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1.GİRİŞ
Türkiye’de bugün, plastik, tekstil, kauçuk, otomotiv, elektronik sanayilerinin ham madde
olarak kullanıldığı 50’ye yakın petrokimyasal madde Yarımca ve Aliağa’daki Pektim
komplekslerinde üretilmektedir.
Çevre ilgili baskılara ve yeni alternatif polimerlere rağmen PVC sektörü pazardaki payını
korumaya devam etmektedir.
PVC’ye diğer sentetik maddelerin üretimi, doğal bileşiklerin sanayilere veya halka satılan son
ürün haline getirilmesi sırasında birçok değişik asama içeren karmaşık bir prosestir. Bu
nedenle bir üretim sırasında ortaya çıkan yan ürünlerin başka bir üretimde kullanılabilmesi
amacıyla Türkiye’deki Petkim ve benzeri petrokimya kuruluşları gibi entegre tesisler
kurulmuştur.
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2. POLİMERLER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
2.1 Polimer Kimyasının Tarihi
Türk Dil Kurumu sözlüğünde polimer; tekrarlanan yapısal kümelerin oluşturduğu yüksek
molekül ağırlıklı bileşikler olarak tanımlanmıştır. Polimer adi ise “poli+meras (çok parçalı)”
olarak Grekçe’den gelmektedir. Polimeri oluşturan her bir küçük molekül ise monomer olarak
adlandırılır. Polimerler,sonuçta birçok küçük molekülün bir araya gelmesiyle oluştuğundan
makro moleküllerdir. (Aydın,2004)
Günümüzden 10.000 yıl önce , insanlar taş devrinden maden devrine geçmişlerdi ve 10.000 yıl
boyunca da madenlerin yerini başka malzemeler alamadı. Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında
devreye giren plastikler metallerin bu saltanatına son vermiştir.(Keskin,1987)
Polimerik ürünlerden olan kauçuk günümüzde oldukça geniş kullanım alanı vardır ve 5000 yıl
öncesine dayanır. Başlangıçta sıvı olan kauçuğun özsuyu (lateks) uzun zincirli moleküller
içerir. Kızılderililer bu özsuyu ile ayaklarını kapladıktan sonra havadaki oksijenin etkisi ile
bazı noktalardan bu moleküller birbirlerine bağlanırlar. Bu bağlanmalar nedeniyle artık
moleküller birbirlerinden kolayca ayrılamazlar. Böylece sıvıdan kati duruma geçilir. Fakat bu
kati biraz özeldir ve bu kati yapı içerisinde küçük moleküller hareket edebilirler, tüm yapıda
hareketlidir. Bu yapının bir balık ağı gibi davrandığı düşünülebilir. Bu nedenle bu yapının
kısmen kati kısmen sıvı gibi davrandığı düşünülür. Bu madde kauçuk olarak adlandırılır.
Bununla beraber bu kauçuk ayakkabı bir gün içerisinde dağılır, çünkü havadaki oksijen ilk
olarak molekülleri birbirine bağlamasına karşın bir süre sonra oksijen, zincirleri kesmeye
baslar ve bir gün sonunda yapı dağılır. 1849 yılında Charles Goodyear kauçuk ağacının
özsuyunu kükürt ile kaynattığında esnek, sağlam siyaha yakın bir madde elde eder.
Goodyear’in bu bulusu halen üretimdedir.
Polimerlerin ikinci büyük grubu olan plastiklerin ilk ürünü 1868’de Amerika’da John Wesley
Hyatt tarafından, pamuk selülozunu nitrik asit ve konfor ile etkileştirilerek hazırlanan yari
sentetik polimerdir. Amerikalı bilim adamı Leo Hendrick Backelad, 1907 de tamamen sentetik
ilk polimer olan fenol formaldehit reçinelerinin üretimini başarmıştır. 1924’de ise Hermann
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Staudinger’in Makro molekül Hipotezini ileri sürmesiyle, polimer teknolojisi önemli bir ufuk
kazanmıştır. Bu teoriye göre, doğal kauçuk ve polistirenin, küçük birimleri bir arada
bulunduran uzun zincirli moleküller olduğunu ileri sürülerek, polimer üretiminin deneme
yanılma aşamasından kurtulmasına neden olmuştur. Makro molekül Hipotezi sonraki yıllarda
birçok polimerin üretimine ışık tutmuştur.
1927’de selüloz asetat ve polivinil klorür, 1928’de polimetil metakrilat, 1929’da
üreformaldehit reçineleri üretilmiştir. Özellikle II.Dünya savasında stiren-bütadien kopolimeri
polimer teknolojisinin önemli ürünleri olmuşlardır.
1931’de yine ilk sentetik kauçuk olan neopren üretimi başlamıştır. 1936’da poliakrilonitril,
stirenakrilonitril kopolimeri ve polivinil asetat, 1937’de poliüretan, 1938’de Teflon ticari ismi
ile anılan politetrafloroetilen, 1939’da melamin-formaldehit (formika) reçineleri, 1940’da bütil
kauçuğu ve silikonların hammaddesi olan silanlar, 1941’de polietilen, polietilen teraftalat,
1942’de doymamış poliesterler ve Orlon ticari isimli poliokrilonitril fiber üretimi
gerçekleştirilmiştir. (Aydın,2004)
1952’de Max planck Enstitüsü araştırmacılarından K.Ziegler bazı alüminyum alkali
bileşiklerini katalizör olarak kullanarak etilenin düşük basınçta polimerizasyonunu
gerçekleştirmiştir. Ziegler ve Giulio Natta steraspesifik oksit sentezlenmiştir. Son yıllarda
yüksek ısıl ve mekanik dayanıklığa sahip poliimid, poliarilsülfonlar, poliarilamidler,
polifenilsülfit, polibütil teraftalatpolietereketon, polifenil gibi önemli plastikler geliştirilmiştir.
Çizelge 2.1’de bazı önemli polimerlerin üretim yılları verilmiştir.
Çizelge 2.1 Bazı önemli polimerlerin ilk üretim yılları (Aydın,2004)
1930 Stiren-butadien rubber
1936
1936
1936
1936
1937
1939
1941
1943

Poli(vinil klorid)
Neopren
Poli(metil metakrilat)
Poli(vinil asetat)
Polistiren
66-Nylon
Politetrafloroetilen
Polietilen
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1947
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1955
1956
1957
1957
1965
1970
1974
1907
1910
1911
1926
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1927
1928
1930
1933

Butil plastik
6-Naylon
Silikonlar
PET
Epoksiler
ABS reçineler,
Polietilen, lineer
Polioksimetilen
Polipropilen
Polikarbonat
Poliimidler
Termoplastik elastomerler
Aromatik poliamidler
Leo Baekeland “bakalit” adı verilen tamamı sentetik ilk plastiği buldu.
“Selefon” İsviçreli kimyacı Jacques Brandenberger tarafından keşfedildi.
Aminoplastik (ilk renkli plastik)
Sentetik kauçuk, 1936’ya kadar polibütadien, bütadien ve polikloroprenler gibi
yapay kauçuklar piyasaya sürüldü.
PVC (polivinil klorür, piyasaya sürülüsü 1936)
Lastikler için yeni döküm ve ekstrüzyon yöntemleri
Polistiren
Polietilen (piyasaya sürülüsü: 1934), Pleksiglas (polimetilmetakrilat)

1938

Naylon ,Teflon (politetraflouretilen), Roy Blunket tarafından

1939
1946
1950
1952
1953
1955
1957

Plastik kontak lens
Vinil yer döşemesi, Alüminyum esaslı metalik , Seramik mıknatıs
Moltopren (poliüretan)
Çelik yapımını rafine eden temel oksijen işlemi
Dacron, plastik PVC ve Silikon Dow Corning tarafından üretildi.
Polipropilen (petrol esaslı)
Polipropil, vitrin camları, kursun geçirmez camlar ve güvenlik güçleri
kalkanlarında kullanılan makrolan, lexan (polikarbonat)

1961
1964

Süper polimer (ısıya dayanıklı)
Akrilik boya, Karbon fiber (yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanım için
dayanımı arttırılmış) Berilyum (sert metal) uzay araçlarında is kalkanı
Sialon (metal islemede yüksek hızlı kesme için kullanılan seramik malzeme)
Yumuşak çift odaklı kontak lens
Sentetik deri
Yeni kompozitler ve hafif çelik

1970
1983
1986
1990

keşfedildi
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İnsanoğlu 10.000 yıldır haşır neşir olduğu madenlerle ilgili her uygulamayı yapmış,ve tüm
olası alaşımları deneyerek madenlerle ilgili yeni buluş ihtimalini çok aza indirmiştir. Ancak
polimer alanında bulunacak birçok yeni ürün sırada beklemektedir. Polimer sektöründe baş
döndürücü bir gelişme yaşanmakta ve her yıl yeni plastik türleri kullanıma sunulmaktadır.
2000’li yıllarda insanlar artık,plastiklerde oturuyor,yatıyor,plastiklere sarılı yemeklerini
plastikte pişirip plastiklerde yiyor, kısacası 24 saatinin 1 dakikasını bile plastiksiz
geçirememektedirler.

2.2. Polimerlerin Özellikleri
Naylon veya polietilen gibi polimerler, mühendisler tarafından kullanılan, daha geleneksel
malzemelerle karşılaştırıldıklarında, bazı önemli farklılıklarının varlığı dikkati çeker:
• Dayanıklılıkları (strength) ve bükülmezlikleri (stiffness) daha düşüktür
• Kullanımlarında, genelde sıcaklık sınırlaması (sıcak veya soğuk) vardır
• Uygulanan mekanik testler, meselâ germe-uzama, bunların sürünür (creep), yani
özelliklerinin zamana-bağımlı, olduğunu ve eriyik halde iken Newtonyen olmayan
(non-Newtonian) akışkanlar olduğunu göstermiştir. Bu durum en dikkati çekici mekanik
özellikleridir. (Kuyulu, 2001)
Bu özellikler polimerlerin, kullanım açısından metallere, ağaç malzemeye vs. nazaran,
zaaflarıdır. Buna karşılık polimerlerin kullanım alan ve miktarları her geçen gün artmaktadır.
O halde polimerlerin bazı üstünlüklerinin de olması gerekmektedir. Bunlar şu şekilde
sıralanabilir:
• İster plastik ister elastomer olsun polimerler kolaylıkla kalıplanabilir. Bu yüzden
karmaşık şekilli malzemeler bile, fazlaca bir bitirme işlemi gerektirmeden, fabrikasyon olarak
kolayca üretilebilirler.
• Yoğunlukları düşüktür. Buna bağlı olarak hafif malzemeler üretilebilir.
· Kimyasal etki ve korozyona karşı dirençlidir.
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· Genellikle ısı ve elektriğe karşı yalıtkandırlar.
• Kendilerinde tabii olarak (inherently) var olan esneklik (flexibility), birçok
uygulamada yararlıdır. Bu durum özellikle kauçuklar için daha da doğrudur.
• Polimerlerin dayanıklılık ve modulus mutlak değerleri her ne kadar düşükse de bu
değerler birim ağırlık veya hacim başına genelde uygun olmaktadır. Polimerler, bu
yüzden uzay ve havacılık sanayilerinde bile kullanım imkânı bulabilmektedir.
• Kauçukların (lastiklerin) kendilerine has özelliği elâstiklik ve sönümleme
(damping) kabiliyeti sayesinde yaylanma ve enerji absorblama gerektiren uygulamalarda da
kullanılabilmektedirler. (Kuyulu, 2001)
Plastik ve kauçukların ilk zamanlardaki uygulamalarında bunların özelliklerinin iyi
anlaşılamaması yüzünden malzeme tasarımlarında birçok hatalar ortaya çıkmakta idi.
Tasarımcıların gözden kaçırdığı hatta bazen mevcudiyetinin bile farkına varmadıkları husus,
polimerlerin özelliklerinin zamana-bağımlı olmalarıydı. Bugün bu özelliklerin iyi anlaşılmış
olması sayesinde daha yüksek performanslı ve uzun ömürlü parçalar tasarlanıp
üretilebilmektedir. (Kuyulu, 2001)
Pek çok zaman birbirlerinin yerine kullanılan polimer ve plastik terimlerinin arasındaki farka
da değinmek gerekir. Nasıl çelik, çinko alüminyum “metaller” ailesinin birer üyesi ise plastik
terimi de nylon, polietilen, poly(tetraflor etilen) PTFE vs. gibi bir malzeme gurubunu temsil
eder.Her ikisi de metal olmasına rağmen, çelik ve çinkonun özellikleri birbirinden nasıl farklı
ise, aynı şekilde her ikisi de plastik olan nylonun ve PTFE’nin özellikleri birbirinden farklıdır.
(Kuyulu, 2001)
Plastikleri, daha büyük bir ailenin, yani polimerlerin, bir üyesi olarak düşünmek hatalı
olmayacaktır. Polimerler bitki ve hayvan hayatının temel bir bileşeni olup çok uzun, molekül
ağırlığı 300 000’ler civarında olan, zincir-şekilli moleküllerden oluşmaktadır. İpek, şellak,
bitüm, kauçuk gibi tabii malzemeler bu tür bir yapıya sahiptir. Saf polimerler nadiren
üretildikleri veya oldukları gibi kullanılırlar. Bunlara, çoğunlukla değişik özellikler
kazandırmak için bir takım katkılar katılır ve artık plastik adını alırlar. Ancak plastik terimi
geleneksel olarak kauçukları kapsamaz.
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Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinden sonra birçok yeni sentetik polimer üretilmiştir.
Tasarımcı ve mühendislerin bu türlerden ve özelliklerinden haberdar olmalarında yararlar
vardır. Ancak plastikleri etkili bir şekilde kullanabilmek için bunların kimyasal yapılarının
çok detaylı bir şekilde bilinmesi zorunlu değildir. Gerekli olan bunların iç yapılarından, tür ve
kalite farklılıklarını değerlendirebilecek kadar haberdar olmaktır.
(Kuyulu, 2001)
2.3 Polimerlerin Sınıflandırılması
Polimerlerin kimyasal yapılarına, kaynaklarına, fiziksel özelliklerine ve molekül
yapılarına göre bir genel sınıflandırılması yapılabilir. Mevcut polimer malzemelerden bir
kısmi bu sınıflandırmanın dışına düşebilir.
Fiziksel özelliklerine göre sınıflandırmada, sınıflandırma kesin çizgilerle ayrılamayabilir. Yani
ayni polimer hem elyaf hem de termoplastik sınıfı içinde yer alabilir. Örneğin; poliesterden
hem elyaf hem de plastik malzeme yapmak mümkündür (Poliester iplik ve PET
sise gibi). Buna benzer bir çok örnek göstermek mümkündür. Plastik, elastomer ve elyaf
tanımları, o malzemenin gerilme- uzama eğrisine bakılarak ortaya çıkar . Ayrıca,
çeşitli plastik türleri için bu gerilme uzama eğrilerinde belirgin farklılıklar görülür .
Diğer yandan termoset terimi hem sıcakta hem de oda sıcaklığında çapraz bağlı yapıya
(termosete) dönüşebilen anlamına gelmektedir. (Keskin,1987)
2.3.1.Molekül yapılarına göre sınıflandırma
Polimerler, monomer adı verilen küçük moleküllerin , kovalent bağlarla birbirine
bağlanmasıyla oluşturduğu iri moleküllerdir ve polimerlerin ayrı bileşik olarak ele alınıp
incelenmesi ve uygulama sahasında giderek önem kazanması molekül büyüklüğünden
kaynaklanmaktadır. Bu farklı dürüm şöyle ortaya çıkar;
1.

Polimerlerin mol ağırlıkları , küçük moleküllere kıyasla çok yüksektir. Mol ağırlığı 18

olan su , 46 olan alkol ve 342 olan şekere karşılık naylon ve polietilen gibi polimerlerin mol
ağırlıkları 10.000’lerden başlar , milyonlar mertebesine ulaşabilir.
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Bir polimer numunesinin içerdiği moleküllerin büyüklükleri bir dağılım gösterir, yani

ortalama bir mol ağırlığına sahiptir. Halbuki su , alkol veya şeker gibi küçük moleküller içeren
bileşiklerden alınan bir numunedeki moleküller birbiriyle aynı büyüklüktedir. Bir şeker
numunesindeki , şeker moleküllerinin hepsinin mol ağırlığı 342’dir. (Keskin,1987)

Şekil 2.1 Su, alkol ve şeker gibi moleküllerle, polimerlerin mol ağırlıkları ve mol ağırlığı
dağılımının karşılaştırılması
(Keskin,1987)
Bir polimer molekülünü oluşturan, tekrarlanan ünitelerin artan sayısına bağlı olarak;
tek cins içerenlere homopolimer, iki cins içerenlere kopolimer adi verilerek sınıflandırılabilir.
A ve B iki farklı monomer olduğunu düşünürsek; kopolimerlerde çeşitli alt gruplara
ayrılabilir. (Aydın,2004)

A) Homopolimerler:

Şekil 2.2 Homopolimerler (Aydın,2004)
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B) Kopolimerler:
i) Alternatif polimerler:

Şekil 2.3 Stiren-Maleik anhidrit kopolimeri (Aydın,2004)
ii)

Gelişigüzel Kopolimerler:

Şekil 2.4 Akrilonitril- vinilasetat kopolimeri (Aydın,2004)
iii)

Blok Kopolimerler:

Şekil 2.5 Stiren- bütadien blok kopolimeri (Aydın,2004)
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Graft Kopolimerler:

Şekil 2.6 Graft kopolimeri (Aydın,2004)
Çizelge 2.2 Polimerlerin sınıflandırılması (Aydın,2004)

Dünya petrokimya sektörünün imkan ve kapasitelerine dayalı olarak plastik sanayii içerisinde
gelişen ileri plastik ve polimerik malzemeler çağdaş teknolojilerde yaygın kullanım alanı
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bulmaktadır. Tüketim plastikleri olarak bilinen ve yaygın olarak 1930’lu yıllardan beri
kullanılan polietilen, polistiren ve polivinil klorür (PVC) gibi malzemelerin yanı sıra
"Mühendislik Plastikleri" olarak tanımlanan asetaller (polioksimetilen), ABS (akrilonitrilbutadien-stiren), polikarbonatlar, polifenilen eterler ve oksitler, poliamidler, termoplastik
poliyesterler gibi malzemeler bulunmaktadır. Ayrıca polipropilen gibi plastikler de elektronik,
ısıl, medikal ve kimyasal ortamlardaki yüksek teknoloji uygulamalarında kullanılmaktadır.
"Yüksek Performans Mühendislik Polimerleri" olarak polifenilen sülfitler, polieterketonler,
polisulfonlar, sıvı kristal polimerleri ve poliimidler bulunmaktadır. Bu malzemelerin genel
olarak sınıflandırılması aşağıdaki Tablo 1.3’ de verilmektedir.
Çizelge 2.3 Termoplastik polimerik malzemelerin sınıflandırılması(Baykara,2004)
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Şekil 2.7 Çeşitli Plastiklerin Gerilme – Uzama Eğrileri (Keskin,1987)
1. Sert ve kırılgan plastik
2. Sert ve kuvvetli plastik
3. Yumuşak ve zayıf plastik 4. Yumuşak ve mukavim plastik

Polimerlerin sınıflandırılmasında en çok kullanılan esas işleme yöntemlerine göre yapılan
sınıflandırmadır. Buna göre polimerler; termoplastikler ve termosetler olmak üzere iki büyük
gruba ayrılırlar.
Termoplastikler, ısı ve basıncın altında yumuşayan, akan bu durumda herhangi bir şekil
alabilen ve soğutulduğunda sertleşebilen malzemelerdir. Bu şekillendirme sırasında hiçbir
kimyasal değişikliğe uğramazlar. Bunun yanı sıra uygun çözücülerde çözünebilirler ve bu
şekilde “çözücü-döküm” gibi yöntemlerle çeşitli şekiller alabilirler.
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Genelde polimerler reaktör denilen tesiste monomerlerin polimerizasyon yoluyla elde edilirler.
Çoğunlukla yoğunlaşma polimerizasyonu ile elde edilen termoplastiklerin polimerizasyon
işlemi reaktörde tamamen bitmiş olur. Bu işlemin sonucu olarak yan zincir veya gruplar ihtiva
eden uzun zincir molekülleri meydana gelir. Termoplastik grubunu oluşturan en çok
vinillerdir.
Termosetler, ısı işlemiyle bir defa istenilen şekli aldıktan sonra tekrar ısıtılmakla
şekillendirilemezler. Ayrıca bu malzemeler hiçbir çözücüde çözünmezler. Termosetler,
polikondansasyon reaksiyonu ile elde edilirler ve genellikle çapraz bağlı bir yapıya sahiptirler.
Bu plastiklerde polimerizasyon işlemi, malzemeyi ihtiva eden monomerlerin bir araya
getirdiği reaktörde baslar ve kalıplama işlemi sırasında biter. (Aydın,2004)

2.4 Plastiklerin Genel Özellikleri
Plastikler, normal sıcaklıkta genellikle kati halde bulunan, basınç ve isi kullanılarak
mekanik yöntemlerle şekillendirilebilen veya kalıplanabilen organik polimerik maddelerdir.
Plastikler genel anlamda iki ana sınıfa ayrılırlar. Bunlar,
1. Termoplastikler
2. Termosetlerdir.
Termoplastikler; ısı ve basınç uygulandığında plastik özelliklerini kaybetmeyip koruyan
plastikler olup, ısı ve basınç uygulayarak, defalarca şekillendirilebilirler. Bu özellik bir
mumun eritilip, kalıplandıktan sonra soğutulup başka bir sekile sorulmasına olduğu gibidir.
Termoplastiklerin kullanılma süreleri, malzemenin yorgunluğuna bağlıdır ve kendi ağırlıkları
altında 54ºC ile 120 ºC arasında, bazen de yapılarına bağlı olarak 260 – 270ºC’ye varan
sıcaklıklarda bozunurlar. Bu nedenle termoplastiği isleme sırasında sıcaklık iyi kontrol
edilmelidir. (Aydın,2004)
Genellikle plastik olarak bilinen termoplastikler, çok geniş bir yelpazede üretim yapan
petrokimya sektörünün nihai ürün gruplarından birisidir. Termoplastikler üretim teknolojisi ve
kullanım alanlarına göre mühendislik ve plastikleri olarak iki grupta toplanabilir. Ülkemizde
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üretimi yapılmayan Polikarbonat (PC) , Akrilonitril Bütadien Stiren (ABS), Polifenil Oksit
(PPO) gibi mühendislik plastikleri mekanik ve ısı özellikleri nedeniyle metallerin yerine
kullanılabilmektedirler. (Kimya Teknolojileri Aylık Kimya Sanayi Dergisi, Sayı:18, Haziran
2002)
Polivinil klorür polimeri termoplastiktir ve bu çalışmanın temel konusunu, PVC polimeri ve
bu polimerin bir kullanım alanı olan sert PVC basınçlı plastik boru teknolojisi
oluşturmaktadır.
Termosetler ise; bir

kere

isi ve basınç

altında şekillendirildikten

sonra tekrar

şekillendirilemeyen plastiklerdir. Ancak bir defa islenebilirler, çünkü şekillendirme işlemi
sırasında kimyasal değişim ile şebeke yapısına dönüşürler ve plastik özelliğini yitirerek sert bir
madde haline gelirler. Bu sert madde torna, freze gibi makinelerde işlenebilir.
Termosetlerin piyasada pek çok türleri vardır. Kendilerine özgü özelliklerinden dolayı
termoset plastikler tek baslarına kullanılamayıp, termoplastikler gibi diğer katkı maddeleri ile
karıştırılarak kullanılırlar. Termosetler yapılarına göre 60ºC ile 150ºC arasında, bazı
termosetler ise 230ºC sıcaklığa kadar kararlıdırlar. Daha yüksek sıcaklıklarda bozunurlar.
(Aydın,2004)
Plastiklerin hafif oluşları, kolay islenebilirliği korozyona karsı dayanıklılığı, iyi elektrik ve isi
yalıtkanlığı gibi özellikleri nedeniyle; makine, uçak, elektrik-elektronik endüstrileri gibi bir
çok endüstri dalında büyük miktarlarda kullanılırlar. Ancak plastikler metalik ve diğer
mühendislik malzemelerine göre farklı özelliklere sahiptirler. Plastiği oluşturan polimerilerin
molekül ağırlığı, yapısı, çapraz-bağlanma derecesi ve iskeletinin içerdiği fonksiyonel gruplar,
plastiği fiziksel ve kimyasal özelliklerini etkiler. (Aydın,2004)
2.4.1 Plastiklerin görünüşü
Plastiklerin çoğu renksizdir. Bu yüzden istenilen rengi elde etmek için renk verici maddeler
kullanılır. Pigmentlerle opak görünüş elde edildiği gibi çözünür organik boyalara şeffaf bir
görünüş elde edilebilir. Polimetilmetokrilat gibi bazı polimerler çok berraktır. Bu özelliğinin
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yani sıra polimetilmetarilat hafif de olduğu için, hem optik camin yerine hem de uçak gibi
araçlarda kullanılır. (Aydın,2004)
2.4.2 Plastikleri yüzey sertliği
Plastik maddelerinin yumuşak ve çizilmeye karşı az dirençli olmaları, kendileri için bir
dezavantajdır. Termoplastiklerin sertliği, sıcak ve katılan plastikleştirici maddelerin artmasıyla
azalır, yani yumuşar. Termosetlerde ise, sıcaklık artışı sertlik üzerinde pek önemli etki
yapmaz. Plastikler cam, seramik ve metallere göre daha az serttirler. (Aydın,2004)

