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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Petrol ve türevleri günlük hayatımızın neredeyse tamamında kullanılmakta, hayatımızın
vazgeçilmezi olmaktadır. Denizlerdeki bitki ve hayvan kalıntılarının milyonlarca yıl boyunca
çürümesi sonucu oluşan ham petrol, yeryüzüne çıkarılmasından günlük hayatımızda
kullanılan malzeme hâline gelinceye kadar birçok süreçten geçmektedir. Bu petrol
türevlerinden biri de sürekli olarak kullandığımız ve yaşam kaynağımız olan suyun
ambalajlanarak piyasaya sürülmesinde kullanılan “PET”lerdir.
Polietilen tereftalat (PET) malzemenin; 1973 yılında patentlenmesiyle başlayan hızlı ve
yoğun üretimi, ham petrolün çıkarılması ile başlayıp ham petrolün rafinasyonu ile nafta elde
edilmesine, naftadan tereftalik asit ve etilen glikol eldesine, tereftalik asit ve etilen glikolün
polimerleştirilmesi ile PET şişe üretimine kadar olan üretim adımlarını ve PET şişenin
kullanımı sonrasında oluşan atıkların geri dönüşüm işlemlerini kapsamaktadır.
Tüm bu üretim zincirinde oluşan atık türleri, üretim proseslerinin yarattığı çevresel
etkiler ve üretim atıklarının bertaraf yöntemleri değerlendirilmiş, ürünlerin kullanımı sonrası
oluşan atıkların geri dönüşüm uygulamaları irdelenmiş ve geri dönüşümün gerekliliği ele
alınmıştır. PET için oluşturmaya çalıştığımız, madde-enerji-atık-çevresel etki döngüsü
sayısallaştırılarak değerlendirilmiştir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Ftalik anhidrid üretimi yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizde bulunan fabrikada ftalik anhidrid üretiminin şemasını alarak
arkadaşlarınızla tartışınız.
Ftalik anhidrid üretimi ve kullanım alanlarını araştırarak tartışınız.

1. O-KSİLEN ÜNİTESİ
Ksilenler karışımı, yüksek çözücüleri ve kolay buharlaşmaları nedeniyle yüzey kaplama
endüstrisinin önemli bir bileşenidir. Otomotiv ve deniz araçları boya ve kaplama
maddelerinde, emaye kaplama maddelerinde, mobilya verniklerinde ve diğer koruyucu
kaplamalarda çok kullanılan bir solventtir. Alkid ve amino reçineleri ve diğer yüksek
performanslı kaplama reçinelerinin üretiminde kullanılan çok iyi bir solventtir. Ksilenler
karışımı pek çok pestisidin formülasyonunda taşıyıcı solvent olarak yer alır. Zirai kimyasal
maddelerde bulunmasının nedenleri arasında spesifik gravite, çözücü gücü ve buharlaşma hızı
gibi bazı önemli özellikleri sayılabilir. Ayrıca çok sayıda özel kimyasal maddeler ve etilen
oksit kondensatları için güvenilir taşıyıcı solventlerdir.
KSİLENLER
o-Ksilen

a. Ftalik anhidrit

Alkil reçineler
Doymamış poliesterler
İlaç Kimyasalları

m-Ksilen

a. İzoftalik asit

Poliamid reçineler
Alkid reçineler
Doymamış poliesterler

p- Ksilen

a. Dimetil tereftalat
b. Tereftalik asit

Poliesterler
Poliesterler

Ksilen, benzene iki adet metil grubu bağlanmasıyla oluşan ve C6 H4 (CH3)2 kapalı
formülü ile gösterilen bir bileşiktir. Ksilen disübstitüe benzen olduğundan
adlandırılması da benzerdir. Benzen halkasına bağlı olan metil gruplarının konumuna göre;
1,2- dimetil benzen (o- ksilen), 1,3- dimetil benzen, (m- ksilen), 1,4-dimetil benzen (pksilen) şeklinde isimlendirilir. Toluenle akraba sayılır. Uçucu organik bileşiklerdendir.

Zehirli, kanserojen bir bileşiktir.
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Ksilenlerin başlıca kaynağı, kömür katranı ve petroldür. m-Ksilen diğerlerine nispetle
daha büyük yüzdelerde bulunur.
 O-Ksilen:

1, 2 – di metil benzen formülü: CH3 C6 H4 ( CH3 )2

Renksiz bir sıvıdır. Suda çözünmez. Alkol ve eterle karışır. Kıvılcım, ısı, açık alev ve
kıvılcım kaynağından uzak tutulmalıdır. Statik elektriğe karşı hassas olup tutulduğu,
kullanıldığı her alanın topraklanması gerekmektedir. Buharı havadan daha ağır olduğu için
yerde yayılarak depolanma alanından uzakta bir alanda dahi parlayabilmektedir. Erime
noktası -25,2 oC olup kaynama noktası 144,3 0C’dir. Başlıca kullanım alanı plastik yan
sanayinde büyük önemi olan ftalik anhidrit üretimidir.
Havada 100 ppm veya 1 m3 havada 435 mg üzerinde o -Ksilen bulunan ortam, insan
sağlığı açısından sakıncalıdır. Zehirleme belirtileri; solunum borusunun tahrişi, solunum
güçlüğü, bulantı, kusma, hâlsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, hareketlerde dengesizlik, kangren
ve kansızlık olarak ortaya çıkar. o- Ksilen ile çalışan personel koruyucu gözlük, kimyasal
kanisterli solunum cihazı ve kauçuk eldiven kullanmalıdır. o -Ksilen ile devamlı olarak
çalışan personel yıllık sağlık kontrolünden geçirilip özellikle gözler, merkezî sinir sistemi, kan
durumu, karaciğer ve böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. o - Ksilen ile temas edilmesi
hâlinde ilk önlem olarak gözler su ile vücudun temas eden kısımları ise su ve sabun ile
yıkanmalıdır. Çevre sağlığı açısından o - Ksilen bulunduran atıklar bir fırın içine
püskürtülerek yakılmalıdır.

1.1. Ftalik Anhidrit (PA)
Polyesterlerin, boya ve ilaçların yapımında kullanılan ftalik anhidrit (PA) naftalin veya
o-Ksilenin, sabit yataklı reaktörlerde sıcaklık ve katalizörün etkisi altında hava oksijeni ile
yükseltgenmesi ile elde edilir. Ftalik anhidritin diğer yöntemle üretilmesi o-Ksilenin
oksijenlenmesi esasına dayanır.

Resim 1.1: Ftalik anhidrit fabrikası
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1.1.1. Üretim Yöntemleri
Ftalik anhidrit o-Ksilenin, naftalin o-Ksilen karışımının veya naftalinin (eski teknoloji)
katalitik oksidasyonu ile elde edilir.


Ortoksilenin yükseltgenmesi (oksidasyonu) yöntemi

Bu proseste kaynama noktasına kadar ısıtılmış olan o-Ksilen 160 °C'ye kadar ısıtılmış
hava içine enjekte edilir. Karışımın ağırlıkça o-Ksilen/hava oranı 20'dir. Bu karışım 350-370
°C 'deki V2O5'li sabit yataklı türbüler reaktörden geçirilir.

Reaktörlerden çıkan gaz karışımı soğutuculardan geçirilerek 150-160 °C'ye kadar
soğutulur. Switch kondenserlerde 60 – 65 °C 'de süblime edilerek katılaştırılır. Daha sonra
kondensör değiştirilerek kondenserde tüplerin üzerinde kondense olan ftalik anhidrit (PA),
sıcak yağ kullanılarak eritilir ve ham ftalik anhidrit (PA) tankına alınır.


