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01_ PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ 
Potansiyel olarak enfekte olmuş hastane artığını imha 
için hangi çözümün seçimi tercih edilir? 
Yakma değil. 
Tehlikeli atmosfer emisyonları endişesiyle doğru veya 
yanlış biçimde yakma fırınları artan oranda 
kamuoyunun itirazıyla karşılaşmaktadır ve uygun bir 
çözüm oluşturmamaktadır.  Ayrıca en son mevzuat 
oldukça karmaşık ve maliyetli tesisler gerektirmektedir.   
Sterilizasyon ise şüphesiz daha iyi bir çözümdür.  
Ancak arıtmadan elde edilen ürünün kullanılabilmesi 
gerekir.   
Size minimum çevre etkisi ve sürekli sterilizasyon 
garantisiyle birlikte, yararlı bir ürün ve tasarruf elde 
edebilmenizi sağlayacak olan Converter çözümünü 
öneriyoruz. 

01_ PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ 



 
  



 
  

02_ AVANTAJLAR 



 
  

Bir Otoklav DEĞİLDİR.  
Bir yakma fırını DEĞİLDİR.  
Basınç altında ÇALIŞMAZ 
Nitelikli personel GEREKTİRMEZ  
Alev KULLANMAZ 
Çevre etkisi YOKTUR  

…ve bunların tümünü en sıkı standart  

ve mevzuata tam uygunluk içinde sağlar 



 
  

03_ SORUN 



 
  

HASTANE ATIĞININ BİLEŞİMİ  
Keskin ve kesici nesneler, şırıngalar, iğneler, tek kullanımlık bisturiler, test 
tüpleri, kanüller, kateterler, selüloz ve sentetik malzemeler, sargılar, 
bandajlar, tampolnlar, çeşitli nitelikte bezler, sıhhi havlular, kağıt, plastik 
filmler, diyaliz maltzemeleri, bağlantı boruları bulunan plakalar, filtreler, 
kutular, torbalar, şişeler, kaplar, cerrahi atık, enfeksiyonlu hastalık 
servislerinin atıkları ve gıda atıkları.  
 
HASTANE ATIKLARINDA BAKTERİYEL KİRLENME DÜZEYİ  
Mevcut malzemelerde oluşan mikrop çoğalması ve mikrobiyoloji 
laboratuvarlarının laboratuvar kültürlerinin muhtemel varlığı nedeniyle 
bakteriyel kirlenme düzeyi 1012 c.f.u. (bir trilyon mikroorganizma)’ya kadar 
çıkabilir. 
Bu ise yeni malzemeler veya daha sonra tıbbi amaçlı kullanım öncesinde 
sterilizasyona tabi tutulacak iyice temizlenmiş malzemeler için hastane 
ortamlarında normal kabul edilen  – yaklaşık 102 - 103 c.f.u.– kirlenme 
düzeyinden aşırı derecede yüksektir. 
 



 
  

HASTANE ATIĞININ 

ORTALAMA BİLEŞİMİ 

Cerrahi 

atık % 2 

Yakılamayan 
materyaller: 
Cam, şırıngalar, 
iğneler, bisturiler 

% 18 



 
  

Kuru selüloz 
Kağıt, torbalar, 
paketler 
% 45 

Silikon plastik 
% 1 

Islak selüloz: 
Sıhhi havlular, sargılar 
 % 18 

Poliolefinik plastikler: 
Borular, kutular, kumaşlar, 
maskeler, tek kullanımlık 

önlükler % 16 



 
  

POTANSİYEL OLARAK ENFEKTE 
KATI HASTANE ATIK ARITMASINDA 
STERİLİZASYON VE 
DEZENFEKSİYONUN FARKLARI 



 
  

DEZENFEKSİYON 
Patojenik mikroorganizmalarca bakteriyel kirlenmenin azaltılması.  
Atıkta mevcut bakteri miktarı ve türünü belirlemek uygulamada neredeyse 
imkansızdır, bu bakımdan dezenfeksiyon bakteri sayımı bakımından belirsiz bir 
azaltma sağlayan bir işlemdir.  
STERİLİZASYON 
Arıtılacak bir parti atıkta bulunabilecek tüm yaşayan mikroorganizmaların, yaşayabilir 
bir mikroorganizma bulma olasılığını (SAL – sterillik güvence düzeyi) bir milyon 
arıtmada 1 veya daha aza (10-6) indirgeyecek şekilde elimine edilmesidir. 
 