2.4.3 Plastiklerin yoğunluğu
Plastik malzemeler, odun hariç, diğer tüm malzemelere göre daha düşük yoğunluğa sahiptirler.
Plastiklerin yoğunluğu 0,9 gr/cm3 ile 2,5 gr/cm3 arasındadır. Pratikteki uygulamaları hacme
göre olmasına karşın, ağırlık hesabıyla satılmaları, ağırlığın birinci planda olduğu yerlerde
plastiğin geçerliliğini arttırmıştır. (Aydın,2004)
2.4.4 Isısal özellikler
Plastiklerin ısısal özelliği en önemli özelliklerden biridir. Her ne kadar bazı plastikler
100-180ºC aralığında uzun süreli kullanım için tavsiye edilebilir ve örneğin politetrafloraetan
(PTEE) ve polifenilen sülfit gibi, başka plastikler 250ºC’ye kadar servis ömrüne sahip iseler
de çoğu plastikler geniş bir sıcaklık aralığında yumuşama gösterirler. Yüksek sıcaklıkta
plastiklerin kullanılabilmeleri tayin eden yöntem yumuşama ve sapma sıcaklığıdır. Ancak bu
sıcaklıkların malzemenin maksimum kullanma sıcaklıkları olmadığını hatırlatmakta fayda
vardır. Bununla beraber düşük zorlamalarda veya uzun aralıklı yüklemelerde, plastikler bu
veya daha yüksek sıcaklıklara da dayanabilirler. Yumuşama sıcaklığı esasen yalnız
malzemenin ön seçiminde bir bilgi vermektedir. (Aydın,2004)
Plastiklerin önemli bir özelliği de bir ısısal iletkenliğidir. Genellikle plastiklerin isi iletkenliği
kötüdür. Metallerin isi iletkenlikleri 200-10.000x104 cal/cm.snºC arasındadır.
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Plastiklerin ısıl iletkenlikleri 2,0-8,0 cal/cm.snºCx104 arasındadır. Plastiklerin ısısal
iletkenliklerinin düşük olmasından dolayı, sürtünme veya tekrarlanan gerilmelerin sebep
olduğu sıcaklık büyümesi, malzeme içerisinde isi birikmesine neden olur. Bu olay ısısal
yorulmaya yol açar. Isıl yorulmayı azaltmak için, plastik malzemelere katkı maddeleri ilave
edilir. Bu amaçla en çok kullanılan katkı maddeleri metal tozları (alüminyum, bakir vb) veya
çeşitli elyaflar (karbon elyafı, cam elyafı vb) katkılı plastiklerin ısıl iletkenlikleri en az on kat
daha yüksektir. Örneğin 4-30 değerinde olan epoksitlerin ısıl iletkenlikleri katkı maddeleri ile
takviye edildiklerinde 800-2500 değerlerine kadar çıkabilmektedir. (Aydın,2004)
Plastiklerin ısıl iletkenlikleri moleküllerin yani sıra kristalinite derecesi ve yönlenme gibi
yapısal faktörlere bağlıdır. Kristalinite derecesi ve yönlenme artarsa, ısıl iletkenliği de artar.
Başka bir ısısal özellik ısısal genleşmedir. Plastik malzemelerin islenmesinde önemli bir
problem olan ısısal genleşme katsayısı, metallere göre çok daha büyüktür. Kuvvetlendirici
elyafların ilavesi plastiklerin ısısal genleşmelerini önemli derecede azaltmaktadır. Örneğin
polis tirene %60 oranında cam elyafların ilavesiyle ısıl genleşme katsayısı yarıya
indirilmektedir. Isıl iletkenlik gibi ısıl genleşme de molekül ağırlığı ve yapısal faktörlerle
değişir. Polimerin kristalinite derecesinin çapraz ve bağ yoğunluğunun artmasıyla ısıl
genleşme katsayısı azalır. Yönlenme yönünde katsayı azalırken dik yönde artar. Bunların yani
sıra, ısısal genleşme değerleri plastiklerin (Tg) camsı duruma geçiş sıcaklığının ve ergime
sıcaklığının (Tm) üzerinde veya altında farklıdır.
Plastiklerin ısıya karsı dayanıklılığı çok önemli bir faktördür. Genellikle termoplastikler yük
olmadığı zaman 65-120ºC’de, bazı çeşitleri ise 260ºC gibi yüksek sıcaklıklarda bozunurlar. Bu
yüzden yüksek sıcaklıklarda düşük bir basınç altında kullanılmalıdırlar. Termosetler daha sert
ve ısıya daha dayanıklıdırlar. Sıcaklık artarsa belirli bir sıcaklığa kadar sert kalırlar, fakat
yüksek sıcaklıklarda kömürleşerek bozunur. Genellikle termosetler 150-230ºC arasındaki
sıcaklığa devamlı maruz kalabilirler; bazı özel termosetler 260ºC’ye kadar dayanabilirler.
Asbest ve çam dolgu gibi dolgu malzemeleri plastiklerin ısıl dirençlerini arttırır. (Aydın,2004)
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2.4.5 Plastiklerin kimyasal özellikleri
Plastikler metallere göre, kimyasal maddelere daha dayanıklıdırlar. Termoplastikler zayıf asit,
baz ve tuz çözeltilerinde etkilenmemelerine karsın, organik çözücülerde çözünürler ve şişerler.
Termoplastikler kuvvetli asit ve bazlardan kimyasal olarak etkilenirler. Termosetler,
termoplastiklere göre kimyasal maddelerin teması sırasında bozunmanın ilk başladığı bölgeler,
plastikte kullanım sırasındaki eğilme, büzülme ve benzeri gerilmeler sonucu oluşan
çatlaklardır.
Polimerlerin kimyasal dirençleri reaktif maddenin cinsine ve konsantrasyonuna, polimerik
yapıya, sıcaklığa, uygulanan gerilmeye, yüzey pürüzlüğüne ve morfolojisine bağlıdır. Kısa
süreli polimer-kimyasal çevre etkileşimleri çekme deneyleriyle, uzun süreli etkileşmeler ise
sürtünme deneyleriyle belirlenirler. (Aydın,2004)
2.4.6. Plastiklerin alevlenme özellikleri
Plastikler aleve karsı çok hassastırlar. Genellikle termoplastiklerin yanma hızı, aditif
(yanmadan koruyan madde) kullanılarak yavaşlatılabilir. Bununla beraber bir çok plastik, alev
uzaklaştırıldıktan sonra yanmaya devam etmez. Bir plastik malzemenin alevlenme kabiliyeti
ölçülebilir, fakat genellikle bu özellik yan manin özel şartları ile ilgili birçok faktöre bağlıdır.
Örneğin plastikleştirici ihtiva eden kati PVC, alev uzaklaştırıldığında kendi kendini söndürür,
halbuki plastikleştiricisiz köpük PVC havda yanmaya devam eder. Çok sayıda deney metotları
ortaya çıkmasına rağmen, son yıllarda kabul edileni Kritik Oksijen İndeksi (COI) kavramına
dayanan yöntemdir. (Aydın,2004)
2.4.7 Plastiklerin Hava Etkisiyle Bozulma
Polimerlerin zamanla yıpranmasına malzemenin kimyasal bozunması neden
olmaktadır. Bu olay bir veya bir çok faktörün etkisi altında meydana gelmektedir. Bunların
arasında en önemli olanlar termik, mekanik, fotokimyasal, radyasyon, biyolojik ve kimyasal
faktörlerdir. Çoğu defa şartlar, farklı farklı şekilde oluşan yıpranmaların ayni anda meydana
gelmesini sağlar. Örneğin açıkta bulunan bir polimer, UV radyasyonu, oksijen ve atmosfer
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yayımlarının etkisine maruz kalmaktadır. Ayni şekilde polimeri, islenme esnasında yıpranma
başlatabilen isi, mekanik kuvvetler ve oksijenin etkisi altında bulunmaktadır.
Hava etkisiyle plastiklerin yıpranması; radyasyon, uçan parçacıkların meydana getirdiği
aşınma, yağmur veya dolu erozyonu ve hava kirliliğinin kimyasal etkisinin bir neticesidir. Bu
faktörlere karşı termoplastiklerin dayanıklılığı çok iyiden (akrilik ve PVC) zayıfa kadar
(polistiren ve selüloz asetat) değişir. Su absorbsiyonu, plastikleştirici etkisinden dolayı,
termoplastiklerin dayanıklılığı zayıftır. Ancak en önemli faktör UV radyasyonunun etkisidir.
Her iki durumda da plastik malzeme gevşektir; ayrıca ultraviyole etkisiyle renk kaybı
meydana gelir. UV ışınlarına en dayanıklı plastikler akliliklerdir. Diğer plastikler ayni
dayanıklılığı gösteremezler, fakat bunların özellikleri karbon siyahi gibi uygun katkı
maddeleriyle iyileştirilebilir. Havanın etkisi en çok, uzun süre güneş ışığına maruz kalan
borularla rastlanır. Plastik malzemelerin gerek hava gerekse iklim etkilerine karsı dayanımını
arttırmak için antioksidan ve stabilizatör gibi katkı maddeleri ilave edilir. (Aydın,2004)

2.4.8 Plastiklerin elektriksel özellikleri
Plastiklerin tümü normal gerilim ve frekanslarda iyi yalıtkandırlar. Yalıtkanlıkları, gerilim ve
frekans düştükçe artmasına karşın sıcaklık arttıkça azalır. Polimerin yapısında zincirlerin sert
ve bükülmez olması, zincirlerin birbirini kuvvetli etkilemesi ve yönlenme olayları,
elektronların serbest hareketliliğini engellemekte ve plastiklerin düşük elektrik iletkenliğine
neden olmaktadır. Elektrik iletkenliği yerine bunun tersi olan elektriksel direnç terimi de
kullanılmaktadır. Genel olarak plastiklerin elektriksel direnci kimyasal bileşime, dolgu
maddelerine, sıcaklığa ve neme bağlı olarak değişir. Nem, polar plastiklerde elektriksel
direncin düşmesine yol açar. (Aydın,2004)
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2.5 Plastiklerin Tanınması
Plastikleri tanımada ilk olarak plastiğin termoplastik mi yoksa termoset mi olduğunun
belirlenmesi gerekir. Bunun için, örnek plastik madde bir deney tüpünde ısıtılır. Eğer örnek:
· Yumuşamadan kararır ve bozunursa; termoset
· Erirse; genelde termoplastiktir.
Ancak eriyen bu örnek bir termoset plastiğinin prepolimeri (cura edilmemiş hali) de
olabilir.Örneğin bir prepolimer olup olmadığını anlamak için de, eriyen örnek madde
soğutulup tekrar ısıtılır ve kararak bozunup bozunmadığına veya fenol ve formaldehit kokuları
verip vermediğine bakılır. Eğer bu gözlemler yapılırsa, bu bir termoset plastiğidir. Örnek
olarak bazik koşullarda fenolun ortamda fazla miktarda bulunan formaldehit ile reaksiyonu
sonucu oluşan Resol-türü reçinenin ısıtıldığında bir termoset plastiğine dönüşmesi verilebilir.
(Şekil 7)Oluşan bu termoset plastiği soğutulup tekrar ısıtıldığında kısmen bozularak fenol ve
formaldehit verir. Bazen plastiklerin elle veya gözle bir takım kontrolden geçirerek ne tür
plastik olduğunu anlamak mümkündür. (Aydın,2004)
Plastiklerin tanımlanmasında kullanılan en basit yöntemlerden biri yüzdürme yöntemidir. Bu
yöntem yardımıyla , incelen plastiğin yoğunluğu bilinen bir sıvının içinde (örneğin su ) yüzüp
yüzmediği kontrol edilerek bu sıvıdan daha hafif mi yoksa daha ağır mı olduğu anlaşılır.
Örneğin dolgu içermeyen polieolefinlerin (polietilen, polipropilen..) yoğunluğu 1’den
düşüktür. (Keskin,1987)
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Şekil 2.8 Resol-türü reçinenin ısıtıldığında bir termoset plastiğine dönüşmesi
(Aydın,2004)
Plastiğin termoplastik olduğu anlaşıldıktan sonra türünü anlamak için çeşitli testler
uygulanır. Bu testlerin başlıcaları:
1. Yakma testi,
2. Koku testi,
3. Erime noktası testi,
4. Çözünürlük testi,
5. Klor testidir. (bakir tel deneyi)
(Aydın,2004)

www.kimyamuhendisi.com

21

2.6 Plastiklerin Yapısı
Plastikler, monomerlerin polimerizasyon reaksiyonu sonucu oluşturdukları yüksek molekül
ağırlıklı ve zincir yapılı sentetik makro moleküllerdir. Plastiklerde de bir çok polimerlerde
olduğu gibi ana iskeleti, -C-C- bağı oluşturur. Bu bağın yanında ana iskelette –C(O)O-,
-C(O)N=, -C-O-C- bağlarına da rastlanır. Polimerler monomerlerine bağlı olarak lineer (düz)
zincir seklinde veya üç boyutlu çapraz bağlı (uzay ağı, şebeke) yapıda da olabilirler.
Plastiklerde bu yapısal ayrılık, plastiğin termoplastik veya termoset olmasına neden olur.
Termoplastikler lineer moleküler yapıya, termosetler de üç boyutlu moleküler yapıya sahip
polimerlerdir.
Termoplastiklerde zincirler arasındaki etkileşim zayıf elektrostatik çekme (Van der
Waals kuvvetleri) kuvvetidir. Zincirlerin birbirilerine göre hareketlerini kısıtlayan ve ısıya
karşı duyarlı olan bu kuvvet, plastiğin sıcaklığı yükseldikçe zayıflar. Bu nedenle
termoplastikler ısıtıldıklarında moleküllerinin birbirlerine göre hareketliliği artar ve belli bir
sıcaklığın üstünde termoplastik akışkan hale gelir. Böylece termoplastiklere istenilen sekil,
kolayca verilebilir ve sekil verme defalarca tekrarlanabilir. Zincirler arası uzaklık ile, zincirler
arası çekme (Van der Waals) kuvveti ilişkili olduğundan, zincirleri iyi paketlenen plastiklere
akışkanlık kazandırılması biraz daha güçtür. Zincirler arası uzaklıkta, zincirlerin lineer veya
dallanmış olmaları ile ilgilidir. Lineer zincirlerin birbirlerine göre düzenlenmeleri kolay
olduğundan siki paketlenmiş bir yapıya sahip olurlar ve zincirler arası uzaklık bu tür
termoplastiklerde azdır. Dolayısıyla zincirler arası etkileşim kuvveti yüksektir ve bu tür
plastiğe ısıtılarak akışkanlık kazandırmak, dallanmış zincire sahip plastiklere göre daha
zordur. Dallanmış zincirlerde iyi paketlenme olmadığından moleküller arası uzaklık fazla,
etkileşim az ve zincirler arası kuvvet zayıftır. Moleküller arası kuvvetler ve dolayısıyla
plastiğin mekanik özellikleri plastiğin molekül ağırlığından önemli şekilde etkilenir.
Plastikler yapısal olarak amorf ve kristalin olmak üzere iki halde bulunabilirler. Ancak
plastiklerin çoğu bu iki yapıyı da bir arada bulundururlar, bir başka deyimle amorf polimerik
yapının içinde kristalin bölgeler çoğu zaman görülür. Bu nedenle plastiklerin çoğunluğunun
yapısı “kısmi kristalin” dir. Kristalin derecesi lineer molekül zincirlerine sahip plastiklerde
daha yüksektir. Dallanmış zincir yapısına sahip plastiklerde ise zincirler birbirlerine çok
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yaklaşamadıklarından, iyi paketlenemezler ve polimer kolayca kristalin halini alamaz ve
genellikle bu tür plastikler amorf yapılıdırlar. Kristalin yapıya sahip plastikler amorf yapılı
olanlara göre daha rijid olup, yüksek ve keskin ergime sıcaklığına, büyük çekme direncine,
sürtünme dayanıklılığına, isi dayanıklılığına ve yüksek yoğunluğu sahiptirler. Yüksek ergime
sıcaklığı ve viskozitesinden dolayı kristalin yapıdaki bir plastiğin teknolojisi zor olmasına
karşın, kalıplandırarak sekil verilmesi kolaydır. Amorf yapıdaki bir plastikte ise, yukarıdaki
özellikler daha az veya düşüktür. Daha yumuşak ve tok olan amorf plastiklerin teknolojisi
kolay, fakat kalıpla şekillendirilmeleri zordur.
Kristalin ve amorf yapı arasındaki kısmi kristalin yapıya sahip plastikler, camsı geçiş (Tg) ve
ergime sıcaklığına (Tm) sahiptirler. Camsı geçiş sıcaklığı polimerdeki amorf bölgelerin camsı,
sert halden lastiğimsi hale geçme sıcaklığı; ergime sıcaklığı ise polimerdeki kristalin yapının
tamamen ortadan kalkarak polimerin sıvı hale geçme sıcaklığıdır. Camsı geçiş sıcaklığı,
polimer zincirleri arası kuvvetlerin, polimer molekül ağırlığının zincir içerisinde ünitelerin
rijitliğinin ve çapraz bağların sayısının artması ile artar. Plastiklerin camsı geçiş sıcaklığı ve
ergime sıcaklığı yanında bir de yıpranma sıcaklığı (Td) vardır. Tg, Tm ve Td sıcaklıkları,
plastiklerin kullanma alanlarını, limitlerini ve isleme teknolojisini belirlemektedir. Tablo 4’de
bazı termoplastiklerin camsı geçiş ve erime sıcaklıkları verilmiştir. Bu çalışmada PVC
termoplastiği incelendiğinden sadece lineer moleküllere sahip termoplastiklerin özellikleri ele
alınmıştır ve termoset türü plastiklerin üzerinde durulmamıştır.
Çizelge 2.4 Bazı termoplastiklerin camsı geçiş (Tg) ve erime sıcaklıkları (Tm) (Aydın,2004)
Termoplastik Adı

Yinelenen Birim

Tg (oC)

Tm (oC)

Polietilen

[CH2CH2]n

-127

137

Polizopren(doğal kauçuk) [CHC(CH3)= CHCH2]n

-73

28

Polipropilen

[CH2CH(CH3)]n

-13

176

Poli(vinilden klorür)

[CH2CCl2]n

-18

200

Poli(vinilklorür)

[CH2CHCl]n

81

273

Polistiren

[CH2CH[CH)]n

100

240
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2.7 Yaygın Olarak Kullanılan Plastikler ve Kullanım Alanları
2.7.1 Polietilen (PE)
Yüksek basınç altında ve benzaldehitin mevcut olduğu bir ortamda etilen polimerleşerek
polietilene dönüşür.(Keskin,1996)
Polietilen; çok yüksek darbe dayanımı, aşınma direnci düşük sürtünme katsayısı, yüksek
kimyasal dayanımı,su emmeme, geniş çalışma sıcaklığı, kendinden yağlama özelliği, mekanik
işleme kolaylığı, kolay temizlenebilme ve bakteri üretmeme özelliği sayesinde bir çok
sektörde kullanılmaktadır.Makine sanayiinde; kızak ayakları, sürtünme plakaları, dişli çark
yapımında, kömür ve maden sanayiinde; bunker ,tank ve siloların kaplanmasında, kağıt
sanayiinde vakum kasası örtüsü, hidrofolyo kasasıolarak, gıda ve ambalaj sanayiinde;et, balık
kesme masası olarak kullanılmaktadır. Molekül ağırlığı 250 000 – 8 000 000 g/mol arasında
değişmektedir. (Yılmaz ,1998)

2.7.2 Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE)
Alçak yoğunluklu polietilen , polietilenin yüksek basınç prosesi (1600 atm ve 200 oC’de tüp
reaktörlerde) ile üretilmesiyle elde edilir. YYPE ‘ye göre molekül yapısında çok dallanma
olan AYPE bu yüzden daha düşük kristalliğe sahiptir. Bu nedenle sertliği ve dayanıklılığı daha
düşük, kimyasal dayanımı sınırlıdır. Buna karşılık darbe dayanımı daha yüksektir. –40-70 oC
arasında kullanılabilen AYPE’nin yoğunluğu 0.910-0,925 g/cm3 arasındadır.
AYPE filmler parlak ve ucuz olup işlenmesi kolaydır. Filmlerin uygulama alanları; yiyecek
paketleme , inşaat örtüsü,çöp ve gübre torbaları ve kimyasal madde üreticileri tarafından
kullanılan dayanıklı torbalardan oluşmaktadır. (Keskin,1996)
2.7.3 Lineer alçak yoğunluklu polietilen (LAYPE)
LAYPE malzeme etilen-alfa olefin kopolimerlerine verilen genel isimdir. Bu malzeme
AYPE’ye göre çok daha düşük basınçlarda elde edilebildiği için üretim maliyeti oldukça
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düşüktür. Yoğunluğu 0,925-0,945 g/cm3 arasında değişen LAYPE , özellikle sağlamlığı
sayesinde film üretiminde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Isı direnci 15 oC ‘de daha
yüksektir.
Son zamanlarda alçak basınçlı otoklav ve tubular reaktörler kullanılarak LAYPE üretimi
yapılmaktadır. Gerilme dayanımı ve uzama AYPE ‘ye göre daha yüksektir. Ev eşyaları
yapımında ,alışveriş torbalarında , çöp torbalarında ,laminasyon uygulamalarında
kullanılmaktadır.(Tolunay, 1994)
2.7.4 Yüksek Yoğunluklu Polietilen(YYPE)
Hekzan ortamında tranzisyon metal katalizörü kullanılarak yapılan üretimde reaktör basıncını
30 kg/cm2’ye sistemin geri kalanında ise 2 kg/cm2 altına düşürmek mümkündür. Gaz fazında
yapılan bir diğer üretim tekniğinde ise reaktör basıncı 20 kg/cm2’ye düşürülmüş ancak sıcaklık
105 oC’ye çıkartılarak sonuç alınmıştır.
YYPE -80 oC’de bile yüksek darbe dayanımına sahip,sterilize dilebilen ve yük olmadığında 80
o

C’ye kadar rahatlıkla kullanılabilen bir malzemedir. Enjeksiyona çok uygundur.

YYPE’den üretilen en yaygın ürünler ; deterjan şişeleri ve motor yağı kaplarıdır.
2.7.5 Poliamid-İmid
Bilhassa yüksek sıcaklıklarda yük altında çalışabilme özelliği ile kendini gösteren bu plastik
malzeme 260 oC sıcaklıkta bile yük altında sürekli olarak kullanılabilmektedir. Genleşme
katsayısının düşük olması da metallerle birlikteki uygulamalar için önemli bir avantajdır.
Poliamid-imid 315-335 oC sıcaklıkta enjeksiyonla ya da 315-335 oC arasında ekstruksiyonla
şekillendirilebilir. Ancak optimum fiziksel özellikleri elde edebilmek için çıkan parçaların
daha sonra 260 oC’ye kadar oldukça yavaş bir şekilde ısıtılarak tavlanması gereklidir.
2.7.6 Poliimid
Lineer aromatik polimerler grubundan olan poliimiddeki bağ, standart karbon-karbon bağına
göre ısıya daha mukavim olduğundan sürekli kullanım olarak 290 oC’a kısa süreler içinde
350oC!a ulaşabilmektedir. Solventlere ve asitlere çok dayanıklı olmakla birlikte bazik
çözeltilerde kısa sürede yumuşamaktadır. Mekanik olarak işlenmesinde titan ya da seramik
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aparat kullanılması, hatta grafit dolgulu olan tipi için elmas ucun tercih edilmesi tavsiye edilir.
Conta, yatak, segman , ring tipi yüksek sıcaklıklarda kullanılan sızdırmazlık elemanları için
ideal bir malzemedir.
2.7.7 Polibütilen Tereftalat (PBT)
Politetrametilen tereftalat olarak da bilinen bu plastik özellikle sertliği, dayanıklılığı , çok az
su emmesi , ölçülerini koruması , aşınma dayanımı , mükemmel elektriksel özellikleri ,
kimyasallara ve hava şartlarına dayanımı ile dikkat çekmektedir. Burgulu tipte preslerle
enjeksiyonu yapılabilen bu malzemenin imalatında bazı zorluklar mevcuttur.
Sistem 230-270oC arasında çalıştırılmalıdır. Sıcaklığı kontrol etmek kaydıyla mekanik
işlenmesi mümkündür.
2.7.8 Poliasetal
Poliasetal (POM) formaldehidin polimerizasyonu sonucu elde edilen çok uzun zincirli bir
termoplastik malzemedir. POM, kimyasal yapısı ve kristal bünyesinden dolayı birçok
üstünlüğe sahiptir.
Bunlar:
٭

Yüksek mekanik dayanım

٭

Yorulmama

٭

Rutubet , benzin ve solventlere karşı dayanım

٭

Ölçülerini koruma özelliği

٭

Yüksek darbe dayanımı

٭

Çok kolay mekanik işlenmesi

٭

Çok iyi elektriksel özelliği

٭

Sert fakat esnek oluşu

٭

Geniş kullanım sıcaklığı

٭

Kendinden yağlayıcı oluşu (Keskin,1996)
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2.7.9 Polistiren (PS)
Stirenin polimerizasyonu, kütle , çözelti,emülsiyon ya da süspansiyon yöntemi ile
sağlanabilmektedir.PS klasik enjeksiyon malzemesidir; ancak levha , profil , yassı ya da tüp
film üretimi ekstrüzyonla yapılmaktadır. Dielektrik dayanımı çok yüksek olan PS’den
ambalajdan mutfak eşyasına , oyuncaktan alçak gerilim elektronik sektörüne kadar birçok
alanda yararlanılmaktadır.
Farklı tipte polistrien ambalajlar ve polistiren yiyecek servis kapları birlikte veya ayrı olarak
yeniden kullanılırlar. Tipik bir ayırma işleme prosesi , yarı otomatik ayırma, toz haline getirme
işlemlerinden oluşur.

