
İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA 
VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 

Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve 
İZAYDAŞ Yakma Tesisi  



TEHLİKELİ ATIK  

• Tehlikeli atıklar; patlayıcı, parlayıcı, kendiliğinden yanmaya müsait, suyla 

temas halinde parlayıcı gazlar çıkaran, oksitleyici, organik , korozif, hava ve 

suyla temasında toksik gaz çıkaran, toksik ve eko-toksik özellikler taşıyan 

atıklardır. Tehlikeli atık çevre ve insan sağlığı üzerinde tehlikeli ve zararlı 

etkilere sahip maddeler olup katı, sıvı, gaz ve çamur halinde olabilirler..  



TEHLİKELİ ATIK  

 

• Tehlikeli atıklar, uygun şekilde bertaraf edilmeyip çevreye bırakılması 

durumunda besin zinciri ve solunum yoluyla insana geri dönebilmektedir. 

Tehlikeli atıkların zararlı etkileri; asitlerin, bazların, ağır metallerin (cıva, 

kadmiyum, çinko, kurşun vb.)  toprağa ve suya karışarak bitki, hayvan ve 

insanların yaşam döngüsüne zarar vermeleridir. Tehlikeli atıklar ekolojik 

dengeyi bozacak etkilere sahip olup global çevre sorunlarına da yol açabilir.  

Sadece bir bölgeyi kirletmekle kalmayıp kirlilik uzak bölgelere ulaşabilir.  

 



Tehlikeli atık bertaraf yöntemleri  

1. TERMAL YÖNTEMLERLE BERTARAF ETME  

  YAKMA 

  GAZİFİKASYON  

  PROLİZ 

  KONVANSİYONEL GAZLAŞTIRMA  

  PLAZMA  

 

2. DEPOLAMA  

İZAYDAŞ 



YAKMA 

• YAKMA : 
• Yanma , kimyasal bir bileşiğin oksijen atomu ile reaksiyona girmesi sonucunda 

gerçekleşir. 

• CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 

• CxHy  + a(O2+3,76 N2) →    bCO2 +cH2O +dN2 

 

• Yanma olayları sonucunda ısı ortaya çıkar. 

• Yukarıdaki eşitlik tam yanmadır. Gerçek yanma reaksiyonlarında ise ortamın basıncı 
sıcaklığı, havanın az ve fazla olması yanmayı etkiler. Tam yanma gerçekleşmediğinde 
yanma ürünlerinde CO ve yanmamış hidrokarbonlar bulunur. Hava miktarının teorik 
havanın üzerinde olması durumunda yanma ürünlerinde O2 bulunur.  

 

İZAYDAŞ 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Oksijen
http://tr.wikipedia.org/wiki/Atom
http://tr.wikipedia.org/wiki/Reaksiyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Is%C4%B1


YAKMA 

İZAYDAŞ 



YAKMA 

   Atık yakma ; atığın oksijen varlığında 850 C üzerinde ısı uygulanması sonrası , atığın kül curuf 
ve yanma gazlarına dönüşmesi prosesidir.  

• Atığın yanma işleminde çok karmaşık kimyasal reaksiyonlar bir arada gerçekleşir.  

• Atık bünyesinde C, N,H2 nin yanında CI, F, I , Br gibi halojenler, Ca, K, P, Sülfür ve ağır 
metallerin tepkimeye girmesi sonucu çok farklı yanma ürünleri ortaya çıkar.  

• Atık yakma tesisleri bu yanma işleminin kontrollü olarak yapıldığı proseslerdir.  

• Yakma tesisleri  %20-25 verimde enerji geri kazanımı da sağlarlar . 

 

İZAYDAŞ 



YAKMA 

İZAYDAŞ 



YAKMA 

İZAYDAŞ 



YAKMA 

İZAYDAŞ 



YAKMA 

İZAYDAŞ 

Günümüzün yakma prosesleri  oldukça gelişmiştir.  



GAZİFİKASYON  

 

• Gazifikasyon yüksek sıcaklıkta ve oksijenli ortamda organik atıklardan sentetik gaz 
üretilmesi prosesidir. Gazifikasyon sonucu üretilen sentetik gazın büyük bir bölümü 
hidrojen (H2)ve karbon monoksit (CO), kalan  kısmı ise metan (CH4), karbondioksit (CO2) 
ve diğer gazlardan oluşmaktadır.Termal gazifikasyon; piroliz, konvansiyonel gazifikasyon ve 
plazma gazifikasyon prosesleri olarak uygulanmaktadır. 