Sterilizasyon işlemleri en kötü olası koşullarda öngörülebilecek maksimum biyolojik 
kirlenme düzeyinden yola çıkarak 10-6 SAL garanti edilemeyeceği iş koşullarında 
gerçekleştiriliyorsa arıtma sonucu basit dezenfeksiyonla eşit kabul edilebilir 



 
  

GİDERİLMESİ GEREKEN BAKTERİYEL 
KİRLENME 

1012 

c.f.u.= 
Hastane atığındaki 
biyolojik kirlenme  

10-6 

= 
Yaşayabilir bir 
mikroorganizmanın 
varlığı için izin 
verilen olasılık  

1018 

= 
minimum indirgeme 

faktörü 

Hastane artığında, mevcut materyallerde oluşan bakteri çoğalması ve 
mikrobiyoloji laboratuvarlarından laboratuvar kültürleri ve biyolojik türlerin 
muhtemel varlığı nedeniyle giderilmesi gereken bakteriyel kirlenme 
düzeyi yaklaşık 1012 birime eşittir, bu ise yeni malzemeler veya daha 
sonra tıbbi amaçlı kullanım öncesinde sterilizasyona tabi tutulacak iyice 
temizlenmiş malzemeler için hastane ortamlarında normal kabul edilen  – 
yaklaşık 102 - 103 c.f.u.– kirlenme düzeyinden oldukça yüksektir.  
 
Tıbbi kullanıma yönelik materyalleri arıtmak için kullanılan sterilizasyon 
cihazından normalde istenen indirgeme faktörü 108 , yani 8 logaritmadır, 
bu 102 birim kirlenmeden yola çıkarak 106 olasılık elde etmek için 
gereklidir.  
Bu durumlarda yaklaşık yirmi dakika 121 °C (1-2 bar)’da doymuş buhar 
arıtması (otoklav) yeterlidir, bu sıcaklıkta yaklaşık iki dakika (D-değeri) 
içinde çoğu ısıya dirençli ortam mikroorganizmaları yok edilmektedir.  
Hastane atığı tamamen farklı bir konudur: 
a) Yok olma süresi normal ortam mikroorganizmaları için gereken iki 
dakikalık sürenin içinde bulunmayabilir 
b) 1012 c.f.u. kirlenmeden yola çıkarak 10-6 olasılığa ulaşmak için gerekli 
indirgeme faktörü 1018 (18 logaritma)’dır. 
Bu nedenle potansiyel olarak enfekte atıklarla çalışırken mevcut kirlenme 
düzey ve türünden bağımsız olarak, basit dezenfeksiyondan çok sterilliği 
sağlamak için yeterli güvence elde etmek amacıyla daha güçlü önlemler 
alınmalıdır. 



 
  

121 °C’de yok olma süresi 4 dakika olan 1020 birim mikrop popülasyonu durumunda 121 °C’de otoklav 
sterilizasyonunu değerlendirdiğimizde yalnızca gerçek sterilizasyon süreci için ihtiyaç duyulan süre 4 x 
20 = 80 dakika olacaktır, buna doldurma, vakum aşaması, nihai soğutma, boşaltma vs eklediğimizde bir 
işletim döngüsü için 2 saatin üzerinde bir süre gerekecektir.  
Buna karşın Converter®  makineler yarım saatten kısa bir sürede olabilecek her kirlenme 
düzeyinde her tür mikroorganizmanın tam olarak yok edilmesini garanti edebilir.   
Converter makineleri özellikle hastane atığı için tasarlanmış olup şu ilkelere dayalıdır:   
_ Kütlenin her noktasında süreci kontrol amacıyla materyalin çok ince ön kırımı ve sürekli karıştırılması. 
_ Arıtmaya götürülen materyalin mevcut sıcaklığının gerçek zamanlı ölçümünü sağlayan, bir infrared 
sıcaklık izleme sistemi.  
_ Otoklavlarla sağlanabilecek olandan önemli oranda yüksek bir sıcaklık.  
Bu olgu bir üssel yasaya tabidir, arıtma sıcaklığında her 10 derece artışta D değeri, yani yok olma 
süresi, onda bir oranında azalmaktadır, bu durumda Converter döngüsünün sağladığı 150 °C sıcaklıkta 
20 logaritmanın üzerinde bir indirgemeyi sağlamak için gerekli süre sadece birkaç saniyeye 
düşürülmektedir.  
Bu ise kısa işletim sürelerinde yüksek indirgeme faktörü sağlanmasını mümkün kılar.  
Aynı indirgeme faktörlerini sağlamak için otoklavlar veya benzer başka sistemlerin ya çok yüksek 
basınçları kullanması gerekecek ve bu güvenlik sorunlarına yol açacaktır, veya çok uzun döngü süreleri 
bulunacak ve bu düşük verime yol açacaktır.   
Genel olarak konuşursak enjekte veya mikrodalga üretilen buhar kullanan otoklav sistemleri maksimum 
8 logaritma maksimum indirgeme faktörünü garanti edebilir.   



