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Bölüm 1
Bu yazý dizimizde, ambalaj uygulamalarý da
bulunan PVC (polivinil klorür) ürünlerinin genel
kullanýmlarýnýn, yaþam döngülerini nasýl
tamamladýklarý hakkýnda sizlere bilgi vermeye
çalýþacaðýz.
PVC Atýklarýnýn Çeþitleri
Gerek üretimi, gerekse kullanýmý aþamasýnda,
PVC ürünlerinin birbirinden çok farklý çeþitte
atýklara dönüþmesinden dolayý; her bir ürün
grubu için farklý geri dönüþüm/geri
kazaným/bertaraf seçenekleri söz konusudur.
Bu yüzden, bu malzemelere yönelik bir etki
deðerlendirilmesi yapýlýrken, dikkatli olmak
gerekebilir.
PVC atýklarý, iki kategoride deðerlendirilebilir:
1) Nihai Tüketim Öncesi (Sanayi ve/veya Ticari)
PVC Atýklarý
Nihai ve ara PVC ürünlerinin üretimi sýrasýnda
ortaya çýkan artýklar (üretim çapaklarý veya
fireleri) ve PVC ürünlerinin yüklenmesi/ boþaltýlmasý (handling) ve kurulum aþamasýnda
oluþan atýklar bu kategoriye girmektedir.
Nihai tüketim öncesi oluþan PVC atýðýnýn geri
kazanýlmasý, bu atýklarýn bir seferde belirli
bir noktada ve çok miktarda ayrý olarak
toplanabilmesinden dolayý nispeten daha
kolaydýr.
2) Nihai Tüketim Sonrasý PVC Atýklarý
Nihai tüketim sonrasý oluþan atýðýn toplanarak
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PVCden yapýlmýþ bir
çocuk havuzu

hammadde için geri dönüþtürülmesi genellikle
daha zordur. Boru, pencere çerçevesi ve
ambalaj atýðý gibi kullaným ömrünü tamamlamýþ
olan bu atýklar, genellikle az ya da çok diðer
atýklarla karýþmýþ halde bulunurlar. Bir kýsmý
kompozit malzeme atýklarý haline gelmiþ de
olabilir.
Ürünün özelliðine baðlý olarak, atýk malzemeler
içerisindeki PVC esaslý olanlarýnýn ayrýlmasý
gerçekleþtirilebilir (Örnek ürünler; þiþeler,
borular, filmler).
Ayrýca, kompozit ürün haline gelmiþ olan PVC,
mekanik ayýrma gibi daha teknik ayýrma
proseslerine tabi tutularak, diðer
malzemelerden ayrýlabilir (Örnek ürünler;
pencereler, araba parçalarý, döþemeler,
kablolar).
Ambalaj atýklarýnýn yönetimi konusunda büyük
ilerlemeler kaydetmiþ olan ülkelerde, PVC
esaslý ürünler, ürüne özel toplama sistemleri
sayesinde ayrý olarak toplanabildikleri gibi;
diðer plastik atýklarý ile birlikte toplanýp daha
sonra ayýrma tesislerinde ayrýlabilmektedirler.
Yapýlan bir araþtýrmaya göre Avrupada nihai
tüketim sonrasý ortaya çýkan PVC atýklarýnýn
yaklaþýk %82si düzenli depolama sahalarýna
gönderilirken; %15i ise enerji geri kazanýmý
amaçlý yakýlmak suretiyle bertaraf
edilmektedir[1]. Avrupa genelinde,

toplama/ayýrma ve geri dönüþtürme
iþlemlerinin maliyetlerinin yüksek olmasýna
baðlý olarak, PVC atýklarýnýn nihai tüketim
sonrasý geri dönüþüm oranlarý çok düþük
olup bu oran sadece % 3 seviyesindedir.
Nihai tüketim sonrasý atýklarda yer alan PVC
ürün gruplarýnýn ayrýmý aþaðýdaki gibi
olabilmektedir;
 Ýnþaat ve yýkým atýklarýna karýþan
yapý/inþaat ürünleri (borular, pencereler,
döþemeler, vb.),
 Karýþýk belediye katý atýðý (karýþýk ambalaj
atýklarý ve diðer atýklar) haline gelen tüketici
ürünleri (þiþeler, filmler, ayakkabýlar,
oyuncaklar),
 Önemli bir bölümü belediye katý atýklarý
arasýnda elektrik/elektronik atýklarý oluþturan
elektrik/elektronik ürünleri,
 Týbbi atýklar arasýnda yer alan ürünler ve
tehlikeli ürün ambalajlarý gibi diðer ürünler,
 Otomotiv ürünleri atýklarýnda yer alan PVC
malzemeler.
Üretilen PVC atýklarýnýn miktarý ile ilgili zaman
zaman yanlýþlýk yapýlabilmektedir. Yýllýk PVC
tüketimi ile yýllýk PVC atýðý oluþumu arasýnda
doðrusal bir iliþki bulunmamaktadýr çünkü
PVC tüketimi ile PVC atýðýnýn oluþumu arasýnda
önemli bir gecikme/süre farký vardýr. Bunun
nedeni PVC tüketiminin büyük bölümünün
ömrü 50 yýla ve ötesine kadar uzayabilen
dayanýklý ürünler biçiminde olmasýdýr.