Naftalinin yükseltgenmesi (oksidasyonu) yöntemi

Bu yöntem artık kullanılmamaktadır. Naftalinin vanadium pentaoksit katalizörlüğünde
havanın oksijeni ile ftalik anhidrit (PA) üretilmektedir. Son yıllarda o-Ksilen fiyatlarındaki
aşırı yükselme nedeniyle o-Ksilen yerine sabit oranda (%20 - %40 gibi ) naftalin ile o-Ksilen
karışımından vanadium pentaoksit katalizör kullanılarak ftalik anhidrit (PA) üretimi
yapılmaktadır.
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Şema 1.1: Ftalik anhidrit fabrikasının şeması

1.1.2. Kullanıldığı Yerler
Kapalı formolü C6H4(CO)2O olan ftalik anhidrit prizma kristalli bir maddedir. PA'nın
dünyadaki kullanım alanları ve tahminî dağılımları aşağıda verilmektedir.
Kullanım Alanları
Plastifiyanlar
Doymamış polyester reçineleri
Alkid reçineleri üretimi
Diğerleri

Kullanım Yüzdesi (%)
53
26
10
11

PA’nın önemli kullanım alanı, monohidrik alifatik alkalilerin diesterlerinin
(plastifiyanlar) üretimidir. Bu esterler muhtelif sentetik reçineler ve plastiklerin içine katılır.
Termoplastikler, plastifiyanların katılması ile kolay işlenebilirlik, elastikiyet, daha iyi
mekanik özellikler, fiziksel ve kimyasal dayanıklılık, kalıcı elektriksel özellikler ve
boyanabilirlik gibi son tüketim alanlarını olumlu yönde etkileyen nitelikler kazanır.
En fazla plastifiyan kullanan termoplastik PVC olduğu için PVC pazarı plastifiyan
tüketimini belirleyen en önemli faktördür. En çok kullanılan plastifiyanlar DOP, DIOP, DBP
ve DINP'dir. Bunlar ağırlıkça % 35-40 oranında PA içerir. Toplam alkid reçinelerinin % 80'ini
oluşturan ftalik esaslı alkid reçineleri PA’nın, bir polialkolle esterleşmesiyle meydana gelen
polimerlerdir. Alkid reçineleri özellikle kaplama sanayinde kullanılır.
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Doymamış polyester reçineleri ise uygun bir glikol, PA ve bir doymamış asit veya
anhidritin genellikle fumarik asit veya maleik anhidrit reaksiyonu ile elde edilir. Elde edilen
bu polyesterler daha sonra di-alkil ftalat veya metil metakrilat gibi vinilik monomer ile
reaksiyona sokularak çapraz bağlı termosetting bir yapı oluşur. Kullanma alanlarına ve işleme
koşullarına göre doymamış polyester reçineleri cam elyafı takviyeli veya takviyesiz olarak
üretilir.
Boya sanayinde, alkid reçinesi yapımında, çeşitli glikollerle kondenzasyon
polimerizasyonu sonucunda polyester eldesinde, DOP vb. plastifiyan üretiminde
kullanılmaktadır.

1.2. Meta Ksilen
Karışık ksilenlerin fraksiyonlanmasıyla o-Ksilen ve etil benzenin ayrılmasıyla önce
meta- ve p-Ksilenler karışımı elde edilir. Karışımdaki p-Ksilenin önemli bir kısmı
kristallendirilerek veya adsorpsiyon prosesiyle ayrılır. Kalan kısımdaki m-Ksilen değişik
proseslerle saflaştırılır. Örneğin; karbon tetra klorürde kristallendirme, HF ve boran tri
fluorürle kompleks içine alınması.

1.2.1. Üretim Yöntemleri
Temel aromatik bileşikler benzen, toluen ve ksilen genellikle;




Piroliz benzinin hidrojenasyonu,
Nafta katalitik reforming,
LPG dehidroksiklodimerizasyon prosesleriyle elde edilir.

Piroliz benzin buhar kranking fabrikasından çıkan bir yan ürün olup nafta, rafineri
distilasyon fraksiyonlarındandır. LPG sıvılaştırılmış propan ve bütan karışımıdır. Doğal gaz
fabrikalarından ve rafineri hafif akımlarından elde edilir. Piroliz benzinin elde edildiği buhar
kranking ve aromatik bileşiklerin elde edildiği katalitik reforming ünitelerinin genel ham
madde- ürün ham madde ilişkisi vardır. Ayrıca ksilen verimini artırmak ve izomerleri seçici
olarak elde etmeye yönelik bazı prosesler vardır.Aşağıda, bu proseslere birer örnek
verilmiştir. Bunlar:




Toluen disproporsinasyon ve transalkilasyon
Karışık ksilenlerden ksilen izomerlerinin elde edilmesi
İzomerizasyon prosesleri
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1.2.1.1.Toluen Disproporsinasyon ve Transalkilasyon Ünitesi
Toluen disproporsinasyon (TDP), toluenin benzen ve ksilenlere dönüştürdüğü
reaksiyonlardır. Disproporsinasyon (orantısız bölünme) reaksiyonunda iki (2) mol toluen eşit
hacimlerde benzen ve ksilenler verir. Reaksiyon gaz fazında ve çeşitli zeolit katalizörlerle
yürütülür.
Ham madde toluen ve benzen kolonunu dibinden çıkan reaksiyona girmemiş toluendir.
Ham madde hidrojenle karıştırılır, ısıtılır ve TDP reaktörüne verilir. Reaktörden çıkan akım
soğutulur, hidrojen ayrılır ve sıvı akım, içerdiği hafif ürünlerin ayrılması için bir stabilizere
gönderilir. Buradan alınan dip akım fraksiyonlamaya verilerek saf benzen, reaksiyona
girmemiş toluen, karışık ksilenler ve az miktardaki C9+ aromatikler birbirinden ayrılır. pKsilen elde edilmek istendiğinde karışık ksilen fraksiyonu p-Ksilen üretim ünitesine verilir.
Transalkilasyon reaksiyonunda ham madde toluen ve C9 aromatiklerdir. Bir mol toluen
ve bir mol trimetil benzenden (C9 aromatikler) iki (2) mol Ksilenler meydana gelir. Bu
reaksiyonun iki önemli avantajı vardır. Bunlar, reaksiyonlarda etilbenzen meydana gelmemesi
ve hidrojen tüketimi olmamasıdır.

Şekil 1.1: Toluen disproporsinasyon ve transalkilasyon proses akım şeması

Transalkilasyon prosesi, kullanılan katalizörler ve proses akışı yönünden TDP
prosesiyle hemen hemen aynıdır. Tek fark, C9 aromatikler fraksiyonuyla C10+ aromatiklerin
ayrıldığı ilave bir kolon daha bulunmasıdır.

1.2.1.2. Ksilen İzomerlerinin Ayrılması
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Karışık ksilenler talebi, özellikle p-Ksilen izomerine kıyasla oldukça düşüktür. Rafineri
proseslerinden genel ayırma işlemi olan ve kaynama noktaları faklılığına dayanan fraksiyonlu
distilasyon prosesi ksilen izomerlerini ayırmada başarılı olmaz çünkü bu üç izomerlerin
kaynama noktaları birbirine çok yakındır. Ayırma işlemlerinde izomerlerin farklı adsorpsiyon
özelliklerinden veya donma noktaları farkından dolayı kristallenme özelliklerinden
yararlanılır.
Adsorpsiyonda özel gözenek yapılı katı adsorbentler kullanılır. Ayrılması istenen
izomer gözenekten geçemez ve böylece diğerlerinden ayrılır. Daha sonra bir desorbentle
(genellikle toluen) işlenerek adsorbentin tuttuğu ksilen izomeri çekilir ve basit fraksiyonla
desorbent uzaklaştırılır.