 
  



 
  

KONVERTÖR® 
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01_ KULLANIM AMACI 



 
  

Konvertör üniteleri; patojenik mikroorganizmaların 
var olma ihtimali nedeniyle insan ve hayvanlar için 
tehlikeli olan potansiyel olarak enfekte hastane 
atıklarının işlenmesi ve sterilize edilmesi için 
tasarlanmıştır. İşlem otomatik olarak gerçekleşir ve 
oldukça basittir 



 
  

02_ ÇALIŞMA PRENSİBİ 
 

Hastane atıklarının işlenmesi şu adımları içerir: 
 

a) Friksiyon nedeniyle ısısının artırılması etkisi yaratan enfekte atıkların ezilmesi 
b) Nemin buharlaştırılması 
c) Sterilizasyon, doygun buhar üretilmesi ve su enjeksiyonuyla 150 derecede 

gerçekleştirilir 
d) Katı malzemenin soğutulması ve tahliye 

 
Konvertör, ön işleme gerek duymaksızın kirli atıkları doğrudan hastane 

departmanlarından alır. 



 

Alınan malzeme, yaklaşık 2-3 
mm tane büyüklüğüyle kuru ve 
taneli formdadır. 
 

 

% 100  

Sterildir 



 

03_ SÜREÇ AKIŞ DİYAGRAMI 

SU 

ATIK 

IR OKUYUCU 

BUHAR 

BUHARLA STERİL 
EDİLMİŞ ÜRÜNLER 



 

Konvertör makineleri, katı 
hastane atıklarını doygun 
buharla yüksek ısılarda (150 
derece) işlemek için 
tasarlanmıştır. Bu makineler; 
basınçlı sistemler 
kullanılmaksızın gerekli nem 
koşullarını ve sterilizasyon ısısını 
sağlamayı mümkün kılan özel bir 
çalışma prensibine dayanır. 

TEMİZ HAVA 

TEMİZLEME SUYU 
(opsiyonel geri dönüşüm 
tesisi) 

FİLTRELER 



 

04_ SÜREÇ_TANIMI 

Resim 1’de gösterildiği üzere Konvertör makinesi, bir hava filtre 
sisteminden ve buhar emme sütununa bağlanan dahili rotorlu bir 
hücreden oluşur. Sistemin tamamı; egzoz gazlarının çevreye verildiği 
noktadan hemen önce yerleştirilmiş bir aspiratör vasıtasıyla hafif bir 
vakum altında tutulur.  
Bu oldukça önemlidir. Zira iyi kapatılmamış bir sistem söz konusu olduğunda 
en kötü ihtimalle dışarıdan sistem içerisine hava sızabilir. 
Öte yandan basınçlı sistemlerde ise iyi kapatılmamış bir sistem; çevreye 
tehlikeli aerosollerin sızmasına sebep olabilir ve bu da personel için biyolojik 
bulaşma tehlikesiyle sonuçlanır. 
Döngü, atıkları içeren kutuların önceden manipülasyon olmaksızın hücreye 
yüklendiği ilk aşamayla başlar. 
Kutular yüklendikten sonra hücre kapanır ve hücrenin alt kısmında yer alan 
güçlü ve sağlam rotor dönmeye başlar. 



 

Atık hızlı bir biçimde doğranır ve malzemenin kendisiyle friksiyon yoluyla rotor 
tarafından üretilen enerji sayesinde kütle programlanan 150 derecelik ısıya gelene 
dek ısıtılır. 
Bu noktada kontrollü su enjeksiyonu gerçekleşir. Sıcak malzemeyle temas etmesi 
üzerine basınç gereksinimi olmaksızın ‘nemli ısı sterilizasyonu’ olarak bilinen etkiyi 
yaratır. 
İnfrared bir okuyucu; malzemenin ısısının sürekli olarak ve gerçek zamanlı 
izlenmesini sağlar. 
Döngü sonunda kütle vakum uygulanması ve ilave su enjeksiyonuyla yaklaşık 40 
dereceye soğutulur. Böylelikle alınan materyal kuru ve soğuktur. Hücrenin alt 
kısmında yer alan bir vananın açılmasıyla merkezkaç kuvveti sayesinde materyal 
otomatik olarak tahliye edilir. İşlem esnasında buharlaşan su bir yoğunlaştırma 
sisteminden geçer ve tankta saklanır veya kanalizasyon sistemine tahliye edilir. 
Kondenseri soğutmak için kullanılan su; kanalizasyon sistemine boşaltılır veya 
opsiyonel bir soğutma sistemi aracılığıyla devir daim etmesi sağlanır. 
 



