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1. GĠRĠġ 

              Türkiye‟de plastik, tekstil, kauçuk, otomotiv, elektronik sanayilerinin ham 

madde olarak kullanıldığı 50‟ye yakın petrokimyasal madde Yarımca ve Aliağa‟daki 

Pektim komplekslerinde üretilmektedir. 

 

             Yeni alternatif polimerlere rağmen Polivinil Klorür (PVC) sektörü pazardaki 

payını korumaya devam etmektedir.  

 

             PVC‟ye diğer sentetik maddelerin üretimi, doğal bileşiklerin sanayilere veya 

halka satılan son ürün haline getirilmesi sırasında birçok değişik aşama içeren 

karmaşık bir prosestir. Bu nedenle bir üretim sırasında ortaya çıkan yan ürünlerin 

başka bir üretimde kullanabilmesi amacı ile Türkiye‟de Pektim ve benzeri petrokimya 

kuruluşları gibi entegre tesisler kurulmuştur. 
 

2. POLĠMER 

Polimerler, büyük moleküllerden oluşan maddelerdir. Polimer moleküllerini 

oluşturmak üzere birbirleri ile kimyasal bağlarla bağlanan küçük moleküllere 

"monomer" denir. Monomer birimlerinden başlayarak polimer moleküllerinin elde 

edilmesine kadar olan reaksiyonlara ise "polimerizasyon reaksiyonları” denir. 

 

Polimerik maddeler doğal olarak bulunabildiği gibi, geçen yüzyılın başlarında 

yapay olarak da elde edilmiştir. Doğal polimerik maddeler yiyeceklerin, giyeceklerin, 

yapı ve taşıt malzemelerinin temel üyeleridir. Ağaç, kağıt, yün, pamuk, ipek, deri, 

kauçuk gibi maddelerin temeli olan selüloz, reçine, nişasta, proteinler vb. doğal 

organik polimerlerdir.
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Polimerler, kimyasal proseslerde Kimyasal yapılarına ve fiziksel özelliklerine 

göre plastikler, termoplastikler, termosetler ve elastomerler diye alt gruplara 

ayrılırlar.
3 

1. Termoplastikler, birbirine moleküler arası bağlarla bağlanmış ve kararlı bileşik 

gibi davranan çok sayıda molekülün yan yana dizilmesiyle elde edilen molekül 

zincirinden meydana gelmişlerdir. 

2. Termoset plastikelr, çok büyük hacim işgal eden moleküller ihtiva eder ve bu 

moleküller sadece kimyasal bağlarla binada tutulurlar. Bunlarda zincir yapısi 

yerine çapraz bağlar (cross linking) mevcuttur. 

3. Termosetting plastik ve reçinler, Fenoplastlar, aminoplastlar, Melamin 

formaldehit, Akrilik reçineler, epoksi reçinleri, poliester reçinleri, alkid reçineleri, 

silikon reçineleri, poliüretan reçineleri, politetrafluoroetilen reçineleri, 

polisülfürler, polivinil asetat reçineleri, poliüretan reçineleri, politetrafluoroetilen 

reçineleri, polivinil asetat reçineleri‟dir. 

4. Elastomerler, birbirine çok az kimyasal bağlarla bağlanmış molekül olup zincir 

benzeri yapıda oluşturulmuştur. 
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3. POLĠVĠNĠL KLORÜR HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 

 

Polivinil Klorür, monomeri Vinil Korür olan bir polimerdir.Genelde  

kısaltılmış olarak PVC diye adlandırılır. PVC dünyada ilk keşfedilen 

termoplastiklerden birisidir. PVC‟nin monomeri etilenden ve klordan elde edilen 

vinilklorürdür. PVC ürünleri genelde sert (rijid), yumuşak (soft), olmak üzere iki ana 

gruba ayrılır. Sert PVC‟ler genellikle boru ve profil, yumuşaklar ise film ve folyo gibi 

mamüllerin üretiminde kullanılır.  

 

Başka bir tanımla (CH2=CHCl), genellikle klorürün etilene tek veya iki 

basamaklı ilavesi ile yapılır. Vinil klorür monomeriden hazırlanan bir polimerdir.
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ġekil 1. Vinil Klorür ve Polivinil Klorürün Yapısı 

 

PVC, molekül yapısı ve morfolojisi ile her alanda kullanabilirliği açısında 

oldukça önemlidir. PVC doğal olarak tanecikli yapıdadır ve üretim yöntemlerine göre 

iki ana partikül boyutunda üretilir. Süspansiyon ve kütle 100-180 mikron çaplı, 

emülsiyon polimerizasyonu ise 0,1-3,0 mikron partikül çaplı lateks tanecikleri verir. 

Emülsiyon polimerizasyonu ile üretilen PVC lateksi kurutulduğunda 5-50 mikron 

çaplı tanecik yapısına ulaşır. Eşsiz partikül yapısı nedeni ile PVC teknologlarının 

kelime dağarcıklarında en çok kullanılan kelime “morfoloji”dir. Diğer herhangi bir 

polimerde, PVC‟de olduğu kadar tane iç yapısına, morfolojiye önem verilmiştir.
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PVC polimerizasyonunda, büyümekte olan on birimlik PVC zinciri bir araya 

gelerek VCM(vinilklorür monomeri)‟de çözünmez hale gelir
3
. Ancak PVC, VCM 

içinde şişerek kısmen çözünür hale geçer. Bu durum, PVC son ürün özellikleri ve 

kullanım alanları olduğu kadar polimerizasyonu üzerinde de oldukça etkilidir.  

 

PVC “jenerik” bir isimdir. Her üretici, son kullanım yerine bağlı olarak 

değişen morfoloji ve molekül kütleye sahip geniş aralıkta PVC polimerleri üretir. 

Endüstride K ve viskozite sayısı molekül kütlesini temsil etmek için kullanılır ve 

üreticiler bu değişkenleri sıklıkla kendi farklı ürünleri kodlamak için kullanılır. 

 

Diğer plastiklerde de olduğu gibi, ISO sistemine göre sınıflandırılan PV 

polimerinde her veri bloğu,
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Vinil Klorür      Polivinil Klorür 
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ġekil 2. ISO sistemine göre sınıflandırılan PV polimeri veri bloğu 

gibi ayrı özellikler gösterir. 

 

3.1 Vinil Klorür Monomeri 

VCM‟in kaynama noktası -13,4 
0
C‟dir. Oda sıcaklığı ve basıncında gaz 

haldedir. Bu nedenle tüm polimerleşme işlemlerinde sıkıştırılmış uçucu bir sıvı olarak 

kullanılır. Tipik polimerleşme sıcaklığı olan 50-70 
0
C aralığında, buhar basıncı 800-

1250 kPa arasında değişir. Bu nedenle PVC polimerleşme reaktörleri 1725 kPa 

basınca dayanıklı, kalın cidarlı, ceketli çelik kaplardır. VCM suda oldukça az çözünür 

(0,11% ağ.,20 
0
C‟de). Bunun süspansiyon polimerizasyonunda az, emülsiyon 

polimerizasyonunda ise oldukça kritik etkisi vardır. VCM polimerizasyonu oldukça 

ekzotermiktir. Spesifik ısısı ve buharlaşma ısısı 1352 kjkg
-1

K
-1

 ve 20,6 kj/mol, 

havadaki patlama limiti hacimce %4-22‟dir. 
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3.2 PVC’nin Fiziksel Özellikleri 

Tablo 1. Polivinil Klorürün Fiziksel Özellikleri 

ÖZGÜL AĞIRLIĞI (kg/dm³) 1.4-1.5 

ISI ĠLETKENLĠĞĠ (kcal/kg.˚C) 0.104-0.149 

SU EMĠCĠLĠĞĠ (24 SAAT) % 0.2-1.0 

ERĠME SICAKLIĞI(
o
C) 100 

GERĠLME MUKAVEMETĠ (MPa) 55 

ISIL GENLEġME (10
-5

/
o
C) 7 

UZAMA (%) 15 

 

3.3 PVC’nin Kimyasal Özellikleri 

PVC‟nin büyük bir dirence sahip olmasından dolayı birçok kimyevi 

maddelerden, asit ve alkalilerden etkilenmemesi sanayi kesiminde yaygın bir 

kullanıma sahip olmasına neden olmaktadır. 

 

Güneş ışınlarına karşı nispeten direnci olan PVC‟nin hava şartlarına karşı 

dayanıklılığının arttırılması yeterli miktarda katkıların ilavesi ile sağlanmaktadır. 