Şekil 1.2: P- Ksilen adsorpsiyon ünitesi akım şeması

1.2.1.3.İzomerizasyon Prosesi
Katalitik reforming ünitesinden çıkan akımdaki karışık ksilenler yaklaşık %40 mksilen, % 24 o- Ksilen , %19 p- Ksilen ve %17 etil benzen içerir. Bunlardan en fazla talep pKsilenedir. Bunu sırasıyla o-meta Ksilen izler, p- Ksilen ve o- Ksilen taleplerini karşılamak
için m- Ksilen izomerizasyonla bu iki izomere dönüştürülür.
İzomerizasyon ünitesine beslenen ham madde, C8 akımındaki p- Ksilenin büyük bir
kısmı ayrıldıktan sonra kalan bileşikleri içerir. Bunlar m- Ksilen, önceden ayrılmadıysa oKsilen ve etil benzendir. İzomerizasyon reaksiyonları ksilen izomerizasyon dengesi yeniden
kurulacak şekilde yönlendirilerek ilave p- Ksilen elde edilir.
Etil benzen dealkilasyonu; rafinat akımındaki etil benzen, kullanılan katalizöre bağlı
olarak ksilenlere veya dealkilasyonuyla benzene dönüşür. Buradan çıkan izomerat ksilen
fraksiyonlamaya verilerek p- Ksilen ayrılır, m- Ksilen ve etil benzen geri döndürülür ve etil
benzen dönüşüm verimi katalizöre göre değişir. Etil benzen izomerizasyonu, ksilen
izomerizasyonundan daha zor olup bifonksiyonel asit- metal katalizörlere gerek vardır.
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1.2.2. Özellikleri
Ksilen renksiz, kolayca alevlenebilen ve zehirli bir sıvıdır. Patlayıcıdır.


Spesifik tehlikeleri: Kuvvetli oksidanlar ile şiddetli reaksiyona girerek yangın
ve patlamaya neden olabilir. Buharları havadan ağır olduğundan zeminde
yayılarak uzak mesafelerde tutuşmalara neden olabilir.

Ksilene maruz kalan biri olursa hastayı temiz havaya çıkarınız. Solunum durmuş veya
zayıf ise suni solunum uygulayınız. Gerekiyorsa oksijen veriniz ve derhâl doktor çağırınız.




Deriyle teması: Bulaşan elbiseler çıkarılarak cilt bol su ile yıkanır. Tahrişi
azaltan kremler sürülür.
Gözle teması: Hemen bol su ile 15 dk. yıkanır. Gerekirse göz kliniğine sevk
edilir.
Yutulması: Kusturmaya yeltenmeyiniz ve ağızdan bir şey vermeyiniz. Hasta
hemen tam teçhizatlı hastaneye kaldırılarak midesi yıkanır.

1.2.3. Kullanıldığı Yerler
Ksilenlerin başlıca kaynağı, kömür katranı ve petroldür. m-Ksilen diğerlerine nispetle
daha büyük yüzdelerde bulunur. Orto, meta ve p- Ksilenleri birbirinden ayırmak için ayrımsal
damıtma ve kristallendirme işlemleri uygulanır. Ksilenler uçak yakıtlarının bileşiminde yer
alır. Boya, elyaf, lak ve kauçuk endüstrisinde kullanılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Ftalik anhidrid üretimi yapınız.
Kullanılan araç gereçler: Ftalik anhidrid, o-Ksilen, tüplü reaktör

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ftalik anhidrid üretim prosesini
hazırlayınız.

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek çalışma
masanızı düzenleyiniz.

 Ön ısıtıcıya o-Ksileni veriniz.

 Isıtıcıya ksileni kuralına göre veriniz.

 o-Ksilenle havayı katalitik çok tüplü
reaktörde besleyiniz.
 Reaksiyondan çıkan ısıyı kontrol
altına alınız.
 Reaktörden çıkan akımı katı bir
süblimat şeklinde yoğunlaştırınız.
 Açığa çıkan reaksiyon gazlarını suyla
yıkadıktan sonra atmosfere atınız veya
yakma fırınına gönderiniz.

 Reaktöre beslemeyi dikkatli ve kuralına
göre yapınız.
 Oluşan ısının kontrolü önemlidir.
 Soğutma işlemini kuralına göre yapınız.
 Yoğunlaşma işlemini kurallarına göre
yapınız.

 Sıvı ürünü distilleyip saflaştırınız.

 Distile işlemini kuralına göre yapınız.

 Saf ürünü ergimiş hâlde veya katı
şeklinde depolayınız.

 Depolama kuralına uygun davranınız.

 Sonucun raporunu hazırlayınız.

 Aldığınız notlardan faydalanarak
raporunuzu hazırlayınız.

 Çevrenin kirlenmesini önleyiniz. Oluşan
atıkları kurallar çerçevesinde yok ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Değerlendirme Ölçütleri
Evet Hayır
Ftalik anhidrid üretim prosesini hazırladınız mı?
Ön ısıtıcıya o-Ksileni verdiniz mi?
o-Ksilenle havayı katalitik çok tüplü reaktörde beslediniz mi?
Reaksiyondan çıkan ısıyı kontrol altına adlınız mı?
Reaktörden çıkan akımı katı bir süblimat şeklinde yoğunlaştırdınız mı?
Açığa çıkan reaksiyon gazlarını suyla yıkadıktan sonra atmosfere attınız
veya yakma fırınına gönderdiniz mi?
Sıvı ürünü distilleyip saflaştırdınız mı?
Saf ürünü ergimiş hâlde veya katı şeklinde depoladınız mı?
Sonucun raporunu hazırladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

2.

Aşağıdakilerden hangisi ksilen çeşitlerinden değildir?
A) o-Ksilen
B) m-Ksilen
C) mega-Ksilen
Aşağıdakilerden hangisi ksilenin kapalı formülüdür?
A) C6H4 (CH3)2
B) C6H3 (CH3)2
C) C6H4 (CH2)2

D) p- Ksilen

D) C5H4 (CH3)2

3.

Aşağıdakilerden hangisi ksilenlerin özelliklerinden değildir?
A) Alkol ve eterle karışır.
B) Buharı havadan daha hafiftir.
C) Erime noktası -25.2 oC’dir.
D) Kaynama noktası 144.3 0C’dir.

4.

“Polyesterlerin, boya ve ilaçların yapımında kullanılan ………………. naftalin veya oKsilenin, sabit yataklı reaktörlerde sıcaklık ve katalizörün etkisi altında hava oksijeni
ile yükseltgenmesi ile elde edilir.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) Ftalik anhidrit
B) o-Ksilen
C) Tereftalik asit
D) polietilen tereftalat

5.

Aşağıdakilerden hangisi ftalik anhidritin günümüzde kullanılan üretim
yöntemlerindendir?
A) o-Ksilenin oksidasyonu yöntemi
B) p-Ksilenin oksidasyonu yöntemi
C) m-Ksilenin oksidasyon yöntemi
D) Poliesterlerin oksidasyon yöntemi

6.

Aşağıdakilerden hangisi PA’nın önemli kullanım alanlarından değildir?

A)
B)
C)
D)

Çeşitli DOP vb. plastifiyan üretimi
Boya sanayinde alkid reçinesi yapımı
glikollerle kondenzasyon polimerizasyonu sonucunda polyester eldesi
Sanayide teflon üretimi

Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
7.

Karışık ksilenlerin ………………. o- Ksilen ve etil benzenin ayrılmasıyla önce m- ve
p-Ksilenler karışımı elde edilir. Karışımdaki p-Ksilen önemli bir kısmı ……………..
veya ……………….. prosesiyle ayrılır. Kalan kısımdaki m-Ksilen değişik
……………. saflaştırılır.

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
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8.

Temel aromatik bileşikler benzen, toluen ve ksilen genellikle piroliz benzinin
hidrojenasyonu, nafta katalitik reforming, LPG dehidroksiklodimerizasyon
prosesleriyle elde edilir. ( )

9.

Toluen disproporsinasyon (TDP), toluenin benzen ve ksilenlere dönüştürdüğü
reaksiyonlardır. ( )

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
p-Ksilenden tereftalik asit elde edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


p-Ksilenin kullanım alanlarını araştırınız.

2. P-KSİLEN
Karışık ksilenler içerisinde en yüksek talep p-Ksilen izomeridir. p-Ksilen, tereftalik
asit ve dimetil tereftalat üretiminde kullanılır. Bu iki madde de polietilen tereftalat (PET)
fiberler, kalıplanmış plastikler ve filmler yapımında kullanılan polimerlerin başlangıç
maddeleridir.

Resim 2.1: p-Ksilol, 1,4 - dimetilbenzen C6 H4 (CH3)2

2.1. Fiziksel Özellikleri
Kuvvetli oksidanlar ile şiddetli reaksiyona girerek yangın ve patlamaya neden olabilir.
Buharları havadan ağır olduğundan zeminde yayılarak uzak mesafelerde tutuşmalara neden
olabilir. Renksiz, sıvı hâlde, suda çözünmez. Alkol, eter ve diğer organik çözgenlerde
çözünür.