 

05_ SÜREÇ_ISI/SÜRE DİYAGRAMI 

Sterilizasyon, çok yüksek sıcaklıklarda malzemenin suyla temas 
ettirilmesini içeren ‘nemli ısı’ yöntemi olarak bilinen yöntem 
kullanılarak gerçekleştirilir. Süre, ısı ve nemin kombinasyonu; 
mikroorganizma proteinlerini parçalayarak ölümleriyle sonuçlanan 
kimyasal bir reaksiyon yaratır. 
121 derecelik referans ısıda gerekli olan süre (değer, 250 oF’de ilk 
zamanlarda ABD’de yapılan çalışmalar baz alınarak türetilmiştir), o 
ısıda örnek seyreltme süresini (D değeri) gerekli azaltma 
katsayısıyla çarparak hesaplanabilir. 
 
121 derecede 4 dakikalık D değerini dikkate aldığımızda, 20 
logaritma azaltım sağlamak amacıyla sterilizasyon aşaması için 
gereken süre 4 x 20 = 80 dakikadır. Gereken süre, ısının ters üstel 
fonksiyonudur. 
121 derecede gerekli olan süreyi bildiğimize göre aşağıdaki iyi 
bilinen formülü kullanarak t ısısında gerekli olan süreyi 
hesaplayabiliriz: 
t = t121 /10 (T-121)/10 

 



 

Resim 2’de de görüldüğü üzere, 
ısının 121 dereceden 150 
dereceye yükseltilmesi ve 
formülün uygulanmasıyla süre 80 
dakikadan 0.1 dakikaya yani 
yalnızca 6 saniyeye düşer. 



 
  

06_ SÜREÇ_DÖNGÜ DİYAGRAMI 

Malzemenin yüklendiği n.1 aşamasından sonra kapak kapanır ve rotor 
dönmeye başlar. 
n.2 aşamasında malzeme iyice ezilir ve 100 derece ısıya getirilir. 
n.3 aşamasında ısı, tüm nem buharlaşma yoluyla atıktan uzaklaştırılana 
kadar sabit tutulur. 
n.4 aşamasında malzeme 150 dereceye programlanmış ısıya ulaşılana dek 
ısıtılır. 
n.5 aşaması sterilizasyon aşamasıdır, burada su enjekte edilir ve 
malzemeyle temas ettiğinde buharlaşır. 
Enjeksiyon, suyun buharlaşması nedeniyle emilen ısıyla rotorun ürettiği ısıyı 
dengeleyecek şekilde gerçekleşir. Sonuç olarak ısı, programlanan 3 
dakikalık süre boyunca sabit kalır. 
n.6 aşamasında daha fazla su enjekte edilir, bu da ısının düşmesine sebep 
olur. 
Vakum uygulanması; ısıyı 35 derece civarına düşürür. 
n.7 aşamasında sterilize malzeme döngü sonunda tahliye edilir. Döngünün 
tüm aşamaları tamamen otomatik bir şekilde gerçekleşir. 
1_yükleme 
2_ezme 
3_dehidrasyon 
4_ısıtma 
5_sterilizasyon 
6_soğutma 

7_tahliye 



 
  

Resim 3 Döngünün 
aşamaları 



 

07- SON MALZEMENİN 

ÖZELLİKLERİ 



 

_ %100 steril 
_Kuru 
_Kokusuz 
_İnce ezme işlemi 
_Yüksek ısıl güç 
- Tüm bakteriyel kirlilik seviyesinde sterilizasyon sağlanabilir 
- Atığı yüksek nem içeriğiyle işleme tabi tutma imkanı 
- Hacimde ortalama %70 azaltım 
- Ağırlıkta ortalama %30 azaltım, atıkta bulunan neme eşit 
- Ürün kuru ve sağlamdır, keskin veya sivri parça veya kısımları 
yoktur ve taşıması kolaydır, ortak atık çantalarına konabilir ve ortak atık 
gibi muamele görebilir 
- Ürün atıldır ve herhangi bir risk olmaksızın tutulabilir. 
_-%30 ağırlık 
_-%70 hacim 



