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1. KAS Teknolojisinin Prensibi 
Kritik Su Reaksiyonu
•Suyun kritik koşullarında hem sıvı hem 
gaz hallerindeki müthiş derecede güçlü 
çözücü özelliği malumdur.
•Ancak, platin reaktörlerin bu gücü zapt 
etmesi gerektiğinden, bu durumun 
uygulamada kullanılması zordur.
Kritik Altı Su Reaksiyonu
•Kritik altı su koşullarında, toplu iş 
sisteminde kullanılan paslanmaz 
çelikten yapılma reaktör tamamen 
müsait olacaktır.
•Biokütlenin fiziko-kimyasal hidroliz 
işlemi halinde, tank içi sıcaklık ve 
atmosferik basınç sırasıyla 100-200°C ve 
1-2 MPa olacaktır.



2. KAS Teknolojisinin Uygulamasının Kapsamı

Eco-İş Modelinin Yapısı
• KAS Teknolojisi çeşitli biokütleleri hızlı işleme 

ve onları kullanışlı organik bileşiklere 
dönüştürme konusunda oldukça işlevseldir.

• Bileşiklerin değerine göre, eko-iş modeli 
grafikte (sağda) gösterildiği üzere iki gruba 
ayrılmıştır.

Aşağı Yapı/Üst Bölümün Yapısı
• Aşağı yapı çeşitli biyoatıklar için geleneksel 

madde/termal geri dönüşümü üzerine 
konuşlanmıştır. 

• Biz işlevsel bileşiklerin üretim/satışının sistem 
entegrasyonu üzerine araştırma ve geliştirme 
çalışmaları yapmayı hedefliyoruz. Örneğin, 
katma değerli organik çiftçilikle bağlantılı, 
probiyotik, pestisit içermeyen gübre.

•Üst yapı ise KAS Teknolojisi tarafından yüksek değerli işlevsel bileşiklerin hızlı ve etkili ekstraksiyonu yoluyla 
biyokütleyi/biyoatığı kullanmak için yapılan eko-işe tekabül ediyor.
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1. İnovatif Kritik Altı Su Reaktörü (Kapasite: 2-10 m3)
KAS İşlemesinin Temel Faydaları:
1. Külleştirme Aşaması olmadığından bitkiden zararlı gaz emisyonu da yok.
2. Biyoatıktaki kötü bakteri ve virüslerin tamamen dezenfektesi
3. Biyoatığın daha küçük moleküllere ve değerli organik bileşenlere ayrıştırılması

•KAS Reaktörünün Kapasitesi: 2-10 m3/Birim  (Paslanmaz çelikten yapılma, 30 mm kalınlıkta)
•Makine Büyüklüğü:  7.55 m (Genişlik) x 2.0 m (Derinlik) x 3.7 m (Yükseklik), Ağırlık: 8000 kg, her biri 2 m3 ‘lükler içindir



2. Uluslararası Patent
Patent Sahibi: G8 Uluslararası Ticaret Ltd. ☛g8inter.co.jp/index.php?

Patentin Düzenlendiği Ülke İcat Patent Numarası Düzenleme Tarihi

Japonya No.4864884 18.11.2011

Çin No.ZL200580049929.2 12.05.2010

Hong Kong No.1115836 24.0.2010

ABD No.8512573 20.08.2013

Güney Kore No.10-1313438 24.09.2013

Malezya No.PI20072112 13.06.2014

Başvurunun Yapanıldığı Ülke Başvuru Numarası Başvuru Tarihi

Hindistan No.4602/KOLNP/2007 28.11.2007

Avrupa No.EP05743794.9 19.12.2007



Biyolojik Atık İşlemede Üstünlük
• KAS reaktörü, sadece basınçlı depo ve 

kazandan oluşan oldukça basitleştirilmiş 
bir sistemdir. Bunun nedeni, atıkları yakma 
işlemi yapmaz.

• Şekilde gösterildiği gibi geniş biyokütle ve 
biyolojik atık aralığı için uygulanabilir.