2.2. P- - Ksilenin Kullanım Alanları
En önemli kullanım alanları poliester sanayinin girdileri olan saf tereftalik asit (PTA)
ve dimetil tereftalat ( DMT ) üretimleridir.


Para-Ksilen türevleri ve kullanım alanları
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Para-Ksilen

Dimetil tereftalat

Polietilenteraftalat

Poliester reçine ve film

Polibütilen teraftalat reçineleri
Teraftalik asit

Özel amaçlı polimerler

Kablo sanayi
Tekstil sanayi
Optik amaçlı reçineler
Yapıştırıcılar

Herbisitler

2.3. P- - Ksilenin İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi
Havada 100 ppm, veya (1m3 havada 435 mg) üzerinde p - Ksilen bulunan ortam insan
sağlığı açısından sakıncalıdır. Zehirleme belirtileri; solunum borusunun tahrişi, solunum
güçlüğü, bulantı, kusma, hâlsizlik, baş ağrısı baş dönmesi, hareketlerde dengesizlik, kangren,
kansızlık olarak ortaya çıkar. p - Ksilen ile çalışan personel koruyucu gözlük, steril solunum
cihazı ve kauçuk eldiven kullanmalıdır. p - Ksilen ile devamlı olarak çalışan personel yıllık
sağlık kontrolünden geçirilmeli, özellikle gözler, merkezî sinir sistemi, kan durumu, karaciğer
ve böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. p - Ksilen ile temas edilmesi hâlinde ilk önlem
olarak gözler su ile vücudun temas eden kısımları ise su ve sabun ile yıkanmalıdır. Çevre
sağlığı açısından p - Ksilen bulunduran atıklar bir fırın içine püskürtülerek yakılmalıdır.

2.4. P- - Ksilenin Üretim Yönetimi
Bugün aromatik ürün üretimine yönelik aromatik prosesleri, ham maddelerin işlendiği
reforming üniteleri, nihai ürünlerin elde edildiği ayrıştırma üniteleri ve nihai ürünlerin üretim
miktarını artırmak üzere dizayn edilmiş zenginleştirme ünitelerinden oluşmuş bir kompleks
yapısındadır.
Reforming ünitelerinden en önemlisi nafta hidrojenlendirme–platformer ünitesi olarak
adlandırılan ve ham madde olan naftadaki parafin ve naftenlerin yapı değişimine uğrayarak
aromatik bileşenlere dönüştüğü ünitedir.
Nafta, nafta hidrojenlendirme ünitesinde platformer katalisti için katalist aktivitesini
düşürücü rol oynayan ve bu yönü ile zehir olarak nitelenen kükürtlü ve azotlu bileşiklerin
katalitik reaksiyonla giderilmesini takiben platformer ünitesine beslenir. Bu ünitedeki genel
reaksiyonlar aşağıdaki gibidir.
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Bu ünitede düşük reaktör basıncı ve yüksek reaktör sıcaklığı aromatikleştirme
reaksiyonlarının verimini artırıcı proses değişkenleridir. Fabrikada platformer prosesi semiregen platformer prosesidir. Bu proses günümüzde yüksek oktanlı benzin üreticileri tarafından
p-Ksilen, o-Ksilen ve benzen gibi aromatik son ürün üreten aromatik komplekslerinde
kullanılmamaktadır.
Fabrikada yer alan diğer reforming ünitesi LTU nibon olarak adlandırılan ve etilen
fabrikasının yan ürünü olan kızdırma benzinini (ham benzin) ham madde olarak işleyen
ünitedir.
Bu ünitede kızdırma benzini ile gelen bileşenlerde yapı değişikliği olmamakta, ünitede
yer alan iki reaktörde iki kademeli reaksiyonla ham madde ile gelen diolefinik yapılardaki çift
bağlar hidrojen katılımı ile doyrulmakta, kükürtlü ve azotlu bileşikler yine hidrojen katılımı
ve katalitik reaksiyonlarla uzaklaştırılmaktadır.
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Her iki reforming ünitesinden gelen reformer ürünleri bir splitter kolonuna beslenir. Bu
kolonda C8'den hafif olan bileşenler benzen ve toluen üretilen ve sulfolane olarak adlandırılan
üniteye gönderilirken C8 ve ağır bileşenler kolon dip ürünü olarak ksilen ayırma kolonu
beslemesi olarak ksilen ayırma kolonuna gönderilir.
Sulfolane ünitesi ekstraksiyon ve fraksinasyon olmak üzere iki bölümden oluşmuştur.
Ekstraksiyon bölümünde ekstraksiyon ve ekstraksif destilasyon prosesi ile aromatik
bileşenlerce zengin karışım (ekstrakt) aromatik olmayan bileşenlerden ayrılarak fraksinasyon
bölümüne gönderilir Rafinat olarak adlandırılan ve aromatik yapı dışındaki bileşenleri
kapsayan hidrokarbon karışımı, etilen fabrikasına gönderilmek üzere depolanır.
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Benzen ve toluence zengin olan ekstrakt fraksinasyon bölümünde benzen ve toluen
kolonlarında destilasyon yöntemiyle ayrıştırılarak benzen ürün depolama tankına gönderilir.
Toluen ise benzen, p-Ksilen ve o-Ksilen üretimlerini artırmaya yönelik bir zenginleştirme
ünitesi olan tatoray ünitesine ham maddelerden biri olarak beslenir.
Yukarıda anlatıldığı gibi ksilen ayırma kolonu beslemesindeki o-Ksilen ve ağır
aromatiklere göre daha hafif C8 izomerleri ( etilbenzen, para-Ksilen ve meta-Ksilen) karışımı
tepe ürün olarak para-Ksilen ayırma ünitesine beslenir.
o-Ksilen ve ağır bileşenlerden oluşan dip ürün ise o-Ksilenin destilasyon yöntemiyle
ayrıştırılarak depolamaya gönderildiği o-Ksilen kolonuna gönderilir. Bu kolonun dip ürünü
C9-C10+ aralığındaki ağır aromatikleri içerir ve bu ağır karışım ağır aromatik kolonunda yine
destilasyon yöntemiyle C9 aromatik katı kolon tepe ürünü olarak ayrıştırılıp tatoray ünitesinin
ikinci ham maddesi olarak tatoray besleme tankına gönderilir. C10+'lardan oluşan dip ürün
fabrikadaki fırınlarda yakıt olarak kullanılmak üzere depolama tankına gönderilir.
p-Ksilen ayırma ünitesinde ise p-Ksilen; sabit yataklı bir adsorplayıcıda kullanılan
adsorbent aracılığıyla diğer C8 izomerlerine göre seçici olarak adsorplanarak ayrılır ve
içerisindeki az miktarda gayri safiyetlerin uzaklaştırılması için bir destilasyon kolonunda
rerun işlemine tabi tutularak depolamaya gönderilir.
Bu üniteden çıkan p-Ksilen dışındaki diğer C8 izomerlerini içeren akış (rafinat)
etilbenzen ve m-Ksilenin katalitik reaksiyonlarla p-Ksilen ve o-Ksilene dönüştüğü, p-Ksilen
ve o-Ksilen üretim miktarlarını artırmaya yönelik zenginleştirme ünitesi olarak görev yapan
izomerizasyon ünitesince beslenir. Bu ünitenin çıkışı p-Ksilen ve o-Ksilence zengin karışım
ksilen ayırma kolonuna risaykıl edilir.