2.7.10 Polipropilen (PP)
Polipropilen az doymuş veya doymamış lineer bir hidrokarbon polimer olup, izoaktik ve
ataktik olmak üzere 2 grupta incelenir. İzoaktik polipropilen kristal yapıya sahip
polimer,ataktik polipropilen ise amorf olup yapısı gelişigüzeldir. Polipropilenin özellikleri
molekül ağırlığına bağlı olarak da değişmektedir. Molekül ağırlığı yüksek olan yumuşak,
düşük molekül ağırlığı olan PP ise sert ve kırılgandır. Yüksek molekül ağırlığı olan polimerin
ergime direnci yüksektir. Düşük molekül ağırlığına sahip olan polimerin ise daha akıcı ve
yapısal özellikleri daha iyidir.
Polipropilenin özelliklerini aşağıdaki başlıklar altında incelemek mümkündür;
٭

Görünüş

٭

Sertlik

٭

Özgül ağırlık

٭

Mekaniki özellikler

٭

Termal özellikler

٭

Elektriki özellikler

٭

Kimyasal özellikler

(Termodinamik Dergisi Nisan 2001)
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2.7.11 Poli Akrilonitril-Bütadien-Stiren (ABS)
Üstün ve dengeli özellikleri nedeniyle giderek daha fazla kullanım alanı bulan ABS,
Akrilonitril, Bütadien ve Stiren’den oluşan bir termopolimerdir ve bu polimerlerin oralarında
oynamalar yapılarak ABS’Nin özelliklerinin belli ölçüde değiştirmek mümkündür.
ABS amorf termoplastikler sınıfındadır ve -45 oC ile+90 oC arasında sürekli olarak
kullanılmaktadır.ABS’ nin en önemli özelliği 5 oC ve altındaki çok yüksek darbe dayanımıdır.
Düğer önemli özellikleri yüksek kimyasal dayanım, gıda ile temas edebilme,kolayca
işlenebilme ve birleştirilebilme,yüksek dielektrik dayanım ve şekil verilebilmedir.
ABS’nin en çok kullanıldığı alan boru yapımıdır. Doğalgaz yalıtım şebekesinde, petrol taşıma
borularında, su, atık tahliye ve tuzlu su borularında, pürüzsüz bir yüzeye sahip olması ve
kolayca renklendirilebilmesi nedeniyle telefondan elektrik süpürgesine, bavuldan emniyet
şapkasına birçok yerde kullanılmaktadır. (Keskin,1996)
2.7.12 Polietilen Tetraftalat (PET)
PET, tetraftalik asitten veya dimetil tetrafatalat ve etilen gilkolden türetilen bir kondenzasyon
polimeridir. Polimerizasyon, bu sistemlerin ısıtılmasıyla gerçekleşir ve sistemden su veya
metanol çıkışı olur.
PET üretiminde kullanılan ama hammaddeler rafine yağlar ve doğal gaz sıvılarıdır.
PET’in özgül yoğunluğu 1.37, erime noktası 522 K’dir. Kullanım sıcaklığı 253-373 K
arasında seğişmektedir.
PET , çeşitli türleri mevcut olan filmler, X-ışını filmleri,fotoğraf filmleri, manyetik kayıt
filmleri ve birçok ambalaj malzemesi üretiminde kullanılan plastik bir üründür. Tekstil
endüstrisinde halıların arka yüzlerinin yapımında ve battaniye üretiminde de kulanım alanı
bulmaktadır. Gıda endüstrisinde özellikle de içecek ve yağ şişelerinde ambalaj malzemesi
olarak geniş kullanım alanına sahiptir.
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2.7.13 Poliüretan köpükler
Poliüretanlar , izosiyanat grupları (-N=C=O) kapsayan bileşiklerin hidroksil kapsayan
bileşiklerle birleşmesinden elde edilir. Üretan grubunda bulunan reçinelerin özellikleri,
türlerine göre büyük farklılık göstermektedir. Belli başlı reçine türleri şöyle sınıflandırılabilir:
esnek köpük. Sert köpük, yarı sert köpük, enjeksiyon kalıplama elastomerleri, yapısal
köpükler , döküm elastomerleri ve termoplastik elastomerlerdir. Yoğunlukları çok düşüktür;
bazı çok hafif köpüklerin 1m3’ünün ağırlığı 15 kg’dır. Değişik ve çeşitli uygulama alanları
olan poliüretanlar ; esnek köpük(termik yalıtkanlar, inşaat panoları, ambalajlar) şeklinde,
elastomerler (suni kösle , parke, beton ve saç döşemeler, yapıştırıcılar) ve dokuma elyafı
şeklinde gitgide daha çok kullanılmaktadır.
2.7.14 Diğer plastikler
Üreticiler az kullanılan plastikleri ürünleri ve yiyecekleri ambalajlamada kullanırlar. Karışık
plastikleri işleyen firmalar, üreticilerin ürünleri için plastik imal ederler. Bu ürünler( banklar,
masalar,çit direkleri, kazık v.b.) büyüktür ve kullanılmış plastiklerin belli nitelikte olmasını
gerektirmez.
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3. POLİVİNİL KLORÜR (PVC) POLİMERLERİ
3.1 PVC’ye Kısa Bir Bakış
Polivinil klorür amorf plastiklerin başında gelir. PVC beyaz veya açık sari renkli toz
polimeridir. Normal PVC %53-55 klor içerir. Polivinil klorürü 60ºC’ye kadar işletmek
mümkündür. (Aydın,2004) Yaklaşık olarak 80 oC’de yumuşar. İleri derecede plastikleştirici
katılmış polivinil klorür lastiğimsi kıvamdadır (Hazer, 1993)Isıtıldığında klorlanmış
hidrokarbonlar tarafından çözünür.
Polivinil klorür halojen içerdiğinden dolayı yanmaya karşı dirençlidir. Açık alevle temasa
geldiğinde yanmamaktadır. Kablo izolasyonunda plastikleştiriciler katılarak kauçuk gibi
kullanılır. Trikrezil fosfat , dioktil ftalat, dibütil sebasat, polipropilen glikol, plastikleştirici
olarak vinil monomerler katılır ve kauçuksu özellik verirler. (Hazer, 1993)
Asitlerin ve bazların etkisine karşı dayanıklıdır. Su, alkol ve benzin PVC’ye hiçbir etki
göstermez. PVC yüksek elektroliz özelliğine sahiptir ve yanmayan bir polimeridir. PVC
140ºC’de yavaş yavaş, 170ºC’de ise kolaylıkla HCI ayrılmasıyla parçalanır ve polimerde çift
bağ meydana gelir. Bu nedenle polimere stabilizatörler katılır. (Aydın,2004)
PVC sert ve fleksıbıl olarak iki çeşit kullanım alanı vardır. Sert PVC daha çok boru, pencere
profili, duvar kaplamaları vb. alanlarda kullanılır. Bunlar hava şartlarına dayanıklı,
mukavemeti yüksek, sert ve kendi kendine yanmazlık özelliklerine sahiptirler. Yumuşak veya
fleksıbıl PVC türleri ise daha çok kablo sanayi, yer döşemeleri, oyuncak ve eldiven yapımında
kullanılmaktadır. Özellikle düşük isi kararlılığına sahip olan PVC ısıtıldığı zaman metal
yüzeylere yapışma özelliği çok yüksektir. PVC hava şartlarına olan yüksek dayanıklılığı,
kolay islenebilmesi, metal yüzeye yapışma özelliğinin olması ve iyi elektriksel özelliklerinin
bulunması nedeni ile kablo imalatında geniş yer almıştır. Su anda ülkemizde yapılan alçak
gerilim kablolarının tamamına yakın kısmı PVC den imal edilmektedir. (Aydın,2004)
PVC direkt olarak ısıya maruz kaldığında hidrojen klorür (HCI) açığa çıkar ve PVC renginde
sararmalar meydana gelir. Bozunma derecesine bağlı olarak PVC renginde sırası ile
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sararma, kızıllaşma, kahverengi ve siyah renkler görülür. Bununla birlikte ürünün fiziksel ve
kimyasal özelliklerinde değişmeler görülür. Proses sırasında meydana çıkan atik gazlar ve
nem vakum ile ortamdan uzaklaştırılarak bertaraf edilir.
PVC emülsiyon ve süspansiyon türleri ile emülsiyon türlerinin öğütülmesi ile hazırlanan
pastalık türleri bulunmaktadır. (Aydın,2004)
Çizelge 3.1 PVC’nin özellikleri (Aydın,2004)
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3.1.1.PVC’nin yaşam döngüsü
Yaşam dönüsü boyunca PVC, üretim için tehlikeli kimyasalları gerektirmekte, zararlı
katkısallar yaymakta ve zehirli atık yaratmaktadır. Neredeyse tüm PVC ürünlerinin daha
güvenli, uygulanabilir alternatifleri şu an mevcut olmasına rağmen üretiminin tüm dünyada
gittikçe artmaktadır.[2]
Şekil 3.1 PVC’nin yaşam döngüsü [2]
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PVC üretimi proseslerinde ürün tipine bağlı olarak bazı yardımcı katkı maddeleri
girilmesi zorunludur.
Genel olarak bir PVC’nin formülasyonu şöyledir:
1. PVC reçinesi,
2. Plastifiyanlar,
3. Stabilizotörler,
4. Kaydırıcılar,
5. Dolgu maddeleri,
6. Mukavemet arttırıcılar,
7. Proses yardimcilari,
8. Pigmentler
Yukarıdaki maddelerle birlikte alev önleyiciler, optik beyazlatıcı gibi katkı maddeleri
de kullanılmaktadır.
Çok değişik ve geniş kullanım alanı olan PVC formülleri için kullanım alanlarına ve
nihai mamulün özelliklerine göre yukarıdaki formülasyonda değişiklikler yapılarak çeşitli
PVC granüller elde edilebilmektedir. Kablo sektöründe kullanılan PVC granülleri dış kılıf,
izole, dolgu ve TTR’dir.
PVC’nin yanması esnasında ortaya çıkan gazları ve duman yoğunluğunu daha az olan
elektriksel özellikleri daha iyi yanmayan ve içerisinde halojen gazları ihtiva etmeyen Flame
Retardant PVC üretimi için çalışmalar başlatılmış ve devam etmektedir.
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3.2 PVC Monomeri ve Üretim Yöntemleri
Vinil klorür monomeri (VCM), polivinil klorürün hammaddesidir. Normal şartlar
altında renksiz bir gazdır. Basınç altında sıvı olarak depolanır. (Hazer, 1993)
CH2 =CH
Cl
Vinil klorür
Çizelge 3.2 VCM Özellikleri (Aydın,2004)

Kaynama noktası –13.9 oC olan bir gazdır. Vinil klorür 1838’de ilk defa Regnault (Fransız)
tarafından diklor etilenden elde edildi. 1912’de Ostromislensky (Rus), ışınlandırdığı zaman
vinil klorürün reçinemsi bir madde oluşturduğunu gördü. İlk ticari üretimi, Almanya’da ,
asetilene hidrojen klorür katılımıyla gerçekleştirildi. (Hazer, 1993).1950’lerde ise ticari değeri
daha yüksek olan etilen bazlı prosesler geliştirilmiştir. Bu proseslerde etilen, klor gazi ile
reaksiyona sokularak 1,2- dikloretan (EDC) ve daha sonra bu EDC piroliz (ısısal parçalanma)
edilerek VCM ile HCl üretilmiştir. HCl ise asetilenle reaksiyona sokularak VCM eldesinde
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kullanılmıştır. 1950’nin sonlarında ise etilen oksiklorlama prosesi uygulanarak VCM elde
edilmeye başlanmıştır. Etilen ve klor gazlarının kullanıldığı bu proseste üretilen HCl tamamen
tüketildiği için bu prosese “Dengelenmiş Proses” denir. Halen ABD’deki VCM üreticilerinin
%95’i bu prosesi kullanmaktadır. Avrupa’da da EVC ve HUEL firmalarının asetilen bazlı
fabrikalarını etilene dönüştürülmesinden (1992) sonra, asetilen bazlı VCM üretimi
kalmamıştır. Ülkemizde de VCM fabrikalarında halen bu proses kullanılmaktadır. Son yıllarda
Monsanta firmasının direkt klorlama, ayırma, saflaştırma teknolojisi ile Kellogg firmasının
HCl oksidasyonu birleştirilerek modern üretim yüksek saflıkta sağlanmış ayrıca oksiklorlama
bölümü elemine edilmiştir. Böylelikle maliyet ve isletmede önemli avantajlar sağlanmıştır.
VCM

ilk

olarak

laboratuarda,

EDC’

ün

potasyum

hidroksit

ile

60ºC’de

dehidroklorinasyonundan elde edilmiştir ve bu yöntemin endüstriyel uygulaması olmamıştır.
(Aydın,2004)

KOH-HCl
ClCH2-CH2Cl

CH2 =CHCI

(60ºC)

İlk verimli endüstriyel VCM eldesi ise, asetilenin hidroklorinasyonu ile olmuştur ve bu
yöntem VCM üretiminde 1940’ların sonuna kadar en çok kullanılan yöntem olmuştur.
Hidroklorinasyon reaksiyonu gaz fazında olan bir reaksiyon olup, katalizör cıva (II)
klorürdür. Asetilen, genellikle üretimi yüksek enerji gerektiren kalsiyum karbür ile suyun
reaksiyonundan elde edilir. Dolayısıyla bu yöntemle VCM üretimi pahalıdır.
CH CH + HCl

HgCl2
80-150ºC

CH2

CH + 22,8 kcal/mol

Cl
(vinil klorür)

1950’lerin başında, hafif petrol fraksiyonlarından elde edilen bol miktarda ve ucuz
etilenden VCM eldesi;
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CH2 + Cl2

CH2
Cl

CH2 (300-600ºC de)
Cl

(diklor etan)
Termal proliz : ClCH2-CH2Cl
Hidroklorinasyon :

H2C=CHCl (Aktif Hg Cl2-C)
CH2=CHCl

Bugün dünyadaki vinilklorür üretiminin çoğu, etilenin direk klorinasyonundan ve
okzoklorinasyonundan elde edilen etilen diklorürün pirolizi ile olmaktadır. Endüstriyel
kullanım 1960 yılında başlayan bu proses, o yıldan beri daha verimlileştirilmiştir. Elde edilen
ürünün kalitesi arttırılmış ve isletme kapasiteleri büyük miktarlara çıkarılmıştır. Asetilenden
vinilklorür eldesi geçerliliğini, etilenden okzoklorinasyon reaksiyonu ile etilen diklorür üretimi
bulununcaya kadar korumuştur. Bu proseste etilen, HCl ve oksijen reaksiyona sokularak etilen
diklorür elde edilir. Bu reaksiyon için gerekli HCl’de etilenden direk klorinasyon ve
okzoklorinasyon ile elde edilen etilen diklorürün pirolizinden sağlanır. Okzoklorinasyonda
kataliz olarak bakir (II) klorür kullanılır ve reaksiyon gaz fazı reaksiyondur. Bu prosese ait ilk
patent, 1953 yılında Shell firmasına verilmiş olup, bu prosesin endüstriyel kullanımı 1960’lı
yılların başına rastlar. Böylece bu proses net bir HCl üretimi veya tüketimi olmaksızın VCM
elde edilir.
Direkt klorinasyon : H2C=CH2 + Cl2
Okzoklorinasyon : H2C=CH2+2HCl+1/2O2
EDC pirolizi : 2ClCH2-CH2Cl
Net reaksiyon : 2CH2=CH2+Cl2+1/2O2

ClCH2-CH2Cl
ClCH2–CH2Cl+H2O
2CH2=CHCl+2HCl
2H2C=CHCl+2H2O
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3.2.1 Ülkemizde etilenden vinil klorür monomeri eldesi
Fabrika etilen, klor ve havadan polimerizasyon yapabilecek derecede vinilklorür üretir.
Proseste üç ana reaksiyon vardır. Bu üç ana reaksiyona bağlı olarak fabrika dört ana
üniteye ayrılmıştır.
a. Direkt klorlama
b. Oksiklorlama
c. Piroliz (termal kraking)
d. EDC saflaştırma
3.2.1.1 Direkt Klorlama
Gaz halindeki klor ve etilen, reaktörde atmosfer basıncına yakın basınç
yakın basınçta ve sıvı EDC fazında 90ºC de reaksiyona girerek EDC oluştururlar, ürün saf
EDC özelliğindedir.

Reaksiyon ısısı üretilen EDC’nin buharlaşmasıyla ortamdan uzaklaştırılır. Yan ürünler
1,1,2-trikloretan, HCI ve etil klorürdür. Yan ürün oluşumunu engellemek için sıvı fazda bir
miktar demir (III) klorür bulundurulur.
3.2.1.2 Oksiklorlama
Piroliz ünitesinde yan ürün olarak elde edilen HCI, etilen ve oksijen bakir
esaslı katalist mevcudiyetinde, akışkan yataklı bir reaktörde 7,5-8kg/cm2g basınç ve 250ºC
sıcaklıkta EDC vermek üzere reaksiyona girerler.

Reaksiyon ısısı buhar üretimi vasıtasıyla ortamdan uzaklaştırılır. Direkt klorlama
ünitesine göre yan ürün oluşumu fazladır, bu nedenle ürün ham EDC özelliğindedir ve
saflaştırma ünitesinden geçirilir. (Aydın,2004)

www.kimyamuhendisi.com

37

Şekil3.2 Oksiklorlama ile vinil klorür eldesi akım şeması(Hazer, 1993)

3.2.1.3 Piroliz (Termal Kraking):
EDC, VCM ve HCl üretimi için, fırında yüksek alaşımlı tüplerde 500ºC’de parçalanır. Saf
EDC buharlaştırıldıktan sonra fırında beslenir. EDC’nin parçalanma oranı yaklaşık %55’dir.
Fırın fazları yaklaşık 40ºC’e soğutulur. Soğutulan ve kısmen yoğunlaştırılan gazlar önce
butadien arıtma kolonundan ve sonra HCl kolonundan geçirilir. HCl kolonunun üstünden
alınan HCl oksiklorlamaya beslenir. HCl kolonun alt ürünü olan EDC+VCM karışım, VCM
ayırma kolonuna verilir, bu kolonun üstünden alınan VCM alümina yataklı bir kolondan
geçirilerek HCl ile diğer safsızlıklardan temizlenir ve küresel depolama tanklarına gönderilir.
VCM kolonunun altından alınan EDC ise direkt klorlamanın EDC saflaştırma bölümüne
gönderilir. (Aydın,2004)
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3.2.1.4 EDC Saflaştırma:
Oksiklorlama kurutma kolonundan gelen EDC, piroliz gazları arıtma ünitesinden geri gelen
EDC ile karışır ve tepe basıncı 0.2 kg/cm2 olan hafif hidrokarbonları ayırma kolonuna
gönderilir. Kolunun tepesinden safsızlık olarak çıkan hafif hidrokarbonlar organik depolama
tanklarına gönderilir. Ayrıca bir kısmi kolonun tepesine riflaks olarak verilir. Hafifleri ayırma
kolonunun dibinde sadece ağır hidrokarbonları içeren EDC kalır. EDC pirolizinden gelen bir
akim ile ağır hidrokarbonları ayırma kolonuna beslenir. Kolon dip ısıtıcısında kirlenmeleri
azaltmak için düşük basınç ve sıcaklıkta çalıştırılır. Dip sıcaklığı 115ºC, dip basıncı 0,8
kg/cm2’dir. Tepe basıncı ise 0,2 kg/cm2’dir. Kolon tepesinden alınan saf EDC kondense
edilerek kolon tepe dramında toplanır. Bir kısmi riflaks olarak kolona verilirken kalanı ürün
olarak saf EDC tanklarına gönderilir. Vinil klorür polimerizasyonu üç tür polimerizasyon
yöntemi ile gerçekleştirilir. Bunlar: yığın veya kütle polimerizasyonu, çözelti polimerizasyonu
ve

süspansiyon-emülsiyon

polimerizasyonudur.

Süspansiyon

polimerizasyonunda;

polimerizasyon, sulu bir ortamda gerçekleşmektedir. Suda çözünmeyen monomer, sulu fazda
0,001-0,5 cm çapında damlacıklar halinde dağıtılır. Bu yöntemde kullanılan başlatıcılar
monomer damlacıklarında, yani organik ortamda çözünen başlatıcılardır. Damlacıkların
birleşmelerini önlemek için karışım mekanik olarak devamlı karıştırılır ve karışıma
stabilizörler ilave edilir. Stabilizörlerin işlevi, polimerizasyonda kısmen polimerleşmiş
yapışkan partiküllerin birbirlerine yapışmasını önlemek olup, stabilizör olarak jelatin, metal
selüloz, polivinil alkol gibi suda çözünen organik polimerler yanında magnezyum silikat
kaolin, baryum sülfat gibi suda çözünmeyen inorganik birleşiklerde kullanılır. Tipik bir
süspansiyon PVC formülasyonu su şekildedir;
Deiyonize edilmiş su : 6.000 kg
Monomer (vinil klorür) : 3.000 kg
Başlatıcı (benzoil peroksit) : 4 kg
Stabilizatör (polivinil alkol) : 100 kg
Süspansiyon polimerizasyonunda her monomer damlası küçük bir kütle polimerizasyon
sistemini andırır ve bu polimerizasyonda isi ve viskozite kontrolü oldukça kolaydır. Elde
edilen son ürüne bakılarak, bu tür polimerizasyona inci veya tane polimerizasyonu da denilir.
Birçok PVC uygulaması için polimerde gözeneklilik istenir. Bunun nedeni de PVC’nin kuru-
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harman yöntemi ile harmanlanması sırasında önemli miktarda katkı maddesini kolayca
adsorblayabilmesi içindir. PVC’de gözeneklilik partiküller içinde reaksiyona girmemiş
monomerin hızlı bir şekilde partiküllerden uzaklaştırılması ile sağlanır. Bu nedenle PVC’nin
süspansiyon polimerizasyonunda dönüşüm %80’nin üzerine çıkarılmaz. Vinilklorürün
polimerizasyonu, bir kaç izomerik yapı ile yapısal hatalara sahip makro moleküller verir. Bir
vinilklorür monomeri polimer zincirine bas-bas veya baş kuyruk seklinde katılır. PVC’nin
yapısını aydınlatma çalışmaları sonucu, zincire katilimin genelde bas-kuyruk ilavesi seklinde
olduğudur. Bazen bir monomerin büyüyen zincire eklenmesi sırasında polimer yapısında
hatalara yol açan yan reaksiyonlar da olur veya benzer hatalar safsızlıklar sebebiyle de ortaya
çıkabilir. PVC’deki yapısal hatalar polimerin rengini ve termal kararlılığını, kristalliğini,
isleme davranışını ve son ürünün mekanik özelliklerini etkiler.

Şekil 3.3 PVC’deki pozisyon izomerliğinin gösterimi (Aydın,2004)

3.2.2 PVC Üretim yöntemi ve teknolojisi
Polivinil klorür üretiminde, ticari olarak 5 polimerizasyon prosesi kullanılmaktadır. Bu
prosesler:
1 Süspansiyon Polimerizasyonu,
2 Emülsiyon Polimerizasyonu,
3 Kütle Polimerizasyonu,
4 Çözelti Polimerizasyonu,
5 Mikrosüspansiyan Polimerizasyonu prosesleridir.
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3.2.2.1 Kütle polimerizasyonu
Kütle polimerizasyonu prosesi süspansiyon prosesi üretimine benzer özellikte PVC
üretilebilmektedir. Bu proseslerle homopolimer yanında vinil asetat kopolimerleri ile vinil
klorür graft kopolimerleri üretilmektedir.
Kütle polimerizasyonunda monomer VCM doğrudan doğruya serbest bir radikal başlatıcı ile
polimerleştirilir. Ortamda su ve çözücü bulunmadığından elde edilen polimer diğer proseslere
oranla çok temizdir. Bu nedenle kütle prosesi ürünü PVC’nin ısıya dayanıklılığı, elektrik
direnci ve porozitesi yüksektir. Bu proses, süspansiyon polimerizasyonunda kullanılan serbest
radikal başlatıcılar kullanılarak genellikle iki kademede gerçekleştirilir. Birinci kademe tane
büyüklüğü, ikinci kademede molekül büyüklüğü geliştirilir. Yüksek polimer dönüşümlerinde
aşırı lokal ısınma problemleri prosesin dar boğazını teşkil eder. Bu problem dikey reaktörler
ve uygun karıştırıcı sistemleri ile çözülmüştür. Süspansiyon proseslerinin aksine kütle
prosesinde verimlilik, polimerizasyon sıcaklığına, süresine ve monomer dönüşümüne bağlıdır.
Kütle prosesi ile süspansiyon prosesine benzer tanecikli ancak daha iyi isi dayanımı ve yüksek
dirençli ürünler elde edilebilmektedir. Süspansiyon ve kütle prosesleri karşılaştırıldığında
kütle prosesinin su ayırma ve kurutma sistemi içermesine rağmen sabit yatırım harcamasının
%5 kadar yüksek olduğu görülür. Bu fazla harcamanın nedeni maliyeti yüksek olan özel
reaktörlerdendir. (Aydın,2004)
Kütle polimerizasyonu prosesi monomer, su ve diğer ortamların yokluğunda polimerize edilir.
Kımi polimerizasyon ilk safhada oluşur. Polimer , reaksiyona girmemiş monomerden
arındırılarak elenir ve sınıflandırılır. (Tolunay, 1994)
3.2.2.2 Mikrosüspansiyon prosesi
Mikrosüspansiyon prosesi emülsiyon prosesi benzer özellikte PVC türleri üretiminde
kullanılan, son yıllarda geliştirilmiş bir prosestir. “Seed” lateks kullanılarak veya “Seed”
lateks kullanılmadan üretilen yapılmaktadır. Emülsiyon prosesinden ayrılan en önemli husus
başlatıcının yağ fazında çözünmesidir. Reaktör verimliliği su/monomer oranına bağlıdır.
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Mikrosüspansiyon prosesinde çift dağılımlı taneciklerin oluşturulması ve daha yüksek kati
içeren lateks üretimi, emülsiyon prosesinden farklılığını teşkil eder. (Aydın,2004)
Mikrosüspansiyon prosesi ile tane boyutu 1-3 mikron arasında değişen polimerler üretilir ve
bunlar plastisol ve organosollerde kullanılır. (Tolunay, 1994)
3.2.2.3 Süspansiyon polimerizasyonu
Süspansiyon polimerizasyonu , polivinil klorür eldesi için en uygun ve en yaygın yöntemdir.
Suda monomer karıştırılarak dağıtılır. Sabilizatör olarak jelatin, polivinil alkol veya etil
selüloz katılır. Başlatıcı olarak suda çözünmeyen , monomerde çözünen benzoil peroksit veya
lauril peroksit katılır. 12 – 24 saat sürer ve 45-55 oC arasında gerçekleştirilir. (Hazer, 1993)
Polimerizasyon %90 dönüşüme kadar devam ettirilir, daha sonra reaksiyona girmemiş VCM
uzaklaştırılıp, geri kazanılır. PVC tanecikleri sudan filtre edilerek ayrılır, kurutulur ve toz
halinde pazarlanır. Molekül ağırlığı polimerizasyon sıcaklığı ile ayarlanır. Süspansiyon prosesi
ile elde edilen PVC’de yıkanmasına rağmen bir miktar süspansiyon yapıcı kalıntısı
bulunduğundan ürünün termik stabilizesi kütle prosesi ile elde edilen PVC’den daha kötüdür
Toz halinde polimer ele geçer. (Aydın,2004)
.
3.2.2.4 Emülsiyon polimerizasyonu