• İşlem süresi bir parti için 10 ila 60 dakika 
arasıdır.

• Bu yüzden, başlangıç ve işletme maliyeti, 
yakma işlemine kıyasla çok daha ucuzdur.

İşlenmiş Bileşiklerin Avantajları
• KAS Teknolojisi tarafından uygulanan 

fiziko-kimya işlemlerinin bakteri, virüs ve 
çeşitli tehlikeler içeren maddelerin 
çözülmesinde gösterdiği işlevsellik oldukça 
yeterlidir.

• Biyolojik atığı daha küçük ve yararlı 
molekül bileşiklerine indirgemektedir. 
(Protein → Amino asit, Lipid → Düşük 
seviye Lipid Asit, Selüloz → Şeker)

Katma Değerli Tarımsal Üretimle Bağlantılı Çok Yönlü Biyolojik Atık Geri Dönüşüm Sistem Modeli

1. KAS Teknolojisi ile Biyolojik Atık İşleme (ÇGM Çoklu Geri Dönüşüm Aleti)



MBRS Modelinin Oluşturlumasındaki Gereklilik
• Toplumumuzda şu ana kadar kullanılan tek yönlü 

sistem artık sürdürülebilir değildir.
• Dünya'daki kaynaklar oldukça sınırlı hale geldi ve 

toplumumuzun istikrarı bundan etkileniyor.  
• Bu yüzden, Çok Yönlü Biyolojik Atık Sistemi'ni 

kurmak için harekete geçmeliyiz. (Sağda gösterilen)

Asya'daki Ticari Modeller
• Aşağıdaki resimler, Tayvan ve Çin'deki modelleri

tanıtmaktadır. İnsanlar gıda güvenliği konusundaki
endişeleri,bu projeleridaha ileri taşıyor.

2. Çok Yönlü Biyolojik Atık Sisteminin Oluşturulması (MBRS Modeli)

Referans: Matsushita J, Miyashiro T. ve diğ. (2014): , IWA AGRO 2014 Uluslar arası Konferans Bildirisi, Kochi, JAPONYA. Katma DeğerliOrganikTarımsalÜretimin ÇokluBiyolojik-
atık ve Geri Dönüşümün TeknikveSosyo-EkonomikYönleri ile ilgili Üretim.



Geniş Yapraklı Ağaçlardan Büyükbaş Hayvancılıkta Yem Üretim Modeli

Hokkaido, JAPONYA'da Okhotsk Projesinin Hedefleri
•Üretilen Gıdaların Güvenliği, Sağlığı ve Lezzetinde Artış
•Yerel Hayvancılıkta Kendine Yeterliliğin Arttırılması ve Ormancılığın Canlandırılması

1. Yem Pazarının Güncel Gidişatı ve Sorunları
Bölgedeki Büyükbaşlar için İri Yem Kıtlığı
•Öküz, pilav gibi kaba yem ihtiyacı olan evcil bir hayvandır. Buna rağmen, kaba yemlerin üretimi yerel 
üretimde çok azalmıştır.
•İthal kaba yemlerin, herbisit gibi zararlı kimyasal maddeler tarafından kirletilebileceğinden endişe 
duyuluyor. Japonya'nın para biriminin yakın zamanda devalüasyonu, yerel hayvancılığın finansal 
durumlarına etki etmektedir.
Odunsu Kaba Yem Üretiminde SCW Teknolojisinin Uygulanması
•Yaptığımız ilk bitki testleri sayesinde geniş yapraklı ağaç talaşlarının hızlı bir şekilde öküzlere uygun ve 
yenilebilir kaba yem haline dönüştürülebileceği onaylanmıştır.
• Hedefimiz, pazar fiyatını karşılamak için ticarileştirmektir.