 

           PVC sert ve flaksıbıl olarak iki kullanım alanı vardır. Sert PVC daha çok boru, 

pencere profili, duvar kaplamaları vb. alanlarda kullanılır. Bunlar hava şartlarına 

dayanıklı, mukavemeti yüksek, sert ve kendi kendine yanmazlık özelliklerine 

sahiptirler. Yumuşak veya fleksıbıl PVC türleri ise daha çok kablo sanayi, yer 

döşemeleri, oyuncak ve eldiven yapımında kullanılmaktadır. Özellikle düşük ısı 

kararlılığına sahip PVC ısıtıldığı zaman metel yüzeylere yapışma özelliği çok 

yüksektir. PVC hava şartlarına olan yüksek dayanıklılığı, kolay işlenebilirliği, metal 

yüzeylere yapışma özelliğinin olması ve iyi elektriksel özelliklerinin bulunması 

nedeni ile kablo imalatında geniş yer almaktadır. Şu anda ülkemizde yapılan alçak 

gerilim kablolarının tamamına yakın kısmı PVC‟den imal edilmektedir. 

 

           PVC direkt olarak ısıya maruz kaldığında hidrojen klorür açığa çıkar ve PVC 

renginde sararmalar meydana gelir. Bozunma derecesine bağlı olarak PVC sırası ile 

sararma, kızıllaşma, kahverengi ve siyah renkler gözlenir. Bununla birlikte ürünün 

fiziksel ve kimyasal özelliklerinde değişmeler görülür. Proses sırasında meydana 

çıkan atık gazlar ve nem vakum ile ortamdan uzaklaştırılarak bertaraf edilir. 

 

           PVC emülsiyon ve süspansiyon türleri ile emülsiyon türlerinin öğütülmesi ile 

hazırlanan pastalık türleri bulunmaktadır. 
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           PVC tek başına asla kullanılmaz. İşlemeyi mümkün kılmak amacı ile daima ısı 

stabilizanları, yağlayıcılar, dolgular ve diğer katkı malzemeleri ile karıştırılır. 

Bunların her biri onun fiziksel ve mekanik özelliklerini etkiler. Toplam katkı 

miktarının %10 olduğu PVC özellikleri Tablo 2‟de verilmiştir.  

 

Tablo 2. PVC Tipik Özellikleri 

Özellik Test Birim Değer 

Çekme kuvveti 

(23
0
C) 

BS2782;301G 

ISO R527 

MPa 55 

Çekme 

modülü(100 sn) 

BS4618 

ISO R899 

GPa 2.7-3.0 

Çekme modülü(3 

yıl) 

ISO R899 GPa 1.7 

Izod darbe 

direnci 

BS 2782;306 A 

ISO R 180 

Flb/in 2 (modifiye 

olmamış) 

Spesifik gravite ISO R 1183 _ 1.38-1.45 

Doğrusal ısısal 

genleĢme 

katsayısı 

BS 4618;3.1 K
-1 

6*10
-5 

Isısal iletkenlik 

katsayısı 

_ W/mk 0.14 

Yanabilirlik ASTM D 2863 _ 45 

Hava Ģartlarına 

direnç 

_ _ Çok iyi 

Konsantre 

mineral asitlere 

direnç(20
0
C) 

_ _ Mükemmel 

Maksimum 

sürekli iĢletme 

sıcaklığı 

saha tecrübesi 
0
C 60 

 

3.4 PVC’nin Ġnsan Sağlığı  Üzerindeki Etkileri 

VCM‟in beyin ve karaciğer üzerinde kanserojen etkisi olduğu yönünde bazı 

şüpheler bulunmaktadır. Deri ile temas ettiğinde tahriş edicidir. Ülkemizde VCM‟e 

maruz kalma limitleri, 1ppm (8 saat) ve 5ppm (5 dakika) olarak belirlenmiştir. 
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3.5  PVC’nin Katkı Maddeleri 

PVC S 27 , Dioktil Ftalat ile karıştırılarak Plastisol haline getirilir. Bu karışımın 

içine Ca-Zn ihtiva eden PVC‟nin işlenebilirliğini kolaylaştıran stabilizanlar , dolgu 

yani kalsit , kaydırcılık veren Epoksi soya yağı ve stearik asit ilave edilir . İsteğe göre 

renklendirmek amacıyla organ pigmentler katılır. Böylelikle hamur makinesine  

verilecek olan karışım mikserde hazır hale gelir.Hamur makinesine verilen karışım 

sadece 170-180 oC sıcaklıklarla hamur haline getirilir. Hamur kalendere verilmeye 

hazır hale gelir.  Hamur makinesinden kalendere verilen hamur, sıcaklıkla birlikte 

pişerek istenilen kalınlık ve boyda ayarlanarak soğutuculara yönlendirilir.İçinden 

geçen soğuk silindirler yardımıyla soğutulan PVC, malzeme sarma makinesinde 

rulolar halinde sarılarak paketlenir. 

 

Ham PVC ısı olarak fotokimyasal olarak kullanılmaz. Fabrikasyon da 

kullanılabilir hale gelmeden önce bu problemleri (ısı ve ışık etkisini) azaltmak için bir 

çok katkı maddesi kullanılır.  Materyalin isi ile kararsızlaşması kurumaya ve erime 

işlemine ve fabrikasyon sonucu polyene zincirlemesine yıkımına neden olmaktadır. 

Ana madde olarak; karbon monoksit ve diğer aromatik hidrokarbonların oluşması 

sırasında hidrokarbona dönüşmektedir. Fotokimyasal bozunmalara sebep olan dış 

uygulamalardan gelen birçok potansiyel bulunmaktadır. UV dengeleyicilerinin yok 

olusunda kurutulmuş PVC‟nin renginin bozulmasına ve çapraz bağlantı sonucu 

mekanik arızaya neden olmaktadır. Geniş mesafeli katkı maddeleri bunlara ve diğer 

problemlere engel olmak için kullanılmakta plastik içeren katkı maddeleri esnek 

çözüm için spesifik olarak kullanılmaktadır. Katkı maddelerinden nicel olarak önemli 

olanları hareketsiz doldurucular, isi dengeleyicileri, plastikler ve alev geciktiricileri ve 

diğerleridir. Boya içeren katkı maddeleri ise çarpan modifiyerleri, yağlayıcılar, 

doldurucular, UV dengeleyicileri ve antistatik vasıtalardır.  PVC yapı ürünlerinde 

sadece birçok katkı maddesi gereklidir. PVC yüzde olarak birkaç kursun sülfat, 

maksimum %10 kireçtaşı ve %1‟den az siteorik asit, parafin yada kalsiyum içerir. 

Esnek PVC kablosu izolasyonunda tipik katkı maddesi kompozisyonu %23 DEPH, 

%2 kursun sülfat, %0,5 kursun sitrat, %0,1 oluşum desteği ve %17 kireçtaşıdır. Katkı 

maddelerinin seçimi genelde göreceği işlevler ile fiyatları dikkate alınarak yapılır. 

Ayrıca seçimde dikkate alınması gereken diğer faktörler arasında, kurumların 

koyduğu düzenlemelere uygunluk, maddenin kalitesi ve katkı maddesinin temininde 

kolaylık sayılabilir. PVC temel katkı sistemleri; PVC‟ye katılan katkı maddelerinin 

birçoğu esas işlevinin yanında birkaç işlevi daha yerine getirir. Örneğin, kalsiyum 

karbonatın PVC‟de esas işlevi dolgu maddesi olmasına karşın, stearat ile 

kaplandığında üründeki yapıyı, kararlılığı ve ürünün mekanik özelliklerini iyileştirir. 

   

PVC ham madde olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden bir çok katkı maddeleri 

kullanılır. Bu katkı maddelerinin içinde çok toksik maddeler vardır. Ancak burada 

hepsine birden yer vermek mümkün olmadığından aşağıda en toksik olanlarına 

bakılırsa; 

 Kurşun bileşikleri (sağlamlaştırıcı) 

 Kadmiyum bileşikleri (sağlamlaştırıcı) 

 Diğer metal bileşikleri (sağlamlaştırıcı)  

 Organotin bileşikleri (sağlamlaştırıcı) 

 Fatelitler (Plastikleştiriciler) Florlu parafinler (plastikleştirici 

genişleticileri)  Antimo bileşikleri (alev almayı geciktiriciler) 



 7 

 

3.6 PVC’nin Sevkiyatı 

Üretimde ana ilkelerden biride zamanında ve doğru kanallardan sevkiyat 

yapmaktır. Üretimdeolduğu gibi sevkiyat ve depolamada da müşteri memnuniyeti 

esastır. Sevkiyat hizmetininkusursuz çalışmasında bilgisayar barkod kontrollü 

sevkiyat ve stoklama kontrol sisteminin payı büyüktür. Şehir dışı sevkiyat, anlaşmalı 

ambar ve kargo firmalarıyla yapılabilmektedir. 