Türkiye’de emülsiyon PVC türleri sadece Yarımca PVC Fabrikasında üretilmektedir.
Süspansiyon prosesine benzemektedir. Emülsifiye edici katkılar daha büyük miktarlarda
kullanılmaktadır. Tane boyutu 0.5 mikron veya daha küçük olabilir. Plastisol ve organosol
yapımında kullanılmak üzere toz halinde bulunabilirler. (Tolunay, 1994)
Bu proseste otoklav içine su alınır, karıştırılarak katalizörler, VCM ve reaktifler ilave edilir.
Katalitik tesiri sülfitler, sülfatlar, persülfatlar ve moleküller oksijen temin eder. Emülsiyon
yapısı olarak genellikle stearik ve miristik asidin amonyum tuzları kullanılır. Reaksiyon 6 – 8
saatte tamamlanır. Lateksin %33’ü PVC, %67’si sudur. Emülsiyon halindeki PVC, pıhtılaşma
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özelliği nedeni ile atomizer tipi kurutucuda sıcak hava ile kurutulup siklona alınır, daha sonra
elenir, ambalajlanır. (Aydın,2004)
3.2.2.5 Çözelti Polimerizasyonu
Monomerler çözücülerde eritilir ve polimerize edilirler. Erimeyen polimer tortulaşır ve
çözücüden arındırılır. Proses erime kabiliyeti ve filmli haline gelme özelliğine sahip polimer
ve kopolimerlerin üretiminde kullanılmaktadır. (Tolunay, 1994)
3.3 PVC’nin Özellikleri ve Kalite Kontrol Yöntemleri
PVC reçinesinin kalite kontrolleri için, çok çeşitli testler geliştirilmiştir. Ancak International
Organization For Standardization (ISO) tarafından hazırlanmış standartlar ve testler, bugün
dünyaca kabul edilmiş standart ve testlerdir. Ayrıca ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) tarafından ulusal standartlara uygun normlar, her üründe olduğu gibi, PVC ve PVC
ürünleri içinde tanımlanmış ve uygulamaya alınmıştır.
3.3.1 Molekül ağırlığı
Çoğu ticari PVC reçinelerinin sayı ortalaması molekül Ağırlığı (Mn) 50.000 ile
120.000 arasındadır. Bir polimerin sayı ortalaması molekül Ağırlığı, polimer çözeltisinin
kolligatif özelliklerinden faydalanılarak bulunabilir Molekül Ağırlığı ağırlık ortalaması olan
Mw ise, ışığın saçılması ile bulunabilir. Polimerler için bir başka molekül Ağırlığı da,
viskozite ortalaması molekül ağırlığıdır (Mv). Bu molekül ağırlığının belirlenmesi için sadece
polimer çözeltisinin viskozitesinden yararlanıldığından, Mv’ yi belirlemek oldukça kolay ve
pratiktir. Bir polimer çözeltisinin viskozitesi çözücü türüne, çözelti derişimine ve sıcaklığına
bağlıdır. PVC’nin viskozite ortalaması molekül Ağırlığı tayini için, Ubbelohde viskometresi
kullanılır ve bu viskometrenin kapilerinden sabit sıcaklıkta geçen seyreltik PVC çözeltisinin
akis zamanı (t) ile saf çözücünün akis zamanı (to) ölçülür. PVC için en iyi çözücü kullanılarak
özgün viskozite hesaplanabilir. Özgün viskozite ile viskozite ortalama molekül Ağırlığı (Mv)
arasındaki ilişki, Mark- Hauwink eşitliği olarak bilinir ve =K.Mav seklindedir. Burada K ve
a sabitleri çeşitli polimerler için çeşitli çözücü ve sıcaklıklarda deneysel olarak bulunmuştur.
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Fraksiyonlanmış ve fraksiyonlanmamış PVC örnekleri için 25ºC’de siklohekzanonda K ve a
sabitleri için çeşitli gruplar tarafından ölçümler yapılmıştır.
Bunlardan tipik iki tanesi:
K = 2,04x10 a=0,56 (Fransiyonlanmış PVC)
K = 1,95x10 a= 0,79 (Fraksiyonlanmış PVC)
seklinde bulunmuştur.
Endüstride polimerlerin molekül Ağırlığı genellikle K değeri denilen bir büyüklükle
ifade edilir. Polimerin K değeri de polimer çözeltisinin viskozitesinden faydalanılarak bulunur.
PVC reçinelerinde K sayısı, 1,2 dikloretan veya siklohekzanon için %0,5’lik PVC çözeltisinin
25ºC’deki viskozitesinin tayini ile yapılır. Siklohekzanonda çözünmüş PVC’nin bağımlı
viskozitesini bularak viskozite indisi veya K sayısı siklohekzanondur. Çözeltinin akis
zamanını (t), saf çözücünün akis zamanına (to) oranı; bağımlı viskozite ( bağıl) olarak bilinir
ηr = ηs / ηo = t / to
seklinde ifade edilir. Burada polimer çözeltisinin viskozitesi, o ise saf çözücünün
viskozitesidir. Bağımlı viskozite değerine çözücü ve çözelti derişiminin etkisi vardır. Bu
etkileri içermeyen özgün viskozite ([ ]) ise;

seklinde ifade edilir. Burada C çözeltisinin derişimi olup, birimi genellikle gr/cm3 veya gr/100
cm3’dir. Özgün Viskozite, karışımın viskozitesi ile çözücünün viskozitesi arasındaki farka,
polimerik çözünenin yaptığı katkıdır. Bir polimerin özgün viskozitesini bulabilmek için farklı
derişimlerde hazırlanmış polimer çözeltilerinin bagil viskozitelerini kullanılarak derişime (C)
karşı C-1[( / o)-1] veya C-1 ln( / o) grafiğe geçirilir ve elde edilen noktalar birleştirilip
sıfır derişime ekstrapolasyonu ile özgün viskozite elde edilir.
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Özgün viskoziteyi bulmak için yukarıda açıklanan yolun uzun olması nedeniyle ve yaklaşık
bir özgün viskozite değeriyle yetinebileceği durumlarda tek bir polimer çözeltisinin bağıl
viskozitesi Fikenscher formülü ile hesaplanır.

Burada C: çözeltinin derişimi, çözeltinin 100 ml’sindeki gram PVC miktarı (gr PVC/100ml),
bağıl: bağıl viskozitedir.
3.3.2 Partikül Boyutu
Polimer partikül boyutunu ölçmek için kullanılacak tekniğin seçimi, polimerlerin
partikül boyutuna bağlıdır. Kütle ve süspansiyon polimerizasyonu yolu ile elde edilen PVC
reçineleri 50-200 m çapında olup, bu tür reçinelerin partikül boyutları elekler kullanılarak
belirlenir. Elek tekniği ince ve kaba partiküllerin ölçümünde daha doğru sonuç verir. Partikül
boyutu belirlenmesinde klasik elek tekniğinin yani sıra lazer difraksiyon, Coulter Sayma ve
Resistive Pulse teknikleri de vardır.
Çizelge 3 .3 Bazı S-PVC’lerin elek analizleri (Aydın,2004)

Pasta türü reçinelerin partiküllerinin boyut tayini toz (granül) halindeki reçinelerinkine göre
daha zordur. Çünkü pasta türü reçinede partiküller çok küçüktür. Böyle bir reçinenin partikül
boyutunu ölçmek için reçine önce sprey edilerek kurutulur ve öğütülür. Partikül boyutu 30
m’den büyük olanlar yas elek yöntemi ile aşağı yukarı 5 m’ye kadar olanlar Coulter
sayıcılarla, 1 m çapa kadar olanlar ise lazer difraksiyon tekniğiyle ölçülürler. PVC lateks
partiküllerinin boyutu ise, elektron mikroskobu tekniği ile belirlenir.
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3.3.3 Görünür Yoğunluk
Polimer görünür yoğunluğu; polimerin gözenekliliğine, boyutuna ve tanecik sekline
bağlıdır. PVC reçinelerine ait görünür yoğunluk tayini iki şekilde yapılmaktadır. İlk sekil olan
sıkıştırılmamış (gerçek) yığınlarda görünür yoğunluk tayinidir. Bu standartta toz halindeki
süspansiyon veya kütle polimer Ağırlığı ve hacmi belli olan metal kaba alınır. Kabin
üzerindeki fazla toz polimer atılır ve kap tekrar tartılır. Elde edilen polimer ağırlığının kabin
hacmine bölünmesiyle polimerin sıkıştırılmamış (gerçek) görünür yoğunluğu elde edilir. Diğer
şekilde yapılan sıkıştırılmış görünür yoğunluk tayini ile, süspansiyon ve kütle polimerlerine ait
paketleme (ambalajlama) yogunlugu bulunur. Belli miktardaki PVC reçinesinin bölüntülü bir
cam silindire konulup belli koşullar altında çalkalanıp sıkıştırılması ile elde edilen hacimden
hesaplanır. Her iki yöntemde de sonuç kg/dm3 biriminden ifade edilir.
3.3.4. Renk ve ısı kararlılığı
Polivinil klorürün is i kararlılığı çoğunlukla dehidro klorinasyon testiyle belirlenir. Bu test için
belli ağırlıkta saf PVC (veya PVC çözeltisi), bir test tüpüne veya hücreye koyulur, ardından
tüp veya hücre, 120ºC’deki yağ banyosuna batırılır. Dehidroklorinasyon nedeniyle ortaya
çıkan HCI gazinin miktarı, çeşitli teknikler yardımıyla kantitatif olarak belirlenir. Bu
tekniklerden birisi: oluşan HCI gazini suda çözüp, çözeltinin iletkenlik artışını veya pH
düşüşünü ölçmektir. Bu şekilde belli koşullar altında, dehidroklorinasyon hızı kantitatif olarak
belirlenebilir. Dehidroklorinasyon testi, işlenmiş PVC’nin davranışı ile her zaman ilişkili
değildir. İşlenmiş polimerin isi kararlılığı için ise, bir örnek preslenir, ardından fırında ısıtılır
ve siyahlaşma zamanı kaydedilir. Bu siyahlaşma zamanını gösteren ölçümler, polimerin
islenmesi sırasındaki davranışını gösteren indikatörlerdir.
PVC’nin renk kararlılığı testinde ise, tipik bir örnek hazırlanır. Formülasyon ile
hazırlanan örnek ekstrude edilir veya preslenerek uygun sekle sokulur, oluşan renk bir
kolorimetrede incelenir ve bu renk işlenmiş polimerin görüntüsüne ait bir ölçüdür.
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3.3.5. Kaynama ve Kuruma Zamanları İçin Tork Reometre Testleri
PVC reçinelerinin islenme karakteristikleri pek çok faktöre bağlıdır. Tork geçiş testleri
PVC’nin kaynama (füzyon), jelleşme, toz karıştırma karakteristikleri ve dinamik isi
kararlılığını belirlemek için kullanılır. Tost testi için ölçüm, belli koşullar altında materyalin
karışması sırasında Tork Reometre ile yapılır
3.4 PVC’nin Özelliklerini Etkileyen Faktörler
3.4.1 Kararlı hale getirilmiş PVC’nin termal kararlılığı ve bozunması
PVC stabilizatör madde içermediği zaman, 100ºC’nin üzerindeki sıcaklığa ısıtıldığında
veya UV ışınına veya gamma ışınına maruz bırakıldığında bozunur. Bozunma ürünlerinden
birisi HCI gazidir. Bu oluşan HCI molekülü, zincirdeki bir sonraki yinelenen birimden HCI
molekülü eliminasyonunu katalizler ve bu katalizleme eliminasyon zincirleme devam eder.
Sonuçta bu hızlı çözme reaksiyonu ile, 6 – 14 konjuge çift bağ içeren ve maksimum 30
yinelenmiş birimle polien dizileri elde edilir. Ayrıca PVC’de zincirleme dehidroklorinasyon
reaksiyonun oksijenli ortamda çok hızlı yürüdüğü gözlenmiştir. HCI eliminasyonu ile oluşan
uzun polien zincirleri PVC’nin önce sarıya, daha sonra kahverengine ve sonuçta siyaha
dönüşmesine neden olur. Polienler kesilme, çaprazlama, aromatik gruplar oluşturma gibi
ikinci derece reaksiyonlara da uğrayabilirler ve sonuçta PVC’nin özellikleri üzerinde çok etkili
olurlar. PVC’de polien oluşumu, polimerin çözünürlüğünü azaltır ve elektriksel , mekaniksel
özelliklerini düşürür. PVC’nin termal kararlılığı, PVC’nin molekül Ağırlığı azaldıkça düşer.
3.4.2 PVC’nin fiziksel özelliklerine etki eden etmenler
PVC, termal özellikler açısından diğer amorf termoplastiklere benzer özellikler gösterirler. Saf
PVC şeffaf ve renksiz bir polimer olup, kırılma indisi 1,537’dir. Ancak katkı maddeleri içeren
PVC opak veya şeffaf olabilir. PVC tipik bir organik yalıtkandır. Örneğin süspansiyon PVC
23ºC’de 105 ohm’dan daha fazla bir hacimsel dirence ve 1014 ohm seviyesinde yüzeysel
dirence sahiptir. PVC’nin hacimsel ve yüzey dirençleri polimerin cinsine, katkı maddelerin
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cins ve miktarına bağlı olarak değişir. Genellikle katkı maddeleri PVC’nin hacimsel ve yüzey
dirençlerini düşürür.
PVC’nin bazı özellikleri, camsı- geçiş sıcaklığından önce ve sonra farklılık gösterir. PVC’den
yapılan bir malzemenin yogunlugu, polimere ve içindeki katkı maddelerine bağlı olarak
değişir. Ayrıca isleme anında erime basıncına da bağlı olan PVC yogunlugu, ortalama
1,41gr/cm3 değerindedir. PVC polimerin kesin bir erime sıcaklığı yerine bir camsı geçiş
sıcaklığı vardır ve bu sıcaklık 65-85ºC arasındadır. Camsı geçiş sıcaklığı polimerin cinsine,
bileşimine test metoduna bağlıdır. Polimere plastikleştirici katılması camsı geçiş sıcaklığını
düşürür. PVC’nin gözenekli olması PVC’nin K-değerindeki azalma ile doğru orantılıdır.
Gözenekli partiküllere sahip PVC’lerde bulunan plastikleştiriciler, gözenekli PVC’lerin etkisi
el daha iyi karışım sağlarlar ve film, tabaka türü ürünlerin kalitesini arttırırlar. Birçok PVC
polimerin görünen yogunlugu 450-650 kg/m3’e kadar düşmektedir. Ayni K-değerlerine sahip
PVC’lerden ticari kütle polimerizasyonu ile hazırlanmış olanlar, süspansiyon polimerizasyonu
ile hazırlanmış olanlardan daha yüksek yoğunluğa sahiptir.
3.4.3 PVC’nin mekanik özellikleri
PVC’den yapılmış bir malzemenin mekanik özellikleri PVC’nin özelliklerine bağlıdır. Bu
açıdan PVC’den yapılan malzemenin mekanik özelliklerine PVC etkisi, PVC’nin molekül
Ağırlığı ve molekül Ağırlığı dağılımına bağlıdır. Ayrıca malzemenin mekanik özellikleri katkı
maddelerinin cins ve miktarıyla değişir. Örneğin PVC’ye genel plastikleştiricilerin katılması,
PVC’nin mekanik özelliklerini değiştirir. PVC’ye az miktarda plastikleştirici ilavesi polimerde
antiplastikleşmeye neden olur, bunun sonucu olarak da polimerde dayanıklılıkla birlikte
kırılganlıkta yapay bir şekilde artar.
3.4.4 PVC’nin kimyasallar olan direnci
Oksijen ve ozonun PVC’ye etkisi olmasına karsın potasyum permanganat gibi bazı
oksitleyici maddeler, PVC’yi bozarlar. Klorun PVC üzerindeki kötü bir etkisi yoktur. Ancak
brom ve flor oda sıcaklığında bile PVC’yi etkiler.
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3.4.5 PVC’nin kristal yapısı
Ticari PVC genelde amorf polimer olup %5 oranında küçük ve düzgün olmayan
kristaller içerir. Kristallerin boyut ve mükemmelliğinde artış, PVC’nin erime noktasında ve
camsı geçiş sıcaklığında yükselişe neden olur. Kristalik yapının artmasıyla kırılganlık da
artar. Plastikleştirici içeren PVC’nin kristalliği ve gerilme direnci fazla, plastikleştirici
içermeyen PVC’nin kristalliği ve gerilme direnci ise azdır. Kristalin yapısı fazla olan
yumuşak PVC’nin çözünürlüğü, kristalik yapısı az olan sert PVC’ye göre daha azdır.
Çizelge 3.4 PVC homopolimerinin genel özellikleri (Aydın,2004)
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3.5 PVC’nin işleme yöntemleri
PVC’nin 3 tür islenme yöntemi vardır. Bunlar, ekstrüzyon, kalenderleme (şerit ve levha haline
getirme) ve kalıplamadır. Bu isleme yöntemleri kullanılarak PVC’nin birçok alanlarda
uygulamaları gerçekleştirilir. Bu uygulamaların bazıları aşağıda verilmiştir.
Çizelge 3.5 Süspansiyon ve kütle PVC homopolimer işleme ve kullanım alanları

3.5.1. PVC’nin ekstrüzyonu
Plastik bir maddenin akıcı hale getirilerek (jel) belirli bir sekil vermek üzere, dar ve şekilli
kalıplardan basınçla geçirilmesi olayına “ekstrüzyon” denir. Plastikleştirici katilmiş veya
katılmamış PVC’nin ekstrüzyon ile özellikle boru üretimi ve kablo kılıflama, en belli başlı
uygulamalardır. Ekstrüzyonda kullanılan PVC, ok haline getirilmiş granül, renklendirilmiş
granül veya toz halindeki karışımlardır. Eğer PVC hurdalarının tekrar ekstruderde
kullanılmaları istenirse, hurda da atmosferden emilen ve tıkanmadan kalan suyun kurutulması
gerekir. Ekstrüzyon yoluyla aşağıdaki özel isleler yapılabilir.
 ٭Profil çekimi (şekillendirilmesi),
٭

Boru ve hortum çekimi,

 ٭Kablo izolasyonu ve kılıflama,
٭

Ekstrüzyon-üfleme ile kalıplama,

 ٭Levha çekimi
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3.5.2 PVC’nin kalenderlenmesi
Kalenderleme, şerit ve levha üretiminin temel uygulaması olup, prensip olarak birbirine
karşı dönen iki merdane arasındaki açıklıktan malzemenin geçirilerek film ve şerit haline
getirilmesidir. Kalenderlemenin üstünlükleri nedeniyle, ekstrüzyonla şerit ve levha üretimi
ikinci plana kalmıştır. Kalenderleme yoluyla yapılan bazı uygulamalar kumaş kaplaması ve
suni deri yapımıdır. Ayrıca PVC’den yapılmış yumuşak ve sert yer döşemeleri de
kalenderleme ile üretilirler.

3.5.3 PVC’nin Kalıplanması
Düşük yumuşama ve akis sıcaklıklarından dolayı plastikleştirici içeren PVC kolayla
kalıplanabilir. Kalıplanmış PVC kalıptan çıkarılmadan önce diğer kalıplardan termoplastikler
gibi soğutulmalıdır ve kalıp tekrar yüklenilmek için ısıtılmalıdır. PVC’nin kalıplanması
enjeksiyon kalıplama ve kompresyon kalıplama olarak iki şekilde yapılabilir. Her iki
kalıplama yönteminin temeli, basınçla polimere sekil verilmesidir. PVC’nin enjeksiyonla
kalıplanması plastikleştiricili ve plastikleştiricisiz PVC için olmak üzere iki şekilde
düşünülebilir.
Plastikleştiricisiz PVC’nin enjeksiyonlanmasi ile bazı sert PVC boru ekleme
parçaları, şişeler ve elektrik ekipmanları üretilmektedir. Kompresyon kalıplama PVC için pek
uygun değildir. Ancak bazı uygulamalarda kompresyonla kalıplama ile plaklar, levha ve bazı
plastik maddelerin yüzeylerinin parlatılması ve üretilmesi sağlanabilir.

www.kimyamuhendisi.com

51

3.5.4 PVC ambalaj üretimi
3.5.4.1 Grafik tasarım
Grafik tasarımda renk ayrımı, film, klişe yapımı aşamalarından oluşmaktadır. Tasarım
aşamasında müşteri istekleri teknolojik imkanlar sayesinde değerlendirilerek en uygun çözüm
oluşturulur. Tasarımlar grafik tasarım konusunda deneyimli grafikerler tarafından en son
sistem programlarla bilgisayarlarda hazırlanır.[1]
3.5.4.2 Extruder
Plastik ambalajda plastiğin şekil almaya başladığı ilk aşamadır. Tek ve çok katlı extruderler,
granül halindeki plastik hammaddesinin istenen spesifikasyonlarda yarı mamul hale getirildiği
ilk aşamadır. Yüksek teknolojileri, geniş en çalışabilme özellikleri ve bilgisayar kontrolü
sayesinde, istenilen ebat, kalınlık ve renkte hazırlanan mamul, kullanım özelliklerine uygun
karışımlar kullanılarak elde edilir.[1]
Şekil 3.2 Extruder [1]
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3.5.4.3 Hazırlık ve baskı
Müşteri tarafından baskısı istenen her özel sipariş konusunda deneyimli grafikerler tarafından
en son sistem programlarla bilgisayarda hazırlanır. Daha sonra ise ambalaja hayat veren baskı
aşaması gelmektedir. Flesko ve rotogravür teknikleri ile 9 renge kadar gerçekleşen baskılar,
ürüne o vazgeçilmez çekicilik kazandırmaktadır. Her türlü düzeltme, ekleme hatta yeni
tasarım, Kozaplast tarafından en kısa zamanda çözümlenir
Şekil 3.3 Baskı ve hazırlama makineleri
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3.5.4.4 Kesme ve dilimleme
Plastik ambalajda son görüntüsünü kesme ve dilimleme makineleri kazandırır. Üreticiden
tüketiciye uzanan bu son aşamada gerek rulolar, gerekse torbalar insan gücü ve mekanik
gücün birleşmesi ile en iyi biçimde oluşturulur. [1]
Şekil 3.4 Kesme ve dilimleme makineleri [1]

3.5.4.5 Laminasyon
Laminasyon, üretimin en önemli aşamalarından birini oluşturur. Laminasyon, birden fazla yarı
mamulün birbirine yapıştırılması işlemidir. Otomatik dolum makineleri için üretilen filmler, et
ve süt ürünleri, çikolata, şekerleme, kuruyemiş, bakliyat ve makarna gibi gıda maddelerinin
uzun süre korunmasını sağlayan koekstrüsyonlu folyolar, laminasyon makinesiyle bir araya
getirilir. İhtiyaca göre PE, OPP, alüminyum, metalize, pörlize, polyamid, polyester ve kağıt
laminasyon; ambalaj içindeki ürünün boya ile temasını önler, gerekli durumlarda oksijen
geçirgenliğini azaltır, ışığa duyarlı ürünlerde ışık temasını keser, ambalaja albeni
kazandırır.[1]

www.kimyamuhendisi.com

54

Şekil 3.5 Laminasyon makinesi[1]

3.5.4.6 Sevkiyat
Üretimde ana ilkelerden biride zamanında ve doğru kanallardan sevkıyat yapmaktır. Üretimde
olduğu gibi sevkıyat ve depolamada da müşteri memnuniyeti esastır. Sevkıyat hizmetinin
kusursuz çalışmasında bilgisayar barkod kontrollü sevkıyat ve stoklama kontrol sisteminin
payı büyüktür. Şehir dışı sevkıyat, anlaşmalı ambar ve kargo firmalarıyla
yapılabilmektedir. [1]
3.5.5 PVC kaplama üretimi
PVC S 27 , Dioktil Ftalat ile karıştırılarak Plastisol haline getirilir. Bu karışımın içine Ca-Zn
ihtiva eden PVC’nin işlenebilirliğini kolaylaştıran stabilizanlar , dolgu yani kalsit , kaydırıcılık
veren Epoksi soya yağı ve stearik asit ilave edilir . İsteğe göre renklendirmek amacıyla organ
pigmentler katılır. Böylelikle hamur makinesine verilecek olan karışım mikserde hazır hale
gelir.Hamur makinesine verilen karışım sadece 170-180 oC sıcaklıklarla hamur haline getirilir.
Hamur kalendere verilmeye hazır hale gelir.
Hamur makinesinden kalendere verilen hamur, sıcaklıkla birlikte pişerek istenilen kalınlık ve
boyda ayarlanarak soğutuculara yönlendirilir.İçinden geçen soğuk silindirler yardımıyla
soğutulan PVC, malzeme sarma makinesinde rulolar halinde sarılarak paketlenir.
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Şekil 3.6 PVC kaplama üretimi

PVC S 27

MİKSER
KARIŞIM

DOP

HAMUR
MAK.

KALENDER

ATIK PVC MALZEMELER

SOĞUTUCULAR VE SARMA
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4. PVC’NİN İÇERİSİNE KONULAN KATKI MADDELERI ve YARATTIĞI
ÇEVRESEL SORUNLAR
Ham PVC ısı olarak fotokimyasal olarak kullanılmaz. Fabrikasyon da kullanılabilir
hale gelmeden önce bu problemleri (ısı ve ışık etkisini) azaltmak için bir çok katkı maddesi
kullanılır.
Materyalin isi ile kararsızlaşması kurumaya ve erime işlemine ve fabrikasyon sonucu polyene
zincirlemesine yıkımına neden olmaktadır. Ana madde olarak; karbon monoksit ve diğer
aromatik hidrokarbonların oluşması sırasında hidrokarbona dönüşmektedir. Fotokimyasal
bozunmalara sebep olan dış uygulamalardan gelen birçok potansiyel bulunmaktadır. UV
dengeleyicilerinin yok olusunda kurutulmuş PVC’nin renginin bozulmasına ve çapraz bağlantı
sonucu mekanik arızaya neden olmaktadır. Geniş mesafeli katkı maddeleri bunlara ve diğer
problemlere engel olmak için kullanılmakta, plastik içeren katkı maddeleri esnek çözüm için
spesifik olarak kullanılmaktadır. Katkı maddelerinden nicel olarak önemli olanları hareketsiz
doldurucular, isi dengeleyicileri, plastikler ve alev geciktiricileri ve diğerleridir. Boya içeren
katkı maddeleri ise çarpan modifiyerleri, yağlayıcılar, doldurucular, UV dengeleyicileri ve
antistatik vasıtalardır.
PVC yapı ürünlerinde sadece birçok katkı maddesi gereklidir. PVC yüzde olarak birkaç
kursun sülfat, maksimum %10 kireçtaşı ve %1’den az siteorik asit, parafin yada kalsiyum
içerir. Esnek PVC kablosu izolasyonunda tipik katkı maddesi kompozisyonu %23 DEPH, %2
kursun sülfat, %0,5 kursun sitrat, %0,1 oluşum desteği ve %17 kireçtaşıdır. Katkı
maddelerinin seçimi genelde göreceği işlevler ile fiyatları dikkate alınarak yapılır. Ayrıca
seçimde dikkate alınması gereken diğer faktörler arasında, kurumların koyduğu düzenlemelere
uygunluk, maddenin kalitesi ve katkı maddesinin temininde kolaylık sayılabilir. PVC temel
katkı sistemleri; PVC’ye katılan katkı maddelerinin birçoğu esas işlevinin yanında birkaç
işlevi daha yerine getirir. Örneğin, kalsiyum karbonatın PVC’de esas işlevi dolgu maddesi
olmasına karşın, stearat ile kaplandığında üründeki yapıyı, kararlılığı ve ürünün mekanik
özelliklerini iyileştirir.
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4.1 Isı Stabilizatörleri
Isı ve ışık gibi etkiler PVC’de bozunmaya neden olurlar. Bu nedenle isi stabilizatörleri PVC
polimerlerinin yüksek sıcaklıklarda islenmesi sırasında gerekli olan katkı maddeleridir. Bu
stabilizatörler, PVC’nin yüksek sıcaklıkta islenmesi sırasında ortaya çıkan HCI ile reaksiyona
girerek de hidroklorinasyon zincirleme reaksiyonuna engel olurlar. Sonuçta, polimer zinciri
boyunca klorürlerin oto katalitik bir şekilde koparılması stabilizatör tarafından engellenmiş
olur. Ayrıca isi stabilizatörleri PVC’de ultraviyole veya gamma ısınları nedeniyle olan
bozunmalara da engel olurlar. Bir stabilizatörün seçiminde sağlanması gereken kararlılığın
yanında şunlar da önemlidir.
1. Polimerle uygunluk,
2. Uçuculuk,
3. Koku,
4. Zehirlilik,
5. Plastik isleme metodu üzerine etkisi,
6. Ürün verimi üzerine etkisi,
7. Ekonomiklik.
PVC için kullanılan ve çeşitli ticari adlar altında pazarlanan stabilizatörlerin sınıflandırılması:
1. İnorganik metal tuzları (özellikle kursun tuzları),
2. Metalik sabunlar (özellikle baryum-kadmiyum sabunları),
3. Organo-kalay bileşikleri (mono ve dialkali kalay bileşikleri),
4. Fenoller,
5. Epoksi bileşikleri (soya yağı, oleik asit),
6. Çeşitli organik bileşikler,
7. Metal kompleksleri
4.1.1 Kurşun tuzları
Kursun içerikli stabilizatörler PVC’de isi stabilizatörü olarak en çok kullanılanlar olup,
başlıcalar Tablo 9’da verilmiştir. Bu stabilizatörler içinde ucuzluğu nedeniyle bazik kursun

www.kimyamuhendisi.com

58

karbonat ve fazla kullanılanıdır ve çok düşük bir derişimde bile ürünü opak hale dönüştürür.
Dibazik kursun fosfat dış uygulamalar (boru vb.) için uygun ancak pahalı bir stabilizatördür.
Tribazik kursun sülfat opak tatbikatlar, dibazik kursun fosfat renk verici ve opak tatbikatlarda
kullanılır. Kursun stearat de hem stabilizatör hem de kaydırıcı olarak kullanılır. Bu
stabilizatörler ayni zamanda plastikleştirilmiş PVC uygulamalarında hacim dirençliliğini de
arttırırlar. Ancak kursun içerikli stabilizatörlerin olumsuz yönleri, zehirli oluşları ve şeffaflık
istenen uygulamalarda kullanılmamalarıdır. Zehirli oluşları siki düzenlemelere tabidir. Kursun
stabilizatörlerin Çoğu pasta olarak veya granül halinde satılır. İnorganik metal tuzlarından
sodyum karbonat, baryum silikat ve baryum polifasfat da stabilizatör olarak kullanılabilir.
Ancak bunlar pek etkili stabilizatör değildirler.