2.5. Tereftalik Asit (PTA)
PTA üretim prosesleri genellikle p-Ksilenin oksijen ile tereftalik aside
yükseltgenmesine dayanmaktadır. Çeşitli PTA üretim prosesleri bulunmaktadır. Bu proseste,
önce p-Ksilenin sıvı fazda; basınç, sıcaklık ve katalizörler yardımıyla oksidasyonu neticesinde
tereftalik asit (TA) üretilir. Üretilen bu ham tereftalik asit, polyester sanayinde kullanılmasını
engelleyecek miktarda 4-CBA (4- karboksibenzaldehit) içermektedir. Fabrikanın ikinci
bölümünde, ürün içindeki bu 4-CBA safsızlığı, yine katalizör yardımıyla hidrojen ile
reaksiyona sokulup p-toluik aside dönüştürülerek uzaklaştırılır ve böylece nihai ürün olan saf
tereftalik asit elde edilir.
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Resim 2.1: Saf teraftalik asit fabrikası

Saf tereftalik asit (PTA), çeşitli polyester ürünlerin (polyester elyaf ve iplik, PET şişe,
film) üretiminde ham madde olarak kullanılan bir petrokimyasal üründür. PTA, p-Ksilenin
basınç, sıcaklık ve katalizörlerin etkisi altında oksidasyonu ile katı, kristal toz hâlinde üretilir.
Polyester üretiminin esası, PTA veya DMT’nin (dimetil tereftalat) polimerizasyonuna
dayanmaktadır. Sanayinin gelişme döneminde tercih edilen ham madde DMT olmuşsa da
sonradan sağlanan teknolojik gelişmelerle PTA ekonomik yönden daha fazla tercih edilen
polyester ham maddesi olmuştur.
PTA, beyaz toz hâlinde, kristal yapıda katı bir maddedir. Erimez, 300 °C civarında
süblime olur. Molekül ağırlığı: 166.13; özgül ağırlığı: 1.51’dir. Soğuk suda çözünürlüğü yok
denecek kadar azdır. Ancak yüksek sıcaklıklarda ve basınç altında çözünürlük başlar (250 °C
dE ağırlıkça % 12). Sıcak alkolde biraz çözünür. Eterde, kloroformda, asetik asitte çözünmez.
Yanıcıdır. PTA depolama ve taşıma alanlarında açık ateşten sakınılmalıdır. Yangını su
ile söndürülebilir. PTA zehirli bir madde değildir ancak tozunun aşırı miktarlarda teneffüs
edilmesinden sakınılmalıdır. Solunum yollarının korunması için toz maskesi kullanılabilir.
PTA, diğer aromatik dikarboksilli asitlerin beklenen reaksiyonlarını verir ancak
reaksiyon kabiliyeti bilinen çözücülerdeki zor ve az çözünürlüğünden dolayı sınırlıdır.
p-Ksilen veya ksilen karışımları ve diğer alkil aromatikler ile ağır metal tuzları ve
bromür katalizörlüğünde okside olur. Aynı zamanda benzen ve potasyum karbonat ile
kadmiyum katalizörü üzerinden reaksiyona girer. Metanol ile esterleşme reaksiyonu
sonucunda dimetil tereftalat (DMT) oluşur.
PTA özellikle, polietilen tereftalat (PET) üretiminde kullanılmaktadır. PET, PTA ile
etilen glikolün esterleşme ve polimerizasyon reaksiyonları neticesinde üretilir. PTA, bu
reaksiyonun gerektirdiği şekilde safsızlıklardan arıtılmıştır ve aşağıdaki spesifikasyonlara
sahiptir.
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Tereftalik asit............................% ağ... ..............minimum 99.6
Nemlilik (su)..............................% ağ.. ...............maksimum 0.5
4-Karboksi benzaldehit.............ağ. ppm ............maksimum 25
Ağır metaller .............................ağ. ppm ............maksimum 10
Kül………………………………ağ. Ppm………...maksimum 10
PTA
Benzen 1,4 –dikarboksilik asit
Tereftalik asit (TPA)
Para-ftalik asit
1,4-benzendikaboksilik asit
p-benzendikarboksilik asit

2.5.1. Tereftalik Asitin (PTA) Üretim Yöntemi
p- Ksilenin asetik asit içinde 200 oC ve 15-30 atm basınçta Mn/Co/Br homojen
katalizör üzerinden oksidasyonuyla aşağıdaki reaksiyonla tereftalik asit meydana gelir.

Tereftalik asit p-Ksilenden, dimetil tereftalat ise ham tereftalik asitten veya doğrudan
doğruya p- Ksilenden elde edilir. P-Ksilen oksidasyonuyla yüksek saflıkta tereftalik asit elde
edilen bir akım şeması aşağıdadır.
Proseste p-Ksilen ve bir solvent ağır metal katalizörler varlığında havayla oksitlenir. Bu
koşullarda üretilen ham tereftalik asit % 99.6 saflıkta, verim % 90 dolayındadır.
Ham tereftalik asit soğutulur ve kristallendirilir, asetik asit ve reaksiyona girmemiş pKsilen buharlaştırılarak uzaklaştırılır. Kristaller, kalan eser miktardaki asetik asit ve katalizör
kalıntılarından arındırılmak için sıcak suyla yıkanır, tekrar kristallendirilerek polimer saflık
derecesinde, % 99.9’luk tereftalik asit elde edilir. Oksidasyonun yetersiz olması hâlinde
meydana gelen yan ürünler hidrojenasyon işlemiyle giderilir.
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Şekil 2.1: Tereftalik asit ve dimetil Tereftalat üretimi



PTA (saflaştırma) ünitesi

Ham TA, içinde bulunan 4-CBA safsızlığından kurtarılmak üzere PTA (saflaştırma)
ünitesine beslenir. PTA ünitesinde solvent sudur. Ham TA silolarından alınan TA tozu
demineralize su içinde istenen konsantrasyona ayarlanarak çözülür. Besleme karışım
dramında konsantrasyonu ayarlanan karışım daha sonra besleme ön ısıtıcıları ve reaktör
besleme pompaları vasıtasıyla 281 °C sıcaklık ve 70 kg/cm2 basınca getirilir. Bu şartlarda
tereftalik asit-su çözeltisi, berrak çözelti hâlindedir ve bu şartlarda hidrojenasyon reaktörüne
beslenir. Öte yandan, kompresörler vasıtasıyla basınçlandırılan hidrojen gazı da bu reaktöre
beslenir. Hidrojenasyon reaktörü sabit yatak şeklinde aktif karbon üzerine kaplanmış
palladyum katalizör ile doludur. TA’nın içindeki 4-CBA, palladyum katalizör üzerinde
hidrojen ile reaksiyona girerek p-toluik aside dönüşür. Tereftalik asidin kendisi ise herhangi
bir reaksiyona girmez.
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4-CBA’nın tereftalik asit ile beraber kristallenmesine karşın, p-toluik asit, operasyon
şartlarında tereftalik asit ile beraber kristallenmeyecek ve bu özelliğine dayanılarak PTA’dan
ayrılacaktır.
Hidrojenasyon reaktöründen çıkan akım, birbirini takip eden beş adet kristalizörden
geçer. Her bir kristalizörde sıcaklık ve basınç kademeli olarak düşürülür. Böylelikle tereftalik
asit kademe kademe kristallendirilir. Beşinci kristalizörün operasyon şartlarında tereftalik
asidin tamamı kristallenir fakat p-toluik asit sıvı fazdadır.
.

Son kristalizörden çekilen slurry, basınç altında çalıştırılan birinci kademe PTA
santrifüjüne beslenir ve tereftalik asit keki ayrılır. Daha sonra TA ünitesindekine benzer
biçimde kek, üzerine yapışmış kirliliklerden kurtulmak için reslurry dramda bir kez daha
temiz demineralize su ile çalkalanır ve sonra ikinci kademe PTA santrifüjünde bir kez daha
santrifüjlenir. İkinci kademe santrifüjden çıkan saf tereftalik asit (PTA) keki, bir döner
kurutucuda kurutulur ve PTA depolama silolarına gönderilir. Daha sonra da paketleme
ünitesinde bir tonluk “big-bag”ler hâlinde paketlenir. Birinci kademe PTA santrifüjlerinden
ayrılan sıvı, içinde p-toluik asit içeren sudur ve doğrudan nötralizasyon havuzuna gönderilir.
İkinci kademe santrifüjlerden çıkan nispeten temiz su ise “recycle solvent” olarak kullanılmak
üzere besleme karışım dramına gönderilir ve yeniden çözme işinde kullanılır.