 

3.7 PVC’nin Bilimsel, Teknik, Ticari Adları 

Monomer olan Vinil Klorür‟ün CH2=CHCl formulü ile gösterilir, 

polimerleşme reaksiyonları sonucunda oluşan ürünün adının önüne poli eki gelir ve 

adı Polivinil Klorür olur, bilimsel adı da budur ama kısaca PVC de denir. Ticari ismi 

ise PETVINIL‟dir, CPVC termoplastik olarak da adlandırılır. Reaksiyon sonucu PVC 

toz halinde elde edilir.
5
 

 

 

                                                  

 

                                                      ġekil 3. PVC molekül yapısı
3 

 

 

4. POLĠVĠNĠL KLORÜRÜN ÜRETĠMĠ 

Vinil Klorür monomeri ilk defa 1835‟de Regnault tarfından bulunmuştur, 

polimer ise ilk defa 1838‟de gözlemlenmiştir. 1872‟de, Baumann, Vinil Klorür de 

içeren  bir dizi Vinil halajenürleri güneş ışığı kullanarak, poimerizasyon 

reaksiyonlarıyla beyaz toz bir ürün üretmiştir ve bu ürün PVC olarak tanınmıştır. 

Bundan sonra Vinil Klorür polimerizasyonu, yoğunlukla Almanya ve ABD‟de 

geliştirilmiştir.1930 yıllarında ise ilk sanayi üretimine, Almanya‟da başlandı 

emülsiyon polimerizasyonu yöntemiyle üretim yapılmıştır. Semon 1932‟de PVC için 

plastikleştiricileri bulmuştur ve plastikleştiriciler sayesinde PVC‟nin ısısal karalılığı 

artırılmıştır. Stabilizör kullanımı 1930‟larda geliştirilmiştir.
 

 

Şimdi ise PVC, dünyadaki en büyük zincire sahip olan polimerlerden biri ve 

fiziksel ve mekanik özellikleri sayesinde dünya çapında çok büyük bir üretim 

miktarına sahip. İşlenebilirliği ve termal kararlılığı sayesinde diğer sanayi plastikleri 

olan polietilen ve polistirene karşı üstündür. PVC genellikle radikal polimerizasyonla 

üretilmektedir. Fakat, yapısal kusur ve izomerik form sayısının etkisi molekül 

oluşumunda göz önünde bulundurulmalıdır, çünkü bu etkiler; renk, termal karalılık, 

kristalleşme ve mekanik özelliklerini etkiler. 

 

PVC sentezinde, Vinil Klorür reaktifliği önemlidir. Vinil monomerleri 

konjuge değildir ve elektronegatifliği zayıftır. Bunlarda VC‟nin düşük reaktifliğe 

sahip olduğunu gösterir, fakat VC‟nin radikal bazda reaktifliği yüksektir. Bu da, 

zincir transfer reaksiyonlarında başlatıcı olarak radikallerin kullanılması gerektiğini 
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göstermektedir. Sonuç olarak VC radikal polimerizasyonları zincir polimerizasyonu 

sırasında, zincir yapısında anormallikler, ısısal kararsızlık veya ana zincir kontrolünde 

sorun yaşanabilir. Başlatıcı olarak radikal kullanılması en doğru seçimdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ġekil 4. PVC üretim prosesinin genel gösterimi 

 

Uyugulanan polimerizasyon yöntemleri  kısaca altı adımdan oluşmaktadır. 

Yukarıdaki Şekil4‟te de genel olarak PVC üretim prosesi gösterilmiştir. 

 İlk olarak hammadde depolama ve depolama koşulları 

 İkinci adım ise, katalizör basamağı ve katalizörün hazırlanması 

 Üçüncü ve en önemli adım polimerizasyon yani reaksiyonun gerçekleştiği 

basamak 

 Dördücü basmak ise reaksiyona girmeyen monomeri ayrımak ve ürünü su 

ve çözücüden ayırmak 

 Beşinci basamakta ise ayrılan monomer ve çözücüyü tekrar sisteme 

sokmak 

 Son basamakta ise ayrılan polimer kurutulur, paketlenir ve depolanır. 

 

4.1 Kütle Polimerizasyonu 

VCM taşıyıcı ortam olarak kendisi kullanılarak polimerize edilir. Bu proses, 

süspansiyon polimerizasyon prosesinde kullanılan serbest radikal başlatıcılar 

kullanılarak genellikle iki kademede gerçekleştirilir. Birinci kademe yüksek hızda 

karıştırılan bir otoklavda molekül büyüklüğü artırılır. 

 

Polimerizasyon düşük bir dönüşüm oranında durudurulur ve polimer 

monomerden ayrılır. Momomer geri döndürülür ürün granül halindedir. 

 

Aşağıdaki Tablo3‟te vinil monomeriyle diğer monomerlerin radikallerinin 

aktifliği karşılaştırılmıştır. VC radikal polimerizasyonunda, reaksiyon hızı 

uygulanabilir olsa da endüstride bu üretim yöntemi pek tercih edilmez. VC‟nin zincir 

tranfer katsayısı olan Cm, büyüme basamağının hız katsayısı olan kp,  zincir sonlanma 

sabiti olan kt, tipik vinil polimerleri olan stiren ve metilmetakrilattan daha büyüktür. 

Cm değerinin büyüklüğünden dolayı kütle polimerizasyonu için PVC‟nin molekül 
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ağırlığı limitin üstüne çıkamaktadır. Bu yüzden PVC üretimi için uygun bir yöntem 

değildir. 

Tablo 3. VC‟nin diğer monomerler ile radikalik reaktiflerinin karşılaştırılması 

 

Kütle polimerizasyonu prosesinin avantajı düşük utilite giderine sahip olması 

ve kurutma bölümüne ihtiyaç göstermemesidir. Prosesin dezavantajı ise esnek 

olamamasıdır. 

 

4.2 Süspansiyon Polimerizasyonu 

Bu polimerizasyon tekniği endüstride büyük miktarda polimer üretiminde 

kullanılmaktadr. Bu polimerizasyon sonucu reaksiyon şartlarına bağlı olarak 50-1000 

mikrometre çapında, gözenekli veya gözeneksiz partiküller elde edilir. Süspansiyon 

polimerizasyonuna iki faz vardır.  

- Monomer fazı 

- Daıtma fazı 

Bir süspansiyon polimerizasyonunda dikkat edilecek ilk özellik monomerin 

dağıtma fazındaki çözünürlüğüdür. Monomerin dağıtma fazındaki çözünürlüğünün 

çok düşük olaması gerekir. Dağıtma fazı olarak hidrofobik sıvılar seçilir, yağ ve 

petrol eteri gibi. Monomer parçacıkları yapsında çözünmüş olarak başlatıcıyı da 

içerirler. Radikal ve ısı ile polimeirizasyon başlatılır. Reaksiyon sonucunda her 

monomer damlası bir polimer partikülüne dönüşür. 

 

Süspansiyon polimerizasyonnunda karşılaşılabilecek en büyük sorun 

partiküllerin birbirine yapışarak birikmesidir. Bunu engellemek için dağıtma fazına 

partikülleri stabil olarak ortamda tutabilecek stablizör maddeler eklenir. Partikül çapı 

kullanılan stablizöre ve ortamın karıştırılma hızına bağlıdır. 

 

Süspansiyon polimerizasyonu ile üretilen ürünler daha çok boru kablo, kablo, 

kapı pencere imali ile enjeksiyon ve şişirme kalıplama alanında kullanım alanı 

bulmaktadır.  
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ġekil 5. PVC süspansiyon üretim prosesi  

 

4.3 Emülsiyon Polimerizasyonu 

Emülsiyon polimerizasyonu süspansiyon polimerizasyonundan oldukça 

farklıdır. Emülsiyon polimerizasyonunda radikal konsantrasyonu düşüktür. Bu göz 

önüne alındığında önerilen hız denkliği aşağıdaki gibidir; 

 
[Mp]:  Polimer parçacıklarındaki monomer konsantrasyonudur.  

N: Bir litredeki polimer parça sayısıdır. 

kdis: polimerizasyonda radikallerin büyüme basmağındaki hız sabiti  

Emülsiyon polimerizasyonunda da, süspansiyon polimerizasyonundaki kadar 

molekül ağırlığına sahip PVC üretilir. Polimerizasyon metodunda molekül ağırlığını 

belirleyen en önemli faktör zincir transfer reaksiyonudur. Ancak polimerizasyonda 

kullanılan emülsiferin kritik konsantrasyonu düşük olduğunda, yüksek 

konsantrasyonda polimer parçacıkları elde edilir. Bu durumda, polimerizasyon diğer 

polimerizasyonlardan daha hızlı gerçekleşir. 

 

Karşı bağlanmış peroksit, trimetilolpropan ve trimetilkrilat (TMPTMA) ile 

karıştırılması ile mekanik özellikler ve jel yapı üzerinde çalışılmaktadır. Doğru 

hazırlama koşullara ve peroksit tipine bağlıdır. Sıkıştırılarak şekil verilirken, jel 

verimi peroksit miktarı, TMPTMA konsantrasyonu ve sıcaklık ile artmaktadır. 