 

İşlem esnasında atık sterilize edilir ve fiziksel olarak dönüştürülür. 
Son malzemenin özellikleri şunlardır: 
- Aynı renk ve görünüm 
- Tanınabilir parçalar olmaz 
- Suyu tamamen alınmıştır 
- Hiç koku yoktur veya rahatsız edici olmayan hafif bir koku vardır 
- Hacim azalmıştır (ilk atığın hacminin yaklaşık %30’u) 
- Ağırlık azalmıştır (ilk atığın ağırlığının yaklaşık %70’i) 
Elde edilen malzeme, suyu alınmış yaklaşık 3 mm büyüklüğünde 
tanecikler formundadır. 
 
İşlem gören malzemenin keskin veya kesici kenarları yoktur, çünkü cam 
ince bir şekilde toz haline getirilmiştir ve keskin metal objeler diğer 
taneciklerle aynı boyuta küçültülür, ayrıca kenarlar rotorun çalışması 
sayesinde yuvarlaklaştırılır. 

07- SON MALZEMENİN 

ÖZELLİKLERİ 



 

Bu yeni malzeme, görünüm açısından ilk atığa benzemez, veya ilk atığın orijinal 
duyusal özelliklerini içermez: 
 
Tüm uygulama amaçları için güvenli ve sağlamdır. 
 
Tanecikler, işlem görecek atıkta bulunan su miktarı ne olursa olsun kurudur (atıkta 
bulunan nem genelde ağırlığın %30’udur). Bunun anlamı, hacimde %70 ve ağırlıkta 
ise %30 azalma demektir (ortalama değerler). 
Kuru ve keskin ve sivri kısımları bulunmayan, Konvertör işlemiyle elde edilen taneler, 
imha için ekonomik plastik torbalara konabilir ve evsel atık gibi imha edilebilir. 
 



 

Konvertör sterilizasyon işleminden 
sonra elde edilen ürün yeniden 

kullanıma uygundur. 

İŞLEM GÖRMÜŞ ATIKLARIN 

İMHASI VE KULLANILMASI 



 

Otoklav işlemleme süreci; kişinin ne yapacağını bilmediği ve sert 
konteynerlere konması gereken malzemelerle sonuçlanır çünkü damlama 
yapar ve cam kırıklarıyla keskin ve sivri objeler içerir. 
Tek seçenek; malzemeyi yakma fırınına göndermek veya izin verildiği 
yerlerde toprağa gömmektir. 
Buna karşın Konvertör işleminden çıkan ürün, Atıktan türetilen yakıtlar (RDF) 
üreten veya kullanan tesislere verilebilir çünkü malzeme kurudur ve ısıl gücü 
yaklaşık 6000-7000kcal/kg’dır, bunun %70’i ham petroldür. 
Son ürün normal ve kentsel bir katı atık gibi imha edilebilir. 



  

Converter® makineleri, İtalya 
kanununca gerekli görülen 
şekilde  

 “UNI 10384 1A –
Sterilizasyon Sistemleri ve 
İşlemleri”standardına 
uymaktadır. 

09_ PATENTLER VE 
SERTİFİKASYONLAR 



 

Diğer sistemlerden farklı olarak 
Converter®, EP0710125 nolu Avrupa 
patentinde, TO93A000547 nolu İtalya 
patentinden kaynaklanan konular ve 
kapsamları ele alan diğer uluslararası 
patentlerde ve WO 95/03072 nolu 
uluslararası patentte belirtilen şekilde 
vakum basıncı altında çalışır. Bu 
patentlere uygun şekilde yapılan cihazlar, 
1995 yılından beri kullanımdadır.  
 



  

Converter® otoklav veya yakma fırını temeline 
dayanan sistemlere kıyasla daha önce düşük 
çalışma maliyetleri kısmında belirtilen 
sonuçlara ulaşılmasını sağlayan patentli bir 
teknoloji uygular ve ayıca ambalaj, taşıma ve 
imha maliyetleri açısından tasarruf sağlar 

10_ MALİYETLER 



 

Sıfır Maliyet 
Converter®  makinesinin doğrudan hastaneye 
kurulması durumunda tehlikeli atığın taşınmasına 
yönelik  
Sıfır Maliyet 
Nihai malzemenin enerji kazanımı için kullanılması 
durumunda imhasına ilişkin  
 
Sıfır Maliyet ve minimum taşıma maliyetleri  
 
Elde edilen kurutulmuş maddenin normal kentsel 
atık olarak imhasına ilişkin Minimum Maliyetler 



