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Boatt DIGE
EST yoolunu şu an ya
arılam
mış duru
umda
Proje geeçen sene sonnbaharda başşlatılmış ve eylül
e
2015’tee bitirilmesi öngörülmüştü
ö
ür. Şimdiye kadar
oldukça önemli olaraak bütün sonn tarihleri yerrine getirerek
k işimizde yool aldık. Geççtiğimiz birkaaç ayda
ilgili taraflardan alınnan önemli biilgiler paylaşşılmıştır. Bu girdiye dayaanarak, gezinnti tekneleri sahipleri
s
için tavssiyeler ve sökkümcüler için analiz edilmiş eğitim ih
htiyaçlarını önermiş
ö
buluunmaktayız. Sonraki
adımlar,, hem tekne sahipleri
s
hem
m de sökümcüler için eğittim içeriklerii ve rehberleer olacaktır.
Önümüzzdeki yıl içinn bizi hala olddukça meşguul edecek kon
nular bulunm
maktadır ve iilgilenenlerdeen daha
fazla kattkı ve geri biildirimi dört gözle beklem
mekteyiz.

Ankeet çalışşması sonuçla
s
arı: tek
kne sah
hipleri&
&
ümcüleer ne biilmektee & dü
üşünmeekte
sökü
Gezinti teknesi
t
sahippleri eski tekknelerini sökttürmek için ödeme
ö
yapm
maya hazır mıı? Bu tarz tek
kneleri
parçalarına ayırırkenn kullanılacakk en yaygın uygulamalar
u
r ve ekipmannlar nelerdir?? Bunlar, tekn
ne
sahiplerii ve sökümcüüler tarafındaan Boat DIG
GEST projesiinin anketi kapsamında
k
ccevaplanan birçok
b
sorularddan bazılarıdıır.
Boat DIGEST projessinin partnerrleri tarafındaan bilgi toplaamaya yardım
mcı olmak am
macıyla Fran
nsa,
İtalya, İsspanya, Türkkiye ve Birleşik Krallık gibi
g ülkelerdee yüz yüze göörüşme, onliine anketler ve
v
çalıştayllar yürütüldüü. Bu değerli girdiler, gezzinti teknesi sahipleri
s
ve sökümcülerin
s
n kullanım ömrünü
ö
tamamlaamış teknelerr konusunda davranışları ve güncel uygulamalarınnı kapsadı.
detaylı sonuçları, gezin
Anket çalışmasının
ç
nti teknesi sa
ahipleri için
n:
http://ww
ww.boatdigeest.eu/owner--graphics.aspp
Ve sökü
ümcüler için
n:
http://ww
ww.boatdigeest.eu/dismanntler-graphiccs.asp
Tekne saahipleri, ankketimizi dolduurmaya ve ceevaplamaya 2015’in ortaasına kadar ddavetlidirler
(İngilizcce, Fransızcaa, İtalyanca, İspanyolca
İ
v Türkçe verrsiyonları varrdır). bu bağğlantı kullanılarak:
ve
http://ww
ww.boatdigeest.eu/disemiinate.asp

