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BILGISAYAR
KONTROLLÜ
IDARE ODASI

AYIRICI

BİOETANOL
ÜRETEN

ÜNİTELER

TEMİZ
PLASTİK
ÜRETEN

ÜNİTELER

ORGANİK ARTIK
64%

FERROUS 4%

•    KOKU KONTROLU

•   BUHAR ÜRETICISI

TEKSTİL 4%

DİĞER 9%

ALUMİNYUM 1%

PLASTİK 18%

DEMİIR 4%

   YILDA  150,000 TON ÇÖP İŞLEYİP BİOTENOLE DÖNÜŞTÜREN ÜNİTE

Vantage Çöp Dönüştürme İşlemi

BIOMASS Dr M  Kargın
37 Maddox Street, Mayfair, London W1 2PP

M 07967 593 615



ÖĞÜTÜCÜ

VANTAGE ÇÖP İŞLEYİCİSİ

        ( 75,000 TON / YIL)

  VANTAGE ÇÖP İŞLEYİCİSİ

          (75,000 TON / YIL)

BILGISAYAR
KONTROLLÜ
IDARE ODASI

AYIRICI

    ELEKTRİK
ÜRETEN

ÜNİTELER

TEMİZ
PLASTİK
ÜRETEN

ÜNİTELER

ORGANİK ARTIK
64%

FERROUS 4%

o
•    KOKU KONTROLU

•   BUHAR ÜRETICISI

TEKSTİL 4%

DİĞER 9%

ALUMINYUM 1%

PLASTİK 18%

DEMİIR 4%

   YILDA  300,000  TON ÇÖP İŞLEYİP 20.000 kW ELEKTRİK ÜRETEN ÜNİTE

Vantage Çöp Dönüştürme İşlemi

BIOMASS
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• Karısık ev çöplerine sürekli olarak yüksek Isıda ve
basınçta buhar verilerek temizlenmis organik artık
üretilmektedir.

• 10 Bar basınç ve 160C buhara maruz kalan çöp
dokularına kadar ayrılarak tekrar
birlestirilmektedir.

• Patentli bir koku temizleme sistemi sayesinde
ayrım islemi boyunca kokuların ve toksinlerin
temizlenerek atmosfere karısması imkansız hale
getirilir.

• Her bir ünite saatte 10 çöp isler, bu da yılda
75,000 tona yakın bir miktardır.

• Her bir santral baska islemcileri icine alabilmek
Için büyütülebilir.

• En az enerji ihtiyacı.

• Dünya çapında patentli.

Vantage Çöp Dönüştürme İşlemi

2.7metre x 16metre
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How the proces

Vantage Çöp Dönüştürme İşlemi

Silindirlerin dönmesi sırasında çöpler temizlenirken hacmi %60 oranında azalır.

Vantage Çöp isletmesinde silindir saatte 60 kere sürekli döner

Ögütülmüs çöp durmaksızın Vantage Çöp Isletme silindirine gönderilir, burada dönme esnasında
yüksek basınçlı buhar silindir Içine enjekte edilir.
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BİLGİSAYAR KONTROLÜ

Sistemin isleyisinin bilgisayarla sürekli takibi
yapılır.

Sistemin çalısma seması

Sıstemin bütün parçalarının çalısması bilgisayar ile kontrol ve takip edilir.
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Koku Giderme

Sistem hiç bir kokuyu atlamaz

• Koku giderme sistemi atım borularına yerlestirilerek
sistemden dısarı koku cıkma riski ortadan
kaldırılmıstır.

• Patentli, benzersiz sistem hos olmayan kokuların
sistem tarafından emilerek dısarı verilmesini
engeller.

Atmosfere hiçbir sekilde istenmeyen koku
veya duman çıkmaz. Böylece atmosfer de
güvenle nefes alır.
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Çöp makinesinden çıkan çöpler..

Vantage Çöp Dönüştürme İşlemi

Dr M  Kargın
37 Maddox Street, Mayfair, London W1 2PP
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“Arastırma tarafsız bilir kisiler tarafından yapılıp, Reclaim Resources
patentli sistemlerinin ileri yenilikleri oldugunu ve temel prensiplerin
dayandıgını bu essiz sistem sayesinde dünyanın her yerinde problem

olan çöp birikiminin karlı bir isletmeye dönüstürebilecek…..”

