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Özellikleri

PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ
ATIK PLASTİKLERİN DEĞERLENDİRİLMELERİ
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PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling)
Plastikler atık olarak doğaya atıldıkları da, bozunma sı aklıkları ı yüksek
ol ası, ultroviyole ışı ları a daya ıklı ol ası, doğadaki bakterilere karşı
daya ıklı ol ası o ları uzun süre bozunmadan kal aları a sebeptir.
Bu sebepten dolayı çevreyi kirlettiklerinden geri dö üşü leri bir toplumsal
zorunluluktur
Plastiklerin en çok PE, PP, PVC, PS tüketilmektedir. Dolayısıyla atık olarak da
çevrede bunlar çok ulu aktadır
Doğada i alat artık ları olarak ve şehir çöp artık ları olarak atık plastik
vardır.
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Atık plastiklerin geri kaza ı ı i ele diği de; 4 çeşit yol izle diği görülür.
1.)- Atıkları, orijinal plastiklere katıp orijinal polimere yakı yeni plastik elde etmek için
yapıla geri kaza ı ,
*Bu tip geri kaza ı da,makinalardan çıka artık plastikler ile temiz çöp plastikler
kulla ılır.
2. İki i geri kaza ı yöntemi, orijinal plastik elde etme yerine II.ci kalite mal elde
etmek için yapıla işle dir.
*Plastik kulla ılıp kirlendikten sonra, yani çöp haldeki plastik artıklar,ayrılır,te izle ir
eritilerek kulla ılır.
3. Bu tip geri kaza ı a kimyasal geri kaza ı işle i de denir.
* Bu işle de amaç, atık plastiklerden ihtiyaç olan monomeri alıp, yeni kimyasal içerikli
farklı özellikte polimerler elde etmektir.

4. Dördüncü geri kaza ı işle i ise atık plastikleri yakıp, çıka enerjilerinden
faydala aktır. Bu çıka gaz’ları insan sağlığı a zararları yüzünden mahsurlu bir
yöntemdir.
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Plastiği geri dö üşü ü

e de ektir?

•Kulla ı
dışı kalan plastik atık
kaza dırıl ası işle i e denir.

alze e lerin tekrar kulla ı a geri

•Ne gibi ava tajları olur?
1.Hammadde ihtiya ı azalır.

2.Nüfus artışı ile beraber ortaya çıka tüketimin doğal dengeyi oz ası önlenir.
3.Atık’ları çevreyi kirletmeleri önlenir.
4. Plastiği sıfırda üretmek yerine atık kulla ı ı ile enerji tasarrufu sağla ır.
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Plastikler ,çöpe atıldığı zaman çürümez, paslanmaz, çözünmez, biyolojik olarak
bozulmaz ve doğada bozulmadan uzun yıllar kalır.. Suyun ve toprağı kirlenmesine
neden olur. Sulardaki a lılara zarar verir hatta ölümlerine neden olur.
Kulla ı dışı kalan plastik atık malzemeleri karada 2000 yılda, denizde 450 yılda
ancak yok ol aktadır.

5

6

7

8

Plastiği geri dö üşü ü nden hangi ürünler elde edilir.
Plastiği geri dö üşü de elde edilen azı malzemeler şu lardır:
1. Sera örtüsü,
2. otomotiv sektöründe plastik torba,
3. marley,
4. pis su borusu,
5. elyaf ve dolgu malzemesi,
6. araba yedek parçası yapı ı da
7. Deterjan şişeleri, çöp kutuları ve benzeri ürünler
8. Yağ ursuyu ve atık su oruları
9. Marley ve çeşitli plastik dolgu malzemeleri
10. Çeşitli plastik oyuncak ve kırtasiye malzemeleri yapıl aktadır.
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ATIK PLASTİKLERİN DEĞERLENDİRİLMELERİ
Polietilentetraftalat (PET): PET genellikle su,
eşru at ve yağ şişeleri i
a alajla ası da kulla ılır. Hafif ve daya ıklı ol ası nedeniyle kulla ı ala ı giderek
ge işle ektedir. Atık PET'ler, sentetik elyaf ve dolgu malzemesi olarak
değerle dirile ilir.
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Polivinilklorür (PVC) : Su ve sıvı deterja ları , azı kimyasal maddelerin, sağlık ve
kozmetik ürünlerinin a alajları da kulla ılır.Kulla ıl ış PVC a alajları da kirli
su oruları, marley ve çeşitli dolgu malzemeleri üretilir.

Polikarbonat (PC):
Polikarbonatlar, termoplastiklerin özel
bir grubudur. İşle esi, kalıpla ası, ısıl
olarak şekille diril esi kolaydır, bu tip
plastikler modern imalat sektöründe çok
ge iş kulla ı ala ı olan plastiklerdir.
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Bu (PC) polikarbonat çok daya ıklı bir malzemedir, kurşu geçirmez cam yapı ı da
kulla ılır. Polikar o atları karakteristikleri polimetil etakrilat’a (PMMA ; akrilik)
oldukça benzer, fakat polikarbonat daha güçlü ve daha pahalıdır. Ayrı a bu polimer
oldukça şeffaf ve ışığı geçiren bir yapıdadır. Bir çok cam türünden daha iyi ışık
geçirgenlik karakteristiği e sahiptir.

