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ÖZET  
 

Yüksek Lisans Tezi 

POLİETİLEN ATIKLARDAN  PİROLİZLE ELDE EDİLEN SIVI ÜRÜNLERİNİN 
HİDROJENASYONU 

 
Soner ALTIN 

 
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı 

 
Danışman :  Prof. Dr. Ali Y. BİLGESÜ 

 
 

Çevre kirliliğinde, özellikle katı atıklar önemli yere sahiptir. Organik kökenli katı atık olan 
plastik atıklar, toplam katı atıkların yaklaşık % 10’unu (hacimce %30) oluşturmaktadır. Her 
türlü malzemenin ve özellikle gıda maddelerinin ambalajlanmasında kullanılması, elektronik 
cihazların ana yapı malzemelerinin üretiminde ve otomotiv sanayinde yaygın kullanımı, 
plastiklerin üretimini ve kullanım sonrası atık oluşumunu artırmaktadır. Plastikler kimyasal 
yapıları itibariyle tabiat şartlarında çok zor bozunduklarından atıldıkları çevrede istenmeyen 
görsel kirliliklere sebep olmaktadır, ayrıca doğal bozunma sonrası meydana gelebilecek 
olumsuz etkiler tümüyle bilinmemektedir.  

 Plastik atıklar önceleri arazi doldurulmasıyla ve yakmayla bertaraf ediliyordu ancak yeni 
çevresel düzenlemelerle bu işlemlerden vazgeçildi. Günümüzde atık termoplastiklerin bir kısmı 
tekrar işlenim sonucu  ikincil ürünler üretilmekte ancak elde edilen ürünler bir çok sağlık örgütü 
tarafından aynı amaçlı kullanım için uygun görülmemektedir. Dönüşüm yapılan plastiklerde 
belirli bir tekrardan sonra atık duruma gelmektedir.Diğer yandan olaya ekonomik olarak 
baktığımızda; petrokimya tesislerinde plastik üretiminde kullanılan maddelerin  petrole dayalı 
ve dünya petrol rezervininde sınırlı olmasının yanısıra her geçen gün dünyada enerji talebinin 
artması  atık plastiklerin geri kazandırılmasını hammadde kaynaklarının etkin kullanımı 
yönünden zorunlu kılmaktadır 

. Bu çalışmada, alçak yoğunluk polietilenin ısıl pirolizi sonucu elde edilmiş olan olefin ve 
parafin karekterine sahip karışımının katalitik olarak hidrojenasyonuyla daha homojen, kıymetli 
ürünlere dönüştürülmesi incelenmiştir. Deneylerde Petkim tarafından üretilen alçak yoğunluk 
polietilen (AYPE) piroliz hammaddesi olarak kullanılmıştır. AYPE, sürekli borusal reaktörde, 
optimum koşul olarak belirlenen 450o C sıcaklık ve 300 mmHg vakum basıncında  
pirolizlenerek C1-C40 arası yaklaşık % 50 n-olefinik, % 50 n-parafinik yapılı hidrokarbon ürün 
(HK) elde edilmiştir. İyot sayısı 95 olan bu ürün, sürekli borusal reaktörde ve otoklavda 
hidrojen atmosferinde, katalitik hidrojenasyona tabi tutulmuştur.  

Hidrojenasyona katalizör cinsinin, sıcaklığın, kalma süresinin, basıncın ve H2/HK besleme 
oranının etkileri incelenmektedir. Sürekli reaktörde 300-550oC aralığındaki sıcaklıklarda, HK 
besleme karışımı 1 ml/dk ve 1.45 ml/dk olacak şekilde iki farklı akış hızında, H2 debisi ise 35, 
70 ve 100 ml/dk olacak şekilde üç farklı koşulda deneyler yapılmıştır. Otoklavda 3 farklı 
katalizör için 250oC de 10, 20, 30 bar basınçlarda deneyler yapılmıştır.  

Deneylerde hidrojenasyonun derecesi iyot sayısı (İS) tayiniyle izlenmiştir. Sıvı ve gaz ürünler 
ThermoFinnigan marka GS-MS de analizlenmiştir. Denen koşullar içinde en ideal 
hidrojenasyonun Ni katalizörüyle, 250oCde, 30 bar H2 basıncında gerçekleştiği gözlemlendi. 

2005, 64 sayfa  

Anahtar Kelimeler :   Hidrojenasyon, hidrokraking, polietilen, plastik atık, geri kazanım, 
katalitik hidrojenasyon 
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HYDROGENATİON OF LİQUET PRODUCT GAİNED FROM PYROLYSİS OF POLYETHYLENE 
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For environmental pollution, peculiarly solid wastes are very important. Plastic  wastes which 
are solid wastes with organic based   contain about 10 percent of the total solid wastes. By using 
in all type materials and especially  the packing of nourishment  substances, in main parts 
production of electronic equipment and in car industry, production of plastics and theirs wastes  
have  increased. Plastics which are dificult disintegrants in the nauture conditions cause 
undesirable visual pollutions in the environmental area. Besides, It is not completely known  
that negative conditions will be occured  after natural dissolution. 
 
Plastic wastes were eliminated by landfilling and  burning , but recently these proceses were 
abondened due to environmental regulations. Novadays,  a part of waste thermoplastics is 
reproduced to be secondary product by reprocessing. However it is seen by healty organisations 
that reproduced products are not suitable  for the same aims. Transformated plastics for new 
product are also wasted  after given recycling. In addition to that, From point of economical 
view;  petrochemistry establishments need petroleum for subtances used in the  production of 
plastics and  petroleum reservations in the world is limited  and energy needs have increased 
recently, so there is  a need for  efficient use of raw material sources  in the recycling of waste 
plastics.  
 
In this study, more homogen and valuable product transformations  has been investigated by 
catalitic hydrogenation of mixture with olephein and paraphein characteristic  from pyrolisis of 
low density polyethilen. Low density polyethilen(LDPE) pyrolisis raw material produced by 
PETKİM is used  in the experiments. Hydrocarbon product with about 50% olefhinic and 50% 
paraffinic structure  between C1-C40 has been gotton under determined optimum conditions 
which are 450oC temperature and 300 mmHg vacuum pressure in the permanent pipe reactor by 
pyrolising of LDPE. This product which has 95 Iyot number hydogenized to be catalitic in the 
permanent pipe reactor and otoclave with hydogen atmospher. 
 
Effects of catalyst type, temperature, holding time, pressure and H2/HK feeding rate on the 
hydogenation are investigated.  Experiments have been done between 300-350oC temperatures 
of permanent reactor, two different flow rate which are 1 ml/min and 1.45 ml/min of HK feding 
mixture and  under three different conditions which are 35, 70 and 100 ml/min  for volume of 
H2 flow. In the otoclave, experiments have been done under 10, 20 and 30 bar pressures and 250 
oC temperature for three different catalyst. 
 
Hydogenation grade has been observed  by iyot number(IN) determination in the experiments. 
Liquid and gas product is analysied on the ThermoFinnigan  GS-MS. Ideal hydogenation  
was observed  under 250 oC temperature and  30 bar H2 pressure together with Ni catalyst . 
 
2005, 64 Pages 
 
Key Words: Hydogenation, Hydocracking, Polyethilen, Plastic Waste, Recycling, Catalitic Hydogenation 
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1. GİRİŞ 

 

1.1 Genel 

 

Son yıllarda katı atıklardan kaynaklanan problemler ülkemizin de önemli çevre 

sorunlarındandır. Özellikle büyük kentlerimizde tüketim alışkanlıklarının değişimine 

paralel olarak atık kompozisyonu da hızla değişmektedir. Hızlı sanayileşme ve sanayi 

bölgelerinin de belirli merkezlerde yoğunlaşması sanayiden kaynaklanan atık miktarının 

artmasına yol açmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde nüfus artışımızın ve ayni zamanda 

refah seviyesinin artışının devam edeceği ve bununla paralel olarak da üretim ve 

tüketimin artmaya devam edeceği kabulünden hareketle atık miktarının artacağı ve 

beraberinde atık probleminin de artacağını söyleyebiliriz.  

 

Katı atıklar anorganik ve organik kökenli olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. Anorganik 

kökenli katı atıklar grubunda yer alan metaller ile cam ve seramik gibi atıkların geri 

kazanılması uzun yıllardan beri gerçekleştirilebilmekte olup değerlendirilebilmeleri 

daha kolay olmaktadır. Organik kökenli katı atıklar içerisinde ise plastik atıklar çok 

önemli bir yer tutmaktadır. Evsel ve endüstriyel amaçlı birçok malzemenin, özelliklede 

bir defa kullanıp atılan ambalaj malzemelerinin yapımında kullanılan plastikler, katı 

atıkların yaklaşık ağırlıkça % 10’nu oluşturmaktadır.  Plastikler hayatın her alanında 

kullanılmaktadır. Son 30 yıldır meydana gelen gelişmelerin bir çoğu tarım, gıda, tıp, 

iletişim ya da ulaşım sektörleri için vazgeçilmez olan bu malzemeler olmadan 

gerçekleştirilemezdi. Plastik malzemeler çok yönlü, uzun ömürlü, maliyet performansı 

yüksek, güvenli ve hafiftirler. Bu nedenle birçok sektördeki üreticiler bu malzemelere 

yönelmişlerdir. Avrupa’da tüketilen ham plastik malzemelerin sektörler arasında 

kullanımı şöyle dağılır: ambalaj sektörü % 41, yapı ve inşaat sektörü %19, ev gereçleri 

%18, otomotiv endüstrisi %7, elektrik- elektronik %8 ziraat sektörü %3, tutkal ve 

yapıştırıcı sektörü %4.  

 

Ancak ne var ki bu avantajlarla çevre koruması arasında iyi bir denge kurmak gerekir.  

Plastiklerin doğada parçalanmaları için geçen sürenin yüksek olması nedeniyle 

atıldıkları çevrede meydana getirdikleri olumsuzluklar uzun süre kirlilik 
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oluşturmaktadır. Ayrıca doğal bozunma sonrası meydana gelebilecek olumsuz etkiler 

tümüyle bilinmemektedir.   

Bu konularda araştırmalar yapmak için üniversitelerde ve araştırma kuruluşlarında LCA 

(Life Cycle Assesment) beşikten-mezara, ürünün tüm üretim aşamaları ele alan, ürünün, 

üretim süreçlerinden, atığa dönüştüğü son ana değin tüm aşamaların incelendiği, uygun 

yaklaşımlar benimsenerek toplam çevresel etkilerin azaltılması üzerinde duran birimleri 

kurulmuştur.  

 

Özellikle günümüzde çok miktarda plastik içeren evsel katı atıkların giderilmesinde en 

çok uygulanan yöntem arazi doldurma ve üzerini örtme işlemidir. Ancak atıkların büyük 

hacimler kaplaması, depolama yapacak alanların her geçen gün azalması, maliyetin 

yüksek olması ve doldurulan alanlarda yağış, yeraltı suları veya yeryüzü suları gibi 

tabiat olaylarının etkisiyle atıkların dağılması ve geniş alanların kirlenmesi (arazi 

kirlenmesi) gibi sebeplerle alternatif daha sağlıklı yöntemler geliştirilmektedir Shabtai  

(1998). 

 

1970’li yıllardan beri plastik atıklar, yeraltında depolamanın yanı sıra yakılarak enerji 

üretiminde de kullanılmaktadır. Yakma işlemiyle oluşan atıklardaki hacim azalması ve 

belirli bir bölgenin kirlenmesinin önlenmesi, avantaj olarak görülebilirse de yanma 

sonucu oluşan bir takım zararlı gazlar ve kimyasallar, bu proseslerin dezavantajları 

olarak görülebilir. Örneğin; PVC atıklarının yakılmasında % 25–50 oranında HCl, 

üretanlardan HCN ve yakma sırasında dioksin gibi kanserojen maddeler oluşmaktadır.  

 

Plastik atıkların tekrar işlenerek kullanılması sadece termoplastik polimerler için 

mümkündür Orbay (1990). Tekrar işlenip sonucu elde edilen ürünler birçok sağlık 

örgütü tarafından aynı amaçlı kullanım için uygun görülmemektedir. Bunun yanı sıra 

polimerin tekrar tekrar işlenmesi onun kimyasal yapısını, fiziksel ve mekanik 

özelliklerini değiştirmektedir. Dolayısıyla dönüşüm yapılan plastiklerde belirli bir 

tekrardan sonra atık duruma gelmektedir.   
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 Diğer yandan olaya ekonomik olarak baktığımızda; petrokimya tesislerinde plastik 

üretiminde kullanılan maddelerin petrole dayalı ve dünya petrol rezervininse sınırlı 

olmasının yanında her geçen gün dünyada enerji talebinin artması atık plastiklerin geri 

kazandırılmasını hammadde kaynaklarının etkin kullanımı yönünden zorunlu 

kılmaktadır. Her gecen yıl dünyada plastik üretimi artmaktadır, sadece ABD’ de 1996 

yılında yaklaşık 30 milyon ton plastik üretilmiştir, bunlarında yalnızca %4’ü geri 

kazanılmaktadır Ding (1996). Avrupa Plastik Sanayii Kurulu tarafından 1998’ de 

belirtilen raporda ise plastik tüketimi yaklaşık 31,4 milyon tonu bulmuştur. Bunun 29.3 

milyon tonu petrole dayalı üretimden oluşan polimerden sağlanmakta, kalan 1.07 

milyon tonu ise geri dönüşümden elde edilmektedir. 1999’ daki rapora göre üretilmiş 

olan tüm plastikler içinde polietilen üretimi %50’ nin üzerinde yer tutmaktadır Mastral 

(2002). Verilere dikkat edilirse özellikle polietilen atıkların yakıt benzeri ürünlere 

dönüştürülmesi veya daha kıymetli kimyasal maddelere dönüştürülmesi istikbal 

vadeden bir çözüm olarak görülmektedir Hegberg (1993),  Schimer (2001), Karagoz 

(2003). 

 

Buradaki daha kıymetli kimyasal maddelerden kasıt; polietilen atıkların ısıl 

parçalanması sonucu oluşan kondanse edilebilir sıvı ürünlerinden alfa-olefinler, 

yağlama yağları, alkoller, yüzey kimyasalları, karboksilli asitler ve benzeri değerli 

ürünlerin üretilmesidir Ikura (1998). Gelişmiş ülkelerde bu konuda yoğun çalışmalar 

yapılmaktadır. Uygulanan proseslerin ya da izlenecek yolların başında hidroliz, 

gazlaştırma ve piroliz yöntemleri gelmektedir Onu (1999), Watanabe (2001). Özellikle 

hidrojenleme ve piroliz, üzerinde en çok durulan yöntemlerdir Kaminsky  (1999). 

