ergimiþ metal ve cam haznenin
altýndan eriyik halinde (yaklaþýk 1650ºC) dýþarý
alýnýr.
Verimli Tasarým
Plazma teknolojisinin kullanýldýðý bir tesisin
iþletme ve bakým maliyetleri düþüktür. Bir plazma
tesisi kurulacaðý yer ve çevresel kaygýlar dikkate
alýnarak tasarlanýr. Modüler olarak imal edilip
nakliyesinin kolay olmasý saðlanýr. Sistemin
modüler yapýsý ve mevcut deponi alanlarýna
veya yakma tesislerine uyarlanmasýný kolaylaþtýrýr.
Plazma tesisi küçük alanlara da kurulabilir.
Ekonomik Geçerlilik
Plazma tesisi benzer büyüklük ve kapasitedeki
standart yakma tesislerine göre yatýrým maliyeti
açýsýndan daha ekonomiktir. Plazma sisteminden
elde edilen elektrik, yakýt, cam cürufu gibi yan
ürünlerin tamamýnýn maddi bir deðeri olduðu
standart yakma tesislerine göre iþletme giderleri
de oldukça düþüktür. Klinik ve tehlikeli atýklar
için bertaraf etme ücretlerinin oldukça yüksek
olduðu dikkate alýnýrsa plazma tesisi yatýrým
giderlerini kýsa bir sürede amorti eder.

PLAZMA GAZLAÞTIRMA ELEMENTLERÝ VE
KARAKTERÝSTÝKLERÝ
Emisyonlar
Plazma gazifikasyon sisteminden oluþan baca
gazý emisyon deðerleri USEPA ve Avrupa Birliði
standartlarýna ve yasalarýna uygundur. Plazma
gazifikasyon sisteminden oluþan baca gazý
emisyon deðerleri, incineratorlerin emisyon
deðerleri ile karþýlaþtýrýldýðýnda oldukça düþüktür.
Plazma gazifikasyon sisteminden oluþan baca
gazý emisyon deðerlerinin sýnýr deðerler altýnda
olmasýnýn nedeni, plazma gazifikasyon ünitesinde
fazla hava ihtiyacýnýn olmamasýdýr.

Sera Gazý (SG) Çevrimi
Plazma sisteminde üretilen sera gazlarý genellikle
kombine çevrim santralinde kullanýlýr ve elektrik
enerjisine dönüþtürülür. Ýki kombine çevrim
sistemli bir ünitede kullanýlmasý çok uygun
olmaktadýr. GHG (Green House Gase) emisyonlarý
dikkate alýndýðýnda çevreyi kirletmemektedir,
çünkü SOX, ve NOX, üretimi ihmal edilebilecek
kadar azdýr. Doðal gazla çalýþan bir enerji
santralindeki emisyonlarla aynýdýr.
Çevresel Etki / Genel
Plazma prosesi yukarýda anlatýlan sebeplerden
ötürü diðer yakma teknolojileri arasýnda en
çevre dostu olanýdýr. Gaz veya buhar türbinine
verilmeden önce sera gazlarýnda bulunan bütün
zararlý kirleticiler yýkanarak uzaklaþtýrýlýr. Bu
nedenle, türbin egzoz gazýnýn temizlenmesine
gerek yoktur. SOX, NOX, cýva, uçucu metaller
ve partiküller dikkate alýndýðýnda plazma tesisinin
emisyonlarý konvansiyonel bir termik santralinin
veya yakma tesisinin emisyonlarýndan daha
azdýr.
Konvansiyonel bir yakma tesisinde, çýkan
sülfürün, külün, yýkayýcý çamurunun, son arýtýmý,
nakliyesi ve nihai depolamasý dikkate alýndýðýnda
iþletme giderlerinin oldukça yüksek olduðu
görülecektir.