  

Polimerizasyon genellikle aşağıdaki maddeleri içeren ceketli karıştırıcılı 

otoklavlarda kesikli (batchwise) veya sürekli (continuous) olarak gerçekleştirilir: 

- VCM 
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- Demineralize su 

- Emülsiyon yapıcı sabun 

- Suda çözünen bir başlatıcı (persülfat, hidrojen peroksit gibi) 

Polimerizasyon sonunda otoklav, ince PVC taneciklerinin sudaki 

dipersiyonundan oluşan bir emülsiyon içerir. Lateks şeklinde adlandırılan bu 

emülsiyondaki PVC taneciklerinin çapı genel olarak 0,1-2 mikrometre arasındadır. 

PVC atomizer tipi kurutucuda sıcak hava ile kurutularak sudan ayrılır. 

 

Polimerizasyon aşamasında kullanılan emülsiyon yapıcıların çoğu üründe 

kalır. Bunlar belli koşullarda ürüne daha iyi termal stabilite ve daha kolay 

işlenebilirlik gibi özellikler kaznadırırlar. 

 

Emülsiyon polimerizasyon prosesinde bir metreküp reaktör hacminde yılda 

250 ton ürün düzeyinde bir verimliliğe ulaşılabildiği bilinmektedir. 

 

Emülsiyon polimerizasyonu, bilinen parçacık polimerizasyon metodlarından 

biridir. Eklenen emülsiferle polimer lateksinin koloidal kararlılığı geliştirilir. Üretilen 

parçacıklara emülsifer eklendiğinde (su fazında değil) polimer lateksinin koloidal 

kararlılığı çok iyi düzeydedir, bu da yeni parçacıkların 0,1 mm civarında olamsının 

engellendiği anlamına gelir. PVC‟ye plastikleştirici katılarak viskozite özellikleri 

desteklenir. VC ve VAc içeren ko-polimerler bu yöntemle üretilir. Yapılarında core-

shell olan PVC‟ler üretilir ve bunlar normal PVC‟lere göre daha termal yönden daha 

kararlıdırlar. Termal özelliklerinin önemli olduğu alanlarda kullanılacak PVC‟ler için 

önerilen bir üretim metodudur. 

  

Emülsiyon polimerizasyonu ile üretilen ürünler genellikle değirmenlerden 

geçirilerek öğütülür ve pasta olarak satılır. Emülsiyon PVC türleri daha çok duvar 

kağıtları, yer karoları, suni deri imalatı gibi alanlarda ve otomobillerde ve gövde altı 

örtüsü olarak kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 6. Emülsiyon Polimerizasyonu Prosesi 
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4.4 Mikro Süspansiyon Polimerizasyonu  

Polimerizasyon aşağıdaki maddeleri içeren bir otoklavda gerçekelşir: 

- VCM 

- Demineralize su 

- Monomerde çözünen bir başlatıcı 

- Emülsiyon yapıcı 

Karışım bir homojenizerden geçirildikten sonra reaktöre beslenir.  

 

Polimerizasyon sonunda otoklav, suda ince PVC taneciklreinin oluşturduğu 

süspansiyon içerir. Lateks olarak adlandırılan bu sıvıdaki PVC taneciklerinin 

büyüklüğü genellikle 3 mikrometredir. PVC atomizer tip kurutucuda sıcak hava ile 

kurutulup sudan ayrılır. 

 

4.5 Üretim Proseslerinin KarĢılaĢtırılması 

 

Dünya çapında tercih edilen süspansiyon prosesinde ısı kontrolü kolaydır fakat 

suyun uzaklaştırılaması ve atık su yönetimi gereklidir. Geri dönüş ve dehidrasyon 

basamakları çok önemlidir. Proseste kurutma gereklidir. Emülsiyon 

polimerizasyonuna göre ekipman ve proses çalışma maliyeti daha düşüktür. Bunun 

nedendi ise emülsiyon polimerizasyonunda çözücünün uzaklaştırılması zordur. 

Tablo4‟te de polimerizasyon yöntemleri karşılaştırılmıştır ve en uygun süspansiyon 

polimerizasyon yöntemi bulunmuştur.  

 

Tablo 4. Üretim proseslerinin karşılaştırılması 

 

4.5.1 Kullanılmakta Olan Teknolojilere Göre Üretim Girdileri 

Kullanılmakta olan teknolojilere göre birim üretim girdileri Tablo5‟te 

verilmiştir. Tabloda ilk olarak göze emülsiyon polimerizasyonunun diğer yöntemlere 

göre daha pahalı olduğu çarpıyor. 

 

Tablo 5. Teknolijilere göre üretim girdileri 

Hammadde ve 

Kimyasallar Kütle Pol. Süspansiyon Pol. Batch Emülsiyon Pol. 

Vinil Cholorid 1,01014 Ton 1,00914 Ton 1,013 Ton 

Lauroly Perosit 0,00036 Ton     

DEPC 0,00025 Ton     

Steayl Alkol     0,01518 Ton 

Na-aurybenzensulfonat     0,011 24 Ton 

Sodyum Karbonat     0,0038 Ton 
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HCL (100)   0,00171 0,00187 Ton 

Kostik Soda (%50)   0,00354 0,00006 Ton 

Hid Per.       

Askorbik Asit       

Dağıtıcı Madde (PVA)   0,0013   

Hid. Peroksit     0,00001 Ton 

Ham Meteryal       

Soğutma Suyu Buhar 63 m3 31 Ton 45 m3 

Buhar 0,18 Ton 0,66 Ton 0,860 Ton 

Elektrik 119 KWH 371 KWH 413 KWH 

 İnert Gaz 5,9 NM3 18 NM3 18 NM3 

Natural Gaz     398 MMCAL 

 

4.6 Üretim Miktarı ve Değeri 

1999-2005 yılları PVC üretim miktarı  

Tablo 6. 1999-2005 yılları arası üretim mikatarları (Bin Ton) 

ANA 

ÜRÜNLER 

YILLAR YILLIK ARTIġLAR 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

PVC Süs 191 177 168 159 140 157 130 -0.92 -0.95 -0.95 -0.88 1.12 -0.82 

 

 Üretim miktarlarına karşılık gelen değerleri Tablo 7‟de verilmiştir. 

Tablo 7. 1999-2005 yılları arası üretim değeri (Milyon $) 

ANA 

ÜRÜNLER 

YILLAR YILLIK ARTIġLAR 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

PVC Süs 195 181 168 172 163 143 157 -0.92 -0.95 -0.95 -0.88 1.12 -0.84 
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4.7 Dünya Çapında PVC Üreticileri 

 Dünyadaki belli başlı PVC üreticileri, ticari adları ve ülkeleri aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 

  

Tablo 8. PVC ticari üreticileri ve ülkeleri 

Tıcari Adı Üreticisi Ülke 

Dural Alpha Chemial Plastic ABD 

Geon BF Goodrich ABD 

Kohinor Pantasote ABD 

Vygen The General Tyre Rubber 

Co. 

ABD 

Nipeon Nippon Zeon Japonya 

Nipolit Chisso Japonya 

Vinika Mitsubishi Monsanta Japonya 

Vinychlon Mitsui Toatsu Japonya 

Hostalit Hoechst Almanya 

Vestolit Huels A. G. Almanya 

Vinnol Wacker Almanya 

Vinidur Schering A. G. Almanya 

Vinoflex BASF Almanya 

Trosiplast Dynamite Nobel Almanya 

Ravinil Anic Spa İtalya 

Corvic ICI İngiltere 

Welvic ICI İngiltere 

Benvic DSM Hollanda 

Varlan Chem Kombinat Borzesti Hollanda 

Rosevil  Hollanda 

Ongrovil Borsodi Veagi Borzesti Hollanda 

Petvinil Petkim Türkiye 
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5. POLĠVĠNĠL KLORÜRÜN ĠTHALAT ve ĠHRACAT DURUMU 

Tablolarla PVC ithalat ve ihracat değerleri incelenmiştir. Ayrıca farklı yıllara ait 

tablolar ekte verilmiştir. 

5.1. Ġthalat Durumu 

  Genel olarak 10 yılın ithalat miktarları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

Tablolar incelendiğinde 2007 yılında 732 bin tonluk ihracatla ne son on yılın en 

büyük ihracatı yapılmıştır. Buna rağmen ihracata ödenen en miktar ise 2008 yılındaki 

904 milyon $‟dır. 2008 yılında 1 ton PVC 1.250 $ olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 9. 1999-2009 yılları arasında PVC ithalat miktarları (Bin Ton) 

 

Tablo 10. 1999-2009 yıllari arasında PVC ithalat fiyatları (Milyon $) 

Ana 

Ürün Yıllar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

2009 

(6ay) 

PVC 

Milyon$ 140 210 128 187 248 427 509 586 842 904 236 

Değişim 

(%) - 144 64 1 194 172 119 115 144 13 26 

Bin$/Ton 0,76 0,78 0,58 0,64 0,75 1 0,99 0,94 1,15 1,25 0,8 

 

5.1.1. Ürün Ġthalatı 

 1999-2005 yılına ait ithal PVC‟nin birim fiyat değişimleri aşağıda verilmiştir. 