Çizelge 4.1 PVC İçin bazı kursun stabilizatörleri
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4.1.2 Karışık Metal Sabunları
Metallerin organik yağ asitleri ve organik asitlerle yaptığı stearat, asetat, benzoat ve
karbonsilat sabun karışımları da PVC stabilizatörü olarak işlev görürler. En yaygın kullanımı
olan karışık sabunlar baryum-kadmiyum, baryum-çinko ve kalsiyum-çinko karbonsilatdir.
Kadmiyum ve çinko sabunları plastiğin rengini korurlar ve labile klorürleri değiştirerek oluşan
HCI’i absorblayarak plastiğe kararlılık kazandırırlar. Metal sabunları kati veya sıvı halde
olabilirler ve kati metal sabunlarının kaydırıcılık özellikleri de bulunduğu için sert
uygulamalarda kullanılırlar. Kalsiyum-çinko sabunları zehirli olmayan stabilizatörler olup,
gıda maddeleri paketleme malzemelerinde kullanılırlar.

4.1.3 Organo – Kalay Bileşikleri
Kalay içerikli stabilizatörler tetravalent veya mono, dialkali kalay bileşikleridir. Dialkali
kalayların özellikleri, taşıdıkları alkil gruplarına (R) ve asit gruplarına (Y) bağlıdır.

Şekil 4.1 Dialkali Kalay
Dialkil kalay bileşiklerinin zehirliliği, alkil zincirinin C sayısı arttıkça azalır. Bu nedenle
yiyeceklere temas eden PVC malzemelerde isi stabilizatörü olarak oktil grubu içeren kalay
bileşikleri kullanılır. Isı stabilizatörü olarak kullanılan bir başka sınıf organokalay bileşiği ise,
kükürt içeren tiyo-kalay bileşikleridir. Dibutil kalay bis (izo-oktilmerkaptoasetat) bu tür bir
bileşik olup, polimere mükemmel isi kararlılığı ve şeffaflık verir. Ancak genelde tiyo-kalay
bileşikleri kötü kokuludurlar ve ısıya dayanıklılıkları zayıftır. Kalay bileşiklerinin bu
sonuçlarını ortadan kaldırmak için modifiye edilmiş veya harmanlanmış stabilizatörler
hazırlanmıştır. Kalay stabilizatörlerinin en olumsuz yönü, fiyatlarının yüksek olusudur.
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4.1.4 Diğer Stabilizatörler
Fenol içeren bileşikler, polimerler için daha çok antioksidant olarak kullanırlar ve
dolaylı olarak polimerin ısıl bozunmasını engellerler. Genellikle bu bileşikler baryum ve
çinko metalik sabunları ile birlikte kullanılırlar.
Epoksi stabilizatörleri ise, doğal olarak bulunan doymamış yağ asitlerinin (soya yağı
gibi) veya oleik asit gibi doymamış asit esterlerinin epoksidasyonu ile elde edilirler ve hepsi
sıvı olarak bulunurlar. Plastikleştirici özellikleri gösterdikleri gibi stabilizasyon özelliği de
gösterirler. Epoksi stabilizatörlerinin en belirgin özelliği, diğer stabilizatörler üzerinde onların
etkisini arttırıcı bir etki meydana getirerek polimerin isi ve ışık stabilitesini daha da arttırırlar.

4.2 Kaydırıcılar
PVC’nin islenmesi sırasında ortaya çıkan baskı ve kuvvetleri azaltmak için ortama
kaydırıcı olarak adlandırılan düşük molekül ağırlıklı maddeler katılır. Bu maddeler polimerin
islenme özelliklerini geliştirirler ve iyileştirirler. Kötü dengelenmiş kaydırıcı sistemler isleme
ekipmanının yüzeyinde katıların birikmesine ve sonuçta ekipmanın devreden çıkarılıp
temizlenmesine neden olurlar. Kaydırıcılar, temelde iç ve dış kaydırıcılar olmak üzere iki
sınıftır.
4.2.1 Dış Kaydırıcılar
İşleme sıcaklıklarındaki PVC bileşimleri ile uyumsuzluk gösteren (PVC içinde
çözünmeyen veya homojen bir şekilde dağılmayan) maddelerdir. Dolayısıyla bu tür
kaydırıcılar PVC bileşikleri ile isleme ekipmanlarının metal yüzeyleri arasında ara yüz olarak
davranırlar ve erimiş PVC’nin isleme ekipmanına yapışmasına engel olurlar. PVC’nin isleme
ekipmanı içindeki davranışı dış kaydırıcı içeriğine bağlıdır. Ayrıca bu maddeler jellesme
işlemi sırasında polimer partikülleri arasındaki sürtünmeyi azaltarak isi birikimini geciktirir
ve jelleşmeyi engellerler.

www.kimyamuhendisi.com

61

4.2.2 İç kaydırıcılar
İç Kaydırıcılar PVC ile daha iyi uyumluluk gösteren maddelerdir. Bunlar, PVC
içerisinde iyi çözünürler ve polimer molekülleri kuvvetleri zayıflatarak moleküller arası
sürtünmeyi azaltırlar, polimerin akışkanlığını arttırırlar ve üretimin yükselmesini sağlarlar.
İdeal bir iç kaydırıcı PVC’nin sadece isleme özelliklerini etkilemelidir. Ancak iç
kaydırıcıların Çoğu PVC’nin camsı geçiş sıcaklığı (Tg)’yi ve diğer bazı özelliklerini
düşürürler. İç kaydırıcıların kullanılmasıyla plastik yüzeyine yazı yazılması ve yüzeyin
boyanması sırasında bir sorunla karşılaşılmaz.

Çizelge 4.2 PVC Formülasyonlarinda kaydırıcı Olarak Kullanılan Maddeler

4.3 İşleme (Proses) Yardımcıları
İşleme yardimcilari, plastikleştirilmemiş PVC formülasyonlarinin islenme özelliklerini
geliştirmeye yarayan ve PVC ile uyumluluk gösteren poli metilmetakrilat ve poli stiren
akrilontril gibi amorf polimerlerdir. Bu maddeler PVC taneciklerinin (partiküllerinin)
füzyonunu (kaynaşmasını) kolaylaştırırlar ve polimer eriyiğinin viskozitesini değiştirirler. Bu
yardımcılar kaynaşmanın ilk aşamasında PVC partikülleri arasındaki ilişkiyi arttırırlar ve
partiküllerin daha kolay şekillerini kaybedip kaynaşmasını sağlarlar.
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4.4 Darbe Modifiye Ediciler
Darbe modifiye edici maddeler, PVC’ye sertlik kazandıran lastiğimsi maddelerdir ve
PVC ile karıştırıldıklarında ayrı bir faz oluştururlar. PVC sert bir polimer olmasına rağmen
bazı PVC uygulamaları, basit plastikleştirilmemiş formülasyonlardakinden daha yüksek
sertlik veya düşük sıcaklıklarda sertlik ister. Bu tür uygulamalar için PVC formülasyonuna
darbe modifiye ediciler katılır. PVC’de darbe modifiye edici olarak şeffaflık isteyen
uygulamalarda metil- metakrilat-butadien-stiren (ABS) kopolimeri kullanılır. Her iki
kopolimerin refraktif indisi de PVC’ninki ile ayni olacak şekilde üretilebilirler. Ayrıca akrilik
lastikler, kopolimerleri dış uygulamalarda Kullanılan PVC’ler için darbe modifiye edici olarak
kullanılır.
4.5 Dolgu Maddeleri
Dolgu maddeleri hem rijit hem de plastikleştirilmiş PVC’ye katılırlar. Dolgu
maddelerinin katılma nedenleri olarak ürünün maliyetini düşürmek, ürünü sağlamlık ve sertlik
vermek, ürünün ısıya karşı dayanıklılığını geliştirmek, direncini arttırmak, ürünün görünüşünü
ve yogunlugunu değiştirmek sayılabilir. Dolgu maddeleri küresel ve sferoidal maddeler olup,
polimerle aralarında azda olsa bir çekme kuvveti olduğundan kolaylıkla polimerlere karışırlar.
Formülasyonda dolgu maddesi oranı arttıkça polimer daha kırılgan bir yapıya sahip olur.
Dolgu maddesi olarak kalsiyum karbonat, kailsine edilmiş killer (kaolin), cam, karbon,
selülozik maddeler, karbonhidratlar ve bazı metal oksitler kullanılır. Kullanılacak dolgu
madde miktarı amaca bağlı olarak değişir. Örneğin basınçsız boru uygulamalarında kalsiyum
karbonat dolgu maddesi olarak kullanılır ve PVC polimerinin her 100 kg’ına 15 – 20 kg
katılır.
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4.6 Boyar Maddeler
Plastiklerin boyar maddelerle renklendirilmesinde amaç, ürünün daha güzel görünmesidir.
Boyar maddeler ile plastikleri renklendirmek için 3 yöntem vardır. Bunlar;
1. Ürünün formülasyonuna boyar madde katarak renklendirme,
2. Ürünün üretimi sırasındaki renklendirme,
3. Üretimden sonra ürünün yüzeyinin boyanmasıdır.
Ürünün formülasyonuna boyar madde katarak renklendirme yönteminde, boyar madde
polimer ile çok iyi bir şekilde karıştırılmalı ve homojen bir karışım elde edilmelidir. Bunu
sağlamak için de toz veya granül halindeki plastik ile boyar madde karıştırıcılarla birbirlerine
karıştırılır ve bu karıştırma sırasında sürtünme sonucu oluşan statik elektrik yükü nedeniyle
boyar madde toz veya granüller polimerin yüzeyine yapışır. Ortama bu yapışmayı
kolaylaştıran maddelerin eklenmesiyle renklendirme daha da kolay hale gelir. Ürünün üretimi
sırasındaki renklendirme ise, plastik maddeyi şekillendiren makinalarda yapılır. Üretimden
sonra ürünün boyanması ise, ürüne renk vermede en çok uygulanan yöntemdir. Son sekli
verilmiş plastik madde, boyar maddenin bir çözücüde veya sudaki çözeltisine daldırılarak veya
üzerine boyar madde çözeltisinin püskürtülmesiyle renklendirilir.
Plastik boyar maddeler, pigmentler ve boyalar olmak üzere 2 sınıftırlar. Pigmentler
katıldıkları ortamda çözünmeyen maddelerdir ve plastiklerde dağılarak şeffaf veya opak renk
verirler. Boyarlar ise sadece şeffaftırlar, ışığı emer ve dağıtırlar. Bunun nedeni de boyalarla
pigmentlerin partikül büyüklüklerinin farklı olmasıdır. Pigment partikülleri daha büyük olup,
ışığı kırar ve ayırırlar. Dolayısıyla boyaların sağladığı yüksek şeffaflığı sağlayamazlar. Renk
verici olarak pigmentler organik veya inorganik, doğal veya yapay kökenli olabilirler.
İnorganik pigmentler özgül Ağırlığı yüksek ve partikülleri büyük olan maddelerdir ve
boyalara göre yüzey alanları azdır.Sert PVC basınçlı boru üretiminde beyaz renk verici olarak
Kullanılan pigment, titan dioksit (TiO2)’dir. Bu pigment ucuzluğu, boyama gücü, opaklığı
reaksiyona az girmesi ve mükemmel isi dayanıklılığından dolayı her zaman tercih
edilmektedir. PVC dahil plastiklerde Kullanılan diğer pigmentler, demir oksitleri ve kursun
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kromat bileşikleridir. Ayrıca verdikleri renklere göre inorganik pigmentler beyaz, mavi,
kırmızı, sari, yeşil, kahverengi ve metalik pigmentler olarak da sınıflandırılırlar.Polimer boyar
maddelerinin diğer sınıfı olan organik boyaların boyama gücü pigmentlere göre daha fazladır
ve bunlar organik çözücü ile polimerde daha kolay ve çabuk çözünürler. Başlıca plastik boyar
maddeleri azo boyaları, yat boyaları (antrakinon, tiyoindigo), karbon siyahi, perlen,
Isoindolinones boyaları, Quinacridone ve ftalosiyanin’dir.
PVC plastiğinde en çok Kullanılan organik boyalar Isoindolinones boyaları, tetrakloromaroon
ve karbon siyahidir. Karbon siyahi plastiğe siyah renk vermesinin yanında plastiği UV
ışınlarına karşı korur, termal kararlılığını ve fiziksel özelliklerini arttırır ve antistatik madde
olarak işlev görür. PVC’de Kullanılan bazı pigmentler Tablo 12’de verilmiştir.
Çizelge 4.3 PVC’de Kullanılan bazı Renk Verici Pigmentler

4.7 Antıoksidantlar
Plastik maddeler isleme sırasında, depoda dururken, kullanılırken havanın oksijeninden,
ışıktan, mekaniği baskıdan ve kimyasal reaksiyonlardan dolayı bulunurlar ve sonuçta plastiğin
kimyasal, fiziksel ve mekaniği özellikleri değişir. dış çevrenin plastik üzerindeki bu olumsuz
etkilerini ortadan kaldırmak için plastiklere antioksidantlar katılır. Antioksidant olarak
kullanılacak bir madde plastik üzerinde dış çevrenin kötü etkisini azaltmanın yanında; zehirli
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olmayan, ucuz, polimere istenmeyen özellikler vermeyen, kökü kokmayan, polimerle iyi uyum
sağlayan, polimere renk vermeyen ve plastik maddenin kullanımı sırasında malzemeyi
terletmeyen bir madde olmalıdır. Plastiklerde antioksidant olarak alkillenmiş fenol ve
bisfoneller, fenol kondenzasyon ürünleri, polifenoller, aminler, esterler ve organik fosfitler
kullanılır. Ayrıca PVC için Kullanılan bazı stabilizatörler de antioksidant işlevi görürler.
4.8 Plastikleştiricier
Plastikleştiriciler bir polimere katıldığında onun islenebilirliğini kolaylaştıran, elastikiyetini
arttıran veya genişleyebilmesini sağlayan maddelerdir. Birçok polimer sert, kırılgan ve
uzaması olmayan maddeler olup, bunlara Plastikleştiriciler katıldığında bu özelliklerinde
azalma veya iyileşme görülür. Plastikleştiriciler; genellikle organik içerikli yüksek kaynama
noktasına sahip, yüksek molekül ağırlıklı sıvılar veya düşük erime noktalı katılardır. En genel
Plastikleştiriciler karboksilik asit ve fosforik asit esterleridir. Daha az kullanımı olan
Plastikleştiriciler ise bazı hidrokarbonlar, holojenli hidrokarbonlar, eterler, poliglikoller ve
sülfonamidlerdir. Ayrıca bazı düşük molekül ağırlıklı sıvı yada elastomerik polimerler
plastikleştirici işlevi görürler.
Bazı polimerler (polietilen, polipropilen ve polistiren gibi), plastikleştiriciye gerek olmaksızın
işlenebilirken; selüloz nitrat, selüloz asetat, selüloz bütirat ve bazı PVC’ler plastikleştiricisiz
işlenemezler. Bu plastikleştiricide polimere uygunluk, yüksek plastikleşme özelliği, uygun
ısısal dayanıklılık, ışığı geçirme, az uçuculuk, soğuğa dayanıklılık, plastik maddeden
ayrılmama, yanmazlık, elektrik özelliklerinin iyiliği ve zehirli olmaması aranan özelliklerdir.
Plastikleştiricilerin polimere uygun olup olmaması, plastikleştirici ile polimeri arasındaki
çekme kuvvetine bağlıdır. Ayrıca Plastikleştiriciler genelde polimerlerin islenme sıcaklığını
düşürdüklerinden, bunların islenmesi sırasında bozunmasını önlerler.
Plastikleştiriciler sıkça, polimere isleme kolaylığı sağlamanın yanında son kullanımı da fayda
sağlamak için katılırlar. İşleme kolaylıkları olarak daha iyi iç kaydırıcılık kazanılması, metal
ekipmana polimerin yapışmasının azalması, düşük sıcak-erime viskozitesinin azalması ve daha
yüksek polimer kararlılığına erişilmesi sayılabilir. Çoğu zaman bir plastikleştirici,

www.kimyamuhendisi.com

66

bunların hepsini ayni anda sağlar ve son kullanıma yani ürüne hizmet eden
plastikleştiricilerden polimerin camsı geçiş sıcaklığını da düşürmeleri istenir. Bunun sonucu
olarak, Plastikleştiricilerin yardımıyla daha geniş bir elestomerik aralık (polimerin üst ve alt
kullanım sıcaklık aralığı) elde edilir. Gerçekte bu ideal sonuç, formülasyona plastikleştirici
eklenmesiyle tamamen elde edilemez. PVC’ye bis (2 – etilhekzil) ftalat ilave edildiğinde,
PVC’nin elastomerik aralığı 105 – 120ºC arasında genişlemesine karşın, PVC’nin faydalı üst
kullanım sıcaklık siniri az miktarda düşer. PVC bu davranışı ile diğer plastikleştirici içeren
polimerlere göre daha farklıdır. bazı polimerlere plastikleştirici ilave edildiğinde elastomerik
aralıklarında çok az bir artma olur ve hatta bazen azalma bile görülür.
Plastikleştiriciler plastikle uygunluk derecelerine göre 3 grupta toplanırlar:
1. Primer Plastikleştiriciler : Plastikle çok iyi uyum gösterirler.
2. Sekonder Plastikleştiriciler : Plastikle belli bir süre uyum gösterip, daha sonra plastikten
ayrılırlar.
3. Uzatıcılar : Kendi başlarına plastiğe uyum göstermeyip, primer plastikleştiricilerle birlikte
kullanılırlar. Primer, sekonder ve uzatıcı plastikleştiricilere örnekler Tablo 13’te verilmiştir.
Bir plastikleştiricinin bir polimerde etkin olabilmesi için öncelikle, polimer ile plastikleştirici
birbiri içinde çok iyi karıştırılmalıdır. Bu karıştırma işlemi için iki yöntem vardır. Bu
yöntemlerin birinde polimer plastikleştiricinin içinde çözününceye kadar ısıtılır ve elde edilen
karışım şekillendirilir ve soğutulur. diğer yöntemde ise; polimer plastikleştirici bir çözücüde
çözülerek karıştırılır, daha sonra çözücü buharlaştırılarak ortamdan uzaklaştırılır.
Plastikleştirici, formülasyonlarda normal ölçülerde kullanıldığında plastik madde istenilen
esneklik ve yumuşaklığı kazanır. Formülasyonda plastikleştirici fazla miktarda kullanıldığında
plastik maddenin çekme geriliminde, sertliğinde, yoğunluğunda ve yumuşama sıcaklığında bir
azalma ve elastikiyetinde, dayanıklılığında, yumuşaklığında bir artma gözlenir.
Plastikleştiriciler, temel olarak termoplastik polimerler için kullanılır ve en yaygın kullanım
alanını PVC endüstrisi oluşturur. PVC çok farklı yapılardaki Plastikleştiriciler ile uyumluluk
gösterir.
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Plastikleştirici ve diğer katkı maddeleri katılmadan PVC işlenildiğinde, tanecikli özelliğini
kaybetmediği, ısıdan dolayı kısmen bozulup siyah-kahverengi renge dönüştüğü, sert ve
kırılgan olduğu gözlenir. PVC’ye bir miktar plastikleştirici karıştırılıp 160ºC’ye ısıtıldığında
tanecikler birbirine kaynar ve homojen bir yapı oluşur. plastikleştirilmiş PVC’nin
soğutulduğunda şeffaf ve yari elastik bir yapıya sahip olduğu görülür.
Çizelge 4.4 Primer, Sekonder Plastikleştiriciler ve Uzatıcılar

4.8.1 Genel Amaçlı Plastikleştiriciler
Ftalat esterleri, özellikle dialkil ftalatlar, 1930’dan beri plastikleştirici uygulamalarında en
fazla Kullanılan plastikleştiricilerdir. Yıllardır bis (2-etilhekzil) ftalat (DOP), PVC’de
kullanılan genel Amaçlı Plastikleştiriciler içinde, endüstri standardı olarak kabul edilmiştir ve
diğer Plastikleştiriciler içinde, bir karşılaştırma referansı olarak alınmıştır.
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Şekil 4.2 bis (2-etilhekzil) ftalat, (DOP)
Bis (2-etilhekzil) ftalat’in genelde polimer ile olan uyumu, esneklikteki etkinliği, düşük
uçuculuğu, ekstrüzyona olan direnci çok iyidir. Bu nedenle DOP, toplam plastikleştirici
üretiminin ¼’ünü yalnız başına oluşturur. DOP’un yanında plastikleştirici olarak kullanılmak
üzere okzo prosesi ile çok dallı alkil ftalatlar da geliştirilmiştir. Bunlardan di- izodesilftalat
(DIDP) ve ditridesilftalat (DTDP), DOP’a göre daha az uçucudurlar, ancak bunların
plastikleştirmedeki etkinlikleri ve oksidasyona dirençleri DOP’a göre daha azdır.

Şekil 4.3 Di- izodesilftalat, (DIDP), (tek bir izomeri gösterilmiştir.)
4.8.2 Özel Plastikleştiriciler
İşleme kolaylığı sağlayan ve son kullanıma hizmet eden özel Plastikleştiriciler olarak çeşitli
ftalatlar, diglikol esterleri, glikol benzoat esterleri, mellitat esterleri kısmen hidrojenlenmis
terfeniller ve çeşitli alkil aril fosfatlar sayılabilir. Dimetoksietil ftalat ve DOP’un p- izomeri
bis(2-etilhekzil) tereftalat (DOTP), genel Amaçlı Plastikleştiricilerin polimere verdikleri
özelliklere yakın özellikler sağlayan plastikleştiricilerdir. Benzil ftalatlar ise tek başına veya
daha çok dialkil ftalatlar ile harmanlanıp kullanıldığında, yaklaşık olarak genel Amaçlı
Plastikleştiriciler gibi davranırlar ve özellikle PVC’de hızlı füzyona ve daha kolay islenmeyi
sağlarlar. Polimerlere katılan benzil ftalat Plastikleştiriciler içinde en çok kullanılanı
butilbenzil ftalat (BBP)’tir ve BBP’deki aromatik grup plastikten bu plastikleştiricinin çözücü
tarafından ekstraksiyonunu güçleştirir.
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Şekil 4.4 Butil benzil ftalat, (BBP)
Plastikleştiricilerdeki aromatik grup sayısının artması ile kazanılan özellikler, glikollerin
benzoat esterleri veya diglikollerin esterleri ve poliglikoller tarafından da sağlanabilir. Bu tür
bir plastikleştiriciye örnek, dipropilen glikol benzoat verilebilir.

Şekil 4.5 Dipropilen glikol dibenzoat
TRT (2-etilhekzil) mellitat ve tümüyle lineer heptil ve nonil alkollerin karışık esterleri gibi
terimellitatlar, çok düşük uçuculukları olan plastikleştiricilerdi ve ftalatlar gibi iyi denge
özellikleri sağlamak için geliştirilmişlerdir. Bu Plastikleştiriciler çok düşük uçuculukları,
oksidasyona iyi dirençleri ve oldukça düşük polarlılıkları nedeniyle, özellikle elektrik
tellerinin ve kablolarının izolasyonunda Kullanılan PVC’de plastikleştirici olarak kullanılırlar.

Şekil 4.6 TRT (heptil, nonil) trimellitat
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Bazı hidrokarbonlarda PVC’de plastikleşme sağlarlar. Hidrokarbon Plastikleştiricilerin
en çok Kullanılan grubu, kısmı hidrojenlenmis terfenillerdir. Başka sentetik hidrokarbon
Plastikleştiriciler ise; alkillenmiş naftalinler, benzillenmiş toluenler ve benzer türevlerdir.

Şekil 4.7 kısmen hidrojenlenmiş terfeniller
Polimer endüstrisinde kullanılan bir Başka grup plastikleştirici de ürünün yanmasını ve alev
almasını geciktiren plastikleştiricilerdir. Bu tür plastikleştiriciye gereksinim esnek vinil
polimerlerinin konutlarda ve taşıma araçlarında artan bir şekilde kullanılması ve güvenlik
nedeniyledir. Hem plastikleştirici hemde alev geciktirici işlevi gören plastikleştiriciler,
klorlanmış parafin hidrokarbonlar ve alkil aril fosfatlardır. Fosfat içeren plastikleştiriciler
genellikle PVC ile çok iyi uyumluluk gösterirler ve PVC yanında birçok polimer içinde alev
geciktirici işlevi görürler. Triaril fosfatlar en yüksek alev geciktiricilik özelliği sağlamalarına
karşılık, düşük plastikleştirme özelliğine sahiptirler. Alkil diaril fosfatlar ise, iyi bir alev
geciktirme yanında etkin plastikleştirme sağlarlar. Polimer endüstrisinde kullanılan klasik
triaril fosfat, m- ve p- kresollardan üretilen trikresil fosfattır (TCP), Ayrıca aril grupları
özellikle izopropil ve t-butil alkil sübstitüentlere sahip olan triaril fosfat Plastikleştiriciler sik
aranılan plastikleştiricilerdir. Bu tür Plastikleştiricilerin kullanımı en yaygın olanı 2-etilhekzil
difenil fosfattır.