 

Daha önce bölümümüzde yapılan çalışmalarda değişik ortamlarda PE’nin parçalanması 

sonucunda % 70- %103 (% 100 üzerinde ürün eldesi sebebi oksidadif ortamda alkol, 

karboksilli asit gibi ürünlerin oluşması) aralığında yüksek oranda sıvı ürün elde 

edilebilirliği ortaya konmuştur. İnert ortamda yapılan parçalanmayla elde edilen sıvı 

ürününün analizlenmesiyle, ürünü oluşturan bileşenlerin yaklaşık % 50’sinin olefinik 

bileşikler olduğu gösterilmiştir. Değerli kimyasalların üretilmesi bakımından tüm 

ürünün bileşenlerinin doymuş hidrokarbonlara dönüştürülmesi önem arz etmektedir. Bu 

yolla daha kontrollü bir şekilde, uzun zincirli yağ alkolleri ve karboksilli asitler üretimi 
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yapılabilecektir. Ayrıca doymuş hidrokarbonların direkt fraksiyonlaşması veya 

izomerizasyonu sonucun sanayide çok kullanılan çeşitli özellikteki çözücülerin eldesi 

mümkün olmaktadır. 

   

Bu çalışmada amaç; polietilen plastiklerinden ısıl piroliz sonrası sıvı ürün olarak elde 

edilen, olefin ve parafin karışımını katalitik olarak, sürekli bir reaktörde hidrojenasyona 

tabi tutarak olefinik yapıdaki bileşenleri doyurup, doymuş hidrokarbon eldesidir. 

 

1.2 Dünyada Plastik Üretim Durumu 

 

1998 yılında dünya plastik tüketimi 115 milyon ton, buna karşılık Batı Avrupa da 28,8 

milyon ton ülkemizde ise 2.024 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Ülkemiz plastik 

tüketimi dünya tüketiminin %  1.756 sını  Batı Avrupa tüketiminin ise %7.013 ünü 

oluşturmaktadır. 

 

 

                 Şekil 1.1 Plastiklerin talep dağılımı 

 

 

Şekil 1.1’de 1998 yılında tüketilen plastiğin türlere göre dağılımı aşağıda verilmiştir 

Anonim (2001). Bir fikir vermesi açısından değişik ülkelerdeki kişi  başına plastik 

tüketimleri 1998 yılı için aşağıda çizelge.1.1.de verilmiştir. 
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Çizelge 1.1 Çeşitli ülkelerde kişi başına plastik tüketimi (kg/kişi) 

 

 

 

Yukarıdaki tabloda 1999 yılı tüketim miktarı DİE nin 9 aylık fiili değerleri esas alınarak 

ortalama aylık değerler üzerinden yıllık değerler hesaplanarak bulunmuştur. 1999 

haricindeki diğer miktarlar DİE. nin resmi rakamlarıdır. Geçtiğimiz beş yıl içinde 

ülkemizde plastik tüketimi 1230324 tondan 1933471 tona çıkarak toplam %57 lik bir 

artış kaydetmiştir.  1999 yılında ülkemiz sanayi sektöründeki %6,5 lik küçülme plastik 

işleme sektöründe % 5 olarak gerçekleşmiştir Anonim (2001).  
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2. KURAMSAL TEMELLER  

 

2.1 Plastikler 

 

Plastikler, polimerlerden katkı maddesi katılarak (veya katılmadan saf polimerden) veya 

modifiye edilerek üretilen maddelerdir. Polimer, karbonun hidrojen, oksijen, azot ve 

diğer organik ve inorganik elementlerin çeşitli kombinasyonları ile oluşan ve monomer 

olarak adlandırılan küçük molekül gruplarının birbirlerine bağlanarak oluşturduğu uzun 

zincirli, yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir. Polimer kimyası açısından polimer, 

büyük moleküller oluşturabilecek uygun fonksiyonel gruplar taşıyan basit moleküllerin 

birbirine bağlanarak verdiği bileşikler olarak tanımlanır.  

 

Plastikler genel olarak ısıya karşı gösterdikleri davranışa göre termosetting ve 

termoplastik olmak üzere iki grupta incelenirler. Termosetting plastikler ısıya ve 

çözücüye dirençlidirler, ısıtıldıkça sertlikleri artar ve kopma, çekme gibi fiziksel 

dayanıklılık termoplastiklere göre daha yüksektir. Termoplastiklerin ise kopmaya ve 

çözücüye karşı direnci zayıftır, termosetting plastiklere göre daha yumuşaktırlar ve 

ısıtıldıklarında belli bir sıcaklığın üzerinde yumuşayarak tekrar şekillendirilebilirler. 

Bunun yanında termoplastiklerin esneklik ve kolay şekil alma gibi özellikleri de vardır.  

 

2.1.1 Termoseting plastikler 

 

Termosetting plastikler çapraz bağlı, çözünme direnci yüksek ve sıcaklıkla 

yumuşamayan polimerlerdir. Termosettingler, bir kere şekillendirildikten sonra çözerek 

veya sıcaklıkla şekillendirilemezler. Bu grupta sayılabilecek plastikler; 

• Epoksi 

• Poliester 

• Üre formaldehit (melamin) 

• Fenol formaldehit (fenolik) 

• Diğer termosetler 

olarak sıralanabilir 
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2.1.2 Termoplastikler  

 

Termoplastikler sıcaklıkla yumuşayan ve hatta belli sıcaklıkların üzerinde akma özelliği 

gösteren ve bu özelliğinden dolayı da tekrar basınçla çeşitli formlarda şekillendirilebilen 

polimerlerdir. Molekül yapıları genelde düz zincirli yapıdadır ve kullanıldığı sıcaklılar 

termosettinglere göre daha düşüktür.    

 

 En çok kullanılan termoplastik çeşitleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir; 

 

• Polietilenler (PE), 

• Polipropilen (PP), 

• Polistiren (PS), 

• Polivinilklorür (PVC), 

• Akrilonitril Bütadien Stiren (ABS), 

• Stiren Akrilonitril (SAN), 

• Naylon 

• Polietilen Tereftalat (PET), 

• Stiren Butadien Kauçuğu (SBR) 

• Diğer termoplastikler. 

 

Termoplastikler genel olarak sanayide çok kullanım alanı bulunan plastik grubudur. 

Başlıca termoplastik çeşitleri ve tipik özellikleri aşağıda tablo halinde verilmiştir. 
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Çizelge 2.1 Termoplastiklerin tipik özellikleri 

 

 

 

 

2.1.1.1 Polietilenler  

  

Tanımı ve Özellikleri  

  

Polietilen termoplastik ailesinin en eski polimerlerinden biri olup önceleri sadece alçak 

yoğunluklu üretilirken gelişim göstermiş ve yüksek yoğunluklu, lineer, orta yoğunluklu 

olmak üzere yeni polietilen türü aileye eklenmiştir. Bütün polietilen türünde de 

monomer etilen olup, polimer molekülünün değişik yapıları bu türlerin ortaya çıkmasına  

neden olmuştur.  

 

Polimer molekülünü meydana getiren zincir  şeklindeki makro moleküllerin değişik 

dallanma durumları  polietilenin çeşitliliğini sağlar. Örneğin  lineer  alçak  yoğunluklu 

polietilende dallanma yok denecek kadar az, yüksek yoğunlukluda biraz fazla,orta 

yoğunluklu  polietilende ise daha fazladır. Alçak yoğunluklu polietilende ise dallanma 

maksimum düzeyde olup dallanmanın uzun ve kısa oluşu da polimer özelliklerini 

etkiler. Bu dört cins polietilen de  sanayiinin temel polimerik malzemeleri olup çok  

farklı  kullanım sahaları mevcuttur.   

  



 9

Polietilenlerin genel karakteristik özellikleri şöyledir :  

  

•  Sağlamdır,  

•  Asit, baz ve çözücülere dayanıklıdır,  

•  Dielektrik özellikleri üstündür,  

•  Çevre şartlarına dayanıklıdır,  

•  Kolay işlenebilirler.  

  

 Polimerleri en iyi tanımlayan özelliği o polimerin ortalama molekül ağırlığıdr. 

Ortalama molekül ağırlığı, yaklaşık olarak erime indeksiyle belirlenir. Erime indeksi 

molekül ağırlığıyla ters orantılıdır. Yüksek molekül ağırlıklı PE' lerin sertliği ve 

sağlamlığı daha fazla, erime akış  

 

indeksleri  (MFI) daha düşüktür. Genellikle bütün polimerler için geçerli olan  kurala 

göre, yüksek molekül  ağırlığı düşük erime akış  indeksi  ile  eşdeğerdir.  Polimerlerin  

molekül ağırlıkları jel permisin kromotografi  (Gel Permeation Chromotography, GPC) 

cihazı ile ölçülür.   

  

Polietilenlerin  özelliklerini  iyileştirmek  bazı etkilere karşı direncini ve dayanımını 

artırmak için  eritilerek  basınç altında  karıştırma  yöntemiyle  aşağıdaki kimyasal 

maddeler polietilenlerin içine katılır: 

 

- Oksitlenmeyi önleyiciler (anti oksidantlar) :  Bu tür kimyasal maddeler genellikle 

fenolik yapıda olup primary ve secondary antioksidant  olarak  iki  gruba  ayrılır. 

Primary antioksidantlar  diğer bir deyişle radikal söndürücüler polimerin  ısıtılması 

esnasında makromolekülün parçalanması  ile  ortaya  çıkan radikalleri etkisiz hale 

getirir çoğalmasını önler. Secondary anti oksidantlar ise polimerin oksijenli ortamda 

bozunması  ile  oluşan hidroksiperoksitleri parçalar ve bozunmanın devamını engeller. 

Bu iki antioksidantın degişik oranlardaki  karışımları  polimerin  uzun  süre bozunmaya  

karşı  dirençli  olmasını  sağlar buna sinerjitik etki denir. Polimer içinde fenolik 

antioksidantın 500ppm.in üzerine çıkması halinde özellikle ışıksız yerlerde depolama 

esnasında sararma problemi ortaya çıkar.   
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-  UV kararlılık  sağlayıcılar: Güneş ışığının  ultraviyole  kesimi her türlü karbon- 

karbon bağına etki eder ve bu bağlı zaman içinde zayıflatarak kırılmasına neden olur. 

Bunun önüne geçmek  için  polimer  içine  güneşin  bu etkisini polimerden önce soğuran 

kimyasal maddeler konur. Bu  kimyasal  maddeler  UV absorplayici (absorber) , UV 

söndürücü  (quencher) olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Ayrıca bu iki grubun  

karışımları da UV kararlılığını artırmada kullanılır. 

 

UV katkı maddeleri genelde benzofenon , nikel UV sondurucu ve HALS olmak üzere 

üç cinstir. şu anda sanayide kullanılan bu tür katkı maddeleri yukarda verilen maddeler 

ya da  bunların değişik kombinasyondaki  karışımlarıdır. HALS diye bilinen maddeler 

yeni bir ürün olup, kimyasal adları. Işık etkilerini engelleyici ve maddeyi kararlı hale 

getirici (Hindered Amin Light Stabilizors, HALS) dir. HALS ler günümüzde çok 

yaygınlaşmış olup birçok firma tarfından üretilmektedir.  

  

Diğer  yandan  renk  pigmentler  de  UV önlemede önemli etkiye sahiptirler. Özellike 

karbon siyahı  polimerin  güneşe dayanımını artırmada yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Her pigment UV amaçlı  kullanılamaz bu konuda dikkat etmek gerekir. Bazı pigmentler  

UV katkıları  ile kullanıldığında katkının etkisini azaltır.  

 

- Kaydırıcı ve bloklaşmayı önleyiciler: Kaydırıcı olarak yağ asitlerinin  aminleri  

(stearik asit, oleik asit, erusik asit) , bloklaşmayı önleyici olarak da % 90 ın üzerinde 

silisyum dioksit ihtiva eden inorganik  birleşikler  kullanılır. Bloklaşmayı önleyici 

katkılarda tane büyüklüğü dağılımı ve maddenin yağ absorbsiyonu çok önemlidir. 

Kaydırıcı ile birlikte kullanılan  

bloklaşma önleyicilerde yağ absorbsiyonu önemlidir.     
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AYPE , YYPE  

  

Polietilen Üretim Teknolojileri:  

  

Polietilen, yüksek ve alçak basınç prosesleri olmak üzere belli başlı iki temel yöntemle 

üretilir. Yüksek basınç prosesi ile alçak yoğunluklu polietilen ve kopolimerleri, düşük 

basınç prosesiyle ise yüksek yoğunluklu  polietilen  ve  yeni  geliştirilmiş olan lineer 

AYPE türü üretilir.  Ayrıca yeni geliştirilen düşük basınç proseslerinde orta yoğunluklu 

polietilen üretilmekte olup, istenildiğinde aynı proseste hem yüksek yoğunluklu hem 

alçak yoğunluklu polietilen üretmek mümkündür.  

  

Polietilenler sanayide aşağıdaki gibi adlandırılır.  

  

AYPE    :   Alçak yoğunluklu polietilen  

YYPE    :   Yüksek yoğunluklu polietilen  

OYPE    :   Orta yoğunluklu polietilen  

LAYPE  :   Lineer alçak yoğunluklu polietilen  

  

Alçak yoğunluklu polietilen (AYPE) bir otoklavda veya boru tipi tübular  reaktörde, 

etilen monomerlerinin 1200-3000 atm basınç ve 130-350°C  sıcaklıkta, organik 

peroksitlerin yardımıyla polimerizasyonundan elde edilir.  AYPE’nin  yoğunluğu 0.910-

0.925 gr/cm³ arasında değişir.   

  

YYPE  ise  titanyum  tetraklorür  katalizör  (Ziegler  .  Natta  katalizörü)  ve  

organometalik katalizörler yardımıyla 10-20 atm basınç ve 70-80 °C sıcaklıkta etilenin 

polimerizasyonu  sonucu elde edilir. Yüksek yoğunluklu polietin (YYPE) dallanmamış 

moleküler yapıya sahip olup yoğunlukları 0.948-0.968 gr/cm³ arasında değişir.  

 

Orta yoğunluklu polietilen (OYPE) yoğunluğu 0.926-0.948 gr/cm³ arasında olup, 

yüksek veya alçak basınç proseslerinde elde edilir.  
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LAYPE 1985 li  yıllarda  hızlı bir şekilde ortaya  çıkan polietilen türü olup düşük basınç 

ve düşük sıcaklıkta gaz fazı reaktörlerde üretilir. Yoğunluğu normal AYPE gibi olup 

düşüktür.  

  

Uygulama Alanları:  

  

AYPE filmler parlak, şeffaf ve ucuz olup, işlenmesi kolaydır.  