Tablo 11. 1999-2005 dönemi için ortalama ithl; PVC birim fiyatlarındaki değişimler 

($MT) 
Ana 

Mallar 

YILLAR YILLIK ARTIġLAR 

Fiyat 

Birimi 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

PVC $ 690 785 586 637 724 980 992 1.13 -0.74 1.08 1.13 1.35 1.01 

 

 Tablo 12 incelendiğinde ithalat miktarının en yüksek olduğu ülke(ler) AB 

ülkeleridir ve ithalat miktarları zamanla birlikte artmıştır (2005 hariç). 

 

 

 

 

 

 

Ana 

Ürün Yıllar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

2009 

(6ay) 

PVC 

Bin Ton 203 268 218 293 343 435 513 624 732 725 294 

Değişim 

(%) - 132 81 1 158 106 117 122 117 99 81 
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Tablo 12. 1999-2005 yılları arası AB ve diğer önemli ülkelerden PVC ürün ithalat 

miktarları (Bin Ton) 
 

Ülkeler 

YILLAR YILLIK ARTIġLAR(%) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

AB 

Ülkeleri 

100 158 125 148 191 232 218 1.58 -0.03 1.18 1.29 1.21 -0.93 

Romanya 33 39 34 83 80 95 82 1.18 -0.87 2.44 -0.96 1.18 -0.86 

Ġsrail 17 24 18 12 12 0 0 1.41 -0.75 -0.66 1 0 0 

ABD 4 11 18 14 6 30 16 2.75 1.63 -0.77 -0.42 5 -0.53 

Rusya 3 6 8 11 18 13 9 2 1.33 1.38 1.64 -0.72 -0.69 

Endonezya 4 1 0 0 0 6 5 -0.25 0 0 0 6 -0.83 

Japonya 10 7 0.2 1.5 0.32 1 0.6 -0.7 -0.02 7.5 -0.2 3.12 -0.6 

 

5.1.2. Hammade Ġthalatı 

 Polivinil klorürün hammaddesi vinil klorür monomer (VCM) Aliağa VCM 

Fabrikasında üretilmektedir. Ancak, üretilen VCM yeterli olmadığındn VCM ithalatı 

yapılmaktadır. Son yıllarda ham petroldeki artışlar Petrokimya sektörünün 

hammaddesinin de artışına neden olmuş dolayısıyla VCM fiyatları da aynı paralelde 

artmıştır. 

 

Tablo 13. 1999-2005 yılları arası PVC sektörü hammadde ithalat tutarları (CIF Bin$) 

 YILLAR YILLIK ARTIġLAR(%) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

VCM 26952 40830 6656 17674 8059 14721 9451 51 -83 165 -54 83 -36 

 

5.2 Ġhracat Durumu 

 

Türkiye‟de üretim arzı bile karşılamamakta olduğundan, ihracat ihmal 

edilebilecek kadar az miktarlardadır. Tablo.14‟te PVC ihracat miktarları, Tablo.15‟te 

ise bu miktarların Bin $ şeklindeki ücretleri yer almaktadır. 2007 yılı 975 tonluk 

ihracat miktarıyla son 10 yılın en yüksek ihracat değerine sahiptir. 

 

Tablo 14.  1999 ve 2009 yılları arası PVC ihracat miktarları (Ton)    

Ana 

Ürün Yıllar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

2009 

(6ay) 

PVC 

Bin Ton 2504 6129 13893 2016 775 702 4322 7265 10827 17493 10827 

Değişim 

(%) - 245 228 15 39 91 616 168 975 162 62 
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Tablo 15. 1999 ve 2009 yılları arası PVC ihracat fiyatları (Cari Fiyatlarla Bin $) 

Ana 

Ürün Yıllar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

2009 

(6ay) 

PVC 

Bin $ 1171 4331 7568 1025 561 682 3717  5667  14210  23028  10586  

Değişim 

(%) - 370 175 14 55 122 545 153 251 162 460 

Bin$/Ton 0,47 0,71 0,55 0,51 0,72 0,97 0,86 0,78 1,31 1,32 0,98 

 

6. PVC FĠYATLARI 

1991-1998 dönemi için ortalama fiyatlar Tablo 16 ve Tablo 17‟de verilmektedir. 

 

Tablo 16. PVC ürünü Kuzey Batı Avrupa ortalama fiyatları (Spot, FOB, $/ton) 

ANA 

ÜRÜNLER 

YILLAR 

1995 1996 1997 1998 

PVC (süspansiyon) 872 636 740 502 

PVC (emülsiyon) 1097 965 912 786 

 

 

Tablo 17. PVC ürünü Petkim yurtiçi satış fiyatları 

ANA  

ÜRÜNLER 

                                                    YILLAR 

1995 1996 1997 1998 

PVC(süspansiyon) 1066 740 837 502 

PVC(emülsiyon) 1402 1014 1113 936 

 

7. TÜKETĠM 

 

7.1 Kullanıldığı Yer ve KullanıĢ ġekilleri 

 

PVC‟nin çok miktarda klor ihtiva etmesi nedeniyle PVC‟den mamul 

maddelerin ateşe karşı mukavemetli ve PVC‟nin geniş çapta inşaat sanayiinde 

kullanılmasına neden olmaktadır. Bunun yanında hafiflik, dayanıklılık, düşük maliyet 

en önemli özellikleridir. PVC nin son kullanıcılarına göre dağılımları: boru ve 

bağlantı elemanı olarak, 39% , profil ve boruluk 20 %; film ve sheet, 18 %, kablo 

kılıflama 8 %; şişelik, 3%; ve diğerleri, 12 % dir. 

 

PVC, vinil zincirinin bir ürünü olup, dünyada en çok tüketilen 

plastiklerdendir.Vinil zincirindeki üreticiler önümüzdeki bir iki yılı beklemektedirler. 

Vinil kapasitesi kuvvetli talebi karşılamakta zorlanacağından, yüksek girdi 

maliyetlerine rağmen marjların pik yapacağı tahmin edilmektedir. 

 

PVC çok çeşitli uygulamalarda kullanılmakla birlikte olup, başlıca kullanım 

alanları inşaat ve otomotiv sektörüdür. Bu nedenle, GDP‟ deki büyümeler dünya vinil 

talebi büyümesi üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. 

 

Son yıllarda çevre ve güvenlik sorunları kadar, PE ikamesi de PVC tüketimini 

olumsuz etkilemektedir. Bazı ülkeler PVC‟ nin çocuk oyuncaklarında kullanılmaması 

için yasalar çıkartmıştır. Çevre ve sağlık nedenleriyle, PVC kullanımı maliyet 
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avantajına rağmen gıda ambalajında da azalmakta ve kablo ve diğer inşaat 

uygulamalarında da bazı poliolefinlerin PVC‟nin yerine almasıyla, PVC büyüme hızı 

yavaşlamaktadır.Bununla birlikte PVC‟deki maliyet avantajı ve inşaat sektöründeki 

güçlü büyüme ile PVC talebi önümüzdeki birkaç yılda sağlıklı kalabilecektir. 

 

7.1.1 Endüstrilere Göre PVC Kullanımı 

 

Çevre ilgili baskılara ve yeni alternatif polimerlere rağmen PVC sektörü 

pazardaki payınıkorumaya devam etmektedir. PVC ürünlerini kullanım alanlarına 

göre payı aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 7. PVC kullanım payı 

 

7.2 Toplam Tüketim ve Maddi Değeri 

 

Vinil zincirinin bir ürünü olan PVC, dünyada en çok tüketilen plastiklerden 

biridir. Vinil zincirindeki üreticileri yüksek talebi karşılamak için kapasitelerini 

artırmaları beklenmektedir. PVC, çok çeşitli uygulamalarda kullanılmakla birlikte, 

başlıca kullanım alanları inşaat ve otomotiv sektörüdür. Bu alanlardaki büyümeler 

vinil talebi üzerinde olumlu etki yaratmaktadır.  