Okhotsk Bölgesindeki
Geniş Yapraklı Ağaçlar

2. SCW Teknolojisinin Uygulanmasındaki Avantajlar
KAS Teknolojisi ile Öküzler için Kaba Yem Üretimi
•Bölgedeki geniş yapraklı ağaçlardan talaş parçalarının düzenli bir şekilde temin edilmesi 
kolaylıkla sağlanabilir.
• Elde edilen talaşlardaki Lignin eritilir ve ağırlık olarak yaklaşık %60 civarında arta kalan 
selüloz , yumuşatılmış elyafa ve şekere dönüştürülür.
•Veteriner hekimlerinin yaptığı test yemleri, yumuşatılmış liflerin ve şekerlerin, siyah 
tüylü öküzleri yeterli bir şekilde besleyip yetiştirmek ve iştahlarını teşvik etmek için 
yeterli olduğunu ortaya çıkardı.



3. Bir Sonraki Aşamaya Doğru Attığımız Adımlar
Japonya'da Bulunan ve Çok Değerli Olan Bambu Kaynaklarından Yararlanma

•Bambu ağaçları, her zaman Japonya'nın ve Japonya'daki 
insanların geleneksel mimarisinin vazgeçilmez bir destekleyicisi 
olmuştur.
•Fakat, günümüzde bambudan oluşan malzemeler çoğunlukla 
plastik ve metaller ile değiştirildi. Bu yüzden, bambu ormanları 
ülke çapında bakıma muhtaç hale geldi.
•KAS Teknolojileri olarak ilave öküz yemi ve ya probiyotik
bileşikler için bu bambu kaynaklarının kullanımını ve 
uygulamalarımızın daha da ileri gitmesini amaçlıyoruz.

lll - Muhafaza Edilmiş 
Bambu Ormanı 



KAS Teknolojisi ile Biyogaz Üretiminin Artırılması
• Biyogaz enerji üretimi, ülkemiz enerjisinin 

kendine yeterliliğinin yükselmesine katkı sağlar.
• Hayvansal atıkların ve kanalizasyon çamurunun 

kullanılmasında biyogaz üretimini arttırmak için 
teknik bir araç arzu ediliyor.

• Denemelerimiz sonunda KAS teknolojisinin 
kanalizasyon suyunun işlenmesinde 
kullanıldığında, gaz üretim potansiyelini %50 
kadar arttırdığı belirlendi.

Geri Dönüşüme Dayalı İş Modeli Genişlemesinde KAS Teknolojisinin Potansiyeli
1. Metan Fermantasyonunun Geliştirilmesi ( Hızlı Hidrolik Efekti)



KAS Teknolojisi ile Balık Yemeklerinin Üretimi
• Balık içeren yemekler KAS teknolojisinin balık 

kalıntılarından elde ettiği yemler ile 
sağlanabilir. Böylece, probiyotik teknik ile 
balıkçıda kendine yetebilirliği canlandırır ve 
gölet içindeki su kalitesini uygun bir düzeyde 
yönetmesini mümkün kılar.

2. Karides Yetiştirilmesinde Uygulanması

3. KAS Teknolojisinin Uygulanmasındaki Diğer Potansiyeller

SOL : Asya'da git gide büyüyen çöp sorunlarına karşı daha iyi geliştirilmiş sistemler oldukça ihtiyaçta.
SAĞ : KAS Teknolojisinin uygulanmasıyla tarımsal üretkenliğin arttırılması beklenebilir.



Mottainai Mindset Asimilasyonu
• Mottainai mindset Japon insanlarının Edo çağında kapalı bir 

topluluktan beslenen erdemleridir.
• Amaçları Malezya'da geri dönüşüm odaklı işmodelleri ile 

nüfusun arttırılması için başlangıç noktası ayarlamak olabilir.