Bağımsız bilir kişi raporları…

“Bu çalısmadan çıkan temel sonuç karısık ev çöpleri kullanılarak Vantage çöp
isleyiciyle iki asamada etanol üretilmektir. Bu asamalar hidroliz ve fermantasyondur,
eger karısık ev çöplerinde fazla oranda selülöz artıkları varsa (ca %70 veya daha
fazla) etanol üretimi ton basına 300 litre hedeflenmektedir.”

Tarafsız incelemeler Vantage
çöp isleyicisini kullanarak
organik artıktan enerji ve

yakıt üretebildigini
raporladı.

Vantage çöp isleyicinin
efektif olarak islevini
yerine getirdigini,
karısık ev çöplerinin
islenerek Bioetanol
ürettigi Coventry
üniversitesi tarafından
gözlenmis ve
onaylanmıstır.
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Özet….

•Var olan çöp yakma üniteleri (incinirator) ile
karsılastırıldıgında çok daha ucuzdur. Yeni ve
kanıtlanmıs bir teknolojidir.

•Hiç durmadan sürekli isleme sayesinde çok daha hızlı
ve genislemeye uygundur.

•Genel olarak gelen çöp hacmi ileri derecede
azaltılarak bir sonraki isleme hazırlanır.

•Son ürünler ve organik artıklar temizlenmis, isleme
hazır olur.

•Islem sonrası etanol veya elektrik üretimi secilebilir.

•Zehirli artık veya istenmeyen çöp kokusunu atmosfere
atmaz. Patentli koku temizleme sistemi kullanır.

•Ev çöpleri kullanılarak elektrik veya etanol üretilip son
derece karlı kazanç saglanir.

•Baska yerlere kolayca tasınabilen sistem böylece bir
bölgedeki çöp birikimi tüketildikten sonra baska çöp
toplama alanına tasınabilir.

•Bu sistem ile EU ve her ülkenin kendi hedefledigi
‘Carbon Credit’ saglanabilir.

•Birinci derecede sigortalanabilir (ayrı bir bütçe ile
istenirse sigorta saglanabilir). Sigorta sisteminde,
olusabilecek bir problem dolayısı ile kaybedilen günlerin
geliri karsılamaktadır.

•Bütün dünya genelinde patentlidir.Ormandan kesilmis
agaçları veya yiyecek amaçlı tahılları kullanmıyoruz.

•Bu isletme jet yakıtı yapma isletmesine döndürülebilir.
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Konuyla ilgili soru ve cevaplar

Sistem yeni bir sistem mi yoksa benzerleri var mı?

Sistem tamamı ile yeni bir sistemdir ve dünyada benzer hiç bir isletme
yoktur.

Elektrik üretimi sırasında üretilen elektrikten sistemin kendisi
faydalanabilir mi?

Elektrik üretimi DC olarak yapılır, çevirme isleminden sonra kullanılabilir.
Iki silindirli bir ünitede yılda 8s KW elektrik harcanır.

Cöplerdeki plastik atıklar nasıl kullanılabilir?

Islem sonunda son ürün olarak plastik hacminin %40’ına sıkıstırılmıs  ve
temizlenmis olarak kullanmaya hazır, yeniden kullanılmak üzere satılabilir
veya dogrudan elektrik üretimine katılır.

Isletmede kaç kisi çalısır?

Toplam 24 kisi üç vardiya olarak hergün çalısabilir. Sistem durmaksızın
isler hiçbir sekilde çalısmaya ara verilmez.

Çöpü depolamak gerekir mi?

Herhangibir depolamaya gerek yoktur. Sadece bir problem karsısında
kullanılabilecek üç günlük çöp önceden hazır olursa iyi olur.

Hazır çöp sahalarında toplanan çöpler kullanılabilir mi?

Evet kullanılabilir.

Sistem sehri Içine kurulabilir mi?

Evet sehir icine kurulabilir. Hava kirlenmesi yapmaz, koku, duman veya zehirli atık
söz konusu degildir.

Baska ülkelerde kurulmus sistem var mı?

Evet, Ingiltere ve Filipinlerde.

Ne kadar alana ihtiyaç var?

5,000 metre kare kapalı alan.

Gürül tü yapıyor mu?

Hayır.

Çöp toplama sahalarına yakın olması gerekir mi?

Tasıma kolaylıgı açısından sehire yakın olmasında fayda var.

Çevre kirliligi, topraga sızma var mı?

Hayır, her yıl yapılan 6 metre derinden alınan toprak numuneleri incelenip temiz
kaldıgı kanıtlanabilir.

Banka kredisi onaylı mı?

Evet, banka raporları hazırdır.
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