   

11_ İSTEĞE BAĞLI 

SU GERİDÖNÜŞÜMÜ  
Sistem  
Şebeke suyunun tüketimini azaltmak için 
soğutma kulesi ve ilgili aksamları içeren 
opsiyonel bir sistem sağlanabilir 



 

Arıtılan kg başına  su 
tüketiminin 18 
litreden 0.3 
litreye 
düşürülmesi 



   

12 CONVERTER® ‘İN AVANTAJLARI 

Diğer teknolojilerle kıyaslandığında, Converter® ünitelerinin 
avantajları şunlardır: 

 
- Yalnızca dezenfeksiyon değil aynı zamanda sterilizasyon özelliği. 
- Herhangi bir bakteri kontaminasyonu seviyesinden başlayan 

sterilizasyon.  
- Nihai atık hacminde ortalama %70 azalma.  
- Atığın nem içeriğine eşit olacak şekilde ağırlıkta ortalama %30 azalma; 

bu durum, arıtılan malzemenin bir sonraki imhasında tasarruf anlamına 
gelir.  

- İşlem, kirlenmeye neden olan herhangi bir sıvı açığa çıkarmaz.  
- _Bu işlem, duman veya koku açığa çıkarmaz.  
- Nihai sonuç, zamanla stabil olan, artık mayalanabilme özelliği 

bulunmayan, nahoş kokulardan ari, uzun süre saklamaya uygun ve 
herhangi bir sızıntı riski olmadan taşınabilen kuru bir üründür.  



 

_Arıtılan malzeme, keskin ve sivri uçlu nesnelerden aridir ve risk olmadan kullanılabilir; 
özel veya su geçirmez konteynerlerde paketlenmesi gerekmez.  
_Ürün tamamen durağan olup kolayca imha edilebilir ve ayrıca enerji üretimine uygunluk 
niteliği veren yüksek  bir ısı gücüne sahiptir. . 
_Vakum sistemi: çevreye buhar veya aerosol bırakma riski yoktur 
_İşlemenin dışarıda olmaması: sterilizasyon bölmesi. 
_Maksimum emniyet düzeyi: bozulması durumunda basit ve emniyetli acil durum 
prosedürü.  
_Bakımı ve tamiri genel işçiler tarafından yapılabilir (basınçlı parçalar, mikrodalga 
jeneratörü değil)  
_İnşa işi gerektirmez (çukur, temel vb.)  
_Ünite hızlı bir şekilde kurulup hareket ettirilebilir.  
_Elektromanyetik uyumluluk açısından hiçbir sorun teşkil etmez. 
 



  



 

FARKLI SİSTEMLERİN STERİLİZASYON 
KAPASİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 
KARŞILAŞTIRILMASI 
01_GİRİŞ        sayfa 48 
02_YAKMA        sayfa 50 
03_OTOKLAV       sayfa 52 
04_MİKRODALGALAR      sayfa 54 
05_KİMYASAL STERİLİZASYON     sayfa 56 
06_DİĞER SİSTEMLER      sayfa 58 
07_CONVERTER® İŞLEMİ      sayfa 60 

08_KISA KARŞILAŞTIRMA      sayfa 62 



  

Bakteri sayımını azaltma faktörü, farklı sistemleri 
karşılaştırmada önemli bir faktördür. 
Aslında 
daha yüksek oranda bakteri sayımını azaltma, her zaman 
sterilizasyon sağlayan daha mükemmel bir güvenceye karşılık 
gelir.  
Duruma göre atıkta mevcut olan ilk bateri popülasyonunu 
belirlemenin pratik olarak imkansız olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, yüksek azalma faktörünü sağlayan bir 
sistemin seçilmesi hayati önem taşır.  
 

01_ GİRİŞ 



 

ARITILAN ÜRÜNÜN NİHAİ ÖZELLİKLERİ  
Piyasada mevcut olan çeşitli sistemler, yalnızca sterilizasyon 
kapasiteleri açısından değil aynı zamanda arıtılan atığın nihai 
özellikleri açısından da farklılık göstermektedir:  
_operatör güvenliği  
_çevresel etki 
_taşıma (yöntemleri ve maliyetleri). 
İncelenen çeşitli sistemlerde arıtılan ürünün nihai şekli, aşağıda 
yer alan kategorilerden birinde sınıflandırılabilir: 

Kategori 1_ keskin ve sivri uçlu nesneler olmadan 
iyice ezilmiş veya toz haline getirilmiş olarak kuru 
halde  

Kategori 2_ keskin ve sivri uçlu nesneleri içerecek 
şekilde kabaca ezilmiş olarak nemli halde.   
“Kuru” ifadesi, %5’e eşit veya bu orandan az olan 
artık nemi ifade eder.  
Arıtılan atığın ağırlığında dikkate değer bir azalma 
sağlamayan sistemlerin, nemli olarak sınıflandırılan 
bir ürünle sonuçlanması gerekecektir. 