 

İZAYDAŞ 



Gazlaştırma  

 

İZAYDAŞ 



PROLİZ 

• Organik maddelerin tamamen oksijensiz ortamda 400-1000 C  sıcaklıklarda bozunmasıdır. 
Piroliz'de ürün olarak gaz bileşenleri,uçucu yoğuşabilir maddeler, karbon kömürü ve kül 
açığa çıkar.  

 

 Piroliz yönteminin en önemli avantajı düşük oksijen ihtiyacıdır. Bu şekilde tesis daha küçük 
boyutlandırılabilirken aynı zamanda işletme esnasında daha az yakıta ihtiyaç duyulur. 

  

• Oluşan karbon kömürü araba lastiği üretiminde kullanılabilmekte ve ayrıca atık su ve gaz 
arıtımında kullanılan aktif karbon üretiminde kullanılabilmektedir. Oluşan kül ise inşaat 
malzemesi olarak kullanılabilir ya da düzenli depolamaya gönderilebilir .  

İZAYDAŞ 



Proliz 

İZAYDAŞ 



Plazma Gazifikasyon 

İZAYDAŞ 



      TEHLİKELİ ATIK YAKMA & ENERJİ ÜRETİM TESİSİ 



Yakma Tesisi Dizayn Parametreleri 

 

Yakma 
Kapasitesi 

5400 kg/saat 

Isıl Değer 85 Gj/saat 

Elektrik 
Üretimi 

5,2  MW 



İZAYDAŞ 



İZAYDAŞ 



• Atık kabulü ve yönetimi çerçevesinde tesise kabul edilen atıklar; tartılarak 
kaydedilmekte, numuneleri alınmakta ve analizleri yapılarak ilgili ara depolama 

alanlarına sevk edilmektedir. 

 



Tesis Ana Bölümleri 
 



ARA DEPOLAMA ALANLARI 



YAKMA TESİSİ-BUNKER ALANI 

Bunker alanına alınan atıklar, burada ön hazırlık işlemleri tamamlandıktan 
sonra,  kreyn vasıtası ile yakma fırınına beslenir. 



YAKMA TESİSİ - TEHLİKELİ SIVI ATIKLAR 

 

Tanker içerisinde gelen sıvı özellikteki tehlikeli atıklardan da, atık kabul 
numunesi alınır ve analizleri sonucu yakma tesisinin ilgili stok alanlarına 

boşaltılır. 



YAKMA TESİSİ-TANK SAHASI 

Tanker içerisinde dökme olarak veya varil, konteyner gibi ambalajlarda gelen sıvı 
atıklar, analizleri sonucuna göre ısıtmalı ve karıştırıcılı tanklara alınarak buradan 

yakma fırınına verilir. 



YAKMA TESİSİ – MENÜ HAZIRLAMA ALANI 

Katı ve toz özellikte olup da diğer atıklar ile karıştırıldığında reaksiyon veren, 
kirlilik parametreleri yüksek olan atıklar, ambalajları ile birlikte yakılarak bertaraf 

edilmektedir. 



Tesis Ana Bölümleri 
 



Laboratuvar tarafından hazırlanan günlük yakma menüleri doğrultusunda, döner fırında 950 oC 
– 1200 oC  sıcaklık aralığında ve ortalama 90 – 120 dakika kalış süresinde yakılmaktadır. 

Döner Fırın 



Döner Fırın Yanmadan Görünüm 

İZAYDAŞ 



 

İZAYDAŞ 



Fıçı Besleme 

İZAYDAŞ 



SON YAKMA 

• Döner fırındaki yakma sonucu 
oluşan gazlar ise son yakma 
odasında ise 1050 oC – 1250 
oC sıcaklık aralığında ve min. 
2,5 saniye kalış süresinde 
yakılmaktadır. 



Tesis Ana Bölümleri 
 



BUHAR ÜRETİM SİSTEMİ 

• Son yakma odasından gelen 1050 oC – 
1250 oC deki atık gaz, soğutma amacıyla 
2500 m2 ısıtma yüzeyli atık ısı kazanına 
girmekte ve 180 oC – 200 oC ‘ de 
çıkmaktadır. Atık ısı kazanında 350 oC 
sıcaklık ve 40 bar basınçta, max. 27,1 
ton/saat buhar üretilmektedir. 