Malezya'da Olası KAS Teknoloji Uygulaması
1. Pagoh Projesi, Malezya'da Sürdürülebilir 'Mottainai Şehri' Modeli

2. KAS Teknolojisi Tarafından 
Yeniliğe Doğru Büyük Adımlar

Tekniksel ve Sosyo-ekonomik Yenilikler
•Önerilen konular, sağdaki büyük resimde gösterildiği gibi bazı alanları kapsar.
• Temel Bilgiler Şunlardır...
•1- Çoklu Biyolojik Atık Geri Dönüşüm Sistemi 
•2- Palm Yağı Çıkarma
•İleri Seviyeler Bilgiler: 3- Medikal / Endüstriyel Atık İşlenmesi 4- Algleri İçeren 
Yağ Çıkarması vb.
•Teknik ve Sosyo-ekonomik yenilikler, içlerinden Ar - Ge leri çıkarmak için 
gerekliydi. 
•Bunun için, 'Yeni Sinerji ve Ortaklık' ile ilgili sektörler içeren Pagoh
Projesi,Doğu 2.0 Politikasına bakabilirsiniz.



• Palm yağı çıkarımının santrifüj işlemiyle 
birleştiğinde sağdaki resimde gösterildiği gibi 
kolaylıkla yapıldığı, KAS ‘ın LIPID 
Laboratuvarındaki deneyinde doğrulanmıştır.

• Bu nedenle, Pagoh Projesinde KAS 
reaktörlerinin kullanılmasıyla birlikte KAS 
reaktörlerinin özel sektör eşliğinde ileriye 
dönük bir şekilde ticarileştirilmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler 'Gelişme'
• Zorlukları yenmek için günlük emek sarf edin!

3. Palm Yağı Çıkarma
Ar - Ge Sonuçlarının Uygulanması

Hızlı Kentleşme Altında Sürdürülebilir Toplum Oluşturma Platformu

1. Havza Temelli Su Yönetimi için Sistem Entegrasyonu Yapısal ve Yapısal Olmayan Tedbirler
•Alınacak iki tedbirin birleşmesi hızlıca genişleyen 
şehirleşme yüzünden, şehir altında akan suyun iyi 
yönetilmesi için gereklidir.



2. Su Kirliliğinin Kontrolü ve Evsel Atık Yönetimi

Havza Bazlı Tümleşik Kanalizasyon İşleri Programı
•Bu program yukarıdaki şemada gösterildiği gibi 
ayrılmaz kirletici azaltma önlemleri şeklinde çizilmiştir.
•Bilindiği üzere, yapısal önlemler (kanalizasyon işleri) 
genellikle kamu sektörü için zahmetli bir iştir. Bu 
nedenle, bitmemiş kanalizasyon sistemine erişimi 
dengelemek için destekleyici önlemler alınması gerekir.
•Japonya'da, Johkasou sistemi (yerinde sanitasyon
sistemi) 1970'te tanıtılmıştır. Kanalizasyon sisteminin 
genişlemesiyle birlikte Johkasou sistemi uzun vadede 
değiştirilmiştir.

Atık Yönetiminde Sürdürülebilirlik
•Japonya'nın yakmaya-bağımlı atık sistemi, hijyenik ve 
sürdürebilir olmasına rağmen tartışılabilir bir durumda.
•Arda kalan kül için depolama sahaları git gide
küçülmekte ve rehabilitasyon maliyeti kamu sektörü
için çok ağır bir yük olarak görülüyor.
•Bu nedenle, Japonya'daki atık miktarını azaltmak için 
atıkların ayrıştırılması ve 3R-eylemi (Azalt, tekrar kullan 
ve geri dönüştür) halktan talep edilmektedir.
•Buna ek olarak, Sıfır Emisyon Modelleri bazı önde 
gelen belediyelerde işleme konulmuştur.




	BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?�
	2. KAS Teknolojisinin Uygulamasının Kapsamı�
	Slayt Numarası 3
	 �2. Uluslararası Patent�
	Slayt Numarası 5
	Slayt Numarası 6
	Slayt Numarası 7
	Slayt Numarası 8
	Slayt Numarası 9
	Slayt Numarası 10
	Slayt Numarası 11
	Slayt Numarası 12
	Slayt Numarası 13
	Slayt Numarası 14