Dahaa sonraaki adımlar: farkınd
f
dalık & eğitim
m
içeriiği gelişştirme
Projeninn ilk yarısındda toplanan bilgi
b
(anket soonuçları hakk
kındaki makkaleye bkz.), şimdi Boat
DIGEST
T’in “ gezintii teknesi sahipleri için faarkındalık mo
odülü” ve birr “sökümcüleer için eğitim
m
modülü”” hazırlamasıına yardımcıı olacaktır. Bunların
B
ilki,, kullanım öm
mrünü tamam
mlamış tekneeler ile
ilgili konnular, tekne sahiplerinin sorumluluklları ve mevcu
ut çözümlerlee birlikte terkkedilmiş tekn
nelerin
çevresell etkileri hakkkında bilgileere değinecekktir. Sökümccüler için eğittim modülü iise sökümün
n
çevresell etkileri gözdden geçireceek ve mevcutt en iyi uygullamaları önerecektir. Ayrrıca tekneleri
parçalara ayırma ve geri dönüşüm
m işlerindekii insanlarca kullanılması
k
gereken kişiisel koruyucu
u
m için tavsiyeeler ve güvennlik bilgisi saağlayacaktır..
donanım
Bununlaa birlikte, kulllanım ömrünnü tamamlam
maya ilişkin problemler hakkında
h
yarrdımcı olmak
k ve
anahtar bilgileri
b
sağllamak amaçlı olarak mariinalar ve den
nizcilik birlikkleri için bir rehberler setti
geliştirillecektir. Moddülleri tamam
mlamak ve mesajları
m
güçlendirmek iççin görsel maateryal oluştu
urulacak
ve Avruupa sürdürüleecek bir pilott eğitim (webb temelli e-öğ
ğrenme platfform aracılıyyla) 2015 ortaalarında
başlatılaacaktır.
Eğer sizz bu pilot eğittime katılmaak isteyen birr gezinti tekn
nesi sahibi yaa da sökümcüüsü iseniz; lü
ütfen
contact@
@boatdigest.eu adresinee bir e-mail gönderiniz.
g

F
HA
ABER...
DAHA FAZLA

Kataalonya tekne söküm
mü için bir çevvresel lisans
uygu
ulamassı başlaatıyor

n bir üyesi, (w
www.arc.cat)) Katalonya’’da
Katalan Atık Ajansı,, Boat DIGEST Danışmaa Kurulu’nun
(İspanyaa) gezinti tekknelerini içerren söküm akktiviteleri için
n çevresel lissans sağlanm
ması prosedürrünü
açıklayaan bir doküm
manı yakınlarda yayınladı.

Bu belge, tekne sökümü aktivitelerini sürdürmek için yetkilendirme almak isteyen bir firmayı atılması
gereken adımlar konusunda bilgilendirir. Ajans firmaların kendi aktivitelerinin nasıl sınıflandırması
(kanunlar önünde), ne gibi belgeleri sağlaması ve nereye göndermesi gerektiğini gösterir.
Katalan Atık Ajansı, bir kez firma çevresel lisans aldığında doldurulması resmi kağıtlardaki gereken
idari gereklilikleri açıklar ve kontrol edilmesi ve ayrıca onaylanması gereken söküm faaliyetlerini
haber verir.
Daha fazla bilgi mevcuttur (Katalonya’da ) bu bağlantıda

Fransa’daki kullanım ömrünü tamamlamış
teknelerin toplanması

9-10 Ekim 2014 tarihinde Brittany’de (Fransa) Arc Environment firması, APER (Boat DIGEST
partneri) ağının üyelerinden, bölgesel toplulukların desteğiyle EcoNav birliğinin yönettiği bir
kampanyanın parçası olarak terkedilmiş tekneleri toplamaya başladı. Brittany’deki 2 günlük
organizasyon sırasında altı tane 30-40 yaşlarında eski tekne (4-7 metre arası) kıyıdan ve bahçelerden
toplandı.
Bu pilot hareketin arkasındaki düşünce daha sonra parçalara ayrılacak kullanım ömrünü tamamlamış
teknelerin toplanmasıydı. EcoNav şuan ki ve gelecek kullanıcıların kullanım hayatının sonuna ulaşan
bir tekneye sahip olmakla edinilecek sorumluluklar hakkında farkındalıklarının yükseltilmesini
istemektedir. Birlik ayrıca kullanıcıların dikkatini teknenin yapı sökümünün masraflı olduğu ama bu
problemle baş etmek için hali hazırda çözümler olduğu ve teknelerin terk edilmesinin gerekmediği
gerçeğine ekmek istemektedir.