PLAZMA SÝSTEMÝN AVANTAJLARI

Geleneksel endüstriyel sistemlerde yanmada
saðlanacak maksimum sürekli sýcaklýk 2000ºCdir.
Bu sistemlerde hava enjeksiyonuna raðmen,
Yakma Teknolojisi
Ön ayrýþtýrma gereklidir.
Bütün atýklar kabul edilmez.
Atýk depolama alan ihtiyacý yüksektir.
Plazma teknolojisi öncesine kadar
kullanýlan en yaygýn teknolojidir.
Çevre üzerinde ciddi zehirleyici etkileri olan dioksin,
furan ve diðer yarý-VOC içeren baca gazlarý ile
aðýr metal de içeren zehirli kül oluþumu devam eder.
Elektrik enerjisi üretilebilir.
Atýk kül ve cüruf çevreye zararlýdýr,
düzenli depolama ile bertaraf edilmesi gereklidir.
Ýþletme ve bakým maliyeti yüksektir.
Bakým süresi uzundur.

atýk gazýn içeriðinde çoðunlukla, külde ise her
zaman yanmamýþ karbon partikülleri kalýr.
Tamamlanmamýþ yanma, toksik ürün emisyonu
anlamýna gelir. Bu yüzden plazma prosesi tercih
edilen bir teknolojidir. Yaklaþýk 5000ºC sýcaklýkta
ve yüksek verim ile çalýþtýðý için gazlaþtýrma
sonucunda tamamlanmamýþ yanma ürünü
kalmaz. Plazma teknolojisinin dezavantajlarý bu
þartlarda yok gibi görünüyor, ama geliþen
teknolojiyle birlikte daha iyi bertaraf sistemleri
geliþtirildikçe bu teknolojinin de eksik taraflarýný
görebileceðiz.
KÝPLASMA
KÝPLASMA, ülkemizde hizmet vermeye hazýrlanan
Endüstriyel Atýk Entegre Bertaraf atýk bertaraf
tesisidir. Kocaeli Gebze V(Kimya) Organize Sanayi
Bölgesi (GEBKÝM), Anelmak Makine ve Elektronik
San. Tic. A.Þ. ve Türkiye Kimya, Petrol, Lastik,
Plastik Sanayi Ýþverenleri Sendikasý (KÝPLAS)
gibi ana ortaklara ek olarak Ambalaj Sanayicileri
Derneði (ASD) ve benzeri kuruluþlarýnda sosyal
sorumluluk yaklaþýmý içinde ortaklýða belli
oranlarda katýlýmýyla Haziran 2007 tarihinde
kurulmuþtur. Kuruluþ hedefi Türkiyenin yaþadýðý
endüstriyel atýk problemini azaltmak ve çaðdaþ
yöntemlerle bertaraf etmektir. Tesiste saatte
6 ton bertaraf kapasitesi ile bir yýlda yaklaþýk
48.000 ton endüstriyel atýðý bertaraf edecektir.
Gebze organize sanayi bölgesi içerisinde 50
dönümlük bir arazi üzerine kurulan bu tesisin
2009 yýlý içerisinde hizmete girmesi bekleniyor.
Plazma Teknolojisi
Ön ayrýþtýrma gerekli deðildir.
Yüksek yoðunluklu nükleer atýklar
hariç bütün atýklar kabul edilir.
Atýk depolama alan ihtiyacý düþüktür.
Bilinen teknolojilerin bileþimidir.
Yaygýnlaþmaktadýr.
Çevre dostu bir sistemdir, yakma iþlemi
olmadýðýndan dioksin, furan ve diðer
yarý-VOC bileþenler üretilmez
Yakma teknolojisine göre verimi yüksek
olduðundan, daha fazla elektrik enerjisi üretilebilir.
Atýk "cam cürufu" çevre dostu
"yeniden deðerlendirilebilir" bir malzemedir,
yol yapýmýnda ve parke taþý yapýmýnda kullanýlýr.
Ýþletme ve bakým maliyetleri düþüktür.
Bakým süresi kýsadýr.

Kaynaklar:
 www.kiplasma.com
 Türkiye, Kimya,Petrol,Lastik,Plastik Sanayi Ýþverenleri Sendikasý (KÝPLAS)
 Plasma gasification burns waste to create energy, Donna Currie, American Recycler
 Plasma Gasification, Power Consulting Engineers, IMTE AG
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