 

7.2.1 Dünya PVC Kapasite, Üretim ve Tüketim 

 

Tablo 18‟de verilen dünya PVC kapasite, üretim ve tüketim değerleri 

incelendiğinde üretim arzı anca karşıladığı ve kurulu kapasitenin %87 civarında 

kullanıldığı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

Tablo 18. PVC kapasite, üretim ve tüketim değerleri(tahmini ve projeksiyon dahil) 

(Bin Ton) 

Yıllar 

Fiili Tahmini Projeksiyon 

2002 2003 2004 2005 2006 2010 2013 

Kapasite  32692  32978  33884 36251  38409 44986   48081 

Üretim 27949   28434  30161  31759 33455  38047  43003 

Tüketim  28005  28507  30155  31765  33456  38047  43002 

K.K.O.(%)  85  86  89  88  87  85 89  

 

7.2.2 Dünya SatıĢ Fiyatları 

 

Tablo 19‟da satış fiyatlarına bakıldığında en büyük değişimin Avrupa‟da 

olduğu görülmektedir. Asya ise en düşük fiyatlara sahiptir. Bunun nedeni olarak Çin 

gösterilebilir. Çin‟deki ucuz iş gücü ve hammadde olarak etilen yerine asetilenin 

kullanılması ucuz ürün maliyeti sağlamaktadır. 

 

Tablo 19. PVC 2009 yılı peşin fiyatları  

Bölgeler 

Fiyat Aralığı 

($/MT) 

Amerika 881-980 

Orta Doğu 880-980 

Asya (pasifik) 860-910 

Avrupa 930-1303 

 

7.2.3 Ülkeler Bazında Tüketimi 

 

Tablo 20‟de PVC nin ülkeler bazında tüketim değerleri verilmiştir. 2004 yılı 

için tahmini değerler verilirken, 2005, 2006, 2010 ve 2013 için projeksiyon değerleri 

verilmiştir. Tablo.3.2.3‟de göre en yüksek tüketim miktarı 9316000 ton ile Kuzey 

Amerika‟dadır. Yapılan projeksiyonda da görüldüğü üzere PVC arzının artacağı 

tahmin edilmektedir. 
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Tablo 20. PVC tüketim değerleri (Bin Ton) 

Yıllar 

Fiili Tahmini Projeksiyon 

2002 2003 2004 2005 2006 2010 2013 

Kuzey Amerika 6992 6887 7517 7517 7813 8304 9316 

Güney Amerika 1282 1303 1538 1538 1652 1987 2326 

Batı Avrupa 5593 5568 5866 5866 5949 5972 6072 

Orta Avrupa 637 659 716 716 751 822 865 

Doğu Avrupa 283 295 313 332 356 398 443 

Orta Doğu 1006 1044 1197 1197 1288 1451 1654 

Afrika 473 489 510 545 582 659 747 

Asya Pasifik 11739 12262 13043 14054 15065 18454 21579 

TOPLAM 28005 28507 30155 31765 13456 38047 43002 

 

7.2.4 Yurtiçi Tüketimi 

 

Tablo 21. 1999-2005 dönemi tüketim miktarı (Bin Ton) 

 YILLAR YILLIK ARTIġLAR(%) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

PVC 394 445 386 452 483 592 643 1.13 -0.87 1.17 1.06 1.23 1.09 

 

Tablo 22. 1999-2005 dönemi tüketim değerleri cari fiyatlarıyla (Milyon $) 

 YILLAR YILLIK ARTIġLAR(%) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

PVC 278 335 211 294 365 625 649 1.2 -1.06 1.39 1.24 1.71 1.03 

 

8. HAMMADDE 

 

PVC (Poli Vinil Klorür) üretiminde kullanılan hammadde  Vinil Klorür 

Monomer (VCM)‟dir. Ana girdileri ; Klor Gazı ve Etilen‟dir. Ülkemizde Aliağa Vinil 

Klorür Monomer Fabrikası‟nda üretilmektedir. Ancak, üretilen VCM yeterli 

olmadığından VCM ithalatı da yapılmaktadır.  

 

Vinil Klorür Monomer Fabrikası bir SOLVAY prosesidir. Klor Alkali 

Fabrikasından gelen klor gazı ve Etilen Fabrikasından gelen etilenin reaksiyonu ile 

oluşan Etilen diklorünün pirolizŞi sonucu elde edilir. 
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ġekil 8. Aliağa Vinil Klorür Monomer Fabrikası  

 

8.1 Hammaddenin Özellikleri 

VCM, normal şartlar altında renksiz bir gazdır. Basınç altında sıvı olarak 

dramlarda depolanır. Görünüş sıvı halde, renksizdir ve askıda katı madde yoktur.  

Kimyasal formülü ise CH2=CHCl‟dir. Tablo 23„t3 VCM genel özellikleri verilmiştir. 

 

Tablo 23. VCM genel özellikleri 

Formül Ağırlığı (g/gmol) 62.50 

Kaynama Sıcaklığı ( 
0
C ) -13.9 

Yoğunluk (g/cm
3
) 0.911 

Erime Sıcaklığı ( 
0
C )  -153.7 

Çözünürlük, suda (25
0
C) (g/cm

3
) 0.11 

Kritik Sıcaklık ( 
0
C ) 156.5 

Kritik Basınç (atm) 55.2 

Kritik Hacim (cm
3
/gmol) 173.7 

Alevlenme Noktası ( 
0
C ) -78 

Kendiliğinden Tutuşma Noktası (
 0

C )  472 

Viskozite (0
0
C,cp) 0.24 (sıvı) 

Viskozite (120
0
C,cp) 0.02 (gaz) 

Buhar Basıncı (20
0
C)  2.300 mmHg 

Formül Ağırlığı (g/gmol) 0.24 (sıvı) 
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8.2 Hammaddenin Kapasitesi 

  

103000 Ton/yıl VCM‟dir. 

 

8.3 Hammade Paketle ve Pazarlama 

 

 Her kurutma bölümü yaklaşık 110m
3
 net depolama kapasiteli bir depo bunkeri 

(D-202) ile donatılmıştır. Bu depolama bunkeri kurutma ünitesinden sürekli beslenir. 

Gerekli kapasitenin % 20‟ sinden fazlasını işleyecek şekilde dizayn edilmiş bunker 

paketleme hattından 16 saat içerisinde aralıklarla boşaltım yapar. 

 

İstenilen türdeki ürün yarı otomatik paketleme istasyonuna gönderilir ve 25 

kg‟ lık ventilli paketlerle paketlenir. Bu tip paketleme dikiş makinelerinin 

teçhizatından kaçınmak ve paketleme kolaylığından dolayı önerilmiştir. Ürün 

otomatik paketlenir ve U-202 A/C ağırlık kontrolünden geçerek ambarlara gönderilir. 

Paketleme, günlük üretimin yarısını 8 saatte tamamlayacak şekilde dizayn edilmiştir. 

Tartım skalasına yerleştirilen nakil kayışlı optik U-203 A (otomatik ağırlık kontrol 

skalası) vasıtasıyla paket ağırlıkları kontrolleri yapılır. U-203 A yanlış ağırlıklı 

paketleri ayırmak için sinyal veren skalalı bir sisteme sahiptir. Toz olarak elde edilen 

ürün 25 kg‟lık PE torbalarda paketlendikten sonra piyasaya verilir. Köpük tutucular 

yardımıyla tortu havuzlarına gönderilerek burada biriken veya bozuk üretilen PVC 

big bag poşetlerinde daha düşük maliyete satışa sunulur. 

 

PVC‟ nin çok miktarda klor içermesi nedeniyle PVC‟ den mamul maddelerin 

ateşe karşı mukavemeti PVC‟ nin geniş çapta inşaat sanayiinde kullanılmasına neden 

olmaktadır. Bunun yanında tarım sektöründe, otomotiv, haberleşme, ambalaj, tıp 

alanlarında geniş çapta tüketilmektedir. Boru, kapı-pencere, oyuncak, yer karoları, 

duvar kağıdı, ayakkabı, şişe ve kutu yapımında, kablo imalinde, tekstil ve sağlık 

sektöründe kullanılan PVC‟ nin , PETKİM Aliağa Petrokimya Kompleks‟ inde yıllık 

satışı 150000 tondur. 

 

Köpük tutucular yardımıyla tortu havuzlarına gönderilerek burada biriken 

veya bozuk üretilen PVC big bag poşetlerinde daha düşük maliyete satışa sunulur. 