Kullanıcıları eski teknelerinin yapı sökümü içim ödeme yapmaya ikna etmek EcoNav tarafından yüz
yüze gelinen en temel zorluklardan biridir. Bu kez, kullanıcıları eyleme geçmek konusunda
cesaretlendirmek için Arc Environment 500 Euro civarındaki bir ücretle tekneleri toplamayı teklif etti.
EcoNav, Brittany’deki toplamanın bir seferlik bir durum olmadığına, nakliye masrafını azaltma ve bir
teknesinin yapı sökümünü düşük bir ücretle sağlamanın uzun vadeli bir çözüm olabileceğine
inanmaktadır.
Brittany’daki faaliyet ayrıca APER’in, Fransa’daki kullanım ömrünü tamamlamış teknelerin sökümü
ve geri dönüşümünü koordine eden, cam elyafının geri dönüşümü üzerine Ar&Ge projeleri gibi
çevresel çözümleri destekleyen Avrupa’daki birkaç organizasyondan biri olan, katılımıyla
gerçekleştirildi. EcoNav tarafından yürütülecek kampanya dahilindeki yeni bir toplamanın tarihi ve
yerine henüz karar verilmedi.

Yelkencilik yarışma firması Oracle geri dönüşümle
iştigal

Yelkencilik yarışma grubu Oracle Takımı- USA yakın zamanda hizmetten çıkarılan tekne
yarışmacılarından karbon- lifli kompozit materyalin tekrar kullanılması için uygulamalı araştırma
uzmanından bir ödül aldı. Amerika’nın Kupa kazananları onları, “akıllı tasarımı ve kompozitlerden
geri kazanılan karbon liflerin ticari entegrasyonu” tanımaktadırlar.
Oracle Takımı-USA, yeni nesil deniz aracı için kalıbında geri kazanılmış ve tekrar kullanılan
materyalle yarış teknelerinin ikisini geri dönüştürmüştür. Karbon, jeotermal bir tesiste kapalı sistem
prosesi kullanılarak geri kazanılmış ve daha sonra Oracle Takımı-USA ‘nin tedarikçisi Core
Kompozitleri’ne başka bir amaçla kullanılmak için gönderilmiştir. Kullanılmayan geri dönüştürülmüş
karbon – lifleri ise geri kazanım, karbon- lifli kompozitlerin yeniden yapılandırma ve başka amaçla
kullanma konularında uzmanlığı bulunan “Materials Innovation Technologies” (MIT-RCF) firmasına
gönderilmiştir.
Oracle Takımı- USA yakın gelecekte daha fazla hurda karbonu geri isteyebilecek ve tekrar
kullanabilecek karbon- lif tüketici organizasyonlar için bir örnek oluşturmaktadır.

Geri dönüşüm ve tekrar kullanım inovasyon
yaklaşımları için araştırmalarda

Son haber bülteni sayımızda, Belçika (REPROCOVER) ve İtalya’daki mevcut yeni geri dönüşüm
metotları (tekno-kompozitler için patent) konusunda haber vermiştir. Bu sefer, Avrupa’daki diğer
mevcut çözümler konusunda bilgi paylaşmak isteriz.

EXTREME ECO SOLUTIONS- HOLLANDA
“Extreme Eco Solutions” atık kompozit materyalin geri dönüşümünün yeni yollarını sunan bir
Hollandalı firmadır. Firma bir İskandinav araştırma laboratuvarı ile ortaklık geliştirmiş ve elyaf
takviyeli plastik (FRP) ve polietilen plastik atık karışımıyla yeni bir kompozit materyal üretimine izin
veren patentli bir teknolojinin başında olacaktır.
“Extreme Eco Solutions” ve partnerleri ayrıca uygun maliyetli bir fiyata güçlendirilmiş elyaftan
reçineyi ayırmayı ve materyallerin tekrar yeni ürünlerde kullanılmasını sağlayacak bir proses olan
ikinci bir yol üzerinde araştırmalar yapmaktadır.
Firma tekne FRP materyalini neredeyse yüzde 100’e yakın geri dönüştürebildiği ve bunu yeni
ürünlerde hammadde olarak tekrar kullanabildiğini iddia etmektedir. Bu inovasyon teknolojisinin
yanında, “Extreme Eco Solutions” nakliyat masrafını azaltacak gelişmiş lojistik çözümleri olduğunu
söylemektedir. “Extreme Eco Solutions”, şuan Avrupa’da toplanacak atık FRP ve plastik birimleri
arıyor. Yerel atık firmalarıyla ortaklık, çeşitli Avrupa ülkeleri içinde yeni çözümler sunabilir.
Daha fazla bilgi için, bu web-sitesine bakabilir; http://extreme-ecosolutions.com ve/veya Paul
Gramsma ile bağlantı kurabilirsiniz; Paul@Extreme-Ecosolutions.com