Şekil 4.8 Trikresil fosfat, (TCP) 2-etilhekzil difenil fosfat
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Düşük sıcaklıklarda Kullanılan polimerlere esneklik kazandırma amacıyla plastikleştirici
olarak, alifatik dikarboksilik asit esterleri geliştirilmiştir. bunların en yaygını adipik, azelaik ve
sebakik asitlerin di (2-etilhekzil) esterleridir. Adipatlarin çeşitli alkil uzantıları ile üretimi,
performans- fiyat ilişkisinin uygun olusu nedeniyle oldukça artmıştır. Azelatlar ve sebakatlar
ise az buharlaşmaları nedeniyle oldukça faydalı plastikleştiricilerdir.
HOOC (CH2)4 COOH, Adipik Asit
HOOC (CH2)7 COOH, Azelaik Asit
HOCC (CH2)8 COOH, Sebakik Asit
Bir başka grup plastikleştirici ise, polimerik plastikleştiricilerdir. Plastikleştiricinin yüksek
molekül ağırlıklı olması, plastik maddeden ayrılma, ekstrüzyon ve uçuculuk kayıplarını en aza
indirger. Polimerik Plastikleştiriciler genellikle glikollerin poliesterleri ve özellikle alifatik
dikarboksilik asitlerin poliesterleridir. Bu tür Plastikleştiricilerin molekül ağırlıkları 800 –6000
arasında, ortalama 2000 civarındadır. yapı blokları glikol ve karboksilik asit olup, 2 – 4
karbonlu glikollerle adipik ve pentandioik asitler en genelleridir.
Polimerik Plastikleştiricilerin polimerizasyonunu sonlandıran grup seçimi önemli olup, bu
grubun PVC ile iyi uyumluluk sağlayan bir grup olması gerekir.

adipat poliesteri (yağ asidi ile sonlandırılmış)

adipat poliesteri (alkol ile sonlandırılmış)
Şekil 4.9 Adipat Poliesteri (yağ ve Alkol ile sonlandırılmış)
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Ayrıca epokside edilmiş Plastikleştiriciler olarak bilinen ve molekül ağırlıkları yaklaşık 1000
olan bitki yağlarının özellikle soya yağının ve linseed yağının epoksitleri polimerik
plastikleştiricilerin bazı özelliklerine sahiptirler.
4.9. PVC’ye Eklenen Katkı Maddelerinin Çevresel Etkileri
PVC ham madde olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden bir çok katkı maddeleri kullanılır.
Bu katkı maddelerinin içinde çok toksik maddeler vardır. Ancak burada hepsine birden yer
vermek mümkün olmadığından aşağıda en toksik olanlarına bakacağız.
Kurşun bileşikleri (sağlamlaştırıcı)
Kadmiyum bileşikleri (sağlamlaştırıcı)
Diğer metal bileşikleri (sağlamlaştırıcı)
-Organotin bileşikleri (sağlamlaştırıcı)
-Fatelitler (Plastikleştiriciler)
Florlu parafinler (plastikleştirici genişleticileri)
Antimon bileşikleri (alev almayı geciktiriciler)
4.9.1. Kurşun bileşikleri
Sağlamlaştırıcı olarak Kullanılan kursun bileşikleri üründen sızarak etrafa yayılabilir.
Özellikle çocukların, maruz kalma olasılığının yüksek olması ve kursunun toksisitesi
nedeniyle bu durum endişe vericidir. 1996 yılında Kanada’da birçok gazetede, pencerelerde
Kullanılan PVC gölgeliklerinden güneş ısınlarından dolayı etrafa kursun yayıldığının
anlaşılması üzerine bu PVC ürünlerinin kullanımdan kaldırıldığı haberi yayınlanmıştır. Bunun
sebebi etrafa yayılan kursun tozlarının özellikle altı yas altındaki çocuklar için tehlikeli
olmasıdır.Her ne kadar ayrıntılı bir biçimde incelenmemiş olsa da kursun PVC’nin geri
dönüşümü sırasında veya doğaya atıldığında üründen dışarı yayılabilir. Yine de PVC
endüstrisi kursundan kaynaklanan sorunlardan haberdardır; özellikle PVC kaplı kablolar
sanayi için bir hayli endişe vericidir.
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4.9.2. Kadmiyum bileşikleri
Kadmiyum PVC’nin sağlamlaştırılması ve Başka amaçlarla Kullanılan toksik bir metaldir ve
ayni zamanda PVC’de bir pigmenttir. Pencere profilleri kadmiyum ile sağlamlaştırılmaktadır.
Plastiklerde kadmiyum kullanımı çevresel nedenlerden dolayı İsveç’te yasaklanmıştır. İsveç’te
ve Avrupa Birliğinde de yasaklanmıştır.
4.9.3. Klorlu Parafinler
Klorlu parafinler genellikle PVC kaplı elektrik kablolarında kullanılır ve PVC içerisinde
toplam ağırlığın %10’unu oluşturur. Klorlu parafinler doğada uzun süre kalabilen kararlı,
biyoakümülatif ve yayıldığı noktadan çok uzaklara taşınabilen ekotoksik bileşiklerdir. Oslo ve
Paris Komisyonları 1996 yılında Kuzey Doğu Atlantik ülkelerinde klorlu parafinlerin
kullanımını ortadan kaldırmıştır.
4.9.4. Antimon bileşikleri
Antimon trioksit, alev almayı geciktirici olarak kullanılır. Toksiktir ve ayni zamanda
kanserojen etkisinden kuşkulanılmaktadır.
4.9.5. Fatelit Plastikleştiricileri
Fatelit plastikleştiriciler (fatelit esterler) PVC yumuşatıcısı olarak en geniş kullanıma sahip
olan bir bileşik ailesidir. Çevrede kararlı ve doğada en fazla bulunan insan yapımı
kimyasallardır. Özellikle besin yoluyla belli seviyeye kadar biyokümülatiftirler. Ayni zamanda
denek hayvanları üzerinde yapılan incelemelerde çeşitli toksik etkileri olduğu gözlenmiştir.
Bazı fatelitler hayvanlarda kansere neden olurken, en çok Kullanılan fatelit olan DEHP’nin
insanlarda kansere neden olduğu IARC tarafından kabul edilmiştir. Bazılarının karaciğer,
böbrekler üzerinde zararlı etkileri vardır ve ayni zamanda gözlere de zarar verebilirler.bazı
fatelitler erkeklerin ve kadınların üreme sistemlerine zarar verebilir, üremeyi basarisiz kılabilir
ve spermde kalıtımsal bozukluklara sebep olabilir.Fatelitlerin insanlara özellikle çocuklara
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zarar verebileceği diğer bir kaynakta solunum yoluyla geçmesidir. Yakın geçmişte yapılan bir
araştırma atmosferik DEHP’nin çocuklarda rastlanan astım hastalığında rolü olabileceği
belirtmektedir.
4.10 PVC ve Plastikleştirme
Poli (vinil klorür)’ün özelliklerinin plastikleştiriciler yardımıyla değiştirilmesi, plastikleştirme
için bir standart olarak kabul edilir. PVC, fiziksel özelliklerinde rijit katıdan yumuşak jel’e
(veya viskoz sıvıya) kadar değişmeye yol açan çok büyük miktarda plastikleştirici kabul eder.
PVC zincirleri sarmal bir yapıya sahiptir ve bir sarmal dönüşümünde 14 tane PVC yinelenen
birimi (C23H42CI14) vardır. Zhurkov Kanunu’na göre, polimer zincirindeki her bir polar grubun
bir adet plastikleştirici molekülü tarafından kapatılması gerektiği kabul edilir. Bu nedenle her
100 birim PVC’yi tam plastikleştirmek için 45 birim DOP’na gereksinim vardır. PVC’nin
sarmal yapısı ve bir çeşit moleküler düzen göstermesi, PVC’nin ilginç plastikleşme
davranışının kısmen sorumlusudur. Genellikle, poli (vinil klorür) ve poli (vinil-co-vinilasetat)
polimerleri için birincil plastikleştiriciler, alifatik ve aromatik dikarboksilik ve trikarboksilik
asitlerin esterleri ve organik fosfatlardır. Birincil plastikleştiriciler, plastiğin tüm kullanımı
süresince plastikle iyi uyumluluk gösterirler. İkinci derece plastikleştiriciler ise; yüksek
molekül ağırlıklı alkil aromatik hidrokarbonlar, klorlanmış alifatik hidrokarbonlar ve
benzerleridir. Bu plastikleştiriciler, belli bir kullanım süresinden sonra plastik maddeden
ayrılırlar.
4.10.1 PVC’yi Plastikleştirme Yöntemleri
PVC gibi polimerlere plastikleştiricilerin katılması işlemi çeşitli yöntemlerle yapılabilir.
Başlıca yöntemler olarak sıcak kompounding (formülasyon), kuru harmanlama, plastisollar,
çözeltiler ve lateksler verilebilir.
4.10.1.1 Sıcak Kampaunding (formülasyon)
Bu yöntemle plastikleştirme işleminde plastikleştirici (ve diğer katkı maddeleri olan
kaydırıcılar, pigmentler, dolgu maddeleri ve stabilizatörler) ile toz (granül) polimerkaristirilir
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ve elde edilen bu karışım 150 - 175°C sıcaklıktaki iki silindir arasından geçirilir. Bazen
silindir yerine pervaneli karıştırıcı kullanılır. Karıştırıcıdan veya değirmenden çıkan sıcak
karışım, bir ekstrudere veya enjeksiyona verilerek film, tabaka veya büyük levhalara
dönüştürülür. Çok çeşitli kampaunding ekipman ve karıştırıcı maddeleri vardır.

4.10.1.2 Kuru Harmanlama
Bu yöntemde plastikleştiriciler, polimerle 50 - 80°C sıcaklıktaki bir ortamda 1-2 dakika
karıştırılarak polimere absorbe edilirler ve kuru bir toz karışımı veya harmani haline
getirilirler. Bu harmanlama sonucu oluşan plastikleştirilmiş polimerin dış görünüşü,
plastikleştirici

içermeyen

polimerin

dış

görünüşünden

pek

farklı

değildir.

Kuru

harmanlamadan sonra, polimeri granüllerinin kümeleşmelerini engellemek için hızlı soğutma
yapılır. Bu yöntemle plastikleştirilmiş polimer uzun süre depolanabilir, değirmenlenebilir,
eritilebilir veya ekstrude edilebilir.
4.10.1.3 Plastisollar
Pasta reçineleri döye adlandırılan özel olarak formüllendirilmis bu PVC polimerleri, oda
sıcaklığında plastikleştiriciler tarafından ısıtılırlar ancak polimeri tarafından absorbe
edilmezler ve polimeri çözmezler. Oluşan bu madde ısıtıldığında, kürecikler birbirine
kaynayarak iyi plastikleştirilmiş polimere dönüşür.
4.10.1.4 Çözeltiler
PVC’nin siklohekzonon ve tetrahidrofuran gibi uygun çözücülerle çözünmesiyle elde edilen
çözeltilere, plastikleştirici karıştırılır ve elde edilen çözelti yüzey kaplama veya film
yapımında kullanılır.
4.10.1.5 Lateksler
PVC lateksi ile plastiklestirici oda sıcaklığında karıştırılır ve bu plastiklestirici moleküllerinin
polimer partiküllerine difüze olması için uzun süre (48 saat) beklenir.
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4.10.2 PVC Fiziksel Özelliklerinin Plastiklestirici ile Değiştirilmesi
PVC’nin fiziksel özellik ve performansına etki eden temel değişkenler; plastiklestirici
türü ve derişimleridir.
Çeşitli plastiklestiriciler için plastiklestirici değişiminin artmasıyla PVC’nin çekme direncinin
ve modülünün eğimi, maksimumdan sonra negatif değer alır. Şekil 3.9’da DOP’un PVC
üzerinde plastikleştirme etkisi verilmiştir. Şekil 3.9’da gösterildiği gibi, eğimdeki yumuşaklık
DOP gibi düşük polarizeli lineer esterlerde görülür. Plastiklestirici moleküllerin kompaktlığı
ve polarlıkları arttıkça, eğimdeki bu yumuşaklık kaybolur. Genel olarak PVC sistemi küresel
yapılı ve polar kompakt yapılı plastikleştiricilerin ilavesine lineer ve az polar olan
plastikleştiricilerden daha hassastır. Oda sıcaklığında DOP için plastikleştirme işlevine
başlama eşiği, PVC’nin ağırlık yüzdesi olarak %10’dur. Bu değer, lineer alifatik
plastiklestiriciler için daha düşük, aromatik ve polarlıkları yüksek plastiklestiriciler içinse daha
yüksektir.

Şekil 4.9 DOP’un PVC Üzerinde Plastikleştirme Etkisi (Aydın,2004)
PVC’nin fiziksel özelliklerine plastiklestirici tipi ve değişiminin yanında isleme koşulları,
zaman, sıcaklık ve metoda da ayrıca etki eder. Örneğin PVC filminin yilritma dayanikliligi,
işleme sıcaklığı arttırılarak veya formülde biraz daha fazla çözücü özelliğine sahip
plastiklestirici kullanılarak yükseltilebilir. Polimerin termal özellikleri, artan plastiklestirici
derişimi ile değişir.
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4.10.3 PVC’nin Kimyasal Özelliklerine Plastiklestirici Etkisi
4.10.3.1 Isıya Dayanıklılık
PVC’ye plastikleştiricinin katılması, isleme sırasında isi
nedeniyle PVC’nin bozunmasını engeller. Bu engellemenin mekanizması tam olarak açık
değildir. Ama iki fiziksel faktör; yağlamada artış ve sıcak-erimiş haldeki viskozite düşüşü ve
bazı kimyasal faktörlerin bu bozunmayı etkilediği sanılmaktadır. Epoksi ve oksijen grupları
içeren plastiklestiriciler, plastiklestirici işlevleri yanında ayni zamanda PVC ve buna benzer
polimerlerde kullanılan ilk stabilizatörlerdir. Bu plastiklestiriciler dehidroholojenasyon
reaksiyonu ile ortaya çıkan HCI ile reaksiyona girmeleri için ilave edilirler ve isi etkisini
geciktirirler. Genellikle, elastik vinil polimerlerinin uygulamalarında ağırlıkça %2-10 kısım
epoksi stabilizatör-plastiklestirici kullanılır. Rijit vinil polimerlere, 2-3 kısım (ağırlıkça %)
epoksi stabilizatör plastiklestirici, polimerin fiziksel özelliklerinde ciddi bir değişime yol
açmaz.
4.10.3.2 Oksitlenme Kararlılığı
PVC’yi isleme sırasındaki koşullar oto-oksidasyonu başlatmak için elverişlidir. Özellikle
otooksidasyona uğrama eğilimi olan yapılara sahip plastiklestiriciler, polimerde erken renk
değişimine ve bazı istenmeyen diğer etkilere katkıda bulunabilirler. Bu sorunları ortadan
kaldırmak için polimerlerde sıkça antioksidanılar kullanılır. İlk baslarda plastiklestirici
teknolojisinde kullanılan bis fenol A(4, 4’- izopropiliden difenol), PVC için en etkili
oksitlenme kararlılığı sağlayan maddeydi, ancak günümüzde,birçok yüksek molekül ağırlıklı
(az uçucu, daha kalıcı ve daha az renk verici) hindered fenol bu amaçla kullanılmaktadır.
4.10.3.3 Potansiyel Bozunma
Bazen PVC’de istenilmeyen özellikler gerek isleme sırasında, gerek islemeden sonra kısa bir
zaman içinde ortaya çıkmayıp; daha uzun sürede, özellikle sıcak yerlerde depolandıklarında
ortaya çıkar. Bu potansiyel bozunmanın kaynağı PVC’nin islenmesi sırasında katilmiş olan
plastiklestiricinin oksidasyona ürünleri olan renksiz, kokusuz hidroperoksitlerdir. PVC’nin
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islenmesi anında Oluşan bu hidroperoksitler bozunmaya başlayıncaya kadar veya daha ileri
oksidasyona uğrayıncaya kadar, ürüne herhangi bir zararları yoktur. Zarar (bozunma) ortaya
çıktığından ürünün kahverengimsi, lekeli ve plastikleştirmeden dolayı yapışkan bir hal aldığı
gözlenir. Plastikleştiricilerin oksidasyona ile ilişkili bu etkiler Şekil 3.10’da gösterilmiştir.
Plastiklestirici molekülleri oksitlenip parçalandıklarında, düşük molekül ağırlıklı ürünler
verirler ve bu ürünler polimer ile uyumsuzluk gösterirler. Ayni zamanda bu bozunma ürünleri
buharlaşarak veya göçerek, ayni paketteki oksidasyona uğramamış PVC ürünlerine de
bozunmayı uğratırlar. Yeterli antioksidana kullanımı, bu problemleri ortadan kaldırır.

Şekil 4.10 Plastikleştiricilerin oksidasyona ile ilişkili etkiler (Aydın,2004)
4.10.3.4 Işığa Dayanıklılık
PVC’nin ışığa dayanıksızlığının nedeni, bünyesinde U.V. absorbe eden bir grubun
bulunmamasıdır. Genelde plastiklestiriciler, PVC’ye plastikleşme özelliği verdiği miktarda
kullanıldıklarında, PVC’nin ışığa olan dayanikliligini da arttırırlar. Karbonsilik asit ester
plastikleştiricileri, ışığa karşı kararlılıkta yapılarına bağlı olarak belli derecede kararlılık
sağlarlar. Işığa karşı kararlılığı artırmak için PVC’de ve çeşitli polimerlerde az miktarlarda
organik fosfitler yaygın olarak kullanılır. Trifenil fosfitler ya da başka aromatik ve alifatik
fosfitler, 0,5 phr. Miktarında (ağırlıkça % olarak) kullanıldıklarında, plastikleştirilmiş
PVC’nin dış ortamlardaki ışığa dayanikliligini arttırırlar.
4.10.3.5 Alevlenebilirlik
Yüksek miktarda klor içermesi yüzünden PVC zorlukla yanar, ancak katılan plastiklestiriciler
PVC’nin yanıcılığını arttırırlar. Dolayısıyla yanıcılıkta bu

artma

PVC’ye katılan
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plastiklestiricinin derişimine ve tipine bağlıdır. Örneğin ftalat, adipat ve poliester kökenli
plastiklestiriciler PVC’nin yanmasını kolaylaştırırlar. Triaril ve alkil aril fosfat kökenli
plastiklestiriciler

ise,

PVC’nin

yanmasını

güçleştirirler.

Uygulamalarda

çeşitli

plastiklestiriciler harmanlanarak PVC’de kabul edilebilir aleve Dayanıklılık ve istenilen
fiziksel özelliklerin dengesi sağlanır.
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5. PVC PROSESLERI VE YARATTIGI ÇEVRESEL SORUNLAR
5.1 Klor-Alkali Prosesi
Bu proses, sodyum hidroksit (sudkostik) ve klor gazi üretmek için kullanılmaktadır.
Sudkostik sanayide geniş çaplı kullanılan bir kimyasaldır. Bu işlemin temel kimyasal
reaksiyonu bilinen tuz ile suyun sodyum hidroksit, klor gazi ve hidrojen gazına
dönüştürülmesidir. Bu işlem elektriğin tuzlu su solüsyonundan (birine) geçirilmesi ile yapılır.
Kimyasal denklemi:
2NaCl + 2H2O

2NaO + Cl2 + H2

5.2 Cıva-Cell Prosesi
Mevcut üç ana klor-alkali prosesi vardır. Civanın bu proses esnasında etrafa yayılması
kaçınılmazdır. Bu işlem yerel-besin zincirini zehirlemektedir. İnorganik veya organik cıvaya
uzun süreli maruz kalınması durumunda böbreklerde kalıcı hasarlar meydana gelmektedir.
Böbrekler, kirliliğin oral yoldan alınması halinde kirlilikten etkilenen en hassas nihai organ
olarak görülmektedir. Buna ilaveten yukarda belirtilen böbreklerin yanında cıva, yeterli
miktarda alındığı takdirde geniş çapta diğer bir çok organ üzerinde zararlı etkilere yol açabilir.
Bağışıklık, solunum, dolaşım, sindirim hematolojik ve üreme sistemleri etkilenen diğer
sistemlerdir. Klor-alkali üretim sürecinin ABD’de 1990 yılında atmosfere 5,9 mg civa
yayılması ile sonuçlandığı tahmin edilmektedir. Kuzey-doğu Atlantik’in kirliliğinin kontrol
edilmesi amacıyla oluşturulan uluslararası heyet su tavsiyede bulunmuştur:
Mevcut cıva-cell’li klor-alkali tesisleri mümkün olan en kısa sürede terk edilmelidir.
Amaç, bu tesislerin 2010 yılına kadar tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Avrupa Topluluğu
Yönetmeliği 85/613/EEC, cıva kullanılan klor-alkali tesislerinin atik sularının 50ug/1’den
(ug/1: milyarda bir) daha fazla miktarda cıva ihtiva etmemesi gerektiğini belirtmektedir. Her
ne kadar bu standart Türkiye için geçerli olmasa da, Avrupa için bu kadar düşük bir kabul
edilebilir seviyenin konmuş olması, bu metalin ne kadar toksik, kararlı ve biyoakümülatif
(canlıların dokularında biriken) olduğunu göstermektedir. Sedimandaki cıva, bakteriler
tarafından metilcivaya dönüştürülür. Besin zincirinde birikir ve bu nedenle kirlenmiş alanlarda
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beslenen omurgasız su canlıları, balıklar ve kuşlar risk altında kalırlar. Özellikle balıklar
(kabuklu deniz hayvanları da dahil olmak üzere) diğer su canlılarına oranla cıvaya daha
yüksek seviyede dokularında biriktirirler. Balıklardaki metil cıvanın biyokonsantrasyon
faktörü sudakine oranla 10.000 ila 100.000 arasındadır ve bu nedenle bir çok insanin
dokularında metilcıva birikmesinin sebebi tükettikleri deniz ürünleri (balık ve midye gibi
kabuklu canlılar) ile ilgilidir.
5.3 Klor ve Klorlu Organik Bileşikler
Klor, laboratuarda ilk defa yapay olarak 1774 senesinde elde edilmiştir, ancak klorun ayrı bir
kimyasal element olduğunu ilk olarak 1808 yılında H.Davey fark etmiş ve bu elementi
Yunanca “yeşilimsi sari” anlamına gelen “chloros” kelimesinden yola çıkarak adlandırmıştır.
Klor, normal şartlar altında bir gazdır ve I.Dünya Savaşı’nda kimyasal silah olarak
kullanılmaktan dolayı kötü bir üne sahip olmuştur. Son derece tahriş edicidir ve akciğerlerde
ödem oluşmasına sebep olur. Maruz kalınması ani ölümle sonuçlanabilir. İlk klor gazi saldırısı
19 Şubat 1915’te Rus’lara karşı yapılmıştı. Ama saldırının çok etkili olmadığı ortadaydı. Zira,
Ruslar müttefiklerine hiç bir uyarıda bulunmamışlardı. 22 Nisan 1915 tarihinde Belçika’daki
Ypers’de ikinci saldırı daha basarili olmuştu. Ancak ölümlerin şayisi hakkında değişik
rakamlar vardır. Bazıları 5.000 askerin öldürüldüğünü söylerken, bazıları ise bu sayının
1.000’e yakın olduğunu inanmaktadır. Britanya kuvvetleri ise karşılık olarak Eylül 1915’teki
ilk klor saldırısını gerçekleştirdi. Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana sanayi tesislerinden bir
çok defa klor sızıntısı gerçekleşmiş ve bunların bir çoğu ölümlerle sonuçlanmıştır. Klor,
PVC’nin dışında daha binlerce değişik klorlu ürünlerin üretiminde kullanılır. Klorlu organik
bileşikler (organoklorlar) karbon ve klor esasına dayanan maddelerdir. Başlangıçta bir tekno
lojik ilerleme olarak görülmüş olan bu maddelerin bir çoğu çevreye ve insan sağlığına verdiği
zararlar nedeniyle kısıtlanmış veya yasaklanmıştır. Klorlu organik bileşiklerin en bilinenleri
ziraatte kullanılan DDT, transformatörlerde kullanılan PCB ve dünyanın en toksik organik
kirleticileri olan dioksinler ve furanlardir. PVC ve yapıtaşları olan etilen diklorür ile vinil
klorür de klorlu organik bileşiklerdir.
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5.4. Etilen Diklorür ve Vinil Klorür
Etilen diklorür; renksiz, hoş kokulu uçucu bir sıvıdır. Kimyasal adi 1,2-dichloroethane olsa da
daha sik etilen diklorür veya EDC olarak adlandırılır. Doğada çok uzun süre kalıcı değildir,
fakat hem tehlikeli hem de toksiktir. Son derece yanıcıdır ve patlama riski taşır. Uçucu
olmasından dolayı, en sik maruz kalma yolu teneffüstür. Yine de cilde ve gözlere temasıyla da
zarar verebilir. Solunum yoluyla alındığında toksik etkileri daha fazla olur. Yüksek
dozlarda/konsantrasyonlarda, sinir ve hazım sistemlerine zarar verir, bas dönmesi, mide
bulantısı ve kusmaya neden olur. Karaciğer, böbrekler ve adrenalin bezleri de zarar görebilir.
EDC koku ile anlaşılamayacak kadar düşük konsantrasyonlarda bile toksik olabilir.
Vinil klorür VCM suda düşük çözünürlülük ve atmosfere yayılmayan hızlı bir şekilde
kimyasal oksitlenmeyle hidrojen klorid ve karbon monoksite dönüşen zaman aşımıyla
radyoakvitenin yarısını kaybeden bir maddedir. Kansorejen madde içerdiğinden insandan
karaciğer ve kan tümürüne sebep olmakla ve bu yüzden dikkatlice kontrol altında tutulmalıdır.
Etilen diklorid sindirim sisteminde (minimum öldürücü doz 286 mg/kg) ve solunum
sisteminde (minimum zehir konsantrasyonu 4000 ppm) hafif zehirli ve kanserojen etkisi
olduğu şüphelenilen bir maddedir. Suda az çözünür (<%1) ve balıklar ve kabuklular, için
zehirli atıklar oluşturduğu raporlanmıştır. Avrupa’daki büyük EDC/VCM üreticileri Avrupa
Birliğinin 1998 yılında vinil üreticilerine getirdiği sırayı kabul etmiştir.
EDC temizleme kapasitesi, Havadaki en az EDC yayılması 5 mg/Nm3 ve sudaki en az
yayılması 5 gr/tonre’dir. PVC üretiminde klor elde edilmesinden sonraki asama etilen diklorür
(EDC) yapmaktadır. Bu daha sonra, PVC’nin temel yapıtaşı (monomer) olan vinil klorüre
dönüştürülür. EDC oksiklorlama ya da direkt klorlama ile elde edilebilir. Direkt klorlama
yönteminde EDC, etilen ile klorun reaksiyonundan elde edilir.Oksiklorlama yönteminde ise
etilenin hidrojen klorür ve oksijenle tepkimeye sokulmasıyla EDC elde edilir. Vinil Klorür
(VC) üretmek için EDC, yüksek basınca ve ısıya tabi tutulur. Bu EDC’nin ısısal
parçalanmasına neden olur ve bu da vinil klorür monomer ve hidrojen klorürün ortaya
çıkmasıyla sonuçlanır. Etilen diklorür de, vinil klorür monomer de tehlikeli kimyasallardır.
Bunların üretim süreci, ayni zamanda düzinelerce tehlikeli kimyasallar içeren toksik klorlu
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atıkların oluşmasıyla sonuçlanır. Bu atıklar modern endüstrinin ürettiği en zehirli
kimyasallardan biri olan dioksitleri de içerir.
PVC’deki reaksiyona uğramamış monomer derecesi dikkatlice kontrol edilir. DECD yetkilileri
VCM’nin su için düşük zehirli ancak insan için yüksek riske sahip olduğunu ve direnç
gösterilemeyeceğini bildirmişlerdir. Bu yüzden yayılmayı örtmek için katı standartlar
getirilmiş ve emisyon kontrol teknolojisi geliştirilmiştir. 1984 yılındaki verilere göre
atmosferde yıllık ortalama konsantrasyon 8 mg/m3 olarak ölçülmüştür.
Normal şartlar altında vinil klorür; renksiz, tatlı kokulu bir gazdır. ABD’de 1992 yılında
üretilen vinil klorürcün %98’i PVC üretiminde kullanılmıştır. EDC gibi, bu madde de doğada
uzun süre kalıcı değildir, ama yine de tehlikelidir. Havayla karıştığında patlayıcı olabilir ve
hayvanlar ve insanlar üzerinde değişik bir çok toksik etkisi vardır. İnsanlar üzerinde
kanserojen olduğu bilindiğini söylemiştik. Birçok çalışma bu maddeye mesleki olarak maruz
kalanların karaciğerlerinde angiosarcomaya rastlandığını göstermektedir; başka çalışmalar ise
bu maddenin beyinde, sinir sisteminde, akciğerlerde ve solunum sisteminde ve lenf ve kan
kimyası (lymphatic/Haemapoitic) sistemlerinde kansere yol açtığını, daha zayıf kanıtlarla da
olsa göstermektedir. başka kanserlere de sebep olduğuna dair yeterince kuvvetli olmayan
göstergelerde mevcuttur.
Vinil klorüre maruz kalmanın en yaygın yolu teneffüstür. Vinil klorüre maruz kalan isçiler
üzerine yapılmış araştırmalar, bir çoğu sigara kullandığından ve de sıkça ciğerlere zarar
verebilen PVC tozuna da maruz kalmaları sebebiyle çok karmaşıktır. Fakat, yine de sıklıkla
emphysema, dyspenea, akciğerde yaralara ve akciğerle ilgili başka sağlık sorunlarına neden
olmaktadır. Yukarıda da değinildiği üzere, akciğer kanserine yol açtığına dair de bazı kanıtlar
vardır.
Yüksek seviyede vinil klorüre maruz kalınması Raynaud’s fenomenine, yani parmaklardaki
kan dolaşımının bozulup soğuk havalarda beyazlaşmasına ve ağrımasına neden
olur. Bu hastalık bazen parmak uçlarındaki kemiklerin erimesi ya da vücudun başka
bölgelerindeki kemiklerde lezyon oluşması seklinde ilerler. Bu maddeler ile yakın alakalı
kimselerin kardiovasküler (kalp-dolaşım) ve serebrovasküler (örneğin, kalp krizi ve çarpıntı)
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rahatsızlıklar nedeniyle ölümlerinde artış olduğu rapor edilmiştir. Vinil klorür kanın normal
pıhtılaşmasını da zorlaştırır.
Vinil klorür ayni zamanda uyuşturucular ve teneffüsü sersemlemeye, bas ağrısına, bitkinliğe
ve hata baygınlığa, abartılmış sağlık hissine yol açan psikiyatrik rahatsızlığına, hafıza kaybına,
görme ve işitme bozukluklarına, uyku düzensizliğine, bulantıya, asabiyete ve sinirliliğe yol
açabilir. Sinir sisteminin tahribatı kendini peripheral neuropathy (bir tür sinir hastalığı) ve
parmaklarda titreme, acı veya uyuşukluk ile gösterir. Toksik etkiler isçilerin bağışıklık
sistemlerinde, karaciğerlerinde, dalaklarında, tiroid bezlerinin çalışmasında, gözlerinde ve
ciltlerinde de gözlemlenmiştir. Anoreksia (kilo kaybı) da rapor edilmiştir ve vinil klorürün
hem erkeklerin hem de kadınların üreme sistemlerini de etkilediğine dair bazı göstergeler
bulunmaktadır.
5.5 EDC/VCM Atıkları
EDC/ vinil klorür üretiminin atıkları karmaşık ve farklı bir yapıya sahiptir. EDC’nin
pürifikasyonu esnasında ortaya çıkan atıkların bir kısmi (light ends) uçucu sıvı halinde, diğer
bir kısmi ise (EDC zifti- heavy ends) kalın siyah bir sıvı seklindedir. Bu atıkların çoğu dioksin
içerir. İngiltere’nin uzun süreden beri en büyük EDC ve VCM üreticisi olan ICI firması,
dioksitlerin oksiklorizasyon sürecinde ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu açıklamıştır.
Her ne kadar dioksinler PVC üretimi atıklarında bulunan en kötü üne sahip ve en iyi
araştırılmış kirleticiler olsa da dioksinler ile karışmış olduğu tespit edilen daha yüzlerce farklı
kirleticide bulunmaktadır. Bu maddeler tesisin atik sularında veya birçok farklı yoldan
çevreye yayılırlar.
5.6. Dioksinler ve Furanlar
Dioksin 210 elementinin siki bir biçimde birleşmesiyle Oluşan ve poliklorinat dibenzo-pdioksin (PCDD) ve polikolorinat dibenzofuran diye adlandırılan bir bileşiktir. Dioksinler
organik bileşikler ya da organik veya inorganik karışımların yüksek sıcaklıkta ateşte
yanmalarda ve yanmanın gerçekleştiği yerde biçimlenirler. Örnek olarak HMTP (1995)’in
tahminlerine göre İngiltere’de kimyasal kuruluşlardan yayılan yıllık dioksinin içerdiği VCM

