Teknik Uygulamalar

E-Atık Geri Dönüşümü
Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi,
kapitalizmin pompaladığı tüketim alışkanlıkları
ile birlikte elektronik çöplükler de hızla büyüyor.
Elimizdeki cep telefonları bile her yıl çıkan
yeni modelleri ile daha şarjlı pilleri ömrünü
tamamlayamadan atık haline geliyor. Bazen
bozulan bir elektronik aletin onarımı, üretim
teknolojilerindeki gelişmelerle kendisinden daha
maliyetli olabiliyor.
Elektronik atıkların
yaratabileceği iki sorun
önem taşımaktadır:
ÇEVRESEL SORUNLAR:
Elektronik atıklarda
bulunan Cd, Pb, Hg
gibi ağır metalli veya
zehirli tehlikeli atıkların
yaratabileceği çevresel
sorunlar ve bunun sağlığa etkileri. Bu etkilerin
giderilmesi ve atık geri dönüşümü konusunda
1992’den beri imzaya açılan BASEL ANLAŞMASI’nı

180 ülke imzalamış,
ABD'nin de
içinde olduğu
bazı ülkelerin
imza atmasına
rağmen henüz
parlamentolarınca
onaylanmamıştır.
RoHS ve WEEE gibi
yükümlülükler de
halen bir çok ülkede
yürürlüktedir.
GERİ DÖNÜŞÜM: Kaynakların sınırlı olması
nedeniyle atıkların geri dönüşümde kullanılması
zorunluluk halini almış,bugün bu süreç bir
endüstriye dönüşmüştür.Bu dönüşüm işlemi
madencilik maliyetlerini de düşürerek çevresel
sorunların azalmasını sağlamaktadır. Örnek
vermek gerekirse 1 ton topraktan sadece 1 – 5
gr altın elde edilebilirken, 1 ton cep telefonu
atığından 230 gr altın, 3.5 kg gümüş elde
edilebilmektedir.

Elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşüm süreci bu iki sorunu çözmek zorundadır. Mümkün olduğu
kadar bu atıklarda bulunan materyallerin geri dönüşümü yapılmalı, kalan zararlı atıklar da uygun bir
şekilde bertaraf edilmelidir.
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E-Atık Bileşeni

İşlem süreci

Potansiyel çevresel tehlike

Katot ışın tüpleri (TV'lerde
kullanılan, bilgisayar monitörleri,
ATM, video kameralar, vb.)

Geri dönüşümü en zor e-atık.
Mümkünse ön ve arka camın
ayrılması, mümkün değilse
bertaraf edilmesi

Pb, Ba gibi ağır metaller, toksik
fosfor bileşenleri

PCB (baskılı devre)

CPU gibi bileşenlerin sökülmesi, Sn, Pb, Be, Cd, Hg, Br
diğerlerinin yakılarak veya asit
bileşiklerinin suya ve toprağa
banyosu ile metallerinin ayrılması karışımı

Altın içeren entegre devreler
(CPU) ve diğer komponentler

Nitrik ve klorik asitte
çözdürülerek kıymetli metallerin
ayrılması

Hidrokarbon, ağır metaller Sn,
Pb, Br'li bileşikler suya, toprağa,
havaya karışması

Plastikler (yazıcı, klavye, monitör
vb.)

Öğütme, tekrar kullanım için
ergitme

Zehirli Br'li bileşikler, Pb, Cd gibi
ağır metaller, hidrokarbon

Kablolar

Yakma veya sıyırma ile bakırın
ayrılması

Hidrokarbon küllerinin havaya,
suya, toprağa karışımı
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Ülkemizdeki E-atık geri dönüşümü başlıca
aşağıdaki aşamalarından oluşmaktadır :
E-atık TOPLANMASI: Toplama konusunda
artık bir endüstri oluşmuştur. Ülkemizde bir
çok firma , belediyeler gibi kuruluşlar toplama
işini yapmaktadır. Hatta bu konuda bir “piyasa“
oluşmuştur.