Araþtýrma
PVC Atýklarýnýn Enerji Geri Kazanýmý Amacýyla
Yakýlmasý
Enerji geri kazanýmý amacýyla PVC atýklarýnýn
yakýlmasý genellikle yanma, ýsý geri kazanýmý
ve oluþan gaz ve sývý atýklarýn arýtýlmasý
iþlemlerinden oluþur.

edilmektedir.
 PVC içeriðinde bulunan ftalatlarýn da
yakýlarak karbondioksit ve su elde edilebildiði
ve bu iki ürünün de çevreye herhangi bir
etkisi olmadýðý belirtilmektedir.
 Yapýlan araþtýrmada, PVCnin yakýlmasýndan
550 kWh/ton ile 1.600 kWh/ton arasý elektrik
enerjisi elde edildiði belirtilmektedir.
 Yakýlmýþ atýklardaki ortalama toplam klor
içeriði de 5,4 g/kg olarak ölçülmüþtür.

ABDde bir yakma tesisi

Yapýlan bir araþtýrma[2] sayesinde, PVCnin
yakma iþleminde oluþan baca gazý ve diðer
etkileri ile ilgili bazý sonuçlar elde edilmiþtir:
 Ömrünü tamamlamýþ olan PVC malzemeleri
yakýlacaðý zaman belediye atýklarýný (belediye
katý atýklarý veya kýsaca katý atýklar da
diyebiliriz) yakan cihazlar/tesisler kullanýlýr.
Tehlikeli atýk yakma tesisleri ve çimento
tesisleri PVC açýsýndan zengin atýklarý kabul
etmezler. Týbbi PVC atýklarý da diðer týbbi
atýklarla beraber yakýlýrlar.
 PVC çok çeþitli uygulamalarda
kullanýldýðýndan; her bir uygulama için farklý
özellikler gösteren, geniþ bir formülasyon
yelpazesi vardýr. Bu uygulamalara göre saf
PVC içeriði %44 ile %93 arasýnda
deðiþmektedir.
 PVCnin katý atýklar içerisindeki etkisi,
yakýlacak atýðýn klor içeriði ile iliþkilidir. Katý
atýklarýn klor içeriðinin %38 - 66sýný PVC
oluþturur.
 Katý atýklardaki kadmiyumun %10u PVCye
atfedilmektedir. Ancak ABdeki yeni
düzenlemelere baðlý olarak kadmiyumsuz PVC
kullanýmýndan dolayý, PVC ürünlerinin katý
atýklardaki kadmiyum ile iliþkisi de bir süre
sonra bitecektir.
 Katý atýklardaki kurþun içeriðine PVCnin
etkisinin %1den az olduðu tahmin
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PVC Atýklarýnýn Düzenli Depolanmasý
PVC atýklarýnýn düzenli depolanmasýnýn çevreye
etkileri konusunda yapýlan bir araþtýrmada[3],
aþaðýdaki sonuçlara ulaþýlmýþtýr:
 PVC atýklarýnýn düzenli depolanmasý
halinde, ftalatlar açýða çýkmaktadýr. Ftalatlar
konusundaki bir doktora tezinde[4], ftalat
asit diesterlerinin düzenli depolama alanlarýnda
ayrýþtýðý ya da en azýndan dönüþtüðü
kanýtlanmýþtýr Ayrýca, ayrýþma ürünlerinin ana
bileþik kadar zehirleyici olmadýðý da
raporlanmýþtýr.
 PVC polimeri inerttir. Kimyasal bir
tepkimeye girmez.
 PVC atýðýndaki kurþun, çok yavaþ biçimde
açýða çýkmaktadýr.
 PVC atýklarýndan kaynaklý aðýr metal
oranýnýn, belediye atýklarý (katý atýklar)
içerisindeki aðýr metal miktarýna çok az katkýsý
olduðu anlaþýlmýþtýr.

Düzenli depolama iþlemi (Hawai)

 PVC atýklarýnýn düzenli depolama
sahalarýndaki sýzýntý ve gazýn zehirliliði üzerinde
önemli bir etkisinin olmadýðý raporlanmýþtýr.
Düzenli depolama sahalarý, direktif ve

regülasyonlara/yönetmeliklere uygun biçimde
iþletilirse, PVC ürünler için makul bir ara
bertaraf seçeneði olabilmektedirler. Uzun
vadede, daha verimli atýk önleme ve geri
kazanma stratejileri kullanýlarak düzenli
depolama sahalarýna gönderilen atýklarýn
miktarý azaltýlmalýdýr. Etki analizleri
gerçekleþtirilerek; PVC için hangi geri kazaným
þeklinin en uygun çözüm olduðu belirtilmelidir.
Buna göre strateji geliþtirilmelidir.
Dergimizin sonraki sayýsýnda, PVC atýklarýnýn
geri dönüþümü konusunu iþleyerek, yazýmýza
kaldýðýmýz yerden devam edeceðiz.

PVCden yapýlmýþ bir yaðmur botu

Referanslar:
1. E. Plinke et al., 2000. Mechanical recycling of
PVC wastes, European Commission DG XI
2. Jacquinot, B. et al., 2000, The influence of PVC
on the quantity and hazardousness of flue gas
residues from incineration, European Commission.
Directorate General Environment
3. ARGUS in cooperation with University Rostock,
Carl Bro a/s and Sigma Plan S.A.,2000, "The
Behaviour of PVC in landfill", European Commission
DGXI.E.3
4. Jonsson, S., 2003, Phthalates in landfill leachates
- a signature of their degradation. Analytical
aspects and toxicological considerations.
Department of Theme Research - Water and
Environmental Studies. Linköping Universitet, S581-83, Linköping, Sweden
5. PVC için Yaþam Döngüsü Analizi hakkýndaki
Avrupa Komisyonu Raporu