 

Türkiye‟ de PVC üretiminde tek isim olan PETKİM, iç piyasanın %15-20‟ sini 

karşılamaktadır. Bu nedenle pazar ve fiyat belirleme PVC fabrikasına aittir. 
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Tablo 24. VCM üretimi için belirlenmiş girdiler ve miktarları        

Girdiler Miktarı 

Etilen (Ton) 0.468 

Klor (Ton) 0.594 

Oksijen (Ton) 0.132 

Kostik Soda (%50) (Ton) 10.0079 

Amonyak (Ton) 0.0014 

Elektrik (KWH) 86 

Soğutma Suyu (M
3
) 235 

Proses Suyu (M
3
) 0.95 

Buhar 1.9 

Fuel Oil (MMKal) 1.022 

 

8.4 VCM’in Rekabet Gücünde GeliĢmeler 

 Petkim‟in Aliağa Kompleksinde bulunan PVC Fabrikasının VCM‟e, VCM‟in 

de klor ve etilene  geri entegrasyonunun bulunması, VCM maliyetinin bir taraftan klor 

ve elektrik üretim ünitelerinde yapılan yatırımların tamamlanmasıyla düşecek klor 

maliyeti nedeniyle , diğer taraftan ise VCM ünitesinde devam etmekte olan 

rehabilitasyon çalışmalarının maliyet düşürücü etkileri dolayısıyla düşecek olması, 

PVC üretim maliyetlerini düşürecek ve dolayısıyla PVC‟nin rekabet gücünü 

arttıracaktır. 

 

9. PVC’nin ARZ, TALEP ve TĠCARET DURUMU 

 

Vinil zincirinin bir ürünü olan PVC, dünyada en çok tüketilen plastiklerden 

biridir. Vinil zincirindeki üreticileri yüksek talebi karşılamak için kapasitelerini 

artırmaları beklenmektedir. PVC, çok çeşitli uygulamalarda kullanılmakla birlikte, 

başlıca kullanım alanları inşaat ve otomotiv sektörüdür. Bu alanlardaki büyümeler 

vinil talebi üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. 
 

Tablo 25. PVC Yurtiçi Talep Projeksiyonu (Bin Ton)  

ANA 

ÜRÜN 

YILLAR Ort. Yıllık Art. (%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 

PVC 684 741 802 869 941 1019 1103 1195 8.3 
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9.1 Dünya PVC Kapasite, Üretim ve Tüketim 

Tablo 25‟te verilen dünya PVC kapasite, üretim ve tüketim değerleri 

incelendiğinde üretim arzı anca karşıladığı ve kurulu kapasitenin %87 civarında 

kullanıldığı görülmektedir. 

 

Tablo 26. PVC kapasite, üretim ve tüketim değerleri(tahmini ve projeksiyon dahil) 

(Bin Ton) 

Yıllar 

Fiili Tahmini Projeksiyon 

2002 2003 2004 2005 2006 2010 2013 

Kapasite  32692  32978  33884 36251  38409 44986   48081 

Üretim 27949   28434  30161  31759 33455  38047  43003 

Tüketim  28005  28507  30155  31765  33456  38047  43002 

K.K.O.(%)  85  86  89  88  87  85 89  

 

9.2 Türkiye Arz Talep Durumunun Değerlendirilmesi 

Türkiye‟de üretim sadece Petkim A.Ş.‟de olduğundan dolayı yetersi 

kalamaktadır. 2009 yılının ilk yarısı değerlendirildiğnde talebin sadece %22‟ni yurtiçi 

üretim karşılamıştır. Talep ihracat yolu ile karşılanmaktadır. Bu durum Tablo 27‟de 

verilen talep miktarları ve Tablo 28‟de verilen üretim miktarları karşılaştırıldığında da 

rahatça görülebilir. 

 

Tablo 27. 1999 ve 2009 yılları arası PVC talep miktarları (Bin Ton) 

Ana 

Ürün Yıllar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

2009 

(6ay) 

PVC 

Bin Ton 394 445 386 452 483 592 643 765 887 878 370 

Değişim 

(%) - 113 87 117 106 123 109 119 116 99 84 

 

Tablo 28. 1999 ve 2009 yılları arası PVC talep miktarları (Milyon $) 

Ana 

Ürün Yıllar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

2009 

(6ay) 

PVC 

Milyon$ 278 335 211 294 365 625 649 598 701 659 285 

Değişim 

(%) - 120 106 139 124 171 103 92 117 94 87 

 

Tablo 29.1999 ve 2009 yılları arası PVC üretim miktarları (Bin Ton) 

Ana 

Ürün 

Yıllar 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

2009 

(6 ay) 

PVC 191 177 168 159 140 157 130 141 155 153 76 
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10.REKABET 

10.1 Sektörün Rekabet Gücü 

Türkiye‟de PVC Sektöründe tek üretici Petkim Petrokimya Holding A.Ş.‟dir. 

Petkim‟in PVC ürününde yurtiçi pazar payı 1998 ve 1999 yılları için ortalama 

%48‟dir. Petkim AB Gümrük Birliği sonrasında AB ülkelerinden  korumasız olarak 

gelen PVC ürününde diğer üreticilerle rekabet edebilmektedir.  

 

Petkim‟in Aliağa‟daki PVC Fabrikasının klor ve etilene geri entegrasyonunun 

olması rekabet gücüne olumlu etki etmektedir. Klor alkali ve elektrik üretim 

ünitelerinde yapılan yatırımlar klor maliyetini düşürecek dolayısıyla PVC ürününün 

rekabet gücünü arttıracaktır.  

 

10.2 Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ĠliĢkileri 

PVC ürünü inşaat, tarım, elektronik, oyuncak, otomobil ve sağlık sektöründe 

çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. 

 

10.3 Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 

 Petkim Aliağa ve Yarımca Komplekslerindeki PVC Fabrikalarında üretim 

başladıktan sonra tevsii ve modernizasyon yatırımlarıyla kapasite artışları 

gerçekleştirilmiş, ancak hızla artan iç talebin tamamını karşılamak mümkün 

olmamıştır. Günümüzde Petkim yıllık toplam 195.000 ton kapasitesi ile yurtiçi 

pazarının yaklaşık %48‟ini karşılamaktadır.  

 

11. POLĠVĠNĠL KLORÜRÜN GELECEĞĠ 

PVC Türkiye‟de inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır (örneğin 

borular). Aynı zamanda paketleme malzemelerinde, profillerde, oyuncaklarda, 

hastane gereçlerinde, yer kaplamalarında, kablolarda, şişelerde ve daha yüzlerce 

üründe kullanılmaktadır. 1985 yılında PVC üretimi 42,019 ton olarak gerçekleşmişti. 

Sadece 12 yıl içerisinde bu miktar yaklaşık 5 kat artarak 190,000 tona ulamıştır. 1985-

95 yılları  arasında PVC‟nin yıllık ortalama artışı  %9,9 olmuştur. 1980‟li yılların ilk 

yarısında Türk ekonomisinin liberalleştirilmesi sonucunda plastik tüketiminde hızlı  

bir artış  yaşandı. Türk ekonomisinin liberalleşmesinden önce özellikle sıvı paketleme 

malzemelerinin önemli bir kısmı depozitolu cam şişelerken, serbest piyasa 

ekonomisinin hayata geçirilmesinin ardından sektör kullanılıp atılan plastik şişelere 

doğru kaydı. Ancak bu durumun yarattığı çevre problemleri nedeniyle üreticilerin bir 

kez kullanılıp atılan plastik, metal ve cam şişeleri belli oranda geri toplamaları  ve 

geri dönüş türmeleri zorunluluğu getiren kota sistemine geçildi. Plastik sektöründe 

PVC şişelerin ana rakibi PET şişelerdir, ancak özellikle bitkisel yağ, çeşitli gıda ve 

içecek sektöründe ve deterjanlarda PVC, hala geniş bir kullanım alanına sahiptir. 

1999 yılında plastikler için belirlenen resmi kota miktarı  tahmin edilen %70 oranı 

yerine 13,300 ton/yıl miktarına denk düsen %30 olarak belirlenmiştir. Bu oranın bile 

gerçekleşmesi olası  görülmemektedir ve tek kullanışta atılan plastiklerin ve PVC 

paketleme malzemelerinin büyük bir bölümü çöplüklerde son bulmaktadır. 

 

 Sorunu kaynakta engelleyecek olan 3R stratejisi (Reduce; kaynakta azaltım, 

Reuse; yeniden kullanım, Recycle; geri dönüşüm) hayata geçirilmeye çalı şılmaktadır. 
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Atıkların geri dönüşümü, özellikle PVC plastigi, ufak çaplı  merdiven altı olarak tabir 

edilen kuruluşlar tarafından son derece ilkel şartlar altında yapılmakta ve çevreye 

büyük zararlar vermektedir. PVC pazarı  diğer alanlarda da hızla büyümektedir. PVC 

endüstrisinin Türkiye‟de beklenmeyen oranda büyüdüğü görülmektedir. Bu 

gelişmelerin sonucu olarak Petkim‟in iç pazar payı  düşmeye başlamıştır. Pazar payı 

1989 yılında %83 iken bu oran 1996‟da %66‟ya geriledi. Bu nedenle 3. petrokimya 

kompleksinin kurulması gündeme geldi.  