2.6. Polietilen Tereftalat (PET)
Polietilen tereftalat, tereftalik asit veya dimetil tereftalatın monoetilen glikol ile
reaksiyonu ile elde edilen bir polimerdir. Bu reaksiyon sıcaklık, katalizörler ve vakum altında
gerçekleşen bir reaksiyon olup iki aşamalıdır.
Polimerizasyon reaksiyonunun birinci aşamasında DMT ile EG esterleşme reaksiyonu
için manganez asetat veya çinko asetat katalizör eşliğinde 200 oC’de reaksiyona sokulmuştur.
Açığa çıkan metanol 700 mmHg – 900 mmHg arasında bir vakum oluşturularak ortamdan
uzaklaştırılır. BHET oluşumunu sağlayan bu reaksiyon sonucu monomerizasyon
tamamlanmıştır.
İkinci aşamada ortama antimon trioksit veya titanyum izopropoksit vb. bir katalizör
eklenerek monomerlerin polimerizasyonu gerçekleştirilir. Ortam sıcaklığının 260 oC ile 290
o
C arasında olduğu bu reaksiyonda ortama kademeli olarak vakum uygulanır.
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Şema 2.2: Pet – üretim akış şeması

Ortam basıncının 0.1 mBarın altına düşmesi ile istenen molekül ağırlığına ulaşılana
kadar polimerizasyona devam edilir. Molekül ağırlığının artmasının ölçütü eriyik polimerin
karıştırıcıya gösterdiği mukavemettir. Karıştırıcının akımölçerlerinden okunan değerler ile
kalibre edilmiş standartlardan yola çıkılarak polimerizasyon süresine karar verilir.

Resim 2.1: Etilen tereftalat

2.6.1. Pet–Üretim Reaksiyonları
Bugün dünyada polietilen tereftalat (poliester) iki ayrı yoldan elde edilmektedir.
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DMT (dimetiltereftalat) ve etilen glikolden PET üretimi bu alandaki en eski
yöntemdir. Burada DMT ve MEG şarj usulü ile veya sürekli olarak polimerize
edilir.



Esterleşme (direkt esterleşme) tereftalik asit ile etilen glikol kondenzasyona tabi
tutularak polietilen tereftalat elde edilir.



Polimerleşme (polikondensasyon)

Polietilen tereftalat, tereftalik asit veya dimetil tereftalatın monoetilen glikolla
reaksiyonu ile elde edilen bir polimerdir. Bu reaksiyon sıcaklık, katalizörler ve vakum altında
gerçekleşen bir reaksiyon olup iki aşamalıdır.
Polimerizasyon reaksiyonunun birinci aşamasında DMT ile EG esterleşme reaksiyonu
için manganez asetat veya çinko asetat katalizör eşliğinde 200 C’de reaksiyona sokulmuştur.
Açığa çıkan metanol 700 mmHg – 900 mmHg arasında bir vakum oluşturularak ortamdan
uzaklaştırılır. BHET oluşumunu sağlayan bu reaksiyon sonucu monomerizasyon
tamamlanmıştır.
İkinci aşamada ortama antimon trioksit veya titanyum izopropoksit vb. bir katalizör
eklenerek monomerlerin polimerizasyonu gerçekleştirilir. Ortam sıcaklığının 260 0C-290 0C
arasında olduğu bu reaksiyonda ortama kademeli olarak vakum uygulanır. Ortam basıncının
0.1 mBarın altına düşmesi ile istenen molekül ağırlığına ulaşılana kadar polimerizasyona
devam edilir. Molekül ağırlığının artmasının ölçütü eriyik polimerin karıştırıcıya gösterdiği
mukavemettir. Karıştırıcının akımölçerlerinden okunan değerler ile kalibre edilmiş
standartlardan yola çıkılarak polimerizasyon süresine karar verilir. Reaksiyon basamakları
aşağıda verilmiştir:
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Bishidroksitereftalat (BHET)

Polietilentereftalat (PET)

MEG

2.6.2. Pet–Bozunma Reaksiyonları


Oksidasyon

Oksidatif bozunma polimerlerde çok yaygın olarak gerçekleşen bir bozunma tipidir.
Ekstruder içerisinde oksidasyon, yüksek sıcaklıklarda gerçekleşmektedir. Böylece bozunma
bir termo-oksidatif bozunma hâline gelmektedir.
Oksidatif bozunmada, polimer bozunması serbest radikallerin oluşması ile
başlamaktadır. Serbest radikaller, oksijenle reaksiyona girmeye karşı büyük bir affinite
gösterir, oksijenle reaksiyona girdiklerinde ise stabil olmayan peroksi radikalleri oluşur.
Oluşan peroksi radikalleri komşu kararsız hidrojenleri çıkartır, prosesi tekrar başlatan serbest
radikaller ve stabil olmayan hidroksi peroksitler meydana gelir. Bu durum otokatalitik
prosesle sonuçlanır. Diğer bir deyişle reaksiyon bir kez başladığında kendi kendine çoğalır.
Reaksiyona giren kimyasal gruplar tükendiğinde veya reaksiyon ürünleri tarafından çoğalma
(propagation) engellendiğinde proses durur.
Oksidasyon reaksiyonunun nihai sonucunda, organik malzemedeki karbon ve hidrojen;
karbondioksit ve suya dönüşmektedir. Oksijen, oksidasyon reaksiyonunda anahtar faktörtür,
karbon serbest radikalleri ile ortalama sıcaklıklarda bile reaksiyona girerek peroksi radikalleri
üretmektedir. Bozunma mekanizması aşağıdaki gibidir:
Başlama RH + O2 → R⋅ + HO2 (Ea=126-189 kj/mol)
2RH → 2R⋅ + H2 (iki moleküllü; Ea=28-410 kj/mol) 2RH + O2 → 2R⋅ + H2O2 (üç moleküllü)
Yayılma R⋅ + O2 RO2 (Ea≅0) RO2⋅ + RH → ROOH + R (1)
Sonlanma RO2⋅ + RO2⋅ →R⋅ + R⋅ →R⋅ + RO2⋅→
Ea: Aktivasyon enerjisi


Isıl bozunma

Isı, bir polimer molekülünü iki yolla etkilemektedir:
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Kinetik enerji moleküller arası kuvvetleri aşar ve polimer yüksek viskoziteli
akışkan bir kütle hâline gelir. Diğer bir deyişle yumuşar ve sonunda erir,
kimyasal yapıda bir değişiklik meydana gelmez.
Molekül zincirleri kopar ve zincirlerin kimyasal yapılarında değişiklikler
meydana gelir. Isıtma sırasında poliesterler, sıcaklık, ısıtma zamanı ve
katalizatörlerin ve okside edici maddelerin varlığına bağlı olarak bozunmaya
maruz kalabilmektedir. Poliesterin moleküler ağırlığı da bozunma derecesinde
önemli bir rol oynamaktadır. Yüksek moleküler ağırlığa sahip poliesterlerin
moleküler ağırlığındaki düşme, düşük moleküler ağırlığa sahip poliesterlerden
daha fazladır.