  

Filmlerin uygulama alanları: 

  

- Yiyecek paketleme  

- İnşaat örtüsü  

- Ziraat örtüleri  

- Çöp gübre torbaları  

- Büzme ile sarma alanları  

 

Kağıdın yerini almakta olan YYPE, yiyecek paketlenmesinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. EVA kopolimerleri film tatbikatında üstün mekanik özellikleri ve 

parlaklıkları nedeniyle tercih edilirler. Ayrıca, ağır hizmet torbaları imalinde ve sıvıların 

paketlenmesinde kullanılır. YYPE ve AYPE ekstrüzyon kalıplama alanında çok yaygın  

kullanılır. YYPE,  kasa, yeraltı  

kanallar ve büyük boy eşya yapımında; AYPE  ise, esneklik, sertlik  ve  parlaklık 

istenen yerlerde kullanılır.  

  

 Şişirme ile imalat yapılan teknolojide ise yaygın olarak YYPE kullanılmaktadır (sıvı 

deterjan şişeleri, süt ve diğer şişeler).  

  

Yeni  bir  tüketim  sahası da oto benzin depolarıdır. Bu amaç için yüksek molekül  

ağırlıklı yüksek yoğunluklu polietilen kullanılır. AYPE  kağıt, kumaş gibi yüzeylerin 

kaplanmasında kullanılır. Bu kaplama, yüzeye sertlik verdiği gibi yüzeyin düzgün 

olmasını sağlar ve dış şartlara karşı direncini artırır (süt kapları, meyve suyu kutuları). 
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Polietilenler toz kaplamada da kullanılır. Homopolimer tozlarının fiatları düşüktür ve 

aşınmaya karşı dayanıklıdır. Kopolimerler daha pahalı olmakla beraber (EVA ve EAA) 

metallere daha kolay yapışırlar. PE tozlar otomotiv halılarının yapımında ve buzdolabı 

metal raflarının üzerini kaplanmasında kullanılır. PE' den tel ve kablo imali giderek 

yaygınlaşmaktadır.  

 

 Yüksek molekül ağırlıklı, yüksek  ısı kararlılıklı, karbon siyahlı AYPE ' ler  kabloların 

dışı kılıflarında kullanılır. Karbon siyahı bu kılıfın UV ışığına dayanımını artırır. Erime 

indeksleri 0.2-0.5 gr/10 dak. arasındadır. YYPE ve PP telefon kablolarının 

izolasyonunda kullanılır. Çok damarlı kablo izolasyonunda AYPE yanı sıra OYPE ve 

YYPE de kullanılmaktadır.  

  

YYPE sertliği nedeniyle yaygın olarak kullanılan bir madde olup çeşitli  kapların 

imalatında aranılan bir malzemedir. Ayrıca organik çözgenlere dayanıklı olup, kabloda 

bulunan petrol jelini emme oranı düşüktür.  

   

2.2 Plastik Atık Kaynakları 

 

Dünyada yaklaşık olarak 24 milyon tonu avrupa ülkelerinde ve 30 milyon tonu ABD’de 

olmak üzere 100 milyon ton plastik üretilmektedir. Plastiklerin bu kadar yaygın 

üretilmesi, ciddi bir şekilde atık oluşumuna yol açmakta ve bunların çok az miktarları 

geri kazanımla elde edilmektedir Bagri (2002). 

 

Plastik üretimi ve bunun sonucu olarak plastik atıklar yıldan yıla artış göstermektedir. 

Avrupa Plastik Sanayii Kurulu tarafından 1998’de belirtilen raporda plastik tüketimi 

yaklaşık 30,4 milyon tonu bulmuş, bunun 29,3 milyon tonu orijinal polimer (petrol 

kaynaklı) geri kalan 1,07 milyon tonu ise geri dönüşümden elde edilen polimerlerden 

oluşmaktadır Mastral (2002).  

 

Onu (1999)’e göre polietilen ve polipropilen atık plastikler içinde bulunma oranı en çok 

olan temel bileşenlerdir. Bu plastiklerin geri dönüşümü, hidrokarbon kaynağı 

bakımından petrokimya endüstrisi ve çevre temizliği için önem taşımaktadır.   
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Plastik atıklar kaynaklarına göre proses atıkları ve kullanım sonrası atıklar olarak iki 

sınıfta incelenebilir: 

 

Proses atıkları, plastik fabrikaları ve imalathanelerinde üretimler yapılırken, üretilen 

malzemelerin çapaklarının alınması veya üretim hatasından kaynaklanmaktadır. Bu 

şekilde oluşan atıklar, toplam atığın yaklaşık  % 10’unu oluşturur ve genelde temizdir. 

Termoplastiklerde üretim anında oluşan bu atıklar aynı amaçla kullanılmaktadır. 

 

Kullanım sonrası atıklarla ilgili bir çok sınıflandırma yapılmakla birlikte, bunları 

oluştukları sektörlere göre incelemek gerekmektedir. Bunlar; kentsel atıklar 

(süpermarketler, alış-veriş merkezleri ve ev atıkları vb.), ambalaj, ziraat, otomotiv, 

inşaat ve elektrik-elektronik atıkları olarak sınıflanabilir. 

 

Kentsel atıklar içinde plastiklerden başka kağıt, metal, cam, inşaat, ziraat, tekstil vb. 

atıkları gibi katı atıklar da bulunmaktadır. Katı atıklar içinde plastikler hem miktar 

olarak hem de hacim olarak önemli bir yer tutmaktadır. ABD’de 1993 yılında yapılan 

bir araştırmaya göre, toplam kentsel atıklar içinde % 9’ una yakın kısmını plastik 

atıkları ve Brezilya’da 1992 yılında yapılan araştırmaya göre de toplam atık içinde 

plastik atıkların payı % 13 civarındadır Jacqueline (1994). 

 

Jacqueline (1994)’ nin bildirdiğine göre, plastik atık oluşturması ülkelerin sosyo-

ekonomik yapısıyla yakından ilişkilidir. Bu görüşü destekler şekilde ülkemizde 2003 

yılında İzmir’de yapılan bir çalışmada İzmir’in kentsel atıkları içindeki plastik atık oranı 

semtlerin gelir seviyelerine farklılık göstermesine karşın ortalama % 12, ticari 

bölgelerde % 23,2 ve endüstri bölgelerinde % 8,2 olarak tespit edilmiştir Sarptaş (2003)  
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       Çizelge 2.2 İzmir kentsel katı atıklarının bileşimi 

 

Bileşen 

Konutlar – Gelir seviyesine 

göre 
Ticari Endüstriyel 

Düşük Orta Yüksek   

Gıda ve organik 

atıklar 
74.8 60.9 50.9 18.4 41.5 

Kağıt-karton 6.5 13.5 16.8 20.5 18.1 

Cam 2.7 4.8 6.9 14.8 3.1 

Metal 1.5 2.2 3 9.3 4.8 

Plastikler 8.3 12.2 16.4 23.2 8.2 

Tahta 0 0.2 0.2 0.1 0.1 

Tekstil 3.7 2.5 1.9 8.2 22.9 

İnert maddeler 1.1 0.6 0.1 2.5 0.7 

Diğer 1.1 3.1 3.8 3 0.6 

Toplam 100 100 100 100 100 

 

 

       2.3  Plastik Atık Geri Kazanımı  

 

Günümüzde çok değişik amaçlı kullanılan plastik malzemeler kullanım oranında atık 

oluşturmaktadır. Bu atıklar, ekonomik ve kaynak açısından önemli problemler 

oluşturmaktadırlar. Özellikle son yıllarda artan çevre bilinci ve kaynakların daha etkin 

ve ekonomik kullanımı konusundaki bilinçlenmeler sonucunda bu malzemelerin bir 

şekilde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar gittikçe yoğunlaşmış durumdadır. Batı 

Avrupa ve gelişmiş dünya devletlerinde geri dönüşümle yeniden değerlendirilebilecek 

plastik malzemelerin (termoplastikler) kullanılması yönünde özendirici ve hatta parasal 

yaptırımlar uygulanması yönünde yasal zorunluluklar getirilmiş bulunmaktadır. Aşağıda 
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çizelge 2.3’de değişik dönemlerdeki plastik atıkların oluşumu ve geri kazanımları 

neticesinde elde edilen enerji kazancı değerlerine bakıldığında yaklaşık %22’lik gibi bir 

büyük oranda olduğu görülecektir. Ayrıca, oluşan bu plastik atıkların çevre üzerinde 

oluşan etkilerini azaltmak ve ekonomikliğini arttırmak için, toplama, nakliye, toprağa 

gömme, vs. gibi masrafların azalmasına paralel olarak geri kazanımın yakın bir 

gelecekte daha ekonomik proseslerle yapılabilmesi fazla abartılacak bir konu 

olmayacaktır. 

 

Çizelge 2.3  Batı Avrupa’da değişik dönemlerde plastik atık oluşumu ve geri kazanım 

değerleri. 

 1989 1990 1991 1992 

Toplam plastik atık*10 3 11.433 13.594 14.637 15.230 

Geri kazanım*10 3 % 846 

7.4 

958 

7.0 

1080 

7.4 

1043 

6.8                      

Enerji  kazanımı*10 3 % 1.675 

14.7 

2.108 

15.5 

2.138 

14.6 

2.422 

15.9 

Toplam Geri kazanım, % 22.1 22.5 22.0 22.7 

 

 

Proses ve kullanım sonrası oluşan atık plastiklerin geri dönüşümü ile değerlendirilmesi 

konusunda başlıca dört ana yöntem uygulanmaktadır. Bunlar, birincil, ikincil, üçüncül 

(kimyasal) ve dördüncül geri kazanım prosesleridir (enerji uretimi).  

 

Bu proseslerden birincil ve ikincil geri kazanım prosesleri, özellikle termoplastiklerin 

tekrar kalıplanarak yeni mamullerin üretimi olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik olarak 

bu geri kazanım yöntemleri avantajlı görünmekle birlikte plastiklerin tekrar eritilip 

kalıplanması sırasında esneklik ve dayanıklılık gibi önemli olan özelliklerinde 

bozulmalar meydana gelmektedir. Ayrıca geri kazanım sırasında plastiğin içine eser 

miktarda dahi olsa karısan safsızlıklar plastiğin özelliklerini bozmaktadır.   Üçüncül 

veya kimyasal geri kazanım ise üzerinde en çok çalışılan geri kazanım prosesidir. Bu 

yöntemde plastik atıklar kimyasal işlemlere tabi tutularak bozundurulmakta ve yeni 
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kimyasal maddeler elde edilmektedir. Dördüncül geri kazanım prosesinde ise plastik 

atıklardan enerji elde edilmesi amacıyla değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.  

Bu proseste plastik atıklar uygun ortamlarda yakılmak suretiyle ısı enerjisi elde 

edilmektedir.  

 

Bu yöntemler içinde üzerinde en çok çalışılan ve uygulama alanı bulunan üçüncül veya 

kimyasal geri kazanım prosesidir. Çünkü birinci ve ikinci geri kazanım yöntemlerinde 

kullanılmış olan plastikler belirli bir tekrardan sonra artik geri kazanılamaz hale 

gelmektedir, bu sebeple üçüncül geri kazanım önem arz etmektedir. Gerek çevresel ve 

gerekse ekonomik olarak birçok sorunları olmasına rağmen gelecekte geniş uygulama 

alanları bulabilecek bir yöntem olarak görülmektedir. Ancak bugüne kadar yapılan 

çalışmalarda bu alanda kendini ekonomik ve çalışma yöntemi olarak kabul ettirmiş 

herhangi bir yöntem bulunmamaktadır. Kimyasal geri kazanım ile elde edilen katı, sıvı 

veya gaz ürünler; rafineriler, kimya ve petrokimya fabrikalarında hammadde olarak 

kullanılabilmektedir.  

 

Kentsel ve endüstriyel atık plastikler başlıca, toprağa gömerek, yakılarak ve malzemeyi 

doğrudan geri dönüşüm prosesi ile değerlendirme gibi başlıca üç yöntemle 

yapılmaktadır. Atık plastikleri toprağa gömme ve yakma işlemleri çevresel risklerinin 

yüksek oluşu, biyolojik bozunma ve kaybolma hızlarının çok düşük olmasından dolayı 

istenmez. Malzemeyi direk geri dönüşüm prosesine tabi tutarak geri kazanmaya 

çalışmak popüler bir yöntem olmakla birlikte, bundan elde edilen yeni plastik 

malzemeler, orijinal plastik malzemelere göre daha ucuz olmaktadır. Bunlara alternatif 

bir strateji olarak kimyasal geri dönüşüm özellikle son yıllarda hızlı bir gelişme 

göstermiştir. Bunda önemli etkenlerden biri de gelişmiş ülkelerin ithalatlarında geri 

dönüşümsüz malzemeleri yasaklamış, geri dönüşümlü malzemeleri de teşvik etmiş 

olmasıdır. Geliştirilen bu yöntemle atık polimerler temel petrokimyasal ürünlere veya 

sıvı yakıt türü yeni kimyasallara dönüştürülebilmektedir. Kimyasal geri dönüşümde iki 

temel proses olan ısıl ve katalitik proseslerle atık plastikler bozundurulmaktadır 

Karayıldırım (2001). 
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Bu alanda özellikle Almanya’da bazı prosesler uygulama aşamasına gelmiş 

bulunmaktadır. VBAOIL 40.000 ton/yıl kapasite ile BASF 15.000 ton/yıl kapasiteli bir 

pilot tesisi uygulamaya almış bulunmaktadır. Bunun dışında BP, ATO, DSM, EniChem 

ve FINE firmaları bir anlaşma çerçevesinde bu alandaki çalışmalarını sürdürmektedirler.  

 

Ülkemizde geri kazanım ile ilgili çalışmalar daha çok birincil ve ikincil geri kazanım 

konusunda yapılmaktadır. Bunun yanında PET’in üçüncül geri kazanım ile poliester 

iplik hammaddesi üretimi için Sabancı Holding A. Ş.’nin Adana’da bir fabrikası 

kurulmuş ve bu fabrikada PET’in poliole dönüştürülmesi ile piyasadaki PET atıkların 

yaklaşık %35’lik bir kısmı geri kazanılabilmektedir.  

 

VEBA OİL tesislerinde, termoplastikler 300-400 oC‘a kadar ısıtılarak hafif 

hidrokarbonların ve hidrojen klorürün giderilmesi amaçlanmıştır. Bu bileşenler 

giderildikten sonra plastiklerden elde edilen sıvı ve gaz ürünler hidrojenasyon 

ünitesinden geçirilerek yüksek kalitede ham petrole benzer bir karışıma yaklaşık %90’a 

yakın bir oranda dönüştürülmektedir.  

 

BASF firması ise kullanılmış plastikler için iki kademeli eritme prosesi 

uygulanmaktadır. Birinci aşamada 300 oC’a kadar plastikler ısıtılmakta ve PVC 

plastiklerinden elde edilen klorürü hidrojen klorür olarak elde etmektedir. İkinci 

aşamada ise sıcaklık 400 – 500 oC’a kadar çıkmakta ve buhar faza geçen parçalanma 

ürünlerini petrole benzer ürünler olarak kullanmak üzere plastikleri 

bozundurmaktadırlar. 

