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Yazl›klarda, özellikle sitelerde tuvalet

at›klar›n›n temizlenmesi önemli

sorun. Fosseptik çukurlar› dolmas›,

taflmas› büyük sorun. Bunlar›

temizletmek için vidanjör av›na

ç›kmak bir baflka dert. Zamanla

doyan topraktan s›zan koku da tatil

keyfinizi bozan bir baflka etken.

Büyük ar›tma tesisleri var, ama

bunlar oldukça pahal›. 

Bir Frans›z flirketiyse, özellikle

küçük birimlerin at›klar› için

kullan›fll› bir sistem gelifltirmifl.

Sistem, asl›nda bilinen iki at›k ar›tma

yönteminin birlefltirilmesinden ibaret.

Rhizopur adl› sistemde önce at›klar

bir dinlenme tank›nda bakterilerce

ayr›flt›r›l›yor. Bakteriler karbonlu

maddeleri tükettikten sonra geri

kalan at›k, bu kez özel olarak

haz›rlanm›fl bir bitki bahçesine

gönderiliyor. Bitkilerin at›k sudaki

besleyici maddelerin büyük

ço¤unlu¤unu emmelerinden sonra,

büyük ölçüde temizlenmifl olan at›k

su derelere boflalt›l›yor. 

Rhizopur, 150 kiflinin yaflad›¤› küçük

bir yerleflim biriminde baflar›yla

denenmifl. fiirket flimdi yöntemin

2000 haneli büyük birimlerin

kullan›m›na elverecek boyutlara

ç›kar›lmas› üzerinde çal›fl›yor. 
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Ya Nükleer At›klar?

Bunlar›n temizlenmesi

için öyle ucuzundan

arka bahçe projele-

ri yok. Fatura da,

at›¤›n miktar›na pa-

ralel olarak büyüyor,

tart›flmalar da...Örne¤in,

ABD’nin büyük nükleer silah ve

enerji program›n›n ortaya ç›kard›¤›

at›klar›n uzun süre depolanmas› için

Nevada’da Yucca Da¤›’n›n alt›nda mu-

azzam bir at›k deposu haz›rlan›yor.

Bu deponun yeri, yöre sakinlerinin

tepkisini çekerken, çok say›da bilima-

dam› da radyoaktif at›klar›n topra¤a

ve suya s›zma tehlikesi üzerinde duru-

yorlar. Bu durumda araflt›rmac›lar, hü-

kümet yetkilileri ve nükleer endüstri

uzmanlar›, transmutasyon de-

nen ve geçti¤imiz y›llarda

önerilen yeni bir tekni-

¤e daha bir al›c› gözle

bak›yorlar. Teknik at›k-

lar›n h›zl› nötranlarla

bombalanmas›na dayan›-

yor. Böylece yeni nötron kazanan ya

da daha kararl› baflka element-

lere bölünen radyoaktif

maddeler ya tümüyle

zarars›z hale geli-

yor, ya da örne¤in

plütonyum gibi ba-

z› elementlerin yayd›-

¤› radyoaktivitenin yar›-

lanma ömrü büyük ölçüde k›sal›-

yor. Sorun, ‹leri  H›zland›r›c› Uygula-

malar› Program› ad› verilen projenin

fiyat etiketinin 4-7 milyar dolar olarak

hesaplanmas› . Ancak projeye onay ve-

ren bir inceleme komitesinin baflkan›

Burton Richter, alternatiflerin daha da

pahal› oldu¤unu vurguluyor. Richter’e

göre Depolama hemen bugün bafllasa

bile Yucca Da¤›’n›n alt›ndaki at›k

deposu 2015 y›l›nda tümüyle dolacak.

Bu durumda da ya yeni

Yucca’lar yapmak, ya

da bu depoya

konulacak at›k mik-

tar›n› bir biçimde azalt-

mak gerekiyor.
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Bulafl›k Suyunu Ar›tma

Mevsim turizm mevsimi.

Özellikle tatil yörelerinde

lokantalar adam alm›yor.

Tabii, kasada oturanlar›n

keyfi yerinde. Mutfak

personelininse evyenin

görünümünden memnun

oldu¤u söylenemez. Nü-

fusu sezon boyunca nor-

malin 5-10 kat›na ç›kan

beldeye su yetifltirmeye

çal›flan kamu görevlisinin

de. Kalabal›k restoranlar,

tabak çana¤›n y›kand›¤› büyük

hacimlerde kirli ve ya¤l› suyun do¤ru-

dan kanalizasyon flebekesine yollanma-

s› demek. Hong Kong Bilim ve Tekno-

loji Enstitüsü’nden kimya mühendisi

araflt›rmac›lar, soruna basit, ucuz ve et-

kili bir çözüm oluflturacak küçük bir

ar›tma tank› gelifltirmifller. Tank›n içine

bir dizi katalizör ve alüminyum

elektrod yerlefltirmifller.

Ak›m verildi¤inde, elekt-

rotlar, ar›tma tank›na ge-

len pis su içindeki ya¤

zerrecikleri negatif elekt-

rik yüklerinden kurtulup

bir araya toplan›yorlar.

Bir elektrod da, topakla-

flan ya¤ ve pisli¤i suyun

yüzeyine tafl›yan çok kü-

çük hidrojen köpükleri

oluflturuyor. Yüzeyde topla-

nan pislik s›yr›larak al›n›yor

ve geriye, içme d›fl›nda, temizlik

ve benzer amaçlar için kullan›labilecek

görece temiz su kal›yor. Üniversiteyle

iflbirli¤i yapan bir Hong Kong firmas›,

ar›tma tanklar›n› iki y›l içinde piyasaya

sürmeye haz›rlan›yor. 
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