www.kimyamuhendisi.com

85

oranı, 0,02 gr Teq’dur. Ve yanmalardan Oluşan yayılma 1 gr Teq’yu aşmaktadır
(Dioksin/Furan karışımının zehirli bileşikler ailesinin 2, 3, 7, 8.’leri olan tetrakloradibenzo- pdioxinden gelmektedir). Genellikle dioksin EDC’nin üretimi sırasında düzenlendiği
belirtilmektedir. (Evers 1989)
“Dioksin” veya “dioksinler ve furanlar” terimleri genellikle 210 adet klorlu kirletici, pliklorlu
dibenzo-p-dioksinler ve dibenzo furanlardan Oluşan bir grubu ifade etmektedir. En toksik
klorlu organik bilesiklerolarak kabul edilmektedirler. Ayni zamanda inatçı, kararlı yapıları
nedeniyle doğada çok uzun süre boyunca kalırlar. Çok ufak miktarlarda da olsa daima doğal
yollardan oluşmaktadırlar. Ancak bugün, endüstriyel kaynaklardan oluşan miktarları, doğal
yollardan oluşumlarının bir hayli üzerindedir ve bu da, dioksinler ve furanlarin doğal
ortamda bulunan konsantrasyonlarının yüzlerce sene öncesine oranla çok daha fazla olması ile
sonuçlanmaktadır.
Dioksinler ve furanlar çevrede çok uzun süre kalıcı olmalarının yanında yağda
çözünmektedirler. Bu nedenle hayvanların vücutlarında birikerek çoğalırlar ve uzun yıllar
boyunca kalırlar. Bugün tüm insanlar, her gün belli miktarda dioksine maruz kalmaktadır. Bu
210 adedin içinde en toksik olanı 2, 3, 7, 8-tetraklorodibenzo-p-dioksin (2, 3, 7, 8- TCDD) bu
grubun toksikolojik modeli olarak kullanılmaktadır ve çok geniş bir şekilde incelenmektedir.
2, 3, 7, 8-klor türevine sahip 17 adet dioksin ve furan bulunur ve bunun sonucunda ayni
biyokimyasal mekanizma yoluyla etki yaparlar. Toksisiteleri 2, 3, 7, 8- TCDD’ninkine göre
oranlanır ve her bileşiğe birtoksisite denklik faktörü (toxicity equivalence factor, TEF) verilir.
Bu sistem bilim adamlarına karşılık haldeki değişik dioksinler ve furanlarin toplam
toksisitesini 2, 3, 7, 8-TCDD toksisite denkliğine (TEQ) göre tahmin etmeleri imkanını verir.
Bu sebepten dolayı dioksitlerin analitik sonuçları TEQ seklinde ifade edilir. 2, 3, 7, 8-TCDD,
Uluslararası Kanser Araştırması Ajansı tarafından 1.Grupta (insanlarda kansere neden olduğu
ispatlanmış) gösterilmektedir. (IARC) (IARC 1997). 2, 3, 7, 8-TCDD’nin toksisitesi ile ilgili
en geniş araştırmayı ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) yürütmüştür ve bu araştırmanın
taslağını 1994 yılında yayınlamıştır (USEPA 1994). Araştırma sonuçlarına göre, dioksin
kanser yapmasının yanında, sinir, bağışıklık ve üreme sistemlerine (sperm sayısında azalma
dahil) zarar verebilmekte, doğmamış bebeklerde bozuk oluşumlara, sakatlıklara sebep
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olabilmekte, endokrin sistemini bozabilmekte ve daha bir çok olumsuz etkiye neden
olabilmektedir.
Hepsinden önemlisi, araştırmaya göre sıradan erkeklerin ve kadınların maruz kaldıkları
seviyelerde dahi bazı daha hassas etkilerin ortaya çıkabileceği sonucuna varılmaktadır. 0,01
TEQ/kg vücut ağırlığı/gün miktarının alınmasının, her bir milyon insanda bir ekstra kanser
vakasına rastlanmasına neden olduğu belirtilmektedir. Bu miktar, ABD Çevre Koruma
Ajansı’nın su anda her insanin almakta olduğunu belirttiği sıradan seviye olan 3-6 pg TEQ/kg
vücut ağırlığı/gün miktarından 300-600 kez daha azdır. İşte bu sebepten dolayı dioksin
kirliliğinin her 1.000 ile 10.000 insanda bir kişide kansere neden olduğu düşünülmektedir
(USEPA 1994).
Daha yakın bir geçmişte Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dioksin ve furana maruz kalmanın
günlük kabul edilebilir seviyelerini yeniden değerlendirdi ve kabul edilebilir seviyenin
10pg/kg vücut ağırlığı/gün’den, 1-4 pg/kg vücut ağırlığı/gün seviyesine çekilmesini tavsiye
etti. Ayni zamanda gelişmiş ülkelerde mevcut seviyenin (2-6 pg/kg vücut ağırlığı/gün) bu
tevsiye edilenden daha yüksek olduğu da kabul edilerek, bütün çabaların bu seviyelerin en
düşük düzeye çekilmesi yönünde olması gerektiği tavsiye edildi. Dioksinlerin sudaki
çözünürlüğü son derece zayıf olduğu için sıvı atıkların içerisinde ancak çok düşük
konsantrasyonlarda bulunurlar. Ancak PVC endüstrisinin bazı atıkları yüksek miktarlarda
dioksin içermektedir.
5.7 Diğer Klorlu ve Klorsuz Kirleticiler
Her ne kadar dioksinler PVC endüs trisinin atıklarında bulunan en kötü üne sahip ve en
iyi araştırılmış kirleticiler olsa da buharla karışmış olarak tespit edilmiş daha yüzlerce farklı
kirleticiler vardır. Bu maddeler, tesisin atik sularından veya diğer yollardan çevreye
yayılmaktadır.
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6.PVC’NİN KULLANIM ALANLARI
PVC yaygın olarak su temini dağıtımı ve zirai sulamada kullanılan basınçlı sert borular
imalinde kullanılır. Kanalizasyon elektrik kanalı ve telefon kanalları olarak ise basınçsız PVC
boruları kullanılmaktadır. Klorlu PVC ise evlerde sıcak su sistemlerinde, ayrıca binalardaki
pencere çerçevesi ,oluk , bina içi süslemeler, yer karoları , yer döşemesi, tel, kablo ve
buzdolabı contaları , mutfak eşyaları , nakil vasıtalardaki döşeme , taban paspasları , araba
kabloları, arabanın iç ve dış aksesuarları , gıda maddeleri ambalajında , şeffaf şişe yapımı ,
tüketici ürünü olarak da ayakkabı ve dış giyim , spor eşyaları ve oyuncak yapımında
kullanılmaktadır. Bunlardan ayrı olarak yapışkan , boya , kumaş ve kağıt konularında polivinil
asetat , lateks veya emülsiyon olarak kullanılmaktadır. (Tolunay, 1994)
PVC dünyanın en büyük dioksin kaynaklarından birisidir. Dioksin kansere yol açmaktadır. Bu
grup kimyasallar bugüne kadar çevreye bırakılmış en zehirli kimyasalların bazılarındandır. Bu
kimyasalların UNEP'in Stockholm Konvansiyonu altında küresel düzeyde ortadan kaldırılması
hedeflenmiştir.[2]
Dioksinler, PVC plastikleri atık yakım tesislerinde(incinerators) ev sobalarında yakıldığında,
açık çöp yakma sonucunda, binalarda ve araçlardaki kaza sonucu yangınlarda ortaya
çıkmaktadır. Dioksinler ayrıca PVC gibi klorinli ürünlerin imalatı sırasında oluşmaktadır.
PVC ürünlerinin içinde zehirli kimyasal katkısallar birleştirilmektedir.[2]
Çevresel olarak zararlı olmanın yanında PVC tüketim ürünleri ayrıca tüketicilere de tehlikeler
oluşturmaktadır. Plastikleştiriciler plastiğe bağlanmamakta ve zamanla koparak yayılmaktadır.
Örnek olarak PVC yer döşemelerindeki plastikleştiriciler odanın içinde uçuşmaya
başlayacaktır. En çok kullanılan plastikleştiricilerin (phthalate DEHP) kanserojen olduğundan
şüphelenilmektedir. Phthalate yumuşatıcıları küresel kirleticilerdir ve %90 ı yalnızca yumuşak
PVC yapımında kullanılmaktadır. .[2]
Son zamanlarda birçok hükümet yumuşatıcıların emildiğinde veya çiğnendiğinde bebeklerin
ağzından içeri sızma riskine karşılık yumuşak PVC bebek oyuncaklarını ve dişliklerini
yasaklamış bulunmaktadır. .[2]
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7. KULLANILMIŞ PVC MALZEMELERİNİN ATIK YÖNETİMİ
PVC yapı ürünlerinin atik yönetiminde 3 ana seçenek ele alınabilir :
1. Yeniden isleme (Geri dönüşüm)
2. Dolgu malzemesi
3. Yakarak temizleme
7.1 Yeniden İşleme
PVC, geri dönüşümü olabilen termoplastik bir maddedir. Yapı malzemelerinde kullanılan sert
PVC’ler, ham PVC ile karıştırıldıktan sonra kolaylıkla geri dönüşüm yapılabilir bir hale gelir.
Üretim hurdalıklarından da ayni şekilde faydalanılabilir. Zaten PVC’nin Avrupa’da elektrik
hatlarında, tesisat borularında kullanılmasının ana sebebi de kullanımın ömürleri boyunca sona
ermemesi ve bu durumda geri dönüşümün az gözükmesidir.
Elektrik kablolarının yalıtımında kullanılan esnek PVC’nin geri dönüşümü ekonomik yönden
özendirici olan bakir metal iyileştirmesi artısıyla da yapılabilir. İleride PVC ürünlerinin geri
dönüşümü, kolay islenmesi ve büyüyen teknolojileri gibi sunduğu ideal imkanlarla daha uygun
olacaktır.
7.2 Dolgu Malzemesi Olarak Kullanılması
Moller ve arkadaşları sinirli sayıdaki çalışmalarıyla, PVC’lerden ağır metallerin kopmasının,
metal içerikli belediye atıklarında paslanma neticesi oluşan ağır metal
miktarından daha az olmasına işaret edip, PVC atik yönetimini bu yaklaşıma taşıyan
gözlemlerde bulundu. PVC suya ve kimyasallara karşı dayanıklıdır ve dolgu malzemesi olarak
çok yavaş çöker. Bir çalışma, 25 yıl önce yanmış PVC’de azalma olmadığını göstermiştir.
PVC azalmaları ile ilgili sert PVC’nin pratik olarak önemli oranda azalmadığı ve plastik
PVC’nin ise zarar görmeyen zincir yapısını koruyarak yavaşça azaldığı sonucuna varılmıştır.
Bu azalmadaki pozitif etkiler PVC’nin dolgu maddesi olarak kullanılmasını ön plana
çıkarmıştır.
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Ejlertson ve Sevenson adli İsveçli bilim adamları, dolguların çökmesi konusundaki bilgilerin
yetersizliğini açıklamıştır. Dolguların süzülmüşlerinde plastik izleri içerme olasılığı
mevcuttur. Buna rağmen; PVC yapı ürünleri çöplerinin dolgu malzemesi olarak
kullanılmasının çevresel sonuçları hakkında az bilgi vardır. Fakat içeriğindeki ağır metal ve
plastik miktarındaki azlık ve sabitlik derecesinin az olması yine de dolgu maddesi olarak
kullanımına bir pozitif etkidir.
7.3 Yakılarak Temizleme
Moller ve arkadaşları Amerika’daki belediye atıklarının büyük bir parçasını incelemenin
yanında, Avrupa’daki PVC atıklarının yakılması hakkında da bir araştırma yapmıştır. PVC
yakılması ile ilgili problemler, parçalanma ve sırasıyla filtreler ve gaz nötralize sistemleriyle
alakalı olan asit gaz salgılanmasıdır. Ayni zamanda dioksin sızdırmaları ve ağır me taller için
de potansiyel tehlikeler vardır. PCDD / PCDF oluşumları da yangın kaynağı olarak gözlem
konusu olmuştur. Yeterli derecedeki yüksek sıcaklıklarda dioksinler, toksin olmayan
bileşenlere parçalanırlar. Böylece yanma şartları, dioksin salgılarını etkiler. İnorganik klorid
ve organik maddelerin belediye atıklarında her zaman olabileceği gibi, artık buharda da ne
kadar PVC kaybı olmasa da dioksin yapısı için potansiyel oluşturur.
Pilot bir reaktörde sentetik yakıtın yanması üzerine yapılan çalışmalarda yakıttaki klorun oranı
%1’in altındayken, dioksinin oluşumuyla klorun miktarı arasında bir ilişki olmadığı, fakat
yüksek derecelerde pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur. Yanma esnasında %2 oranında
sodyum klor idin, polyetilene eklenmesinin dioksin oluşumunda etkin olmadığını, halbuki %3
oranında PVC eklemenin hafif bir yükselme verdiği gözlenmiştir.
Amerikalı Makine Mühendisleri Topluluğu (ASME 1995) yayınladığı bir raporda, var olan
bilgilerden MSW fırınlarındaki gaz yakıtlarının, dioksin yoğunluğunun klorun içerikli
yakıtlarla ilişkisi olmadığının sonucuna varmıştır. Klorürün dioksin yoğunluğundaki etkileri;
sıcaklık, yanma şartları, kül kimyası gibi ticari sistemlerde, hava kirliliği kontrol sistemleriyle
maskelenmiştir.
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Standart ve hafifletilmiş MSW örnekleriyle, kati belediye atıklarının ürettiği klora fenol
üzerine çalışılmıştır. Bunlar inorganik klorür ve PVC koruyucu sebebi ile MSW’nin içerdiği
klorürün %45’i olduğunu göstermiştir. MSW’ye atılan PVC oranının yükseltilmesiyle kloro
penol salgısındaki seviyesinde de yavaşça artış olduğu görülmüştür. Genel dioksin üretiminde
PVC ürünlerinin atik olması ve kullanılması üretim katkısı olarak devam eden tartışma
konusudur.
Örneğin; orman yangınlarında hava örneklerindeki dioksin miktarı ölçülmüş ve büyük orman
yangınlarının belirgin miktarda dioksin ürettiği sonucuna varılmıştır. Harrat ve Jonnes (1992)
doğadaki dioksin miktarının %12’sinin kullanılabilir olduğunu belirtmişlerdir. HMIP, şirketi
İngiltere’de 23 endüstriyel isletmeden ve 5 endüs triyel olmayan kaynaktan aldığı bilgilerle
yıllık dioksin miktarı ile ilgili bir rapor yayınlamıştır. Endüstriyel kaynaklar, MSW fırınlama
yönteminin temel kaynak olmasıyla beraber toplam envanterin %90’ını teşkil etmektedir.
HMIP; İngiltere’deki VCM üreticilerinden çıkan toplam dioksin miktarının 0.025 g. Teq
salgılandığı ile karsılaştırılırsa PVC içeren yangınlarda fırınlamayla ilişkili olmayan sonuçlar,
elde edilir atıklardaki PVC miktarının MSW fırınlamasındaki dioksin oluşumunda az veya hiç
etkisi olmadığı sonucunu verir. Su açıkça gözüküyor ki; PVC’nin bileşenlerinin, son günlerde
MSW oranı az ve etkili kullanımıyla birlikte halk sağlığı ve çevresel zararları belirsizdir.
7.4 Yapı Ürünlerinde Kullanılan PVC’nin Çevresel Etkileri
PVC’nin çoğunlukla kullanıldığı binalarda ya da yapı malzemelerinde, ürün yasam süresinin
uzun olduğu görülür. Moller ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarda PVC’nin yapı ürünleri
içerisindeki kullanım yüzdesinin; 1992’de Danimarka’da %69, Almanya’da %60 ve Dünyada
%56 olduğu ortaya konuldu. Ayni zamanda bina uygulamalarında kullanılan PVC miktarının
bina atıklarından daha fazla olması, PVC’nin binalardaki ömrünün uzun olduğunu
göstermektedir.
PVC’nin yapı ürünlerindeki kullanılması ile ilgili problemler; atmosfere plastik buharlaşması
ve kullanılmış sulara atik olarak karışması, sert PVC borularının yüzeylerinde dengeleyici
artıkların akan suya karışması ve hidrojen klorür oluşumu, belki dioksinler ile diğer yanıcı
maddeler olarak PVC’nin büyük oranlarda bulunduğu yapılarda ortaya çıkar.

www.kimyamuhendisi.com

91

7.4.1 Dengeleyici Atıklar
Kursun dengeleyicileri ilk olarak, PVC ağırlığının %0,6 oranında olduğu borularda, su
yollarında ve düşük yoğunlukta kablo kaplamalarında kullanıldı. Şu ihtimal var ki; kursun
ortama yavaşça süzülüp PVC borusu ile taşınarak atik suya girebilir. Hollanda’da Moller ve
arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 5 gün boyunca su püskürtülen kursunun suda
yoğunluğunun 0.1 mg olduğu ve 20 gün sonunda ise yine suda yoğunluğun 0.1 pg/1’e düştüğü
gösterildi.
Atik sudaki kursun yoğunluğu tipik olarak 70-100 pg/1’dir. Fakat kursun dengeleyicisinin
bilinmeyen katkısıyla birlikte yoğunluğunun; bir araştırma raporunda Melbourne’deki ev
lağımlarında 13 pg/1 olduğu ve bitki hastalıkları için su tedavisinde ise 68 pg/1 olduğu
gözlenmiştir. Bu da bize akan suda dengeleyici artiklarin olabileceğini gösterir.
En umut verici alternatif ise 2-3 kati maliyetine çinko/kalsiyum sistemlerini içine alan
projedir. Sunu da belirtmek gerekir ki; bu projeler teknik olarak kursun tabanlı sabitleyicililer
kadar test edilmemişlerdir. Uygulamaların, endüstri kurallarını geliştirmek amacı ile
Avustralya PVC Endüstrisi, çinko-kalsiyum sabitleyicilerinin ülkelerinde üretilen PVC
ürünlerinde kullanımı için çalışmalara başlamıştır. İsveç Milli Kimyasallar Teftiş Kurulu
2005’e kadar PVC ürünlerinde kursun bileşiklerinin kullanımının keskin bir düşüş yapması
gerektiğini öne sürmüştür. Bununla birlikte kurulun amacı kursun ve bileşenlerinin
kullanımını tamamen bitirmektir. (1994 seviyelerine kıyasla %90’a kadar düşürmek) Çünkü
sabitleyiciler PVC matrislerinden kaldırılmıştır. Sadece PVC yapı ürünlerinin yüzeylerinden
sinirli kayıplar görülecektir. Bu da bu ürünlerin tekrar kullanımında veya çöpe atılmalarında
çevrede kursun kayıp ihtimallerinin sınırlanmış gözükmesini sağlamaktadır.
7.4.2 Plastik Kayıpları
Plastik kayıplarında buharlaşma ilk basta ele alınmıştır. Dünya çapında yapı sektöründe esnek
PVC ürünlerinin kullanılma miktarı tüm PVC ürünlerinin toplam miktarı içinde üçüncü
sıradadır.
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Moller ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarından bir diğer ise; vinilli zeminlerin
yıkanmasından artan sudaki plastik yoğunluğu üzerinedir. Yoğunluk oranları 1,8 – 2,5 ug/1
arasindadir. Bu yoğunluğun uzun yıkamalarla yüzeyin temizlenmesi nedeniyle düşeceğini
beklemek daha makul olmuştur.
7.4.3 Diğer Etkileri
Sert PVC’ler sadece, başka bir kaynaktan devamlı isi aktarmasıyla zor olarak alevlenip
yanabilir. Esnek PVC’ler içeriğindeki klor yapısı düşük olan plastiğinden dolayı kolayca
yanabilir ve isi kaynağı uzaklaştırılsa bile yanmaya devam eder. PVC yanarken, en büyük
parçası hidrojen kloridle birlikte su, karbon monoksit, karbon dioksit olmak üzere birçok
yanma ürünleri çıkartır.
PVC’nin yanma performansı Avrupa ve denizaşırı ülkelerde önemli bir araştırma konusu
olmuştur. PVC’nin yanıcılığı içinde çoklukla benzen olmak üzere aromatik karışımlar
bulunmuştur. Ölçmeyle ilgili zorluklar; örneğin gerçek yangınların içindeki hidroklorik asit
seviyeleri gibi gerçek durumla ilgili olan veya olmayan birçok test metotlarının gelişmesine
öncülük etti.
PVC yakıldığında oksijen mevcudiyeti; sıcaklık ve kullanılan PVC miktarı gibi ateşin
durumuna bağlı olarak poliklorinat dioksin içeren çok miktarda isli dumana sebebiyet verir.Bu
buluntular laboratuarda birçok kez onaylandı ve havanın içeriğinde düşük oranda dioksin
çediklerden oluşmuş aromatik klorür bileşenleri bulundu. Odhussi ve arkadaşları 1990 yılında
kimyasal etkimeye girmeyen, atmosfer içinde düşük oranda prolisden çıkan dioksin ürünleri
bulmuştur.
U.S. Nationa l Bureu isimli standart enstitüsü ilk çalışmasında PVC içeren 7 plastiğin ısıyla
bozulmasından kaynaklanan atmosferdeki gazların toksin protokol değerinin değişikliğini
kullandı. Netice ise diğer sentetik veya doğal ürünlere bakılınca plastiklerin, yanmayla çıkan
ürünlerde veya toksin pyrolysisin oranında beklenmedik veya büyük oranda değişikliklere yol
açmadığı doğrultusundadır. Yanma durumunda ise karbon monoksitin potansiyel toksin
oranının diğer materyallerinkinden daha anlamlı olduğu üzerinde tartışılmıştır.