 

Yurdumuzda da plastik atıkların oluşumu ve değerlendirilmesi konusunda son yıllarda 

bazı çalışmalar yapılmaktadır. Bunlar içinde İstanbul Ataköy ve Bursa atık geri kazanım 

prosesleri bulunmaktadır.  

 

2.3.1 Plastik atıkların kimyasal (üçüncül) geri kazanımında uygulanan prosesler 

 

Plastik atıkların kimyasal geri kazanımında uygulanan başlıca yöntemler; ısıl parçalama, 

hidroliz, metanoliz, glikoliz olarak sıralanabilir. Isıl parçalama işlemleri katalitik ve 
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katalitik olmayan olabildiği gibi, vakum altında ısıl parçalama, basınç altında ısıl 

parçalama, inert ortamda ısıl parçalama, indirgen (hidrojen) veya yükseltgen (oksijen) 

ortamda ısıl parçalama, gibi değişik şekillerde uygulanabilmektedir. Ayrıca bu 

yöntemler, çözücüsüz ortamda uygulanabildiği gibi çözücülü ortamda da 

uygulanabilmektedir.  

 

Çözücülü ortamda yapılan ısıl parçalanmalar, kullanılan çözücünün inert veya reaktif 

olması durumuna göre de sınıflandırılabilir. Örnek olarak hidrojen atmosferinde 

(basınçlı) değişik atık plastik/çözücü oranlarında ve katalizörlü veya katalizörsüz bir 

deneyi inceleyebiliriz. Böyle bir ortamda yapılan deneyde hem hidrojen (gaz) hemde 

çözücü (sıvı) ortam beraber bulunmaktadır. Çözücüsüz ortamda yapılacak ısıl 

parçalanma genelde “piroliz” olarak adlandırılır. Piroliz ortamı çalışma koşullarında 

inert, indirgen ve ya oksidatif ortam olabilmektedir. Bu çalışmalar katalitik olabildiği 

gibi, katalizör kullanmadan da yapılabilir.  

 

2.3.1.1 Piroliz 

 

Piroliz, büyük moleküllü polimerlerin, inert, vakum, indirgen veya yükseltgen 

ortamlarda katalizörlü veya katalizörsüz olarak, sıcaklık etkisi ile parçalanması işlemi 

olarak tanımlanır. Bu parçalanma sırasında polimeri meydana getiren zincirlerde 

kırılmalar olmakta ve değişik büyüklükte yeni moleküller oluşmaktadır. Oluşan bu 

moleküllerin çoğu radikal karakterli olduğu için kendi aralarında bir seri tepkimeler 

vererek gaz, sıvı ve katı ürünlere dönüşebilmektedir. Pirolizde ısıtma hızı ve piroliz 

ortamı bakımından alt gruplara ayrılmaktadır. Isıtma hızına göre yavaş piroliz (slow 

prrolysis) ve çabuk piroliz (flash pyrolysis); ortamına göre basınçlı veya vakumlu, inert, 

indirgen veya yükseltgen ortamlar olarak sınıflandırılır. 

 

 

Yavaş piroliz ile hızlı piroliz arasında uçucu ürün verimi bakımından çok fark vardır. 

Çabuk pirolizde uçucu ürün verimi büyük oranda artmaktadır. Düşük ısıtma hızı ve 

uzun kalma süresinden dolayı yavaş pirolizde oluşan birincil uçucu ürünler reaksiyon 
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ortamından ayrılmadan ikincil, üçüncül, ... parçalanma ürünleri vermekte ve bu şekilde 

katı dönüşümüne kadar gidilebilmektedir.  

 

Pirolizle parçalanan plastiğin yapısına bağlı olarak parçalanma neticesinde elde edilen 

ürün dağılımı (katı, sıvı,gaz) farklılıklar göstermektedir. Bundan dolayı herbir plastik 

ayrı ayrı bozundurularak dönüşüm parametrelerinin etkisi incelenmelidir. 

 

Pirolizde genellikle belli sıcaklıklara kadar sıvı ve gaz dönüşümleri artarken belli 

sıcaklıktan sonra sıvı veriminde azalma olmakta ve gaz ürünlere dönüşüm artmaktadır. 

Daha yüksek sıcaklıklarda ise gaz ve sıvı ürünlerin karbonize olmalarından dolayı katı 

miktarında artma görülür. Ayrıca elde edilen urun çeşitliliği üzerine atmosfer özelliği, 

katalizör, reaktör koşulları de çok önemlidir. Dolayısıyla elde edilmek istenilen 

fraksiyona göre piroliz turu ve sıcaklığının seçilmesi istenen sonuçlar verecektir. 

 

2.4 Hidrojenasyon 

 

Moleküler hidrojen ile bileşikler arasındaki kimyasal reaksiyon genellikle katalizör 

eşliğinde gerçekleşir. Hidrojenasyon, molekül yapısı içindeki iki atom arasındaki ikili 

veya üçlü bağa hidrojen katılmasıyla oluşmaktadır. Uygulanan şartların ağırlaştırılması 

diğer bir deyişle yüksek sıcaklık ve basınç ugulanmasiyla da parçalanmalı 

hidronizasyon (destructive Hidrojenasyon) oluşur. Bu işlemde hetero atomlar, örneğin: 

sülfür, H2S seklinde ayrılır ve bazı moleküllerde de parçalanmalar görülür. Koşulları 

biraz daha değiştirip yüksek molekül yapılarını parçalayarak hidrojen atmosferinde 

tamamen küçük moleküllere dönüştürme işlemi de hidrokraking olarak adlandırılır. Bu 

çalışmada esas amaç doymamış bileşenleri hidrojenle doyurmak diğer bir değişle 

hidrojenasyondur. Bununla beraber az da olsa yukarıdaki paragrafta bahsedilen etkenler 

de görülmektedir. Hidrojen ve azotun amonyak oluşturması ya da karbon monoksit ve 

hidrojenin metanol ve hidrokarbon oluşturması tepkimeleri seçilen katalizöre de bağlı 

olarak tipik birer hidrojenasyon örnekleridir.  

İki ve üçlü bağ içeren hemen hemen tüm organik bileşikler, katalizör eşliğinde 

hidrojenle reaksiyon verirler. Organik bileşiklerin hidrojenasyonu endüstride önem 

taşıyan tepkimelerdendir. Gıda endüstrisinden örnek verirsek; margarinler sıvı yağların 
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katalitik hidrojenasyonuyla elde edilmektedir, petrokimya endüstrisinde ise birçok 

ürünün eldesi hidrokarbonların destructive hidrojenasyonuyla elde edilir. 20. yy. da 

uzun süre sıvı yakıt elde etmek için kömürlere hidrojenle çeşitli proses uygulanmıştır. 

 

Hidrojenasyonun endüstriyel anlamda önemi 1897 yılında Fransız kimyacı Paul 

Sabatier’in nikelin katalizör olarak hidrojenasyonu kolaylaştırıcı etkilerini tespit ile 

artmıştır. Hidrojenasyon tepkimelerinde katalizör olarak genellikle metalik nikel, 

platinyum ve palladyum ile oksitleri kullanılır. Yüksek basınçlarda gerçekleştirilen 

hidrojenasyon tepkimelerinde ise çoğunlukla katalizör olarak bakır kromat ve raney 

nikel kullanılır. 

 

Parafinlerin (alkanların) elde edilme yollarından birisi de alkenlere hidrojen 

katılmasıdır. Bu tepkime ekzotermik (∆Ho ~ -30 kcal/mol)  bir tepkime olup 

katalizörsüz ortamda çok yavaş işleyen bir tepkimedir.  

 

 

Platin ve palladyumla yapılan hidrojenleme reaksiyonları diğer katalizörlü reaksiyonlara 

göre ılıman koşullarda meydana geldiği için, labaratuvar bazında yapılan çalışmalarda 

bu katalizörler kullanılır. Ancak Pd ve Pt pahalı katalizörler olduğundan endüstride daha 

çok Ni ve diğer hidrojenasyon katalizörleri kullanılır. Çok ince dağılmış nikele Raney 

nikel denir ve bir nikel alüminyum alaşımının NaOH de çözülmesiyle elde edilir. Raney 

nikelle yapılan hidrojenlemede H2 gazı basınç altındadır ve reaksiyon genelde ısıtılarak 

yapılır. Şekil 2.1 de görüldüğü gibi tepkime ekzotermik bir tepkimedir.   Tüzün (1996).   

 

Bazı hidrojenleme örnekler : 

 

CH3-CH=CH-CH3 + H2 (Pt veya Pd; 25
oC, 1 atm) CH3-CH-CH-CH3 

                     2-Buten                       n- Butan 
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CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH + H2 (Paney nikel; 5atm, 100o) CH3-(CH2)6-COOH 

         Oleik Asit                      Stearik asit 

                                      

                             

                                 

 

          Şekil 2.1 Hidrojenasyon tepkimesi enerji yol izi 

 

2.5 Doymuş Hidrokarbonlar, Alkanlar (Parafinler) 

 

Genel formülü CnH2n+2 olan alkanlar doğal olarak yer gazı ve petrolde bulunur. 

Arıtılmış petrol ürünlerinde (rafine edilmiş), düz zincirli (n-parafin), dallanmış (i-

parafin) olduğu gibi, genel formülleri CnH2n
 olan sikloalkanlar da bulunur.  

 

Oda sıcaklığında C1-C4 olanlar gaz, C5-C17 olanlar sıvı ve daha çok karbon sayılı olanlar 

katıdır. Suda çözünmezler, pentan, hekzan, heptan vb. gibi  organik çözücülerde 

çözünürler. Parafinlerin erime ve kaynama noktaları aynı karbon sayılı diğer organik 

bileşiklerinkinden daha yüksektir. Molekül büyüdükçe hem kaynama hem de erime 

noktaları yükselir.  
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Hidrokarbonların sıvı hallerinin özgül ağırlıkları 1 g/ml den küçüktür. Molekül 

büyüdükçe özgül ağırlık artar. Gaz olanlar sıvılaşınca özgül ağırlıkları 0,4-0,5 g/ml; sıvı 

olanlarınki 0,6-0,7 g/ml; katı olanlarınki ise ≈ 0,8 g/ml dolayındadır Tüzün (1996). 

 

Alkanlar, alkenler veya alkinlerden katalitik hidrojenasyonla elde edilebilir.  

 

2.5.1 Parafinlerin izomerleri ve endüstriyel değerleri  

 

n-parafin: Parafinik ham petrolden özel yöntemlerle elde edilen ürün, kendisine 

yüksek saflık özelliği kazandıran düz zincir yapıya sahiptir N-Parafin toksik olmayan 

yapısından dolayı insan ve çevre sağlığı standartlarına uygundur. Tabiatta biyolojik 

olarak kolay parçalanabilir olması özelliği ile de biyolojik çözünme sonrası herhangi bir 

zararı yoktur. Dolayısıyla direkt insanla temas eden örneğin: ilac, deterjan, kozmetik 

ürünleri vs. üretiminde hammde olarak kullanılması önem kazanmıştır.  

 

n-parafin'in başlıca özellikleri 

 

• Kokusuz olması 

• Uçuculuk özelliğinin çok düşük olması 

• Yüksek yanma noktası ve yüksek alevlenme noktası ile daha güvenli çalışma ortamı 

sağlaması 

• Non - toksik yapıya sahip olması  

 

Ürün bu özellikleri ile şu amaçlar için başarıyla kullanılmaktadır: 

� Alüminyum haddelemede baz yağı 

� İnsektisit formülasyonunda çözücü 

� Mobilya cilası formülasyonunda hammadde 

� Madeni yağ imalinde viskozite inceltici 

� Metal işlem sanayinde 

� Kimya sanayinde temizlik solventi olarak 

� Kozmetik ve tıp alanında  

� Temiz yakıt olarak (S, N içermeyen)                   
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İso-Parafinler : Yüksek saflıkta, dar bir kaynama aralığına sahip isoparafanik yapıdaki 

solventlerdir. Düşük kokuya sahip olma, çok iyi solvent (çözücü özelliği) özelliğine 

sahip olma , iyi oksidasyon stabilitesi, deri ve cilde uyumlu olup tahriş etmeme 

özelliklerine sahiptir. Ürünün akma noktasının – 60o C gibi düşük olması da çok düşük 

sıcaklıklarda özelliklerini korumasını sağlar. 

Isoparafinler bu özellikleri ile şu amaçlar için geniş bir kullanım alanına sahiptir: 

 

� Kozmetik preparatların hazırlanmasında, 

� Ayakkabı ve mobilya cilası üretiminde , 

� Temizlik ürünleri üretiminde, 

� İnsektisit çözücü üretiminde, 

� Boya sanayinde, 

� Matbaacılıkta.    

                                                  

2.6 Alkenler (Olefinler)   

             

Alkenler C=C çift bağı içeren organik bileşiklerdir. Alkenlerin fiziksel özellikleri 

alkanlarınkinden pek farklı değildir: kaynama noktaları ve erime noktaları molekül 

büyüdükçe büyür; suda çözünmezler organik çözücülerde çözünürler ve sıvı 

yoğunlukları küçük moleküllü alkenlerde 0.5 g/ml den başlarve en büyük olanlar 0.8 

g/ml e kadar çıkar. 

 

Alkenler katılma reaskiyonları verirler,  katalitik ortamda hidrojen katılmasıyla 

alkanlara dönüşebilirler 
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3 KAY?AK ARAŞTIRMASI 

 

Kullanılmış plastiklerin ısıl bozundurulup, hidrojenlenerek kimyasal madde ve 

hammaddelere geri dönüşümü amacıyla yapılan bu çalışmada, bizlere kaynak olması ve 

çalışma planında fikir vermesi için incelediğimiz literatürlerde araştırma grupları 

ağırlıklı olarak polimerlerin parçalanması ve elde edilen ürünlerin sınıflandrılıması, sıvı 

veriminin ve gaz veriminin değişim koşulları konularına değinilmiştir. Elde edilen 

piroliz ürünlerinden yakıt bazlı ürünlerin eldesi bir alternatif olarak sunulmuştur. 

 

İkinci bir araştırma grubunda ise istatistiksel verilere ağırlık vermiştir. İstatistiki 

alandaki çalışmalar, özellikle gelişmiş dünya ülkelerindeki atık plastiklerin ne oranda 

oluştuğu ve oluşan bu atıkların nasıl ve ne kadarının geri dönüşüm ile kazanıldığı 

alanlarında yoğunlaşmaktadır. 

 

 Son yıllara bakıldığında, piroliz ürünlerinin hangi teknik ve proseslerle ekonomik 

önemi yüksek kimyasallara dönüştürebileceği üzerine çalışmalar başlamıştır. Ancak bu 

konuda yapılan çalışmalar çok sınırlı olmakla birlikte bu tezde gerçekleştirilen piroliz 

ürünlerinin hidrojenasyonuyla ilgili bilgi alınabilecek çalışmaya rastlanılmamıştır.  