PET’in ısıl bozulma mekanizmaları:


Molekül içi ısıl bozulma



Zincir ucu ısıl bozulma

Isıl bozunma sonucunda viskozite düşüşü başlangıçta hızlı, daha sonra yavaş
olmaktadır. Viskozite düşüşünün başlıca sebebinin molekül içi ısıl bozunma olduğu
düşünülmektedir. Buna dayanılarak viskozite düşüşünün başlangıçta hızlı, sonraları yavaş
olarak gerçekleşmesi şu şekilde açıklanmıştır: “Başlangıçta yapıda yüksek oranda kopma
olasılığına sahip ester bağları bulunmaktadır. Zaman ilerledikçe bozunma sebebi ile yapıdaki
ester bağları azalmakta ve sonunda molekül içi kopma olasılığı azalmaktadır. Böylece
viskozite düşüşü yavaşlamaktadır.” Isıl bozunma ile ağırlık kaybına yönelik olarak getirilen
açıklama ise şu şekildedir: “Başlangıçta zincir uçlarının sayısı PET’in yüksek moleküler
ağırlığı nedeni ile düşüktür. Böylece ağırlık kaybı küçüktür. Zaman ilerledikçe ısıl bozunma
(veya molekül kopması) nedeni ile zincir uçları artmaktadır. Zincir uçları ısıl bozunmayı
hızlandırmaktadır. Böylece ağırlık kaybı da hızlanmaktadır.
282-323 0C arasında PET’in ısıl bozunması sonucunda, CO, CO2, H2O, CH3CHO
(asetaldehit), metan, C6H6, C2H4 gibi uçucu; CH3- CH2C6H4COOCH3 (metil paraetil benzoat),
CH3-C6H4COOCH3 (metil paratoluat), CH3-COCC6H4-C6H4COOCH3 (dimetil difenil 4.4
karboksilat) gibi uçucu olmayan bazı bileşikler ortaya çıktığı bulunmuştur.
Isıl bozunma sonucunda oluşan renk bozulmasına asetaldehitin yol açtığı
düşünülmektedir.
PET’in ısıtılması ile asetaldehit oluşumuna ait reaksiyon aşağıda
verilmiştir.
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Orijinal PET istenilen seviyede kurtulmuş olsa bile ısıl bozunma nedeni ile moleküler
ağırlıkta bir düşme gözlenir. Orijinal granülün ekstrüzasyonu sırasında viskozite düşüşü 0.020.03 olarak ölçülmektedir. Orijinal PET’nin ekstrüzasyonu sırasında bu viskozite düşüşü her
zaman gerçekleşmektedir.


Hidrolitik bozunma

Granüllerin ekstrüzasyonu sırasında kurutma derecesi çok önemlidir. Aksi durumda
PET hidrolitik bozunmaya maruz kalabilir. PET olduğu ortamda su olması, yüksek
sıcaklıklarda ve yüksek basınçta, hidrolize maruz kalarak PTA ve MEG’a parçalanmaktadır.
Bu reaksiyon için muhtemel bir mekanizma aşağıdaki denklemde verilmiştir.

PET’in hidrolizasyonu ile PET atıklardan ham maddeler de geri kazanılabilmektedir.
Bu yöntemde, teraftalik asit ve etilen glikolün esterleşme reaksiyonu ile oluşan bishidroksietil
teraftalat monomeri su ile işlem görürse hidroliz sonucu teraftalik asit ayrıştırılabilmektedir.
Hidroliktik bozunmayı önlemek için sürekli lif üretiminde nem miktarının 30 ppm’i
geçmemesi gerektiği, pratik çalışmalar sonucunda görülmüştür.


Mekaniksel bozunma

Mekaniksel bozunma, genellikle bozunma sınıflandırmaları içerisinde yer
almamaktadır. Ancak ekstrüzasyon işlemleri esnasında oluşan mekaniksel bozunmalara
yönelik çalışmalar literatürde yer almaktadır.
Mekaniksel bozunma, mekanik gerilimler sırasında endüklenen moleküler bölünmeleri
ifade etmektedir. Mekaniksel gerilimler, makaslama gerilimleri olabileceği gibi boyuna
gerilimler veya bunların kombinasyonu da olabilmektedir. Mekaniksel bozunma, katı, eriyik
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veya çözelti hâlinde gerçekleşebilmektedir. Bir ekstruderde, mekaniksel gerilimler çoğunlukla
eriyik hâlde oluşmaktadır. İşlem sırasında polimer sürtünmesini artıran ve bu etkiyle üretilen
serbest radikallerin aktivitesini başlatan tüm faktörler mekanik bozunmayı endüklemektedir.
Mekanik bozunmanın gelişimi, mekanik gerilimin frekansına, sıcaklığa (düşük sıcaklık
plastikleri daha kırılgan yapar), oksijenin varlığına, katkı maddesinin yapısına ve parçacık
büyüklüğüne ve polimerin yapısına bağlıdır. İşlem sırasındaki iç gerilimlerin yağlayıcı veya
plastikleştiricilerin kullanımı ile azaltılması mekanik bozunmayı engelleyebilmektedir.
Polimer eriyiklerindeki mekaniksel bozunma, eriyikteki yüksek sıcaklıklar nedeniyle
her zaman ısıl bozunmayla ve muhtemelen de kimyasal bozunmayla birlikte
gerçekleşmektedir.
Bazı araştırmacılar, işlem koşulları altındaki bozunmanın büyük ölçüde ısıl bozunma
olduğunu söylerken bazıları temel bozunmanın mekaniksel bozunma olduğunu söylemektedir.
Çoğu araştırmacı her ne kadar bozunmanın yapısı temel ısıl olsa da mekanik deformasyon
sonucu polimer zincirleri arasında depolanan mekaniksel enerji nedeniyle reaksiyon için
gereken sıcaklıkta önemli bir düşüş olduğu sonucuna varmışlardır.


PET şişenin yaşam döngüsü

Şema 2.3: PET şişesinin yaşam döngüsü

2.7. Dimetil Tereftalat
DMT polyesterin ana ham maddelerinden biridir. P-Ksilenin oksitlenmesi ve daha
sonra metanol ile esterleşmesi sonucu elde edilir. Mono etilen glikol (MEG) ile polimerleşme
sırasında açığa çıkan metanol tekrar toplanır ve DMT üretiminde kullanılır.
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Resim 2.1: Dimetil tereftalat (DMT)

2.7.1. Üretim Yöntemleri
p-Ksilen ve metanolden, oksidasyon ve esterifikasyon reaksiyonlarıyla fiber kalitede
dimetiltereftalatın (DMT) elde edildiği bir prosestir. p-Ksilen ve p-metiltoluat karışımı, ağır
metal katalizörler eşliğinde hava ile 140-170 0C ve 4-8 barda oksitlenir. Reaksiyonda; p-toluik
asit ve monometileter tereftalat elde edilir. Bu asitler, 250-280 0C sıcaklık ve 20-25 barda,
metanolle esterleşme reaksiyonuna sokularak p-metil toluat ve DMT’ye dönüştürülür.
Oksidasyonda çözücüye gereksinim yoktur. Reaksiyonlar aşağıdaki gibi ilerler:



Oksidasyon

CH – C H – CH + 3/2 O
3

6

4

3

CH – C H - COOH + H O

2

3

CH3OOC – C6H4 – CH3 + 3/2 O2


6

4

2

CH3OOC – C6H4 - COOH + H2O

Esterifikasyon
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CH – C H - COOH + CH OH
3

6

4

CH – C H – COOCH + H O

3

3

CH3OOC – C6H4 – COOH + CH3OH

6

4

3

2

CH3OOC – C6H4 – COOCH3 + H2O

Esterifikasyon reaktörünün tepesinden alınan reaksiyona girmemiş metanol distillenir
ve prosese döndürülür. Dipten çıkan ham ester distillenir. Kolonun tepesinden çıkan p-metil
toluat oksitleyiciye döndürülür. Dip akım ikinci bir kolona geçer, ham DMT ve kalıntılar
ayrılır. Ham DMT, metanolde kristallendirilerek saflaştırılır. Kristaller santrifüjlenir,
distillenerek fiber kalitede DMT elde edilir. Erime noktası 141 0C dolayındadır. Ergimiş DMT
ya doğrudan polikondensasyona gönderilir veya fiber fabrikalarına verilmek üzere uygun
taşıyıcılara yüklenir.

2.7.2. Özellikleri
Poliester fiberler bakterilere, böceklere, pek çok organik solventlere, zayıf asitlere ve
bazlara karşı dirençlidir. Yüksek sıcaklıklarda kuvvetli alkali ve asidik ortamlarda parçalanır.
Poliester dokular nefes alma özellikleri olmadığından soğukta veya sıcakta uygun giyecekler
değildir ancak doğal fiberlerle uyumlu dokular olduklarından genellikle pamukla karıştırılarak
nem absorplama özelliği kazandırılır. Üretilen poliesterin yarısından fazlası giyecek
yapımında, kalan kısmı plastik şişeleri ip, kayışlar, yastık ve uyku tulumları vb. kullanılır.