  

Yakıtla atık yakan yakma sistemleri  

02_ YAKMA 

_Bunlar, temellerin alanda inşasını, en az 15 m uzunluğunda bir 
bacayı ve inşa alanına ilişkin açıklığı gerektiren büyük 
tesisatlardır.   

_İki tür yakma fırını bulunur:  

_Süreksiz 
Emisyon kalitesini garanti etmek için gerekli olan özellikler 
bulunmaz.   

_Sürekli  
Alım ve çalıştırma maliyetleri burada incelenen diğer 
sistemlerinkinden çok daha yüksek olan tesisatlardır.  
Oldukça uzman olan operatörleri ve aygıt mühendislerini 
gerektirir.  
Her iki tür, normal fabrika çalışmasında bile kirliliğe neden olan 
gazlı atık madde (dioksin ve NOx) 



 

AVANTAJLAR •• 
_İlk atıkta mevcut olan bakteri kontaminasyonundan bağımsız olarak 
sterilizasyon sağlanır. 
_Arıtılan madde, keskin veya sivri uçlu herhangi bir nesne olmadan kuru ve 
toz halindedir.  

 

DEZAVANTAJLAR •• 
_Normal fabrika çalışması esnasında veya arızanın meydana gelmesi 
durumunda çok yüksek çevresel etki (örneğin dioksinlerin NOx’in salınımı)  
_Topluma kabul ettirmede yaşanan sorunlar 
_Yüksek alım ve çalıştırma maaliyetleri 
_Kara taşımacılığının sebep olduğu ek kirlilik.  
 



  

03_ OTOKLAV  
Yüksek basınçlı buharın üflenmesiyle arıtılan atık 

_Elde edilen malzeme biçimsizdir ve nahoş kokulara sebep olarak 
hızlı bir şekilde mayalanabilir ve yüksek taşıma maliyetleriyle makul 
bir miktarın derhal çıkarılmasını ve imhasını gerektirir.  
_Özel odalarda tesisat gerektiren yükseklikler.  
_Yalnızca kabaca ezildiğinden tahliye edilen malzeme, operatörler 
için hala tehlike arz eder (maliyetli sıvı geçirmez katı konteynerlerin 
kullanımını gerektiren cam kırıkları, iğneler vb. gibi keskin ve sivri 
uçlu nesnelerin bulunması).  

_Arıtma işleminden sonra 
malzemenin kalitesi 
Kategori 2 (sayfa 45) 
Elde edilen malzemenin imhası 
için yakma fırınları gerektiren 
sistem 
_Hacimde ortalama %80 azalma. 
_Uzman personel ihtiyacı. 
Buhar jeneratörü, vasıflı eleman 
gerektirir.  
_Altyapı ihtiyacı. 
 



 

AVANTAJLAR • 
_Geçmişten beri kullanılan işlem 

 

DEZAVANTAJLAR•••• 
 
_Basınç kazanı: iş ortamına yayılan kontamine aerosol riski. Kanuna uygun şekilde test 
yapma ihtiyacı.  
_Yalnızca 8 logaritma için garanti edilen bakteri sayımı azalması 
_Bu malzeme tahliye edilmesi üzerine dumanlar ve kokular çıkararak sıcak olarak tahliye 
edilir ve sıcak su içeriği %50’nin üzerindedir (işlem, arıtılan malzemenin ağırlığını arttırır). 



  

04_ MİKRODALGALAR 
Atığa eklenmesi gereken su moleküllerine enerji vererek 
atığı yaklaşık 130°C’lik bir sıcaklığa kadar ısıtan 

mikrodalgalar vasıtasıyla arıtılan atık 

_Yalnızca kabaca ezildiğinden tahliye edilen malzeme, 
operatörler için hala tehlike arz eder (maliyetli sıvı geçirmez 
katı konteynerlerin kullanımını gerektiren cam kırıkları, iğneler 
vb. gibi keskin ve sivri uçlu nesnelerin bulunması). 
_Güçlü elektromanyetik alanların oluşturulması.  
_Tahliye sonrasında yangınla sonuçlanabilecek şekilde metal 
parçalarda meydana gelen kıvılcımlar ve aşırı ısınma. 
Arıtma işleminden sonra malzemenin kalitesi 
Kategori 2 (sayfa 45) 
Elde edilen malzemenin imhası için yakma fırınları gerektiren 
sistem 
_Hacimde ortalama %80 azalma. 
_Nihai atık, keskin ve sivri uçlu nesneleri içerecek şekilde 
kabaca ezilmiş olarak nemli haldedir. 
Ek arıtma işlemi olmadan depolanan atık, mayalanma işlemi 
geçirebilir. 