 

 Kimyasal proses endüstrilerinin en güzel meyvelerinden biri olan plastikler, insan 

yaşamında çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir. İngiltere’de yılda yaklaşık olarak 

29 milyon ton kentsel atık oluşmakta (kişi başına yaklaşık yarım ton) ve 1999’da 

ambalaj sanayinde kullanılan yaklaşık 4 milyon ton plastik malzemenin iki milyon tonu 

toprağa gömülmek suretiyle değerlendirilmiştir Ali at al (2002) 

 

Plastik atıkların en büyük kısmını poliolefinler oluşturmaktadır. Örneğin, Scott’ın 

yaptığı bir çalışmaya göre, Duales System Deutshland’ın (DSD) plastik atıklarının 

yaklaşık %60’a yakın bir kısmını oluşturduğu bildirilmektedir. Katı atık yönetimi dünya 

genelinde özellikle de Kuzey Amerika’da kritik bir seviyeye ulaşmış durumdadır. 

Sadece ABD’de 2000 yılında yaklaşık 172 milyon ton katı atık oluştuğu 

belirtilmektedir. Bu atıkların önemli bir kısmı toprağa gömülmek suretiyle 

giderilmektedir. Ağırlıkça toplam atıkların yaklaşık %11 gibi bir oranı oluşturan atık 
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polimerler, hacimce de atıkların yaklaşık %31’ini oluşturmaktadırlar. ABD’de yılda 

yaklaşık 30 milyon ton plastik üretilmekte, bunların üçte ikisinden fazlası tarım 

sektöründe kullanılmaktadır Scott (1999). 

 

 Avrupa Plastik Üreticileri Federasyonu (APME) tarafından 1998 yılında açıklanan bir 

raporda, plastiklerin büyük bir kısmının ambalaj sektöründe kullanıldığı vurgulanmakta 

ve bu oranın  yaklaşık %41 kadar olduğu belirtilmektedir. Diğer kullanım alanları içinde 

yapı ve inşaat sektörü %19, ev gereçleri %18, otomotiv endüstrisi %7, elektrik- 

elektronik %8 ziraat sektörü %3 ‘lük bir oranı oluşturmaktadır Mastral (2002) 

 

Avrupa kentsel katı atıklar içinde başlıca YYPE, AYPE, PP, PVC, PS ve PET olduğu 

vurgulanmaktadır. Bunun yanında bu katı atıklar içinde polietilenler, AYPE ve YYPE 

%40’ın üzerinde bir oran oluşturmaktadırlar.  

 

Kumar’ın (1999) makalesinde, ABD’de 1960 yılında 88 milyon ton katı atık oluşurken 

(kişi başına günde 2.68 lb *0.454kg) bu değer 1994’te 214 milyon tona (kişi başına 

günde 4.51 lb) ve 1996’da ise 210 milyon ton (kişi başına günde 4.33 lb) olarak 

gerçekleşmiştir. Bu atıkların yaklaşık %27’si geri dönüşüm ile değerlendirilirken, %55’i 

toprağa gömerek imha edilmiş ve %17’si de inşaat alanlarında değerlendirilmiştir. 

Ayrıca kentsel plastik atıklar içinde PET ve YYPE yaklaşık %80 gibi bir oran 

oluşturmaktadır. 

 

İstatistiki değerlendirmeleri takiben çalışma süresince incelenen bazı yayınlardaki temel 

plastikler ve bozundurma çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir. Bu raporlar 

incelendiğinde, çoğunlukla bozundurulan plastik atıkların Polietilen kaynaklı olduğu 

görülmektedir. Polietilen plastiklerin bu kadar fazla incelenmesinin amacı, kullanım 

alanlarının çok yaygın olması ve geri dönüşümlerinin yapılabilir olmasından 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu raporlardan, bozundurma (katalitik veya katalitik 

olmayan) proseslerinde elde edilen ürünlerin büyük bir kısmı hidrokarbon karışımı 

(alkan, alken, vs.) olduğu görülmektedir. Yüksek sıcaklık, katalizör kullanımı vb. bazı 

özel reaksiyon koşullarında plastiğin de karakterine bağlı olarak aromatik bileşenlerin 



 27 

de oluştuğu bildirilmektedir. Isıl parçalanma yapılan çalışmalarda kullanılan 

katalizörlerin özellikle asit karakterli zeolitler olduğu görülmektedir. 

 

Plastik atıkların geri kazanımı konusunda kimyasal geri kazanımın daha etkin ve verimli 

çalışılabilmesi için toplanan plastik karışımların birbirinden ayrıştırılması konusunda da 

çalışmalar yapılmaktadır. 

 

Ayrılmanın kolay olabilmesi için her plastik ayrı kodlarla etiketlenmektedir. Geri 

kazanım aşamazında da bu etiketlerden faydalanılarak atık plastikler 

sınıflandırılmaktadır.  

 

Karaduman vd. (1997), yoğunluk farkından yararlanarak karışık halde bulunan 

plastikleri biribirinden ayırmaya çalışmışlardır. Bu çalışmada AYPE, YYPE, PS-köpük, 

PS-yoğun, PET ve PVC’den oluşan altı değişik yoğunluktaki plastikleri biribirinden 

yoğunluk farkından faydalanarak ayırmayı başarmışlardır. Çalışmada ayırma ortamı 

olarak hafif ortam için (d<1,0 g/cm3) alkol-su karışımı, yoğun ortam (d>1,0g/cm3), 

olarak da ZnCI2- karışımı kullanılarak oluşturulmuştur. Sonuç olarak hafif ortamda 

AYPE, YYPE ve PP karışımı, yoğun ortamda ise PS, PVC ve PET karışımı çöktürme- 

yüzdürme prensibi ile birbirlerinden tamamen ayrılmışlardı. 

 

Ishihara at al. (1990), polietilen plastikleri kesikli ve sürekli çalışan reaktör 

sistemlerinde ısıl ve katalitik ortamda bozundurulmasını çalışmışlardır. Çalışmada 

Piroliz için 370 mm uzunluğunda ve 27 mm çapında silindirik sürekli reaktör 

kullanılmıştır. Bu çalışmada polietilenin bozundurulmasında elde edilen ürünlere 

oligomer zincirlerinin uzunluğunun etkisi direkt olarak bulunamamış, fakat sıvı 

fraksiyonun ağırlıkça ortalama molekül ağırlığının (Mw) 200-400 arasında olduğu 

belirtilmiştir. 430 oC sıcaklıkta katalizör (%13 Al2O3)  varlığında gaz dönüşümü 

yaklaşık %72, iken bu oranın katalizör kullanılmadığı durumda %7 civarında 

gerçekleştiği belirtilmiştir. Polietilenin katalitik bozundurulmasının aşağıdaki yol izini 

takip ettiği ileri sürülmüştür.  
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Polimer           Isıl parçalanma oligomerleri           Katalitik bozundurma ile 

düşük molekül ağırlıklı bileşenlerin (sıvı ürünler) ve Gaz ürünler  

 

Ding at al. (1997), YYPE ve karışık plastik atıkların ısıl ve katalitik bozunmasını farklı 

reaktör tiplerinde çalışmışlardır. Deneyler, 27 cm3’lük borusal bir reaktörde ve 150 

cm3’lük otoklav reaktörde 400-435 oC sıcaklık aralığında 60 dk’lık reaksiyon süresince 

azot ve hidrojen gazı atmosferinde yapılmıştır. Katalitik çalışmalarda TiCI3 ve HZSM-5 

zeolit katalizörler kullanılmıştır. Her iki plastik türü için de 435 oC sıcaklık ve 150 

cm3’lük otoklavdaki TiCI3 katalizörü varlığında bozunması sonucunda yağ veriminin 

YYPE için %88.7, karışık plastik örnekler için %86.6 olduğu kaydedilmiştir. Aynı 

çalışmada azot gazı atmosferinde yapılan deneylerin (ısıl) hidrojen atmosferine göre 

yapılan deneylerden daha iyi ürünler elde edildiği belirtilmiştir. TiCI3 katalizörlüğünde 

YYPE’nin bozunması ürünlerinde en yüksek yağ verimi %88.7 , HZSM-5 zeolit 

katalizörlüğünde yapılan deneylerde ise yağ verimi %77.8 olarak elde edilmiştir. TiCI3 

katalizörlüğünde yapılan deneylerden elde edilen yağ fraksiyonunda %84 oranında n-

parafinler, HZSM-5 katalizörlüğünde yapılan çalışmalarda ise elde edilen yağ 

fraksiyonunun yaklaşık %34’ünü aromatik ürünlerden oluştuğu ve bunlarında yaklaşık 

%22’sinin naftalin ve naftalin türevli bileşenler olduğu belirtilmiştir. 

 

Williams’lar (1998), AYPE’nin bozundurularak petrokimyasal ürünlere dönüşümünü 

akışkan yatak bir reaktörde araştırmışlardır. Çalışmada, sıcaklık 500-700 oC aralığında 

değiştirilerek ürün dönüşümüne ve dağılımına etkisi incelenmiştir. Gaz ürünün temel 

bileşenlerinin H2, CH4, etan, C2H4, C3H8, C3H6, C4H10 ve C4H8 olduğu 

belirtilmiştir. Sıcaklık artışı ile gaz ürün dönüşümünün hızlı bir şekilde arttığı ifade 

edilmiştir. AYPE’nin pirolizi ile elde edilen yağ ve vaks fraksiyonlarının analizi 

neticesinde bu fraksiyonların temel bileşenlerinin alifatik yapılı alkan, alken ve 

alkadienler olduğu, ayrıca sıcaklık artışı ile bu ürünlerin konsantrasyonunda düşüş 

olduğu bildirilmiştir. Yağ fraksiyonunda aromatik bileşenlerin sıcaklığın 700 oC 

üzerinde olduğu koşullarda tek halkalı aromatik bileşenlerin derişiminin önemli bir 

şekilde arttığı ve polisiklik aromatik hidrokarbonların belirlendiği bildirilmiştir 
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Pinto at al. (1999), atık plastiklerin dünya genelinde tehlikeli miktarda birikiminin çevre 

üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu belirtmişlerdir. Yaptıkları çalışmada, plastik 

atıkların pirolizi ile değişik yapıdaki hidrokarbonların üretimi ile bu atıkların 

petrokimya endüstrisinde kullanılmasının ekonomik olarak geri kazanımlarının önemli 

olduğunu vurgulamışlardır. Bu plastik atıkların bozundurulmasında elde edilen 

ürünlerin, atıkların bileşimine bağlı olarak değişim gösterdiğini belirtmişlerdir. 

Polietilen varlığında bozunma ürünlerinde alkan yapısının fazla olması yanında 

polistirenin bozundurulmasında daha çok yüksek aromatiklerin ve polipropilenin 

bozundurulmasında ise alkenlerin daha çok oluştuğunu ileri sürmüşlerdir. Bunun 

yanında polistiren ve polipropilenin bozundurulmasında elde edilen sıvı ürünlerin oktan 

sayısının yüksek olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Pinto at al. (1999), yaptıkları diğer bir çalışmada ise atık plastiklerin ortalama 3.5 MPa 

basınç, 430 oC sıcaklık ve 20 dk reaksiyon süresinde otoklavda pirolizi ve elde edilen 

ürünler üzerinde katalizör etkisini araştırmışlardır. Çalışmada katalizörün ürün 

seçimliliğinde önemli etkilerinin olduğu ifade edilmiştir. Deneylerde katalizör 

kullanılması ile toplam dönüşüm oranının %90’dan yüksek olduğu ve sıvı ürün 

veriminin gaz üründen daha yüksek olduğu ileri sürülmüştür. Bu çalışmada ZnCI2 ve 

NH4Y katalizör olarak kullanılması ile sıvı ürün verimi %90’ın altına düşmüş gaz ürün 

verimi ise artış göstermiştir. Elde edilen sıvı ürünlerin destilasyonunda, destillenen sıvı 

ürünlerin kaynama sıcaklıklarının 270 oC’nin altında olduğu ve kalan bakiyenin 

kaynama sıcaklığının 270 oC’den daha yüksek olduğu belirtilmiştir. 

 

Kiran vd. (2000), plastiklerin termal davranışlarının tespit edilmesi konulu çalışmada 

polietilen (PE) ve polistiren (PS) kullanılmıştır. Plastiklerin termal davranışlarının 

görmek için için Grey-King piroliz cihazı ve Termogravimetrik (TGA) analiz cihazı 

kullanılmışdır. Deneyde 5g örnek alnırak 5 oC/dk’lık ısıtma programıyla piroliz 

gerçekleştirilmiştir. Gaz, sıvı ve wax olarak 3 grup ürün elde edilmiştir. Ürünler gaz 

kromotografi-kütle spektrometresi, GC/MS ve NMR’ da analizlenmiştir. 
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PE için kütle kaybının başladığı sıcaklık 398o C yarılanma sıcaklığı 449o C, maksimum 

bozunma hızının görüldüğü sıcaklık 465o C ve PE kütlesinin sıfır olduğu sıcaklık ise 

475o C  olarak belirlenmiştir. 

 

Walendziewski and Steininger (2001), polietilen ve polistiren atık örneklerinin ısıl ve 

katalitik krakingini hidrojen atmosferinde bir otoklavda çalışmışlardır. Elde edilen 

ürünler analizlenerek yapılarının doymamış hidrokarbonlar ve dizel yakıtı kaynama 

noktası aralığında olduğu ve ayrıca elde edilen ürünlerin Pt katalizörlüğünde gazolin 

ortamında hidrojenasyona tabi tutuldukları bildirilmiştir. Atık poliolefinlerin ısıl 

krakingi için optimum sıcaklığın 410-430 oC aralığında olduğu ve katalitik prosesin 

daha düşük sıcaklıklarda (390 oC), reaksiyon süresinin ise 1.5 saat olduğu belirtilmiştir. 

Gaz ürünlerin %90’ından fazlası ve sıvı ürünlerin kaynama sıcaklıklarının 360 oC’den 

düşük olduğu, ayrıca proses parametreleri arasındaki ilişki, besleme bileşimi ve ürün 

veriminin yakıt fraksiyonu gibi olduğu bulunmuştur. Bulunan sonuçların temeli, motor 

yakıtı üretimi için plastik atık prosesinin sürekli oluşudur. 

