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1. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’e göre düzenli depolama tesislerine kabul 
edilmeyecek atıklar hangileridir? (10) 

 

 

 
 

2. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’e göre tehlikeli atıklar    sınıf düzenli 

depolama tesisinde depolanabilir. (5) 

 
3. What is the purpose of stabilization and solidification processes? (5) 

 

 

 
4. Which of the following(s) are right about precipitation? (5) 

I. General equation is : M+2  + 2(OH–)  →  M(OH)2 

II. Both physical and chemical process  

III. Ineffective treatment method for metals  
a) I, II   b) I, III   c) II, III   d) I, II, III 

 

5. Oxidation ditch is an example of       , on the other hand, rotating 

biological disk is an example of       . (5) 

 

6. Complete below sentences with the name of processes in hazardous waste management. (10) 

I. Wet scrubbing          

II. Floatation            
III. Ion Exchange   is an example of     

IV. Pyrolysis           

V. Trickling Filters          

 
7. Write 5 physical hazardous waste treatment processes. (10) 

I.     II.     III.     

IV.     V.     

 
8.a) 2,3,7,8 TCDD compound is formed unintentionally during the incomplete combustion of PVC 

containing hazardous wastes in rotary kiln. Draw an open formula of 2,3,7,8 TCDD and write the name 

of this compound. (5) 
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b) Write and balance the complete combustion reaction for his compound in secondary combustion 

chamber. (5) 
 

 

 

 
 

c) If density of this compound is 1.8 g/cm³ and unintentionally formed 2,3,7,8 TCDD amount is 357.8 

cm³, calculate the amount of acid formed after combustion. (C:12 g/mole, H:1g/mole, O:16g/mole, 

Cl:35.5 g/mole). (10) 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

9. What is the purpose of groundwater monitoring around the landfill sites? (5) 

 
 

 

10. Which of the in-situ waste treatment method may have greatest environmental impact? (5) 
 

 

11. Tektonik bir hareket sonucunda yerin 1 metre (tavanı) ile 5 metre (tabanı) altına gömülü halde 

bulunan bir dizel yakıt tankının tabanında çatlak oluşmuş ve bu çatlaktan toprağa dizel yakıt sızmaya 

başlamıştır. Su tablası yerin 6 metre altındadır. Dizel sudan hafif ve su içerisinde çok az çözünen bir 

sıvıdır. Dizel yakıtın tehlikelilik özellikleri ile ilgili aşağıdaki piktogramlar verilmiştir. Bu piktogramların 

açıklamalarını yazınız (4p). Sızan dizel yakıtın bir an önce temizlenmesi istendiğinden uygun bir yerinde 

arıtma metodu öneriniz (16p). 
 

       
            

  



Dr. Öğr. Üyesi Özgür ZEYDAN  31.12.2018 

Sınav süresi: 60 dk.  Başarılar. 

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi – Çevre Mühendisliği Bölümü 
2018-2019 Güz Dönemi - Final Sınavı 

ENV455 Hazardous Waste Management  
 
Ad Soyad:     Numara:    İmza: 

 

1. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’e göre düzenli depolama tesislerine kabul 
edilmeyecek atıklar hangileridir? (10) 

 

Sıvı atıklar, Atık Yönetimi Yönetmeliğini’nin EK–III A’sındaki tehlikelilik özelliklerinden en az birini 

gösteren maddeler, ömrünü tamamlamış lastikler ve yönetmeliğin Ek-2’sindeki kriterleri sağlamayan 
atıklar. 

Detaylı liste için bkz: Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik – Madde 9 

 

2. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’e göre tehlikeli atıklar 1. sınıf düzenli depolama 
tesisinde depolanabilir. (5) 

 

3. What is the purpose of stabilization and solidification processes? (5) 

 
To immobilize hazardous wastes and prevent leakages so that wastes will be handled easily and can 

be accepted to landfill sites.  