  

Genel olarak plastiklerin geleceği için aşağıdakileri sıralayabilirz: 

 Türkiye‟de tek petrokimya tesisi PETKİM olup, yıllık üretim kapasitesi yerli 

talebi karşılamaması nedeniyle plastik hammade talebinin %84‟ü ithalatla 

karşılanmaktadır. 

 Plastik sektörü yılda ortalama %15 büyüme göstermektedir. 2006 yılındaki 

verilere göre PETKİM‟in en az 9-10 katı petrokimya tesisine ihtiyacı olacağı 

tahmin edilmiştir.
1
 

PVC‟nin geleceği için aşağıdakileri sıralayabilirz: 

 Vinil kapasitesi kuvvetli talebi karşılamakta zorlanacağından, yüksek girdi 

maliyetlerine rağmen marjların pik yapacağı tahmin edilmektedir.  

 Uzun dönemde GDP‟nin her 8 yılda bir dönemsel büyüme göstermeye devam 

edeceği ve yıllık büyümenin ortalama %4 olacağı tahmin edilmektedir. 

 Son yıllarda çevre ve güvenlik sorunları kadar, PE ikames de PVC tüketimini 

olumsuz etkilemiştir. Bazı ülkeler PVC‟nin çocuk oyuncaklarında 

kullanılmaması için yasala çıkartmıştır. Çevre ve sağlık nedenleriyle, PVC 

kullanımı maliyet avantajına rağmen gıda ambalajında da azakmakta ve kablo 

ve diğer inşaat uygulamalarında da bazı poliolefinlerin PVC‟nin yerini 

almasıyla, PVC büyüme hızı yavaşlamaktadır.  Bununla birlikte PVC‟deki 

maliyet avantajı ve inşaat sektöründe güçlü büyümeyle PVC talebi 

önümüzdeki birkaç yılda sağlıklı kalabilecektir. 

 Global PVC tüketim bünyesinin 2015‟e kadar %4-4.5 oranında olması yoğun 

nüfuslu Çin ve Hindistan nedeniyle Asya‟daki büyümenin başı çekmesi 

beklenmektedir.  

 Önümüzdeki birkaç yıl içinde Çin‟de, çoğu yetersiz  asetilen bazlı teknolojiyi 

kullanan yeni dev vinil kapasitelerinin devreye girmesi beklenmektedir. 

Hükümetin bu, çevreye zararlı, yetersiz tesislerin kurulmasını kısıtlamaya 

uğraşmasına  rağmen, sıkışık  dünya arzı, Çin inşaat sektöründeki patlama ve 

yüksek girdi fiyatları Çinli üreticileri ilave vinil kapasiteleri %60‟ı girdi olarak 

etilen yerine asetilen kullanılmaktadır. 

 Çin‟deki büyüme 2006 yılında, Asya Pasifik‟te olduğu kadar dünya arz-talep 

dengesinde de önemli etki yapacak, beklenen bu kapasite fazlalılığı  Asya 

Pasifik‟in  geçici olarak net PVC ihracatçısı olmasına neden olacaktır. Sonuçta 

Japonya, Güney Kore ve Tayvan‟ın normalde Çin için hedeflediği ihracat 

azalacaktır. Bu arada dünyanın diğer yerlerindeki gibi, Çin ve Doğu Asya‟nın 

kalanında da, eski yetersiz tesisler kapatılacaktır. Uzun dönemde hükümetin 

bu tür tesisleri kapatmadaki başarısı  ölçüsünde, Çin„in vinil arz-talep 

büyümesini karşılyamaz hale gelecektir.  

 Son zamanlara kadar vinil yatırımlarını limitli tutup, PE ve MEG gibi etilen 

türevlerine yatırım yapan Orta Doğu‟da, uzun vadede Avrupa ve Asya‟ya 

ihracat amacı ile yeni vinil kapasiteleri beklenmektedir. Batı Avrupa‟da ise 

düşük tüketim büyümesi, yasal konular ve yüksek enerji maliyetleri nedeniyle 



 27 

kayda değer bir kapasite artışı beklenmektedir. Alternatif olarak, Norsk Hydro 

ve Arkema‟nın Katar‟da Qatar Vinyls‟e, Solvin ise Tayland‟da Vinythai‟ye 

ortal olması gibi, Avrupali üreticiler ortaklık yöntemiyle Orta Doğu ve 

Asya‟da yatırımı tercih etmektedirler. 

 Uzun dönemde PVC ticaretinde önemli değişiklikler beklenmektedir. Kuzey 

ve Güney Amerika‟nın Brezilya veya Venezüella‟daki birkaç yeni kapasite ile 

dengede kalacağı, Orta Doğu‟nun ise Batı Avrupa ve Asya‟ya ihracatın 

artıracağı tahmin edilmektedir.  

11.1 Çevreye Yönelik Politikalar  

PVC ürünüyle ilgili çevreye yönelik politikalar iki ana başlık altında incelenebilir: 

 

1) PVC Fabrikalarının VCM emisyonlarını aşağıdaki yöntemlerle azaltmak: 

  

- Reaktör temizleme ve transfer işlemlerinin tamamen kapalı olarak 

gerçekleştirildiği closed-lid reaktör teknolojisi kullanmak 

- Stipping, geri kazanma ve kurutma bölümlerinde çeşitli iyileşirmeler yapmak 

 

 

2) PVC içeren ürünleri, kullanımları sonrasında aşağıda belirtilen yollarla 

bertaraf etmek: 

   

- Geri Döndürme 

 

Pencere profillerinde, yer karolarında, bilgisayarlarda kullanılan PVC tekrar 

aynı ürünlerin yapımında kullanılmak üzere geri döndürülebilmektedir. Kablo 

izolasyonunda kullanılan PVC ise sanayi tesislerinin yer döşemelerinde 

kullanılabilmektedir. Ambalaj sektöründe kullanılan PVC‟yi diğer plastik 

ambalaj atıklarından otomatik olarak ayıran makinelar geliştirilmiştir. 

 

- PVC‟yi hammaddelerine dönüştürme 

 

PVC içerisindeki kloru hidroklorik asit olarak geri kazanmaya yönelik olarak : 

Hidrojenasyon 

Piroliz 

Gazlaştırma 

Yakma 

 

           Alternatifleri üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. En son olarak 

Solvay, Linde-KCA tarafından geliştirilen kimyasal bazlı teknolojiye dayalı 

2.000 ton/yıl kapasiteli bir pilot tesis kurulacağını açıklamıştır. Bu tesiste 

PVC‟nin dekompoze edilerek tekrar PVC üretiminde kullanılacak maddelere 

dönüştürüleceği belirtilmektedir. 

 

- Yakma 

 

Çöp yakma fırınlarında PVC atıkların yanması sonucu oluşan HCl yanma 

gazlarından uzaklaştırılabilmektedir. Fırın tasarımı ve çalışma koşullarına 

bağlı olarak dioksin emisyonları çok düşük düzeye indirilebilmektedir. 
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12. PATENT 

Patent alma yöntemi aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 8. Patent alma prosedürü 

 PVC,  Alman kimyager Eugen Baumann tarafından 1872'de bulunan ama 

1913'te Friedrich Heinrich August Klatte  tarafından patenti alınan malzemedir. 
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13. SONUÇ 

 

 Ülkelerin plastik üretim ve tüketimi gelişmişliğin bir ölçüsüdür. Türkiye‟nin 

üretimi tüketiminden fazla olduğu için PVC‟yi ihrac etmek zorunda kalıyor. Üretimin 

az olmasının sebeplerinden en önemlisi üretimde kullanılacak hammaddenin yeterli 

üretilmemesidir. 90‟lı yılların sonuna doğru plastik tüketimi çok artmıştır bunun 

sebeplerinden birisi de plastiklerin ve özellikle PVC‟nin kullanım alanının çok geniş 

olmasıdır. Çevreye olan kötü etkisinden dolayı alternatif ürünlerin kullanımı bir 

miktar da olsa artmıştır ancak maliyete vurulduğunda PVC kullanımı daha karlıdır. 

Bu yüzden uzun ömürde güçlü büyüme ve talep düşmeyecektir.  

  

 Şu anki tabloda Batı PVC üretiminde daha öndedir ama yapılan projeksiyonlar 

üretimin Asya‟ya kayacağı tahmin edilmektedir. Bu da dünya çapında PVC‟nin 

yaygın tüketim ve üretim sahip olduğunun ve PVC üretim gücünün tek bir bölgede 

egemenliği olmadığını gösterir. Ayrıca sadece Türkiye‟de değil tüm dünya çapında 

PVC kullanımının yüksek olduğu görülür.  

 

 Sonuç olarak insanlığın son derece ihtiyaç duyduğu PVC teknolojisi, çevreye ve 

insan sağlığına en az zarar verecek şekilde geliştirilmeli ve atıkların geri dönüşümü 

sağlanarak enerji tasarrufu sağlanması yoluna gidilmelidir. 
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