2.7.3. Kullanıldığı Yerler
Poliester kuvvetlidir ve aşınmaya dayanıklı olup filmler ve poliester fiberler üretiminde
çok kullanılan bir polimerdir. Enjeksiyon kalıplamada; araç camları silecekleri, açılır-kapanır
üst pencere, dilliler, kasnaklar ve yemek tepsileri gibi çeşitli ürünler yapılır. Tekstil
sanayisinde şeffaf pet filmler odyo ve video teypler yapımında kullanılmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
p-Ksilenden tereftalik asit elde ediniz.
Kullanılan araç gereçler: Tereftalik asit, p-Ksilen, ham tereftalik asidi, asetik asit

İşlem Basamakları
 Tereftalik asit üretim prosesini
hazırlayınız.

Öneriler
 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek çalışma
masanızı düzenleyiniz.

 p-Ksilen ve bir solvent (asetik asit) ağır
metal katalizörler (ağır metal bromürlerin  Oksitlenme esnasında madde buharlarını
mangan, kobalt tuzları) ile havayla
solumamak için çeker ocak kullanınız.
oksitlemesini sağlayınız.
 Ham tereftalik asidi soğutup
kristallendiriniz.
 Asetik asit ve katalizör kalıntılarından
arındırmak için sıcak suyla yıkayınız.
 Tekrar kristallendirip polimer saflık
derecesinde % 99,9’luk tereftalik asit
elde ediniz.
 İşlem raporunu hazırlayınız.

 Kristal yapısının bozulmaması için kabı
çalkalamayınız ve karıştırmayınız.
 Dikkatli olunuz.
 Temiz ve düzenli çalışmak başarıya
ulaşmanın yoludur.
 Aldığınız notlardan faydalanarak
raporunuzu hazırlayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.

Değerlendirme Ölçütleri
İş önlüğünüzü giyip hazırlandınız mı?
Tereftalik asit üretim prosesini hazırladınız mı?

3.

p-Ksilen ve bir solvent (asetik asit) ağır metal katalizörler
(ağır metal bromürlerin mangan, kobalt tuzları) ile havayla
oksitlemesini sağladınız mı?

4.
5.

Ham tereftalik asidi soğutup kristallendirdiniz mi?
Asetik asit ve katalizör kalıntılarından arındırmak için sıcak suyla
yıkadınız mı?
Tekrar kristallendirip polimer saflık derecesinde % 99,9’luk
tereftalik asit elde ettiniz mi?
Malzemelerinizi teslim ettiniz mi?
Sonucun raporunu hazırladınız mı?

6.
7.

8.

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi p-Ksilen türevlerinin kullanım alanlarından değildir?
A) Kablo sanayi B) Tekstil sanayi C) Optik amaçlı reçineler D) Metal sanayi

2.

Çevre sağlığı açısından p - Ksilen bulunduran atıklar hangi yöntemle bertaraf
edilmelidir?
A) Uygun şekilde ambalajlanarak gömülmelidir.
B) Uygun kimyasallarla reaksiyona sokularak yok edilmelidir.
C) İşletmede yakıt gazı olarak kullanılmalıdır.
D) Bir fırın içine püskürtülerek yakılmalıdır.

3.

Reforming ünitelerinden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kerosen meroks ünitesi
B) Nafta- unifiner- reformer ünitesi
C) Nafta hidrojenlendirme –platformer ünitesi
D) Nafta meroks ünitesi

4.

Nafta hidrojenlendirme –platformer ünitesinde aromatikleştirme reaksiyonlarının
verimini artırıcı proses değişkenleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Düşük reaktör basıncı ve yüksek reaktör sıcaklığı
B) Yüksek reaktör basıncı ve yüksek reaktör sıcaklığı
C) Düşük reaktör basıncı ve düşük reaktör sıcaklığı
D) Yüksek reaktör basıncı ve düşük reaktör sıcaklığı

5.

Ekstraksiyon ve fraksinasyon bölümlerinden oluşan ünite aşağıdakilerden hangisidir?
A) LTU nibon ünitesi
B) Reforming ünitesi
C) Tatoray ünitesi
D) Sulfolane ünitesi

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
6.

Rafinat olarak adlandırılan ve aromatik yapı dışındaki bileşenleri kapsayan
…………………………….. etilen fabrikasına gönderilmek üzere depolanır.

7.

Toluen ise benzen, p-Ksilen
ve o-Ksilen üretimlerini artırmaya yönelik bir
zenginleştirme ünitesi olan …………….. ünitesine ham maddelerden biri olarak
beslenir.

8.

PTA üretim prosesleri genellikle
………………… dayanmaktadır.

9.

P-Ksilen veya ksilen karışımları ve diğer alkil aromatikler ile ağır metal tuzları ve
bromür katalizörlüğünde …………. olur.

p-Ksilenin
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oksijen

ile

tereftalik

aside

Aşağıdaki cümlenin sonunda boş bırakılan paranteze, cümlede verilen bilgi doğru
ise D, yanlış ise Y yazınız.
10.

Ftalik anhidrit, tereftalik asit veya dimetil tereftalatın monoetilen glikol ile reaksiyonu
ile elde edilen bir polimerdir. ( )

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Transalkilasyon reaksiyonunda ham madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benzen ve C9 aromatikler
B) Benzen ve C8 aromatikler
C) Toluen ve C8 aromatikler
D) Toluen ve C9 aromatikler

2.

Transalkilasyon prosesi ile toluen disproporsinasyon (TDP) prosesi arasındaki fark
aşağıdakilerden hangisidir?
A) C9 aromatikler fraksiyonuyla C10+ aromatiklerin ayrıldığı ilave bir kolon daha
bulunması
B) C9 aromatikler fraksiyonuyla C10+ aromatiklerin ayrıldığı ilave bir dram daha
bulunması
C) C8 aromatikler fraksiyonuyla C9+ aromatiklerin ayrıldığı ilave bir kolon daha
bulunması
D) C8 aromatikler fraksiyonuyla C9+ aromatiklerin ayrıldığı ilave bir kule daha
bulunması

3.

Ksilenin izomerlerini birbirinden ayırmak için aşağıdaki özelliklerin hangisinden
yararlanılır?
A) Kaynama noktaları
B) Adsorpsiyon özellikleri
C) Çözünürlükleri
D)Yanabilirlikleri

4.

Aşağıdakilerden hangisi C8 izomerlerinden değildir?
A) Etilbenzen
B) Etiltoluen
C) p-Ksilen

D) m-Ksilen

5.

Aşağıdakilerden hangisi PTA’nın özelliklerinden değildir?
A) Erimez, 300 °C civarında süblime olur.
B) Soğuk suda çözünürlüğü yok denecek kadar azdır. Eterde, kloroformda, asetik
asitte çözünmez.
C) Yanıcıdır. Yangını su ile söndürülebilir.
D) PTA zehirlidir. Solunum yollarının korunması için toz maskesi kullanılabilir.

6.

“Proseste p-Ksilen ve bir solvent ağır metal katalizörler varlığında havayla oksitlenir.
Bu koşullarda üretilen ham tereftalik asit ……………… saflıktadır.” Cümlesinde
boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) % 96.6
B) % 97.6
C) % 98.6
D) % 99.6

7.

PTA ünitesinde solvent aşağıdakilerden hangisidir?
A) Su
B) Alkol
C) Eter

8.

D) Benzen

PTA (saflaştırma) ünitesine ait hidrojenasyon reaktöründe kullanılan katalizör
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pt
B) Sn
C) Pd
E) Ni

36

9.

Aşağıdakilerden hangisi PET üretim yöntemlerinde sürekli sistemin kesikli sisteme
göre avantajlarından değildir?
A) Üretim kalitesi
B) Polimerleşme dercesi
C) Molekül ağırlığı
D) Üretim maliyeti

10.

p- Ksilenin oksitlenmesi ve daha sonra metanol ile esterleşmesi sonucu elde edilen
madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dimetil tereftalat
B) Tereftalik asit
C) p- Ksilen
D) o-Ksilen

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

C
A
B
A
A
D
fraksiyonlanmasıyla /
kristallendirilerek /
adsorpsiyon / proseslerle
Doğru

7
8
9

Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
D
C
A
D
hidrokarbon karışımı
tatoray
yükseltgenmesine
okside

Yanlış

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

D
A
B
B
D
D
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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