 

Van Grieken at al. (2001), poliolefinlerin ısıl ve katalitik parçalanmasını ortam 

koşullarında araştırmışlardır. Çalışmada, hem AYPE ve hem de YYPE kullanılarak katı 

kıvamında vaks ürünlerin özelliklerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Katalitik çalışmada 

n-ZSM-5 ve HY zeolit katalizörleri, amorf alümina silika materyal (MCM-141), aktif 

karbon,  ve impregne edilmemiş Pd kullanılmıştır. AYPE’nin bozundurulmasında en iyi 

sonuçların MCM-141 katalizörün kullanılması sırasında elde edildiği ve bu koşullarda 

sıvı ürünlerin temelde vaks yapısında olduğu ifade edilmiştir. BET analizi ile yüksek 

yüzey alanına sahip olduğu görülen üniforma mezogözenekli ve orta asidik kuvvetli 

olan bu katalizörler, kraking çalışmasında rastgele kırılma mekanizmaları ve hidrojen 

aktarım reaksiyonları ile olefinik yapılı katı ürünlerin veriminin düşüşüne neden 

olmuştur. Diğer taraftan, YYPE’den elde edilen ürünlerin AYPE’ye göre daha yüksek 

homojeniteye sahip olduğu ve vaks ürünlerin daha iyi kalitede olduğu ileri sürülmüştür. 

 

Alagöz vd. (2002), AYPE plastik atıkların vakum altında ısıl bozundurulmasının 

optimum koşulların belirlenmesini araştırmışlardır. Çalışmada deneysel tasarım yöntemi 

uygulanarak regresyon modeli elde edilmiş ve optimum koşullar belirlenmeye 
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çalışılmıştır. Bu yöntemle reaksiyon koşullarını ve deneysel sonuçları en iyi temsil eden 

polinomiyal denklemler elde edilmiştir. Elde edilen bu denklemlerin kullanılması ile 

maksimum sıvı ürün verimi, iyot sayısı ve C10-C20 verimi elde etmek için optimum 

koşullar bulunmuştur. Bu optimum koşullar, 450 oC sıcaklık, 300 mmHg vakum ve 1 

saat reaksiyon süresi olarak belirlenmiştir. Bu optimum koşullarda teorik olarak 

maksimum sıvı verimi %96, C10-C20 verimi %77 ve iyot sayısı 80 olarak bulunmuştur. 

Optimum koşullarda yapılan deneylerden elde edilen değerlerin teorik olarak elde edilen 

değerlerle uyumlu olduğu görülmüştür  

 

Bagri at al. (2002), AYPE’nin pirolizini zeolit katalizör kullanarak, piroliz ürünlerinin 

verimini araştırmışlardır. Çalışmada hidrokarbon gazlarının ve sıvı veriminin katalitik 

ortamda sıcaklıkla değişimini incelemişlerdir. Çalışmada iki kısımdan oluşan sabit 

yataklı bir reaktör dairesel bir fırına yerleştirilerek piroliz yapılmıştır. Birinci reaktörden 

çıkan pirolitik ürünler reaktörün ikinci kısmına alınarak burada Y-Zeolit ve ZSM-5 

katalizörü ile temas ettirilmektedir. PE 500 oC’de pirolizle bozundurulduktan sonra 

katalizör yatağı 400, 450 ,500 550 ve 600 oC sıcaklıklarında tutulmuştur. Elde edilen 

ürünlerin temel yapısının alifatik bileşenle, alkadienler, alkanlar ve alkenler ‘den oluşan 

hidrokarbon karışımı olduğu belirlenmiştir. Katalizör kullanılmadan önce aromatik 

hidrokarbon oranı çok az olduğu halde katalizör kullanıldığı zaman aromatik bileşimli 

ürünlerin oluştuğu ve sıcaklık artışı ile bu oranın artış gösterdiği belirtilmişti. Aromatik 

ürünlerdeki tek halkalı temel bileşenlerin, toluen, etilbenzen, ve ksilenler olduğu, iki ve 

üç halkalı bileşenlerin ise temelde naftalin, fenantren ve bunların metil türevlerinin 

olduğu görülmüştür. Y-Zeolit katalizör kullanıldığında elde edilen yağ fraksiyonundaki 

aromatik hidrokarbonların ZSM-5 katalizörü kullanıldığında elde edilen değelerle 

karşılaştırıldığında ZSM-5 katalizörlü ortamda çok daha az oluştuğu görülmüştür. 

 

Mastral at al. (2002), akışkan yatak bir reaktörde yüksek yoğunluk polietilen 

(YYPE)’nin pirolizini çalışarak sıcaklık ve kalma süresinin ürün dağılımı ve gaz ürün 

bileşimine etkisini araştırmışlardır. Deneyler, 650, 685, 730, 780 ve 850 oC 

sıcaklıklarında 0,64 – 2,6 saniye arasındaki kalma sürelerinde gerçekleştirmişlerdir. 

Yapılan toplam yirmi adımlık çalışmada YYPE azot gazı ile birlikte akışkan yatağa 

beslenmiş ve azot gazı akışkanlaştırıcı ve taşıyıcı gaz olarak kullanılmıştır. Deney 
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sonuçları, bu koşulların gaz ürün dağılımına, yağ ve vaks verimi üzerinde etkili 

olduğunu göstermiştir. 640 oC sıcaklığında elde edilen temel ürünlerin krem renginde 

vaks yapılı olduğu belirtilmiştir. Bu ürün oranı, 0.8 saniyede %79,7, 1.5 saniyede ise 

%68.5’e düşmüştür. Aynı koşullarda gaz verimi 1 saniyede %11.4 oranında iken 1.5 

saniyede %31.5’e yükselmiştir. Elde edilen vaks yapısının temelde C30 ve daha yüksek 

karbon sayılı hidrokarbonlardan oluştuğu ileri sürülmüştür. Yüksek sıcaklıklarda ürün 

dağılımının hızlı bir değişim gösterdiği gözlenmiştir. En yüksek gaz ürün verimi 780 
oC’ da ve 1.34 saniyede %86.4 gerçekleşirken aynı koşullarda yağ fraksiyonun verimi 

%9.6 oranında gerçekleşmiştir. Gaz üründeki temel bileşenlerin metan, etilen ve 

propilen olduğu, yağlı fraksiyonun ise temelde yüksek aromatik bileşenlerinde (benzen, 

naftalin, vs.) oluştuğu belirtilmiştir. H2, CH4, N2 ve C2Hx-C5Hx gazları dolgulu bir kolon 

ve moleküler elek kullanılarak gaz kromatografi ile analizlenmiştir. 

 

Walendziewski (2002), iki aşamalı deney sisteminde atık polimerleri krakingle 

bozundurmuştur. Deneylerin ilk aşamasında polimer atmosferik basınçta 350-420 oC 

sıcaklık aralığında 0,5 l hacimli cam bir reaktör kullanılarak bozundurulmuştur. İkinci 

aşamada ise 3-5 Mpa basınç altında (H2 atmosferi) 380–440 oC sıcaklık aralığında 

otoklavda bozundurma yapılmıştır. Krakingde reaksiyon sıcaklığı, kraking 

katalizörlerinin yapısı, bileşimi ve miktarı ile polimerin besleme hızının elde edilen gaz 

ve sıvı ürünlerin karşılaştırılması yapılmıştır. Elde edilen sıvı ürünlerin temelde seçilen 

kraking parametrelerin paralel olarak gaz bileşimi üzerine etkisinin olduğu vurgulanmış 

ayrıca gazolin ve dizel yapısına benzeyen ürünlerin oluştuğu belirtilmiştir. 
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4. MATERYAL ve YÖ?TEM 

 

Bu yüksek lisans çalışmasında, AYPE`nin pirolizi sonucu elde edilen ve 40 oC’de 

tamamen sıvılaşan ürünlerin hidrojenasyonu sonucu doymuş ürünlerin elde edilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

İncelenen kaynaklardan anlaşıldığı üzere, daha önceki çalışmalarda genelde PE’nin ısıl 

ve katalitik parçalanmasıyla elde edilen ürün dağılımı üzerine sıcaklığın, reaksiyon 

süresinin, basıncın, katalizörün, inert ve hidrojen atmoferinin etkileri araştırılmıştır. Son 

yıllarda elde edilen piroliz ürünlerinin hangi teknik ve proseslerle ekonomik önemi 

yüksek kimyasallara dönüştülebileceği üzerine çalışmalar başlamıştır. Ancak bu konuda 

yapılan çalışmalar çok sınırlı olmakla birlikte bu tezde gerçekleştirilen piroliz 

ürünlerinin hidrojenasyonuyla ilgili bilgi alınabilecek çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu 

durum yüksek lisans çalışmasının önemini ortaya koymaktadır. 

 

Çalışma süresince üç ayrı reaktör sistemi kullanılmıştır. Kullanılan ilk sistem AYPE’nin 

sürekli ısıl pirolizinin gerçekleştirildiği piroliz sistemi; ikinci sistem ise piroliz sıvı 

ürünlerinin atmosferik basınçta sürekli hidrojenlemesinin yapıldığı hidrojenasyon 

sistemidir, üçüncü sistem ise basınçlı hidrojenasyonun yapıldığı otoklavdır.   

 

4.1 Materyal 

 

4.1.1  Deneyde kullanılan AYPE ve piroliz ürünleri 

 

Hidrojenasyon beslemesi olarak kullanılan hidrokarbon karışımı elde etmek için, 

Petkim’den alınan granül halindeki saf AYPE kullanılmıştır. AYPE sürekli piroliz 

sisteminde 450 oC sıcaklık ve 300 mmHg vakum basıncında ısıl parçalanmaya 

uğratılarak temel bileşimi; alkan, alken ve alkadienler olan vaks, sıvı ve gaz 

hidrokarbon karışımı ürünler elde edilmiştir. Elde edilen vaks ve sıvı ürünler homojen 

biçimde karıştırılarak hidrojenasyon sisteminde hidrojenlenmek üzere hidrokarbon 

besleme karışımı (HK) oluşturulmuştur.    
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Hidrokarbon karışımı gaz kromotografisi kütle spektrometresi (GC/MS) kullanılarak 

analizlenmiştir. Ayrıca karışıma atmosferik ve vakum damıtması uygulanarak, 8 ayrı 

gruba fraksiyonlanmıştır. Hanus metodu kullanılarak karışımın iyot sayısı 95 

bulunmuştur. Yoğunluğu 0.75 g/ml olarak ölçülen karışım 40 oC’de tamamen erimekte 

ve sıvı hale geçmektedir.  

   

 

                                       

  Şekil 4.1. Saf AYPE granülleri                      Şekil 4.2. Piroliz sıvı ürünü 

 

 

  

       Şekil 4.3 Piroliz sıvı ürünlerinin GC/MS kromotogramı 
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Çizelge 4.1 Piroliz sıvı ürünlerinin sınıflandırılması 

 

Kalma 

Süresi, 

dk 

Toplam Pik 

Alanı 

İçindeki  %  

Molekül Adı  Molekül 

Formulü  

Molekül Cinsi 

2.77 1.68 Pentane, 2-methyl- C6H14 Parafin 

2.90 1.36 Pentane, 3-methyl- C6H14 Parafin 

2.98 27.18 Hexane C6H14 Parafin 

4.41 1.01 Heptane  C7H16 Parafin 

17.63 0.90 1-Undecene C11H22 Olefin 

20.67 0.90 1-Dodecene C12H24 Olefin 

23.48 0.98 1-Tridecene C13H26 Olefin 

26.13 1.14 1-Tetradecene C14H28 Olefin 

28.62 2.26 1-Pentadecene C15H30 Olefin 

30.96 1.15 1-Hexadecene  C16H32 Olefin 

31.10 0.93 Hexadecane C16H34 Parafin 

33.17 0.97 3-Heptadecene, C17H34 Olefin 

33.30 0.89 Heptadecane C17H36 Parafin 

35.29 1.09 1-Octadecene C18H36 Olefin 

35.39 1.20 Octadecane C18H38 Parafin 

37.28 0.98 1-?onadecene C19H38 Olefin 

37.40 1.33 ?onadecane C19H40 Parafin 

39.19 1.00 1-Eicosene C20H40 Olefin 

39.31 1.72 Eicosane C20H42 Parafin 

41.01 0.98 1-Pentacosanol C25H52O Alkol 

41.14 3.03 Heneicosane C21H44 Parafin 

42.76 0.91 1-Docosanol, 

formate 

C23H46O2 Diol 

42.88 4.53 Docosane C22H46 Parafin 

44.54 5.16 Tricosane C23H48 Parafin 

46.15 5.91 Tetracosane C24H50 Parafin 

46.99 1.05 Tetracosane C24H50 Parafin 

47.21 0.86 Pentacosane C25H52 Parafin 

47.69 5.25 Pentacosane C25H52 Parafin 
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4.1.2 Hidrojenasyon için kullanılan katalizörler 

 

 Harshaw HT-500E1/8”  ?i-Mo Katalizör 

 

Bir Ni-Mo katalizör olan HT-500E1/8”(3.175mm)  optimum seviyelerde metal oksitler 

içerir ve yüksek etkili denitrojenasyon, poliaromatik ve polialifatik doyurma, seçici 

hidrojenasyon ve desülfürisazyon için üretilmiştir. 

 

Fiziksel dayanımı çok yüksek olan, geniş kullanımlı bir destek maddesi içeren HT-500E 

standart buhar hava tekniğiyle inert gaz gerektirmeden kolayca rejenere edilerek 

defalarca kullanılabilecek ticari bir katalizördür.    

 

Özellikleri: 

 

MoO3 içeriği  : 14.9 – 15.9 (% ağırlık) 

NiO içeriği    : 3.2 – 3.8     (% ağırlık) 

Gözenek hacmi : 0.45 – 0.55 cm3/g 

Yüzey alanı  : 210 – 240 m2/g 

Yoğunluk  :  0.69 – 0.75 g/cm3 

 

 Harshaw Resan-22 (?i-5222Fi) ?ikel Katalizör 

 

Rasen-22 yağ asitlerinin hidrojenasyonunda kullanılan ekonomik ve yüksek 

performasyonlu bir katalizördür. Yaklaşık % 20 oranında Ni içeren katalizör çok aktiftir 

ve uzun süre aktivitesini yitirmemektedir. 

 

Paladyum Katalizör 

 

Bu hidrojenasyon katalizörü %0.3 oranında Pd içermektedir. Alkenlerin hidrojenlenerek 

doyurulmasında ve margarin elde edilmesinde kullanılan ticari bir katalizördür, 

hidrojenasyon deneylerinde toz halinde kullanılmıştır. Genellikler kesikli proseslerde 

kullanıma uygundur.  
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4.1.3 Deney sistemi 

 

Çalışmalarda vakum pirolizi, atmosferik basınçta sürekli hidrojenasyon ve yüksek 

basınçlı hidrojenasyon sistemleri şeklinde üç ayrı sistem kullanılmıştır. 

 

4.1.3.1 Vakum piroliz sistemi 

 

AYPE’nin ısıl parçalanması Şekil 4.4.’de görülen piroliz sistemiyle 

yapılmaktadır.