CRITT MPC- FRA
ANSA
Fransa’dda atık komppozitlerin gerri dönüşümünnün yeni yollarının araştıırılması prosesi birkaç yıldır
yapılmaktadır. 2007’den beri, CR
RITT Matériiaux Poitou-C
Charentes (C
CRITT MPC)) adındaki materyal
m
araştırm
ma, analiz, muuayene ve uzzmanlığı konnularında özeelleşmiş bir Fransız
F
laboraatuvarı komp
pozit
atıklara ikinci bir yaşam imkanı verilmesinin
v
n inovasyon yolları
y
ve atıkk gömmedenn kaçınılmasıı üzerine
çalışmakktadır.
Rochefoort’a göre, CR
RITT MPC yüzde
y
40’ı attıktan oluşan
n bir yeni maateryal meydaana koymuşttur. Elyaf
takviyeli plastik (FR
RP) atık mekaanik olarak parçalanmış
p
ve
v eleklenmiiş ve sıcakta sertleşen reççine ile
karıştırıllarak yeni koompozit parççaları üretilm
miştir. CRITT
T MPC, bu yeeni teknolojiiyi ve ürünlerrini
kullanaccak üretici fiirmalar aram
maktadır.
Daha fazzla bilgi içinn, bu web-siteesine bakabillir; http://ww
ww.crittmateeriaux.fr ve/vveya Ms. Passcale
Jousse- CRITT MPC
C ile e-postaayla bağlantı kurabilirsiniiz; p.jousse@
@crittmateriaaux.fr

B
Ö
Ömür
Boyu Öğrenme
Ö
Proogramı’nın desteğiyle
d
gerrçekleştirilmiştir. Bu projje
Avrupa Birliği’nin
Avrupa Komisyonu’n
K
nun desteğiyyle fonlanmakktadır. Bu ya
ayın / iletişim
m unsuru saddece yazarlarrının
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makta olup Komisyon
K
burrada yer alan
n bilgilerin herhangi
h
bir kullanım biççiminden
sorumluu değildir. Deestek Sözleşm
mesi 2013-1-ES1-LEO05--67616.
www.booatdigest.eu

Buu BoatDIGE
EST bülteniniin ikinci sayıısıdır. BoatD
DIGEST 2 yılllık, AB desttekli proje ollup
Avruppa’daki teknee sökümü uyygulamalarınıın iyileştirilm
mesi ve denizzcilik çevreleerinde bu kon
nudaki
farrkındalığın arrtması amacıını taşımaktaadır.
Bu büülten, ya posttalama sistem
minde yer alddığınız için ya
y da BoatDIGEST ’in paartneri olup iletişim
bilgilerrinizi paylaşttığınız için taarafınıza iletilmektedir. BoatDIGEST
B
T bültenini allmak istemiy
yorsanız
burayaa tıklayarak
k postalama listesinden çıkınız.
BoatD
DIGEST proojesine ilişkinn daha fazla bilgiye www
w.boatdigestt.eu adresindden ulaşabilirrsiniz.
Bu projee, Avrupa Koomisyonu tarrafından finaanse edilmek
ktedir. Bu yayyın (iletişim aracı) sadecee yazarın
görüşlerrini yansıtır ve
v Avrupa Komisyonu
K
buuradaki içerillen bilginin herhangi
h
bir kullanımınd
dan
sorumluu tutulamaz.