PC’ i Kulla ı Ala ları:Polikarbonat, endüstri ve laboratuvarlarda olduğu kadar
ev eşyaları da da yaygı kulla ılır. Koruma a açlı parçaları yapı ı da kulla ılır
(Bankalar ve azı binalarda kırıl aya veya ışığı ya sıta pencereler gibi).
Polikarbonatdan yapıla diğer ürünler arası da gözlük ve gü eş gözlüğü a ları,
CD (kompakt disk), otomobil far a ları sayıla ilir.
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Polietilen (PE):
Evlerimizde en çok kulla dığı ız plastik türüdür. Ça aşır suyu, deterjan ve şa pua
şişeleri, motor yağı şişeleri, çöp tor aları gibi birçok kulla ı ala ı vardır. Geri
dö üştürül üş PE'den deterjan şişeleri, çöp kutuları ve benzeri ürünler.
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Polipropilen (PP):

Deterjan kutuları ı kapakları, margarin kapları gibi ambalaj malzemeleri üretilir.
Ayrı a daya ıklı ol ası ve geri dö üştürüle ilirliği nedeniyle otomotiv sektöründe
de önemli bir kulla ı ala ı ul aktadır. Geri dö üştürül üş PP'den sentetik halı
ta a ı, çeşitli plastik banyo mutfak ve kırtasiye malzemeleri üretilir.
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Polistren (PS):
Evlerden kaynaklanan ambalaj atıkları içerisinde en az rastlanan ambalaj
türüdür. Yoğurt ve margarin kapları da yoğu olarak kulla ıla polistre ’i
geri kaza ı ı, PE ve PP de olduğu gibi yaygı bir şekilde yapıl aktadır.
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Polyamid (PA) (Naylon):
Fi er, diş fırçası kılları,

isi a v . kulla ı

ala ları vardır.
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1. PET(E) -- Polietilen teraftalat
-- Kolayca geri dönüştürülebilir.
-- Yaygın Kullanımı : meşrubat ve su şişeleri, salata sosu ve bitkisel yağ şişeleri, fıstık ezmesi kavanoz, vb.
-- Özellikleri : Ucuz, hafif, sağlam, temiz, güçlü

2. HDPE -- Yüksek Yoğunluk Polietilen
-- Pekçok geri dönüşüm programına uygundur.
-- birçok malzeme haline geri dönüştürülebilir çok yönlü plastiktir.
-- Yaygın Kullanımı : Süt testiler, meyve suyu şişeleri, ev temizleme şişeler, şampuan şişeleri, bazı çöp ve alışveriş torbaları vb.
-- Özellikleri : sert, güçlü, nem engelleyici, gaz geçirgen
3. PVC -- Polivinil Klorür
-- Temelde endüstriyel olarak geri dönüşümlü, fakat bazı plastik kereste üreticileri tarafından kabul edilir.
-- Yaygın Kullanımı : cam temizleyici ve deterjan şişeleri, şampuan şişeleri, açık gıda paketleme ve film, dış cephe kaplaması, pencere, boru
sistemleri vb.
-- Özellikleri : çok sert, güçlü, çok amaçlı, harmanlanmaya uygun
4. LDPE -- Düşük Yoğunluk Polietilen
-- Genellikle geri dönüşümlü değil, ancak bazı programlar bu ürünleri kabul edebilir.
-- Yaygın Kullanımı : sıkılabilir şişeler; ekmek torbaları, gıda torbaları, kuru temizleme torbaları, alışveriş torbaları, kadın çantaları, giyim,
halı, bazı ev eşyaları vb.
-- Özellikleri : kolayca işlenebilir, esnek, kolay kapatılabilir, nem engeleyici

5. PP -- Polipropilen
-- bazı programlar bu ürünleri kabul edebilir.
-- Yaygın Kullanımı : yoğurt kapları, mikrodalga kapları, margarin kutuları, şurup şişeleri, ketçap şişeleri, kapaklar, pipetler, ilaç şişeleri, vb.
-- Özellikleri : yüksek erime noktalı, güçlü, sert, çok amaçlı, nem engelleyici

6. PS -- Polistiren
-- bazı geri dönüşüm programları tarafından kabul edilebilir. fakat geri dönüşümü zordur. çoğu zaman geri dönüşümü yapılmaz.
-- Yaygın Kullanımı : tek kullanımlık tabak ve bardak, et tepsileri, yumurta kartonları, aspirin şişeleri, fıstık ambalajları vb.
-- Özellikleri : sert veya köpük ürünler yapmak için kullanılır.
7. Diğer Ürünler
-- geri dönüşümlü değil, bazı geri dönüşüm programları yeni yeni kabul ediyor.
-- Yaygın Kullanımı : 10-15 kg lık su kapları, güneş gözlükleri, DVD, bilgisayar kasaları, yiyecek kapları, naylon, kurşun geçirmez
malzemeler vb.
-- Özellikleri : sert veya köpük ürünler yapmak için kullanılır.
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Biyopolimerler a lı organizmalar tarafı da üretilen polimerlerdir. Selüloz,
işasta, kitin, proteinler, peptidler, DNA ve RNA biyopolimerlere örnek olarak
gösterilebilir. Sayıla bu biyopolimerler sırasıyla şeker, amino asit ve nükleotid
adı verilen monomerlerden oluş aktadır (Mohanty ve ark., 2005).

Selüloz Dü ya’da hem en çok bulunan biyopolimer hem de organik ileşiktir.
Bitkilerin yaklaşık %33’lük bir kıs ı ı selüloz oluştur aktadır. Pa uğu selüloz
içeriği %90 iken, ağaçları %50’si i selüloz oluştur aktadır (Klemm ve ark.,
2004).
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