 

Şekil 4.4 Piroliz deney sistemi şematik görünümü 

 

 Sistemi oluşturan bileşenler : AYPE beslemesinin konduğu besleme bölümü (1), 

beslemenin sıvılaşmasını sağlayan ön ısıtıcı (2), reaktörü ısıtan borusal fırın (3), 

paslanmaz çelik borusal piroliz reaktörü (4), ön ısıtıcının ve reaktörün sıcaklığını 

kontrol eden PID kontrol ediciler (5;6), ürünlerin reaksiyonu terk ettiği ürün çıkışı ve 

soğutma hattı (8), vaks ve sıvı ürün toplama cam balonları (9;10), ısı değiştirici (11), 

gaz ürünlerle sürüklenen sıvıları tutmak için su kolonu (12), Sistem basıncının 

ölçüldüğü civalı manometre (13), vakum basıncının ayarlandığı havalanma vanası (14) 

ve sisteme vakum uygulayan vakum pompası (15)   
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4.1.3.2 Sürekli hidrojenasyon sistemi 

 

Isıl parçalanmayla oluşan sıvı ve vaks ürünler homojen bir biçimde karıştırıldıktan 

sonra şekil 4.5 de verilen hidrojenasyon sisteminde hidrojenlenmeye tabi tutulmaktadır.  

 

 

 

 

     Şekil 4.5 Hidrojenasyon deney sistemi şematik görünümü 

        

Besleme (2) bir su banyosunda (1) 50 oC ısıtılarak sıvılaştırılır. Sıvı besleme devri 

ayarlanabilen pompa (3) yardımıyla reaktöre (7) alt kısımdan pompalanır. Aynı anda 

hidrojen tüpünden (4) gelen H2 gazı rotometreden (5) debisi ayarlanarak yine alttan 

reaktöre beslenir. Reaktör, borusal bir fırın kullanılarak (6) PID kontrol edici (9) 

vasıtasıyla ısıtılan 45 ml boşluk hacmine sahip paslanmaz çelik bir silindirdir. Sıcaklık 

reaktör merkezinde ve fırında bulunan iki ayrı ısıl çift kullanılarak (8) , sistem basıncı 

ise reaktör çıkışına yerleştirilen manometreyle (10) ölçülmektedir. Reaktörü terk eden 

hidrojenasyon ürünleri ısı değiştiriciden (12) geçirilerek sıvılaştırılmakta, burada 

sıvılaşamayan gaz ise su kolonundan geçirilerek atmosfere salınmaktadır. 
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     Şekil 4.6 Hidrojenasyon deney sistemi gerçek görünümü 

 

4.1.3.3 Basınçlı hirojenasyon sistemi  

 

Basınçlı hidrojenasyon deneylerinin yapıldığı otoklav deney sistemi ise Şekil 4.7.’ de 

verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi otoklav sistemini; reaktör (otoklav), fırın, 

sıcaklık kontrolü, giriş çıkış vanaları ve çıkış vanası hattında numune alma kısımları 

oluşturmaktadır. Deneylerde kullanılan 1 lt lik otoklavın(Autoclave Engineers) şematik 

görüntüsü Şekil 4.8. de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Şekil 4.7 Otoklav deney sistemi 
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Şekil 4.8 Otoklav deney sisteminin detaylı görüntüsü 

 

Şekil 4.8’ de görülmekte olan reaktör (otoklav), 1 lt hacminde paslanmaz çelikten 

yapılmış olup, 350 atm basınca ve maksimum 500°C sıcaklığa dayanabilmektedir. 

Reaktör kapağında giriş-çıkış hatları üstünde iki iğne vana, ısıl çift yuvası ve basınç 

göstergesi bulunmaktadır. Giriş-çıkış vanaları sırasıyla dışarıdan gaz besleme ve ürün 

alma işlemlerinde kullanılmaktadır. Isıtıcıları 10 kw lık  ve hareketli bir şasi üzerine 

yerleştirilmiş fırın ile reaktör (otoklav) istenilen sıcaklığa ± 1 sapma ile getirilmektedir. 

Fırında rezistans olarak süper A-1 kantal teli ve izolasyon olarak da kaolen yünü 

kullanılmıştır. Aynı şasi üzerinde sıcaklık göstergeleri ve PID kontrol sistemi 

bulunmaktadır. Sıcaklık ölçümlerinde ve kontrolünde Ni-CrNi ısıl çiftlerinden ve 

kontrol göstergesinden yararlanılmıştır.  
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4.2 Yöntem 

 

4.2.1 Katalizörlerin sisteme yüklenmesi ve aktivasyonu 

 

Hidrojenasyon tepkimeleri sabit yataklı sürekli reaktörde, atmosferik basınçta önce 

sadece silindirik seramik dolgu maddesi kullanılarak termal, daha sonra ise HT-

500E1/8” Ni-Mo, katalizörü kullanılarak katalitik olarak yapılmıştır. Katalizör yaklaşık 

20 cm boyundaki reaktörün sekil 4.9. da görülen izotermal olarak tespit edilen 6. ve 14. 

cm’leri arasına 8 cm uzunluğunda (12 g) yerleştirilmiş, reaktörün geride kalan alt ve üst 

kısımlarına da silindirik dolgu maddesi doldurulmuştur (toplam boşluk hacmi 21 ml). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekil 4.9 Borusal reaktörde sıcaklık dağılımı 

 

Yukarıda anlatıldığı şekilde hazırlanan reaktör, katalizörlerin aktivasyonu için 

hidrojenasyondan 2 saat önce yarım saat 300 oC, yarım saat 350 oC ve bir saat 400 oC 

hidrojen atmosferinde ısıl işleme tabi tutulmuştur.  

 

Otoklavda ise HT-500E1/8”  Ni-Mo,   Ni-5222F nikel ve Pd katalizörleri kullanılarak 

basınçlı hidrojenasyon deneyleri yapılmıştır. Deneylerde 12g katalizör/100 g HK 
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oranında katalizör kullanılmıştır. Deneye başlanmadan önce katalizörler 250o C de 1 

saat süreyle 10 bar basınçlı hidrojen atmosferinde aktive edilmiştir.  

    

4.2.2 Piroliz deneyi   

 

 Kütlesi belirlenmiş plastik, besleme deposuna doldurulur.  Önce 250 oC sıcaklıkta ön 

ısıtmaya tabi tutulan AYPE sıvılaştırılır, sıvılaşan besleme bir vana yardımıyla kalma 

süresi 1s olacak şekilde ayarlanarak paslanmaz çelik reaktöre beslenmektedir. 

Reaktörde 450 oC sıcaklık ve 300 mmHg vakum basıncında reaksiyon 

gerçekleşmektedir. Pirolize uğrayan besleme ürün çıkış hattından, su banyosu içindeki 

vaks ürün toplama kabına, burada yoğunlaşamayan düşük kaynama noktalı sıvı ürün, 

tuz-buz banyosu içinde bulunan sıvı ürün toplama kabına alınmaktadır, sıvılaşamayan 

gaz ürün ise önce su kolonundan geçirilerek vakum pompasıyla atmosfere 

gönderilmektedir. 

 

4.2.3 Hidrojenasyon deneyi 

 

Piroliz sisteminden alınan sıvı ve vaks ürünler homojen bir biçimde karıştırıldıktan 

sonra hidrojenasyon beslemesi haline getirilir.  

 

Sürekli hidrojenasyon sisteminde besleme bir su banyosunda 50 oC ısıtılarak 

akışkanlaştırılır. Sıvı besleme devri ayarlanabilen pompa yardımıyla reaktöre alt 

kısımdan pompalanır. Aynı anda hidrojen tüpünden gelen H2 gazı rotometreden debisi 

ayarlanarak yine alttan reaktöre beslenir.   

 

 

Reaktörü terk eden hidrojenasyon ürünleri ısı değiştiriciden geçirilerek sıvılaştırılmakta, 

burada sıvılaşamayan gaz ise su kolonundan geçirilerek atmosfere salınmaktadır. 

 

Basınçlı hidrojenasyonda ise 100g HK ve 12g katalizör otoklava yüklendikten sonra 

otoklav kaçak yapmayacak şekilde kapatılır. Katalizör aktivasyon işlemini müteakiben 

sisteme H2 gönderilerek çalışma basıncının bir miktar altına basınç ayarlanır. Çalışma 
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sıcaklığına ulaşıldığında basınç istenen değere ayarlanır, manyetik karıştırıcı çalıştırılır 

ve deney başlatılır.  

 

İstenen reaksiyon süresi sonunda ısıtma ve karıştırma kapatılır, reaktör çıkış hattı 

açılarak ürün ısı değiştiriciden geçirilerek soğutulur ve numune kaplarına alınır.     

 

Sürekli hidrojenasyon sisteminde katalizörsüz reaksiyonda 300 – 550 oC arasında 

1ml/dk HK besleme hızında ve 35 ml/dk H2 debisinde 25’şer derece farklarla 11 deney 

yapılıştır. Sıcaklığın hidrojenasyona ve sıvı verimine etkisi incelendikten sonra uygun 

görülen sıcaklıkta 1 ml/dk ve 1.45 ml/dk HK besleme hızında 35, 70 ve 100 ml/dk H2 

debilerinde 6 deney daha yapılmıştır. 

 

Aynı şekilde, Ni – Mo katalizörü kullanılarak 250 – 450 oC arasında 1ml/dk HK 

besleme hızında ve 35 ml/dk H2 debisinde 25’şer derce farklarla 9 deney yapılıştır. 

Sıcaklık etkisi incelendikten sonra uygun görülen sıcaklıkta 1 ml/dk ve 1.45 ml/dk HK 

besleme hızında 35, 70 ve 100 ml/dk H2 debilerinde 6 deney daha yapılmıştır.  

 

Daha sonra Ni-Mo, Ni ve Pd katalizörleri kullanılarak otoklavda 250oC Sıcaklıkta 10,20 

ve 30 bar H2 basınçlarında ve t = 25 dk reaksiyon süresinde (sürekli sistem de τ değeri 

baz alınarak) 9 deney daha yapılmıştır. 

 

 4.2.4 Ürünlerin analizlenmesi 

 

A. Gaz kromotografisi kütle spektrometresi analizleri: 

 

Çalışmalarda pirolizle elde edilen ürünlere ve hidrojenasyon ürünlerine GC/MS 

analizleri uygulanmıştır. Ayırıcı kolon olarak, Rtx-5MS 30m boyunda 0.25mm çapında 

kapiler kolon kullanılmıştır. 

 

Kullanılan sıcaklık programı ise şu şekildedir : 40 oC sıcaklıkta 5 dk süreyle beklenir; 

daha sonra 5 oC/dk ısıtma hızında kolon sıcaklığı 300 oC getirilir, bu sıcaklıkta 1 saat 

beklenerek analiz tamamlanır. 
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B. Piroliz ürünlerinin damıtılması: 

 

Damıtma işlemi payreks camdan oluşan bir distilasyon sisteminde gerçekleştirilmiştir. 

100 g numune alınarak, önce atmosfer basıncında damıtma yapılmaya başlanmıştır ve 

ilk damla 110 oC gelmiştir. Atmosfer basıncında 110 – 150 oC arası ve 150 – 210 oC 

arası iki ayrı fraksiyon alındıktan sonra ürün gelmesi kesilmesi üzerine sistem 

soğutularak vakum altında damıtmaya devam edilmiştir.   

 

593 mmHg vakum uygulanarak 140 – 190o C ve 190 – 220 oC sıcaklık aralıklarında iki 

fraksiyon alınmıştır. Sonra vakum 653 mmHg’ya yükseltilerek 180 – 220 oC arası bir 

fraksiyon daha alınmıştır. Daha sonra vakum 673 mmHg yapılarak 180 – 220 oC ve 220 

– 250 oC sıcaklık aralıklarında son iki fraksiyon alınmıştır.  

 

     

 

      Şekil 4.10 Piroliz sıvı ürünlerinin fraksiyonları 
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C. Hanus yöntemiyle iyot indisi tayini: 

 

İyot sayısı, yağların doymamışlık ölçüsü olup uygulamada ağırlık olarak 100 kısım 

yağın bağladığı iyodun ağırlığı olarak belirtilir. 

 

Kullanılan Çözeltiler 

- Hegzan 

- Hanus çözeltisi 

- % 10’luk KI 

- Damıtık su 

- 0.1 N ayarlı Na2S2O3 çözeltisi 

 

İşlem 

200 ml’lik cam kapaklı şişe içine numunenin iyot indisine göre aşağıdaki çizelge 4.2’de 

verilen miktarlardaki numune hassas tartım ile alınır. Numune 10 ml hegzanda çözülür. 

Bir pipetle tam 25 ml hanus çözeltisi ilave edilir. Kısa bir zaman çalkalanır ve karanlık 

bir yerde 1 saat bekletilir. Bu süre sonunda şişeye 20 ml % 10’luk KI çözeltisi, 100 ml 

damıtık su eklenir. Süratle renk sarı oluncaya kadar 0.1 N ayarlı Na2S2O3 çözeltisi ile 

titre edilir. Birkaç ml nişasta çözeltisi eklenerek titrasyon renksizliğe kadar devam 

edilir. Tanık deneyde aynı şartlarda yapılır ve aynı şekilde titre edilir. 

 

                        Çizelge 4.2. İyot sayısı tayini için alınacak numune miktarı. 

 

Beklenen İyot Sayısı Alınacak Numune Miktarı,g 

5’e kadar 3,00 

5-20 1,00 

21-50 0,60 

51-100 0,30 

101-150 0,20 

151-200 0,15 
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Hesaplama 

İyot sayısı = (V2-V1)/m x 1,269 

Burada, 

V1=Numune ile yapılan deney için harcanan tiyosülfat çözeltisi, ml 

V2= Tanık deney için harcanan tiyosülfat çözeltisi, ml 

m=Numune miktarı, g 
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5. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA 

 

Hidrojenasyon deney sisteminde farklı sıcaklıklarda, farklı HK besleme ve H2 

debilerinde, katalizörlü ve katalizörsüz koşullarda hidrojenasyon deneyleri 

gerçekleştirildi, bu bölümde yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar verilecektir.  

 

5.1 Sıcaklığın Hidrojenasyona Etkisi 

 

Katalizörsüz yapılan deneylerde 35 ml/dk H2 debisi, 1 ml/dk HK besleme hızında, 300 – 

550 oC arası 25’er derece farklarla 11 tane sıcaklık incelenmiş ve sonuçlar şekil 5.2’de 

verilmiştir. Elde edilen numuneler analizlenip iyot indislerine bakıldığında özellikle 350 
oC de büyük bir düşme olduğu görülmüştür. Aynı şekilde Ni – Mo katalizörlü reaktörde 

35 ml/dk H2 debisi, 1 ml/dk HK besleme hızında, 250 – 450 oC arası 25’er derece 

farklarla 9 tane sıcaklık denenmiş ve yine 350 oC en düşük iyot indisi değeri elde 

edilmiştir. Fakat katalizörle yapılan deneylerde iyot sayısının düşüşü termal çalışmadaki 

gibi keskin değil, 250 – 400 oC arasında daha geniş bir bölgede kademeli biçimde 

olduğu görülmüştür. 