E-atık DEPOLANMASI: Özel plastik kasalarda yer
alan malzemeler uygun ve güvenli koşullarda
depolanır.

CEP TELEFONU HURDASI

E-atık İMHASI: Proses esnasında kırıcılar veya
elle müdahale ile ayrışan ve ufaltılan parçalar
ayrı kasalara/bölümlere yerleştirilir. Dolumu
gerçekleşen kasalar ilgili bölümde depolanır.
İmha ve bertaraf işlemi, İZAYDAŞ gibi
belediye kuruluşlarında yapılabileceği
1,25 TL/KG
gibi lisanslı bir çok özel firma da bu işlemi
15 TL/KG
yapabilmektedir. Atığın büyük kısmı gübreye
12,00 TL/KG
dönüştürülebilmektedir.
6 TL/KG
GERİ DÖNÜŞÜM: İşleme sonucunda
1,10 TL/KG
ortaya çıkan altın, bakır, demir, paslanmaz,
0,80 TL/KG
plastik gibi malzemeler ilgili hammadde
50 TL/KG
kuruluşlarına gönderilerek ekonomiye
kazandırılır.
12,50 TL/KG

CEP TELEFONU Lİ-0N PİL HURDASI

0,50 TL/KG

ELEKTRONİK KART HURDASI TRAFOLU

0,75 TL/KG

EPROM ENTEGRE HURDASI

5 TL/KG

EXTRA ELEKTRONİK KART HURDASI

13,50 TL/KG

ADAPTÖR HURDASI KARIŞIK
BAC PANEL HURDASI
BİLGİSAYAR ANAKART HURDASI P1,P2,P3
BİLGİSAYAR ANAKART HURDASI P4 YENİ NESİL
BİLGİSAYAR KASASI HURDASI (DOLU)
CD-ROM HURDASI
CEP TELEFONU BORD HURDASI

E-atık TAŞINMASI: E-atık taşınması, Tehlikeli Atık
Taşıma Sertifikası’na (ADR
lisansı) sahip olan şoför,
personel ve uygun metal
veya plastik kasalı araçlarla
yapılır. Her atık alımı ve
naklinde ilgili ve gerekli
formlar düzenlenerek İl Çevre
Müdürlüğü ve T.C. Çevre ve
Orman Bakanlığı’na ilgili
bildirimler gerçekleştirilir.

RAPORLAMA: Bahsedilen geri dönüşüm
sürecinin tüm aşamaları kayıt altına alınır ve
yapılan işlemler sonucunda geri dönüşüm ve
imha oranları ilgili firmalara raporlanır.

Aşağıda E-atık geri dönüşümü yapan bir
firmanın akış diyagramı verilmiştir:

E-atık ÖN AYRIŞTIRMA:
Malzemeler indirilirken
yapılan “ön ayrıştırma”
işleminde akü, floresan içeren
aydınlatma cihazları, lambalar
ve monitörler ayrışmaya
tabi tutulur. Kalan atıklar ise
üretim sürecine girmek üzere
depolanır.
BERTARAF İŞLEMLERİ :
u Aküler ilgili akü geri dönüşüm tesislerine
gönderilir.
u Piller yetkili toplayıcısı Türkiye Pil İthalatçıları
ve Üreticileri Derneği (TAP)’ne gönderilir.
u Bahsedilen “ön ayrıştırma” işleminde ortaya
çıkan floresanlı aydınlatma cihazları, CRT tüpler
ve monitörler bertaraf için yetkili bertaraf
kuruluşlarına gönderilir.

Günümüzde her türlü atığın geri dönüşümü,
“ÇÖP“ olmaktan kurtarılabilmesi, hem temiz bir
dünya ve sağlıklı bir çevre açısından, hem de
ekonomiye kazandırılması açısından zorunluluktur.
Ülkemizde maalesef bu konu henüz emekleme
aşamasındadır. Yasal yaptırımların yanında,
birey ve toplum bilincinin de geliştirilmesi
gerekmektedir.
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