 

4. Which of the following(s) are right about precipitation? (5) 
I. General equation is : M+2  + 2(OH–)  →  M(OH)2 

II. Both physical and chemical process  

III. Ineffective treatment method for metals  

a) I, II   b) I, III   c) II, III   d) I, II, III 

 

5. Oxidation ditch is an example of Suspended Growth, on the other hand, rotating biological disk is 

an example of  Attached Growth. (5) 

 
6. Complete below sentences with the name of processes in hazardous waste management. (10) 

I. Wet scrubbing      Gas cleaning    

II. Floatation       Liquids-solids separation  

III. Ion Exchange   is an example of Chemical treatment   
IV. Pyrolysis       Thermal treatment   

V. Trickling Filters      Biological treatment   

 

7. Write 5 physical hazardous waste treatment processes. (10) 
I. Adsorption   II. Centrifugation III. Clarification 

IV. Evaporation  V. distillation  solvent extraction, stripping 
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8.a) 2,3,7,8 TCDD compound is formed unintentionally during the incomplete combustion of PVC 

containing hazardous wastes in rotary kiln. Draw an open formula of 2,3,7,8 TCDD and write the name 

of this compound. (5) 

 

 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin  

 

b) Write and balance the complete combustion reaction for his compound in secondary combustion 

chamber. (Assume complete combustion) (5) 
 

C12H4Cl4O2  + 11O2 → 12CO2 + 4HCl 

 

c) If density of this compound is 1.8 g/cm³ and unintentionally formed 2,3,7,8 TCDD amount is 357.8 

cm³, calculate the amount of acid formed after combustion. (C:12 g/mole, H:1g/mole, O:16g/mole, 

Cl:35.5 g/mole). (10) 

 

M = V × d = 357.8 cm³ × 1.8 g/cm³ = 644 g 

 

n = M / Mw = 644 g / [(12×12)+(4×1)+(4×35.5)+(2×16)] g/mole = 644 g / 322 g/mole = 2 moles 

 

For each mole of 2,3,7,8 TCDD 4 moles of HCl will be produced. So, for 2 moles of 2,3,7,8 TCDD 8 

moles of HCl will be produced. 

 

M = n × Mw = 8 moles × (35.5 + 1) g/mole =  292 g HCl  

 

9. What is the purpose of groundwater monitoring around the landfill sites? (5) 

 

To observe if there exist any leakage from landfill to groundwater. 

 

10. Which of the in-situ waste treatment method may have greatest environmental impact? (5) 

 
Soil Flushing 
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11. Tektonik bir hareket sonucunda yerin 1 metre (tavanı) ile 5 metre (tabanı) altına gömülü halde 

bulunan bir dizel yakıt tankının tabanında çatlak oluşmuş ve bu çatlaktan toprağa dizel yakıt sızmaya 
başlamıştır. Su tablası yerin 6 metre altındadır. Dizel sudan hafif ve su içerisinde çok az çözünen bir 

sıvıdır. Dizel yakıtın tehlikelilik özellikleri ile ilgili aşağıdaki piktogramlar verilmiştir. Bu piktogramların 

açıklamalarını yazınız (4p). Sızan dizel yakıtın bir an önce temizlenmesi istendiğinden uygun bir yerinde 

arıtma metodu öneriniz (16p). 
 

        
Alevlenir  Tahriş Edici / Zararlı  Kanserojen  Ekotoksik 
 

Toprak buhar ekstraksiyonu yöntemi dizel gibi ağır kirleticilerde etkin bir yöntem değildir. 

Fitoremediasyon ve Biyoremediasyon yöntemleri ise uzun sürdükleri için bu olayda tercih edilmemesi 

gereken yöntemlerdendir. Ayrıca kirliliğin oldukça derinde olması bitki köklerinin o mesafeye 
ulaşmasını olanaksız kılmaktadır. Bioventing yönteminde ise kirliliğin bir an önce temizlenmesi 

istendiğinden, toprağın fazla havalandırılması ile kirliliğin dağılması söz konusu olabilir. Buradaki en 

uygun ve hızlı yöntem toprak yıkamadır. Dizel yakıtı çözebilecek bir kimyasalın toprağa eklenmesi ve 

yeraltı suyunun yüzeye pompalanarak yerinde arıtılmasıdır.  