 



ENERJİ ÜRETİM SİSTEMİ 

• Üretilen buhar Türbin-Jeneratör 
Ünitesi’ne gönderilerek max. 5,2 
MW elektrik üretilmektedir. 

• Üretilen elektrik enerjisi ile tesis 
ihtiyacı karşılandıktan sonra kalan 
kısım ulusal sisteme satılmaktadır. 



Tesis Ana Bölümleri 
 



Atık Gaz Arıtımı – Elektrostatik Filtre 

 
• Atık ısı kazanı çıkışında sıcaklığı 

180 oC – 200 oC ‘ ye düşen ve 
içindeki büyük toz partiküllerini 
bırakan atık gaz, elektrostatik 
filtreden geçirilerek etkin bir toz 
ayrım işlemine tabi tutulmaktadır   



Atık Gaz Arıtımı – Venturi Yıkayıcısı 

 
• Elektrostatik filtreden çıkan gaz, venturi yıkayıcısında su ile yıkanarak bünyesindeki 

halojen bileşikler HCI,HF,  ve ağır metaller tutulur. Gerekli görülmesi durumunda yıkama 
suyuna kireç çözeltisi eklenir. 



Atık Gaz Arıtımı - Kireç Püskürtmeli Yıkayıcı 

 
• Daha sonra damlacık tutuculardan geçirilen atık gaz; nötralizasyon, oksidasyon ve 

absorbsiyon bölümlerinden oluşan kireç püskürtmeli yıkayıcıda kireç sütü çözeltisi ile 
yıkanarak, SO2 ile arta kalan halojen bileşikleri ve ağır metallerden arındırılmaktadır 



Atık Gaz Arıtımı - Dioksin- Furan Kontrol Ünitesi  

 
• Buradan çıkan gaz, 

Dioksin-Dibenzo Furan 
Kontrol Ünitesi’nden 
geçirilmektedir. 

• Fiziksel ve kimyasal 
olarak temizlenen  
50 oC – 58 oC 
sıcaklığındaki gaz, emme 
fanı aracılığı ile tesis 
bacasından atmosfere 
verilmektedir. 



Emisyon Ölçümü 

 

• Baca gazı emisyonları anlık 
yapılmaktadır.  

• 6 aylık periyotlarda bacadan ve 
atık sudan alınan numunelerde 
Dioksin-Furan  ve ağır metal 
ölçümleri yaptırılmaktadır.  

CO  

CO2 

NOx 

SO2 

HCI 

HF 

TOC 

Toz 

O2 

 



Tesis Ana Bölümleri 
 



KÜL - CÜRUF TOPLAMA SİSTEMİ 

Döner fırında yakma sonucu oluşan cüruf, döner fırın ile son yakma odasının birleşim yeri 
altından ıslak cüruf konveyörlerine alınır ve yapılan analiz sonucuna göre depolama 

alanlarında depolanarak bertaraf edilir. 



KÜL  - CÜRUF TOPLAMA SİSTEMİ 

Islak Cüruf Konveyörü  

• Atık ısı kazanının buharlaştırıcı bölümünden alınan küller, ıslak kül konveyöründe 
toplanır; analiz sonuçlarına göre düzenli depolama alanlarının ilgili lotunda 
depolanarak bertaraf edilir. Atık ısı kazanının kızdırıcı ve ekonomizer bölümlerinden 
alınan uçucu küller, kül silosunda depolanır.  



KÜL  ve CÜRUF TOPLAMA SİSTEMİ 

• Uçucu küller, içerdikleri ağır metallerin çözünmeyen bileşiklere dönüştürülmesi için, ön 
işlemden geçirilmek üzere Fiziksel-Kimyasal Arıtım Ünitesi’ ne gönderilir. Uygulanan ön 
işlem sonucunda depolama kriterlerini sağlayan uçucu küller, filtre pres keki formuna 
getirilerek depolama alanlarının ilgili lotunda depolanarak bertaraf edilir. 



Tesis Ana Bölümleri 
 



ATIK SU ARITIM SİSTEMİ 

• Kirlilik yükü içeren yıkama çözeltisi Fiziksel – Kimyasal Arıtım Ünitesi’ne 
gönderilmektedir. Arıtılan atık su tesis diğer evsel atık sularla birleşerek 
, kolektör hattı aracılığı ile Endüstriyel ve Evsel Atık Su Arıtma Tesisi’ne 
gönderilmektedir. FK tesisi filtre presten çıkan çamur keki, düzenli 
depolama alanlarında depolanarak bertaraf edilmektedir. 

 