 

 

 

 Şekil 5.1. Farklı sıcaklılarda elde edilen termal hidrojenasyon sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Şekil 5.2 Farklı sıcaklılarda elde edilen katalitik hidrojenasyon sonuçları 
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5.2 Sürekli Sistemde Farklı HK Besleme Hızları ve H2 Debilerinin Hidrojenasyona   

.     Etkisi 

 

Deneylerde 1 ml/dk ve 1.45 ml/dk olacak şekilde iki farklı HK besleme hızında, 35, 70 

ve 100 ml/dk olmak üzere üç farklı H2 debisinde çalışılmıştır. Şekil 5.3’de verilen 

sonuçlar incelendiğinde 1 ml/dk HK besleme hızı ve 70 ml/dk H2 debisinin 

hidrojenasyon için uygun koşullar olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.3 Farklı HK/H2 mol oranlarında elde edilen hidrojenasyon değerleri 

 

5.3 Katalizörün Hidrojenasyona Etkisi 

 

Yüksek lisans çalışmasında katalizörsüz, Ni – Mo, Ni ve Pd katalizörleriyle ayrı ayrı 

çalışmalar yapılmıştır. Katalizörsüz çalışmalarda belirli bir miktar hidrojenasyonun 

gerçekleştiği görülmüştür, bununla beraber katalizör eşliğinde yapılan deneylerde elde 

edilen ürünlerin iyot indislerinin daha düşük olduğu buna bağlı olarak hidrojenasyona 

derecesinin daha yüksek olduğu Şekil5.4, Şekil 5.5 ve Şekil 5.6 de görülmektedir. 

Özellikle Ni ve Pd katalizörleriyle 30 bar basınçta yapılan deneylerde iyot indisinin Pd 

için 16 ve Ni için 11 e düştüğü görülmüştür. 
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  Şekil 5.4 Ni-Mo Katalizörün hidrojenasyona etkisinin iyot indisleriyle ifadesi 

 

      

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

Şekil 5.5 Ni-Mo Katalizörün otoklavda hidrojenasyona etkisinin iyot indisleriyle ifadesi  
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Şekil 5.6 Pd Katalizörün hidrojenasyona etkisinin iyot indisleriyle ifadesi 

 

 

  

Şekil 5.7 Ni Katalizörün hidrojenasyona etkisinin iyot indisleriyle ifadesi 
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Şekil 5.8 Pd Katalizörün hidrojenasyona etkisinin kromatogramla ifadesi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.9 Ni Katalizörün hidrojenasyona etkisinin kromatogramla ifadesi   

 

5.4 Hidrojenasyonla Ürün Dağılımının Değişimi 

 

Hidrojenasyonla ürün dağılımının değişimini inceleyecek olursak şu şekilde  sonuçlar 

elde etmek mümkündür; şekil 5.10. de görülen kromotogramlara bakıldığında, 

hidrojenasyon beslemesinin analizini gösteren alttaki kromotogramda ürünlerin belirli 

bir çoğunluğunun 40 ila 60 dk kolonda  kalma süresi gösterdiğini, ancak hidrojenasyona 

tabi olduktan sonra bu ürünlerin üstteki kromotogramda da görülebileceği gibi bir 
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kısmının daha küçük hidrokarbonlara dönüştüğü görülmüştür. Ayrıca aşağıdaki 

grafiklere ve tabloya bakıldığında genelde hidrojenasyondan sonra C9 ile C13 arası 

hidrokarbon oranında bariz bir düşüşle birlikte C18 ile C21 arası hidrokarbonların 

oranında da bir yükseliş olduğu görülmekte. Ni-Mo katalizöründe ise farklı olarak C22 

ve üzeri hidrokarbon oranında bir artış gözlenmiştir.    İkinci etki olarak temelde 

alkedien, alken ve alkanlardan oluşan HK’nın Hidrojenasyonla içeriğinin değiştiği, 

alken ve alkedienlerin hidrojenasyonla alkanlara dönüştüğü görülmüştür. 

 

Ni-Mo katalizörüyle yapılan hidrojenasyonda düşük karbon sayılı moleküllerin 

hidrojenasyonunun, daha yüksek karbon sayılı moleküllere göre daha az gerçekleştiği, 

Ni ve Pd katalizörleriyle yapılan deneylerde ise küçük karbon sayılı hidrokarbonlarin 

hidrojenasyonunun daha etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.      

 

 

          

 

 

Şekil 5.10 Hidrojenasyonunu ürün dağılımına etkisi 
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Termal Hidrojenasyonun Urun Dagilimina Etkisi
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      Sekil 5.11 Piroliz sıvı ürünlerinin fraksiyonları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sekil 5.12 Termal hidrojenasyon sonrası urun dağılımı 
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Ni-Mo Katalizorunun Urun Dagilimi Uzerine Etkisi

0

10

20

30

40

50

60

70

Fraksiyon Dagilimi

%
 O
ra
n

Urun Oranlari

Urun Oranlari 1,85 4,73 5,3 6,93 7,3 6,93 10,2 57,8

1 2 3 4 5 6 7 8

Pd Katalizorlu Hidrojenasyonun Urun Dagilimina Etkisi

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Fraksiyon Dagilim

%
 O
ra
n

Seri 1

Seri 1 4,25 7,67 5,83 6 7,16 6,63 21,7 40,76

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sekil 5.13 Ni-Mo katalizörlü hidrojenasyon sonrası urun dağılımı 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Sekil 5.14 Pd katalizörlü hidrojenasyon sonrası urun dağılımı 
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Ni Katalizorlu Hidrojenasyonun Urun Dagilimina Etkisi
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         Sekil 5.15 Ni katalizörlü hidrojenasyon sonrası urun dağılımı 

 

 

Çizelge 5.1 Farklı reaktörlerin hidrojenasyon urun dağılımına etkileri 

 

Madde Grup1 Grup2 Grup3 Grup4 Grup5 Grup6 Grup7 Grup8 

Besleme 4,0 10,0 13,0 6,5 7,3 5,6 8,2 45,0 

Ter. Hid. 4,9 6,6 4,8 5,5 7,1 12,2 18,4 40,1 

Ni-Mo 1,9 4,7 5,3 6,9 7,3 6,9 10,2 57,8 

Pd 4,3 7,7 5,8 6,0 7,2 6,6 21,7 40,8 

�i 4,3 7,5 6,1 6,1 7,2 6,23 19,3 43,3 
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Sicakligin Etkisiyle Sivi Urun Veriminin Degisimi
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5.5 Hidrojenasyon Esnasında Sıvı Veriminin Sıcaklıkla Değişimi  

 

Sıvı verimine sıcaklığın etkilerine baktığımızda: 450 oC üzerinde sıvı veriminde 

hissedilebilir bir azalış olduğu görülmektedir.  550 oC de sıvı verimi % 33,5 de iken 

sıcaklık 450 oC düştüğünde verimin % 90a çıktığı görülmektedir. Sıcaklık daha da 

düşürülürse örneğin 375 oC altına inildiğinde sıvı veriminin % 96-100 civarlarında 

olduğu görülmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Sekil 5.16 Sıcaklıkla sıvı veriminin değişimi 
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6. SO?UÇLAR VE TARTIŞMA 

 

Konuyla ilgili gerekli kaynak araştırması yapıldıktan sonra deneysel çalışmalara 

geçilmiştir. Deneysel çalışmalarda piroliz sistemi, sürekli hidrojenasyon sistemi ve 

otoklav olmak üzere 3 ayrı deney sistemi kullanılmıştır. Piroliz sisteminde AYPE 450 
oC sıcaklık ve 300 mmHg vakum basıncında ısıl parçalanmaya uğratılarak temel 

bileşimi; alkan, alken ve alkadienler olan vaks, sıvı ve gaz hidrokarbon karışımı ürünler 

elde edilmiştir. Vaks ve sıvı ürünler homojen bir şekilde karıştırılarak hidrojenasyon 

deneylerinde kullanılmak üzere hidrokarbon karışımı (HK) elde edilmiştir. 

 

Çalışmanın endüstriye uygulanmasında çok önemli bir faktör olan ekonomik yönü göz 

önüne alınarak hidrojenasyon deneyleri ilk etapta katalizörsüz ve atmosferik basınçta 

gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Katalizörsüz atmosferik basınçta yapılan deneylerde 

HK iyot sayısı 95 seviyesinden 51 seviyesine düşürülebilmiştir. Daha sonra yine 

atmosferik basınçta Ni-Mo katalizörü kullanılarak hidrojenasyon deneyleri 

gerçekleştirilmiştir. Ni-Mo katalizörü eşliğinde yapılan deneylerde farklı HK/H2 

besleme oranları da denenerek iyot sayısı 34’e çekilmiştir. Her ne kadar maliyetleri 

arttırsa da basınç ve katalizör kullanılmadan hidrojenasyonun istenilen etkinlikte 

gerçekleşmeyeceği anlaşılarak basınçlı katalitik hidrojenasyon yapılmasına karar 

verilmiştir. Çalışma planımıza göre sürekli sistemde basınçlı hidrojenasyon deneyleri 

yapılmak istense de sistem yetersizliğinden dolayı basınçlı deneyler otoklavda yapılmak 

zorunda kalınmıştır. Otoklavda 30 bar H2 basıncında, 250 
oC sıcaklıkta, t=25 dk 

reaksiyon süresinde Ni katalizörüyle yapılan deneyde iyot sayısının 11’e indirilebildiği 

görülmüştür.    

 

Çalışmaları özetleyecek olursak; öncelikle laboratuarda var olan piroliz deney sistemi 

modifiye edilerek AYPE 450o C sıcaklık ve 300 mmHg vakum basıncında pirolize 

uğratılarak % 98 verimle hidrojenasyon deneylerinde hammadde olarak kullanacağımız, 

olefinik ve parafinik hidrokarbonlar içeren, iyot sayısı 95 olan ve 40 oC’de tamamen 

eriyen 2000 ml HK elde edilmiştir. Ardından piroliz sıvı ürünlerinin (HK) sürekli 

hidrojenasyonunun yapıldığı bir deney sistemi tasarlanmış ve kurulmuştur.  
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Sürekli hidrojenasyon deney sisteminde sıcaklığın hidrojenasyona etkisini öğrenmek içi 

HK atmosferik basicta 300 – 550 oC sıcaklıklar arasında hidrojenasyona tabi 

tutulmuştur.  350 oC sıcaklıkta hem Ni-Mo katalizörü ile yapılan deneyde (İS : 45) hem 

de katalizörsüz (İS : 51) yapılan deneyde hidrojenasyon diğer sıcaklıklara göre yüksek 

düzeyde gerçekleşmiştir. 

 

 Daha sonra yine atmosferik basınçta hidrojenasyona beslenen HK/H2 mol oranlarının 

etkisi araştırılmıştır. Bunun icin 1 ve 1.45 ml/dk HK besleme hızları ve 35, 70 ile 100 

ml/dk H2 debilerinde deneyler yapılmıştır. H2 debisinin artması 70 ml/dk seviyesine 

kadar hidrojenasyonu arttırmakta bu değerden sonra hidrojenasyon düşmektedir. Bu 

düşüşün sebebinin H2 debisinin artmasıyla kolondaki HK beslemesinin sürüklenmesi 

sonucu oluştuğu değerlendirilmiştir. Çünkü sürüklenen HK karışımı gerekli kalma 

süresi τ dan daha az süre reaksiyon ortamında kalmaktadır. Aynı mantıkla a  HK 

besleme miktarı arttırıldığında da reaktörde kalma süresi düştüğünden hidrojenasyonun 

azaldığı görülmüştür. 

 

Otoklavda Ni-Mo, Ni ve Pd katalizörleri kullanılarak 250 oC de, 10, 20, 30 bar hidrojen 

basınçlarında, 25dk reaksiyon süresinde dokuz deney yapılmıştır. En etkin 

hidrojenasyonun 30 bar basınçta gerçekleştiğini iyot sayısının Ni-Mo için 19, Ni için 16 

ve Pd için 11 e düşmesinden anlaşılmıştır.  

 

Hidrojenasyonla ürün dağılımının değişimini inceleyecek olursak şu şekilde  sonuçlar 

elde etmek mümkündür; şekil 5.10. de görülen kromotogramlara bakıldığında, 

hidrojenasyon beslemesinin analizini gösteren alttaki kromotogramda ürünlerin belirli 

bir çoğunluğunun 40 ila 60 dk kolonda  kalma süresi gösterdiğini, ancak hidrojenasyona 

tabi olduktan sonra bu ürünlerin üstteki kromotogramda da görülebileceği gibi bir 

kısmının daha küçük hidrokarbonlara dönüştüğü görülmüştür. Ayrıca hidrojenasyon 

sonrası elde edilen ürünleri fraksiyonlara ayırdığımızda görülüyor ki genelde 

hidrojenasyondan sonra C9 ile C13 arası hidrokarbon oranında bariz bir düşüşle birlikte 

C18 ile C21 arası hidrokarbonların oranında da bir yükseliş gerçekleşmekte. Görülen 

sonucun katalizörlerin etkisiyle oligomerizasyon neticesinde oluşabileceği 
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düşünülmektedir. Ni-Mo katalizöründe ise farklı olarak C22 ve üzeri hidrokarbon 

oranında bir artış gözlenmiştir.    İkinci etki olarak temelde alkedien, alken ve 

alkanlardan oluşan HK’nın hidrojenasyonla içeriğinin değiştiği, alken ve alkedienlerin 

hidrojenasyonla alkanlara dönüştüğü görülmüştür. 

 

Ni-Mo katalizörüyle yapılan hidrojenasyonda düşük karbon sayılı moleküllerin 

hidrojenasyonunun, daha yüksek karbon sayılı moleküllere göre daha az gerçekleştiği, 

Ni ve Pd katalizörleriyle yapılan deneylerde ise küçük karbon sayılı hidrokarbonlarin 

hidrojenasyonunun daha etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.      

 

Öte yandan sıvı verimine sıcaklığın etkilerine baktığımızda: 450 oC üzerinde sıvı 

veriminde hissedilebilir bir azalış olduğu görülmektedir.  550 oC de sıvı verimi % 33,5 

de iken sıcaklık 450 oC düştüğünde verimin % 90’a çıktığı görülmektedir. Sıcaklık daha 

da düşürülürse örneğin 375 oC altına inildiğinde sıvı veriminin % 96-100 civarlarında 

olduğu görülmektedir. Otoklavda yapılan hidrojenasyon deneylerinde de sıvı 

verimlerinin % 98 in altına düşmediği görülmektedir. 
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