 

AVANTAJLAR • 
_Buhar jeneratörüne ihtiyaç yoktur.  

DEZAVANTAJLAR ••••• 
_ Basınç kazanı: iş ortamına yayılan kontamine aerosol riski. Kanuna uygun şekilde test 
yapma ihtiyacı. 
_ Uzman personel ihtiyacı. 
_ Tahliye edilen malzeme nahoş kokulara sebep olarak hızlı bir şekilde mayalanabilir ve 
yüksek taşıma maliyetleriyle makul bir miktarın derhal çıkarılmasını ve imhasını 
gerektirir. 
 



  

05_ KİMYASAL STERİLİZASYON  
Kimyasal çözeltilere batırılarak arıtılan atık 



 

AVANTAJLAR • 
_Saatte daha büyük miktarlarda arıtma imkanı.  

DEZAVANTAJLAR••••• 
_Reaktanlar, yalnızca atık iyice ezildiğinde etkindir.  
_Nemli, damlayan atık 
_Kimyasal maddelerin çevreye yayılmasından kaynaklanan sorunlar 



  

Bakteri kontaminasyonunu azaltmak için iyonlaştırıcı 
radyasyon (Alfa, Beta, Gama ışınları) kullanan sistemler, 

çok yüksek yatırım maliyetleriyle karakterize edilir 

06_ DİĞER SİSTEMLER 



 

AVANTAJLAR 
_Yok  

DEZAVANTAJLAR ••••• 
_Güvenlik sistemlerine ve radyasyona ilişkin çok yüksek maliyetler.  
_Yüksek derecede uzman olan operatörlerin gerekli olması. 
_Bakım yalnızca çok uzman olan firmalar tarafından yapılabilir.  
_Yüksek arıtma maliyetleri 
 



 

_ 10 ila 1500 kg/h arıtmaya yönelik mevcut modeller(H10, H25, H75, H200, 
H500, H1500). 
Arıtma sonrasında malzemenin kalitesi : 
Kategori 1 (sayfa. 45) 
_Sınırsız sterilizasyon faktörü 
_ Hacimde ortalama %80 azalma. 
_Ürün keskin veya sivri uçlu herhangi bir nesne içermeyecek şekilde iyice 
ezilmiş, durağan olarak tamamen kuru halde elde edilir.  
_ Atığın ilk nem içeriğine eşit olacak şekilde ağırlıkta azalma (ortalama 
%30).  
_Kirlenmeye sebep olan atık maddelerin salınmaması. 
_Düşük çalışma maliyetleri  
_İşlem, vakum altında gerçekleştirilir.  

Aerosolün çevreye sızma riskinin olmaması 

07_ CONVERTER® İŞLEMİ 



 

AVANTAJLAR •••• 
_Yüksek bakteri sayımı azaltma faktörü: 
1020 ‘den fazla 

_ Ürün keskin veya sivri uçlu herhangi bir nesne içermeyecek şekilde iyice 
ezilmiş, durağan olarak tamamen kuru halde elde edilir. 
_ Kirlenmeye sebep olan atık maddelerin salınmaması. 
_Enfekte atığın RFD’ye (atıktan elde edilen yakıt) dönüştürülmesi.  

DEZAVANTAJLAR • 
_DC güç kaynağı gerektirir. 
Ancak nihai malzemelerden geri kazanılan enerji, diğer sistemlere kıyasla toplamda 
daha iyi bir enerji dengesi sağlar. 



  

Kuru  Fiziksel Olarak  Sterilize Edilen Ağırlığın durağan   azalması  

Yakma Fırını   •    •    •   • 
Otoklav           •    •   •   • 
Mikrodalgalar     •    •    •  • 
Converter® İşlemi        •    •    •   • 
 



 

Hacmin 
azaltılması 
 

Güvenlik  Kurulum 
için inşaat 
çalışması 
gerekmez 

Kirletici 
sıvılara yol 
açmaz 
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