www.kimyamuhendisi.com

93

Diğer bir yandan Detwiller-Okabayashi ve arkadaşları ısıyla bozulmalarda PVC’den çıkan
ürünlerin kobay fare üzerinde 3 diğer (ABS, PP-PE ve PP) plastik maddeden fazla olduğunu
buldu ve Lee Ames (1995) test kullanarak duman parçalarının birincil ürünlerinin kalıtsal
değişiklikleri üzerinde çalıştı. PVC’den gelen ürünler (artıklar, hülasalar) genelde kullanılan
(PS, PET ve PE)’den daha fazla kalıtsal değişikliğe sebep olmuştur. Bu da içerdiği nitropirin
parçacıklarıyla alakalıdır. Moller ve arkadaşları birçok Avrupa ülkesinde gerçek yangınların
içerdiği islerin dioksin miktarı üzerinde çalıştı. Sonuç olarak yangınlarda toplam dioksin
oluşumlarını ve çevresel etkenlerde oynadığı küçük rolü buldu.
Laboratuar koşullarında gerçek bir yangın üretilmesinin açık zorlukları PVC’nin de
yandığında diğer maddelerden farklı olarak hidrojen klorür çıkarmak dışında fazla bir
zararının olmadığı anlaşılmıştır.
7.4.3.1 Yapı ürünlerindeki PVC’nin alternatifleri
Elektrik kablo kaplamalarında plastik PVC’nin uygulanabilir alternatifi ekonomik olarak yok
gibidir. PVC düşük voltajlı kaplamalar için ucuz maliyetli materyal olusundan, mükemmel
mekanik özellikler ve normal uygulama sıcaklığında sürtünmeye dayanıklılık ve mükemmel
olarak neme, kimyasal etkilere ve havaya karsı dayanıklılık gibi özelliklere sahip olması
yönünden de diğer kaplama materyallerinden daha avantajlıdır.
Polietilen ve polipropilen kablo kaplamaları PVC’ye alternatif olabilir. Fakat bu materyaller
kendi kendilerine yangın söndürücü değildirler ve kablo sertliğini yükseltirler. Sert PVC’nin
borularda ve yapı sektöründe dolgu malzemesi olarak alternatifleri ise beton, polietilen,
polipropilen, demir ve plastikle güçlendirilmiş fiber glasstir. Borunun tercih sebebi olusu;
fiyatı, dizaynı, basıncı, kimyasal etkilere ve biyolojik aktiviteleridir. Asidik topraklarda
örneğin çimento ve demir tabanlı borularda paslanma olabilir. PVC’nin diğer yapı
malzemelerine göre avantajlarında sıralı çevresel temalar:
1. Foto kimyasal oksijen yapılı potansiyel: Dumana sebep olan NOx’in çabuk değişik
organik kursun maddelerle (UV) isini altında girdiği foto kimyasal oksijen çıkaran
reaksiyonu.
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2. Genel sıcaklık potansiyeli: Karbondioksit miktarındaki yükselme (örneğin dünya
atmosferindeki isi yayılması yükselmesi ile sıcaklıkta bir yükselme olmuştur).
3. İnsan kaynaklı toksin potansiyeli: İnsanların açık havada toksin maddeler sebebiyle
sağlık problemleri hava, su, toprak ve özellikle zincirleme gıdalar vasıtasıyla olabilir.
4. Kendiliğinden boşalma potansiyeli : Maden filizleri gibi ham materyalleri elde etme
isi kendiliğinden boşaltma potansiyellerine havale edilebilir.
5. Eşik limiti kokusu: Kokulu bileşiklerin bozulması havayı kirletme hacmiyle
ölçülebilir.
6. Ozonun bozulma potansiyeli: Ozon tabakasının bozulması dünya yüzeyine erisen
(UV) ışınların artmasına sebep olur. Bu da insan hastalıklarını ve eko sistemin
bozulmasını netice verir.
Beşikten mezara yaklaşımı bütün çevresel temalar altında toplanabilir. Bu da PVC’nin
diğer maddelere göre daha iyi veya eşit olduğunu gösterir. Finnveden ve arkadaşları
tarafından yapılan güncel çalışmaların istikametinde yapılan LCA’ da beton, demir, polyolefin
ve PVC borularıyla ilgilenildi.
Bütün boru maddeleri hakkında güvenilir temel bilgilerin ve karşılaştırılabilir verilerin
eksikliğinden dolayı doğru bir sonuca varılamaz.Değerlendirme metotlarının çoğunda PVC
borular, diğer alternatifler içinde bir ilke vardı. Küçük ayrıntılı karşılaştırılabilir bilgiler
olmasına rağmen delillerdeki denge çoğunlukla yapı ürün uygulamalarında çevreye az etkisi
ile PVC’lerin alternatifleri olmadığı yargısına varmaktadır.
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8. DÜNYA VE TÜRKİYE’DE PLASTİK SEKTÖRÜ
Dünyada 1980 yılında 61 milyon ton plastik üretilmiştir. Bu miktar 1995’te %112 artışla 129
milyon ton olmuştur. 2000 yılında dünya plastik üretimi 167 milyon ton olmuştur. Üretilen bu
plastik malzemelerin büyük bir çoğunluğu kullanımdan sonra fonksiyonlarını kaybetmekte ve
atık olarak terk edilmektedir.
Ülkelerin plastik üretim ve tüketimi gelişmişliğin bir ölçüsüdür. Türkiye plastik hammadde
üretimi ve tüketimi , dünya ölçülerine kıyasla çok az olmaktadır. Kişi başına düşen plastik
malzeme tüketimi ülkelerin gelişmişlikleri ile ilişkilendirilebilir. Ülkemizde 1996 yılı 17.5
kg/kişi olmuştur. Böyle 1970’li yıllarda birkaç kişi olan kişi başı yıllık plastik tüketimimiz
büyük oranda artmıştır. Plastik malzeme tüketimimiz Almanya tüketim miktarının ¼’ ü
kadardır. Her ne kadar kişi başına düşen termoplastik tüketimi Avrupa ülkelerinden çok geri
ise de hızlı nüfus artış oranı da göz önüne alındığında 2005 yılı için öngörülen 38 kg/kişi
anlamlıdır. (Aydın,2004)
Türkiye’de ambalaj, ziraat ve elektronik alanlarında kullanılan plastik malzeme oranları ,
İtalya ‘nın tüketim oranları üzerindedir. Özellikle ziraat alanında İtalya’dan 3 kat fazla plastik
malzemem tüketilmektedir. Bu beklenen bir durumdur. Zira ülkemizin büyük bir çoğunluğu
tarım ile uğraşmaktadır. Fakat otomotiv ve mobilya sektörleri için durum aynı değildir.
Türkiye otomotivde 5 kat, mobilya sektöründe ise 3 kat daha az plastik malzeme
tüketmektedir. Otomotiv sektöründe de dış kaynaklı yatırımların fazlalığı nedeniyle parça
temini için aynı durum söz konusudur. Son zamanlarda bazı otomobil plastik aksamlarının
ülkemizde üretimi gerçekleştirilmesi için uğraş verilmektedir. Fakat bunların bir kısmı
istenilen kaliteyi yakalayamadığı için ana sanayi yurt dışı pazarlara yönelmektedir. Özellikle
plastiklerle yoğun ilgili bu iki sektör desteklenmeli ve plastik sektöründe de dışa bağımlılık
azaltılmalıdır. (Yılmaz ,1998)
Türkiye’de bugün, plastik, tekstil, kauçuk, otomotiv, elektronik sanayilerinin ham madde
olarak kullanıldığı 50’ye yakın petrokimyasal madde Yarımca ve Aliağa’daki Pektim
komplekslerinde üretilmektedir. Pektim ve diğer sanayilerin 2000 yılı itibariyle toplam üretim
kapasitesi senede 2,9 milyon tona ulaşmaktadır. PVC’ye diğer sentetik maddelerin üretimi,
doğal bileşiklerin sanayilere veya halka satılan son ürün haline getirilmesi sırasında birçok
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değişik asama içeren karmaşık bir prosestir. Bu nedenle bir üretim sırasında ortaya çıkan yan
ürünlerin başka bir üretimde kullanılabilmesi amacıyla Türkiye’deki Petkim ve benzeri
petrokimya kuruluşları gibi entegre tesisler kurulmuştur. (Aydın,2004)
Türkiye’deki plastik üreticisi Petkim gibi petrokimya kuruluşlarının ana hammadde petroldür.
Aliağa kompleksinde benzin, solvent ve plastik üretmek amacıyla yılda 1,5 milyon (2000 yılı
itibariyle) ton nafta islenmektedir.
8.1 Yarımca Kompleksi
Petkim Yarımca kompleksi, İstanbul’a 80 km uzakta, İzmit-Yarımca’da Marmara denizinin
kıyısında bulunmaktadır. İzmit, 60’lı yılların ikinci yarısından bir sanayi merkezi haline
gelmiştir. Özellikle Dilovası, Yarımca ve İzmit içersinde tekstil, kimya, kağıt, suni gübre,
petrokimya, otomotiv, klor ve soda ürünleri üreten birçok sanayi kurulusu bulunmaktadır.
Aşağıdaki fabrikalar Yarımca kompleksinde 1970 yılında faaliyete geçmiştir. Etilen, düşük
yoğunluklu poli etilen, klor-alkali, VCM ve PVC. 1972-76 yılları arasında değişik
petrokimyasal ürünler üreten altı fabrika daha kurulmuştur. Yarımca kompleksi kurulduğu
dönemde iç pazar ihtiyacını karşılayacak kapasite ve teknolojiye sahipken kısa zaman sonra
talep, kapasitenin çok üzerine çıkmıştır. 80’li yıllarda tesis sinirli kapasitesi ve eskiyen
teknolojisi nedeniyle zarar etmeye başlamıştır. Yapılan fizibilite çalışmalarına göre
fabrikaların ömrünün 10 yıl, yardımcı ünitelerin ömrünün ise 15 yıl olduğu belirtilmektedir.

Yarımca kompleksi 1993 yılında modern prosesler ile karşılaştırıldığında %25-50 daha fazla
enerji ve hammadde tüketmiş ve daha fazla miktarda yan ürün yaratmıştır. Böylece 1991
yılından itibaren zarar eden fabrikaların bir çoğu kapatılmıştır. Ancak EDC ve VCM
fabrikaları fiyatlar ve bulunabilirliğe göre zaman çalıştırılmaktadır.
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Çizelge 8.1 Yarımca Kompleksi (Aydın,2004)

8.2. Aliağa Kompleksi
İzmir’in 55 km kuzeyinde kurulu bulunan Aliağa Kompleksi, benzerleri arasında Avrupa’nın
üçüncü büyük petrokimya kompleksidir. Petkim’in 12 ana proses fabrikası ve 8 yardımcı
ünitesi bulunmaktadır.
Petkim Aliağa kompleksi, etilen diklorür (EDC) ve vinil klorür monomer (VCM) üretiminin
yapıldığı büyük çaplı bir PVC üretimine sahiptir. Ayni zamanda tuz ve suyun (brine
solüsyonu) elektroliz metodu ile klor ve sodyum hidroksit (sudkostik) elde edilmektedir.
Fabrikaların yaratmış olduğu atıklar atik giderme ünitesine ve 800 oC derecede çalışan atik
yakma tesisine (insineratör) gönderilmektedir. Tehlikeli atıkların büyük bir bölümü ve atik
yakma tesisinin toksik külleri tesiste depolanmakta veya tesis sınırları içerisinde bos bir
araziye kontrollüce atılmaktadır.
Klor ve sudkostik üretiminde mevcut teknolojiler cıva, diyafram ve membran prosesleridir.
Petkim Aliağa klor-alkali tesisi cıva-cell prosesi ile üretim yapmaktadır. Petkim yönetimi
Petrol-Is Sendikası ile yapmış olduğu anlaşma ile sistemi membran-cell prosesine değiştirmeyi
kabul etmiştir. (Aydın,2004)
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Çizelge 8.2 Aliağa Kompleksi

8.3 Türkiye’deki Plastik ve PVC Sanayisinin Artışı
Klor Türkiye’de, Dalaman’da Seka, Yalova’da Ak-Kim, İzmit’te Koruma Tarım ve Aliağa’da
Petkim tarafından üretilmektedir.Petkim, 1997 yılında 72,765 ton klor üretmiştir. Koruma
Tarım’da kullanılan proses halen cıva-cell prosesidir. Ancak membran sistemine geçiş için
çalışmalar yapılmaktadır.Ak-Kim ise membran-cell ile üretim yapmaktadır. Her iki tesisin
kapasitesi 80 ton/günüdür. Bir kamu kurulusu olan Seka ise cıva-cell prosesi ile elde edilen
kloru, tesiste üretilen kağıtların beyazlatılmasında kullanmaktadır. Tesisin kapasitesi senede
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7,490 tondur. SEKA’nın İzmit’te bulunan diğer fabrikasında da bir klor-alkali tesisi
bulunmaktadır.
Petkim Aliağa kompleksinde üretilen klor, tesiste vinil klorür monomer (VCM) üretiminde
kullanılmaktadır. Tesisin kapasitesi senede 75,000 tondur ve sıvı klorun ancak çok küçük bir
kısmi iç pazara satılmaktadır. Klor gazi ve sıvı haldeki sodyum hidrasit (suda kostik), yerel
kaynaklardan elde edilen tuzun elektrolizi ile üretilmektedir. Klor, basınç altında EDC/VCM
ünitelerine gönderilir. Sudkostik, atmosferik basınç altındaki tanklarda depolanmakta ve iç
pazara verilmektedir. VCM, poli vinil klorürün (PVC) üretiminde kullanılan hammaddedir.
Türkiye’de ki tek PVC üreticisi olan Petkim, 1997 yılında 189,201 ton PVC üretti. PVC
fabrikasının lisansör firmaları ICI, Solvay ve Solvic’tir.
PVC Türkiye’de inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır (örneğin borular). Ayni
zamanda paketleme malzemelerinde, profillerde, oyuncaklarda, hastane gereçlerinde, yer
kaplamalarında, kablolarda, şişelerde ve daha yüzlerce üründe kullanılmaktadır. 1985 yılında
PVC üretimi 42,019 ton olarak gerçekleşmişti. Sadece 12 yıl içerisinde bu miktar yaklaşık 5
kat artarak 190,000 tona ulaştı. 1985-95 yılları arasında PVC’nin yıllık ortalama artısı %9,9
oldu. 1980’li yılların ilk yarısında Türk ekonomisinin liberalleştirilmesi sonucunda plastik
tüketiminde hızlı bir artış yaşandı. 1985 yılında kişi basına tüketilen toplam alçak yoğunluklu
poli etilen (AYPE), yüksek yoğunluklu poli etilen (AYPE), polistiren (PS), polipropilen (PP)
ve PVC plastiği miktarı 5,82 kg idi. 1996 yılı rakamlarına göre bu miktar kişi başına 21 kg’ye
yükseldi. Son 10 yılda talepteki ortalama artış yılda %12 oldu.
Polietilen ve PVC tüketimi 1985 yılından bu yana fark edilir bir şekilde arttı. Bugün, PVC en
fazla tüketilen plastiklerden birisidir. Özellikle son yıllarda inşaat sektöründeki ve dış
ticaretteki gelişmeler PVC pazarının genişlemesine neden oldu. Altıncı beş yıllık kalkınma
planında PVC kapı/pencere profillerinin fiyatlarının ahşap ve alüminyum ile kıyaslandığında
daha yüksek olduğu belirtilirken, bugün PVC fiyatları diğerlerine oranla daha cazip haldedir
ve PVC profilli firmalarının pazar payı süratle artmaktadır.
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Türk ekonomisinin liberalleşmesinden önce özellikle sıvı paketleme malzemelerinin önemli
bir kısmi depozitolu cam şişelerken, serbest piyasa ekonomisinin hayata geçirilmesinin
ardından sektör kullanılıp atılan plastik şişelere doğru kaydı. Ancak bu durumun yarattığı
çevre problemleri nedeniyle üreticilerin bir kez kullanılıp atılan plastik, metal ve cam şişeleri
belli oranda geri toplamaları ve geri dönüştürmeleri zorunluluğu getiren kota sistemine geçildi.
Plastik sektöründe PVC şişelerin ana rakibi PET şişelerdir, ancak özellikle bitkisel yağ, çeşitli
gıda ve içecek sektöründe ve deterjanlarda PVC, halen geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Aşağıdaki tablo yedinci beş yıllık kalkınma planında plastikler için öngörülen geri toplama
yüzdelerini göstermektedir.Bu projeksiyon gerçekçi olmadığı için pratikte hiç bir zaman
gerçekleşememiştir. Bunun sonucunda 1999 yılında plastikler için belirlenen resmi kota
miktarı tahmin edilen %70 oranı yerine 13,300 ton/yıl miktarına denk düsen %30 olarak
belirlenmiştir. Bu oranın bile gerçekleşmesi olası görülmemektedir ve tek kullanışta atılan
plastiklerin ve PVC paketleme malzemelerinin büyük bir bölümü çöplüklerde son
bulmaktadır.
Çizelge 8.3 PVC’nin Geri Dönüşüm Miktarları (Aydın,2004)

Bu projeksiyon gerçekçi olmadığı için pratikte hiç bir zaman gerçekleşememiştir. Bunun
sonucunda 1999 yılında plastikler için belirlenen resmi kota miktarı tahmin edilen %70 oranı
yerine 13,300 ton/yıl miktarına denk düsen %30 olarak belirlenmiştir. Bu oranın bile
gerçekleşmesi olası görülmemektedir ve tek kullanışta atılan plastiklerin ve PVC paketleme
malzemelerinin büyük bir bölümü çöplüklerde son bulmaktadır.
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Bugün, Türkiye’de geri dönüşüm olayı aşağıdaki planla engellenmeye çalışılmaktadır.Sorunu
kaynakta engelleyecek olan 3R stratejisi (Reduce; kaynakta azaltım, Reuse; yeniden kullanım,
Recycle; geri dönüşüm) hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Atıkların geri dönüşümü, özellikle
PVC plastigi, ufak çaplı merdiven altı tabir edilen kuruluşlar tarafından son derece ilkel şartlar
altında yapılmakta ve çevreye büyük zararlar vermektedir.
PVC pazarı diğer alanlarda da hızla büyümektedir. 7.Beş yıllık kalkınma planında Türkiye’de
PVC tüketiminin 1997 yılında 231,660 ton olacağı tahmin edilmekteyken, DİE’nin, verilerine
göre gerçekleşme miktarı 374,000 tondur. Bu durum PVC endüstrisinin Türkiye’de
beklenmeyen oranda büyüdüğünü göstermektedir. Bu gelişmelerin sonucu olarak Petkim’in iç
pazar payı düşmeye başlamıştır. Pazar payı 1989 yılında %83 iken bu oran 1996’da %66’ya
geriledi. Bu nedenle 3. petrokimya kompleksinin kurulması gündeme geldi. 3.Kompleks için
hazırlanan fizibilite raporunda yeni kurulacak klor-alkali tesisinin 500000 ton/yıl, VCM
tesisinin 161000 ton/yıl ve PVC tesisinin 160000 ton/yıl kapasiteye sahip olması
önerilmektedir.
8.4 Türkiye’de Plastik hammadde piyasasının konumu
Türkiye’de plastik hammadde üretimi 1965’te kurulan Petkim tarafından üretilmektedir.
Petkim ilk plastik hammadde üretimine 1970’te İzmit- Yarımca kompleksinde 30.000 ton/yıl
kapasiteli AYPE ve 55.00 ton/yıl kapasiteli PVC fabrikalarının işletmeye alınması ile
başlamıştır.Ülkemizde plastik hammaddeler çok hızlı bir gelişme göstermiştir.
Çizelge 8.4
Plastik hammaddelerin dünyadaki yıllık talebinin büyüme hızları (%)
(Çetinkaya, 2003)
BÖLGE / ÜLKE
KUZEY AMERİKA
BATI AVRUPA
ASYA
ORTA DOĞU
ÇİN
JAPONYA
DÜNYA

1994-2000
4,7
3,3
4,7
9,2
13,7
1,2
5,5

2001-2006
4,9
3,0
6,6
6,2
6,5
0,4
4,8
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Çizelge 8.4’te verilen plastik hammaddelerin arz ve talep miktarları bu hızlı gelişmeyi açık bir
şekilde göstermektedir. İncelenen dönemde bütün ürünlerde tüketim çok hızlı bir şekilde
artmıştır. Nitekim, 1990’da 498.000 ton olan toplam talep miktarı yaklaşık 3 kat artarak 2002
yılında 1.572.000 tona yükselmiştir. Talepteki bu hızlı artış , üretim kapasitesinin sınırlı
artması nedeniyle , giderek artan ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Nitekim 1990’da 67.000 ton
olan toplam plastik hammaddelerinin ithalatı 2002 yılında 474.000 ton’a yükselirken aynı
dönemde ithalatın toplam talep içindeki payı da %29’dan %67.6 ‘ya yükselmiştir. Bu durum
özellikle polipropilen ürününde kendini göstermektedir. Polipropilen ürününün 1990’da
127.000 ton olan tüketimi 2002 yılında 553.000 ton’a yükselirken , bu miktarın % 85’i ithalat
yoluyla karşılanmaktadır.
Ülkemizde ithalatın hızla artması ithalat piyasasını da çeşitlendirmiştir. Başlangıçta
İstanbul’da sınırlı sayıda firma ithalat yaparken talep potansiyelini yüksek olması nedeniyle
sektördeki ithalatçı firma sayısı ve niteliği giderek artmaktadır. Bir yandan plastik
hammaddelerin ticaretini yapan küçük ölçekli firmalar dahi ithalata yöneltirken, diğer ulus
aşırı firmalar Türkiye’de dağıtım kanalları oluşturmuştur.
Plastik hammadde talebinin ve buna bağlı olarak ithalatın hızla artmasında bu ürünlerin çok
fazla sektörde girdi olarak kullanılması 1980 sonrası dışa açılma süreciyle birlikte ivme
kazanan plastik sektöründeki gelişmeler ve 1996’da Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğine
katılım etkili olmuştur. Bu durum plastik hammaddelerin hem diğer sektörlerle bağlantısını
hem de dış ekonomik gelişmeler duyarlılığın yüksek olduğu biçiminde açıklanabilir.
(Çetinkaya, 2003)
Çizelge 8.5 Türkiye’de PVC’nin arz ve talebi (Çetinkaya, 2003)
1999
ÜRETİM
191
İTHALAT
203
İHRACAT
3
TÜKETİM
391
İTHAL PAY(%) 51.9
TÜK.DEĞİ.(%) -3

2000
176,6
264
4,8
435,8
60,6
11,5

2001
147,1
217,5
13,8
350,8
62
-19,5

2002
156,5
286
2
440,5
64,9
25,6
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8.5 Endüstrilere göre PVC kullanımı
Çevre ilgili baskılara ve yeni alternatif polimerlere rağmen PVC sektörü pazardaki payını
korumaya devam etmektedir.PVC ürünlerini kullanım alanlarına göre payı aşağıda
gösterilmiştir.
Çizelge 8.6 PVC kullanım Payı (Aydın,2004)

Ayrıca plak, ayakkabı tabanı, PVC kaplı kumaş, suni deri, temiz ve pis su borusu,
hortum, çanta, kablo kılıfı, pencere çerçeveleri, yer karosu, PVC kaplı duvar kağıtları
yapımında da kullanılmaktadır.
PVC özellikle uzun ömürlü ürünlerin (20-50 yıl) söz konusu olduğu sanayi dallarında
kullanılmaktadır. Bu özelliği sayesinde yapı sektöründe çeşitli borularda, pencere
profillerinde, kablolarda, yalıtım membranlarında, zemin kaplama malzemelerinde tercih
edilmektedir. Tünel inşaatlarında kullanılan PVC esaslı yalıtım membranları ile yüzyıla kadar
varan kullanım süreleri amaçlanmaktadır.

PVC diğer plastik alaşımlı maddelerle karşılaştırıldığında çok az miktarda petrol refraksiyonu
sonucu üretilir. Klor, kaya tuzunun elektrolizi sayesinde “ atık ürün ” kategorisinde ortaya
çıkarak etilen ile bağlanır ve böylece yararlı bir şekilde kullanılır ve atmosfere serbest
bırakılmaz PVC bir amorf (biçimsiz) plastik alaşımdır, yani kristalleşme verileri yoktur ve bu
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nedenle tamamen transparandır. Bu oluşumu sayesinde plastik katkılarının homojen şeklinde
plastik yapısına entegre edilmesini sağlar. Bu şekilde PVC’nin özellikleri kombine edilebilir
ve bunun sonucunda da PVC bir çok yerde kullanılır. PVC gibi çok amaçlı kullanılabilen
başka bir plastik alaşımlı madde yoktur. Uygun katkıların seçimi ile PVC 180-200 oC’lerde
ayrıştırılmadan işlenebilir. (Üler, 2003)
Çizelge 8.7 PVC kullanınımın endüstrilere göre dağılımı (Üler, 2003)

Endüstri

%

Yapı

50

Ambalaj

18

Kablo ve Elektronik

10

Taşımacılık

4

Diğer

18
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SONUÇ
Ülkelerin plastik üretim ve tüketimi gelişmişliğin bir ölçüsüdür. Türkiye plastik hammadde
üretimi ve tüketimi , dünya ölçülerine kıyasla çok az olmaktadır. Kişi başına düşen plastik
malzeme tüketimi ülkelerin gelişmişlikleri ile ilişkilendirilebilir.
90'lı yılların sonlarına doğru plastik kullanımı o kadar artmıştır ki ,artık insanklar 1
saniyelerini bile plastiksiz geçiremez hale gelmişlerdir.
Bu bakımdan insanlığın son derece ihtiyaç duyduğu plastik teknolojisi, çevreye ve insan
sağlığına en az zarar verecek şekilde geliştirilmeli ve atıkların geri dönüşümü sağlanarak
enerji tasarrufu sağlanması yoluna gidilmelidir.
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