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ĐNSANLARIN OZON TABAKASINA 
ETKĐLERĐ NELERDĐR?



Ozon Nedir?Ozon Nedir?

ĐĐyi ve Kyi ve Kööttüü Ozon Nedir?Ozon Nedir?

Ozon TabakasOzon Tabakasıınnıın Dn Düünya nya ÇÇevresindeki evresindeki 
DaDağığıllıımmıı

Ozon TabakasOzon Tabakasıınnıın Kaln Kalıınlnlığıığı NasNasııl l ÖÖllçüçüllüür?r?

Ozon TabakasOzon Tabakasıı Bizleri UV Radyasyondan Bizleri UV Radyasyondan 
NasNasııl Korur?l Korur?

Ozon "DeliOzon "Deliğği"ni Kei"ni Keşşfetmekfetmek

Ozon TOzon Tüükenmesikenmesi



Ozon TOzon Tüüketen Maddelerketen Maddeler
-- Kloroflorokarbonlar (CFCs)Kloroflorokarbonlar (CFCs)
-- Hidrokloroflorokarbonlar  (HCFCs)Hidrokloroflorokarbonlar  (HCFCs)
-- HalonlarHalonlar
-- KarbontetrakloridKarbontetraklorid
-- MetilkloroformMetilkloroform
-- Metil bromMetil bromüür asidi tuzur asidi tuzu

Ozon TOzon Tüükenmesi Durdurulabilir ve Gerikenmesi Durdurulabilir ve Geri
DDöönnüülebilir mi?lebilir mi?

Ozon TOzon Tüükenmesinin Atmosfer kenmesinin Atmosfer 
ÜÜzerindeki Etkilerizerindeki Etkileri



Ozon TOzon Tüükenmesinin Yerykenmesinin Yeryüüzzüündeki Yandeki Yaşşama Etkisiama Etkisi
-- ĐĐnsanlar nsanlar ÜÜzerindeki Etkilerizerindeki Etkileri
-- Bitkiler Bitkiler ÜÜzerindeki zerindeki 
-- Su KaynaklarSu Kaynaklarıı ve Su Hayatve Su Hayatıı ÜÜzerindeki      zerindeki      

EtkileriEtkileri
-- Hayvanlar Hayvanlar ÜÜzerindeki Etkilerizerindeki Etkileri
-- EndEndüüstriyel Materyaller striyel Materyaller ÜÜzerindeki Etkileri                    zerindeki Etkileri                    
-- Hava KirliliHava Kirliliğğinin Artmasinin Artmasıı

Ozon TabakasOzon Tabakasıınnıı Korumak iKorumak iççin Neler Yapin Neler Yapııllııyor?yor?



OZON TABAKASI NEDOZON TABAKASI NEDĐĐR?R?

Atmosferin yukarAtmosferin yukarıı
seviyelerinde (yer seviyelerinde (yer 
yyüüzeyinde 15zeyinde 15--35 35 
km) bulunan ve km) bulunan ve 
OZON (O3) OZON (O3) 
gazgazıından olundan oluşşan an 
bir tabakadbir tabakadıır.r.



Ozon (O3) Ozon (O3) üçüç adet Oksijen adet Oksijen 
atomundan oluatomundan oluşşan an şşeffaf bir gazdeffaf bir gazdıır. r. 



ĐĐyi Ozonyi Ozon-- KKööttüü Ozon?Ozon?

ĐĐyi Ozon:yi Ozon:

Stratosferde saStratosferde sağğllığığa a 
zararlzararlıı UVUV--B B ışıışınlarnlarıınnıı
absorblar.absorblar.

KKööttüü Ozon:Ozon:

Troposferde bulunan Troposferde bulunan 
ozon, dozon, düüşşüük k 
konsantrasyonda bile konsantrasyonda bile 
sasağğllığığa zararla zararlıı etkisi etkisi 
vardvardıır. r. 



Ozon TabakasOzon Tabakasıınnıın Dn Düünya nya 
ÇÇevresindeki Daevresindeki Dağığıllıımmıı

Ozon tabakasOzon tabakasıı ddüünya nya 
ççevresinde eevresinde eşşit olarak it olarak 
dadağığılmamlmamışışttıır. Dr. Düünya nya 
yyüüzeyi zeyi üüzerinde zerinde 
herhangi bir yerdeki herhangi bir yerdeki 
ozon miktarozon miktarıı; do; doğğal al 
olarak enlemle, olarak enlemle, 
mevsimlerle ve mevsimlerle ve 
ggüünden gnden güüne dene değğiişşim im 
ggöösterir.sterir.



OZON DELOZON DELĐĞĐĐĞĐ



Ne fonksiyonu vardNe fonksiyonu vardıır?r?

Stratosferdeki ozon Stratosferdeki ozon 
ve oksijen, UVve oksijen, UV--B'nin B'nin 
ççooğğunu ve UVunu ve UV--C'nin C'nin 
tamamtamamıınnıı yutarak yutarak 
ddüünya ynya yüüzeyindeki zeyindeki 
yayaşşamamıı korur. korur. 



Ultraviyole Ultraviyole ışıışınlarnlar
UVUV--A:A: En yaygEn yaygıın ve n ve 
sasağğllığıığımmıız iz iççin en az in en az 
tehlikeli olan tehlikeli olan ışıışınlardnlardıır. r. 
Ozon tabakasOzon tabakasıı bu bu ışıışınlarnlarıın n 
gegeççmesine izin verir. mesine izin verir. 

UVUV--B:B: OldukOldukçça tehlikelidir. a tehlikelidir. 
Bu Bu ışıışınlarnlarıın bn büüyyüük bir kk bir kıısmsmıı, , 
bizlere ulabizlere ulaşşmamasmamasıı iiççin in 
ozon tabakasozon tabakasıı taraftarafıından ndan 
engellenir. engellenir. 

UVUV--C:C: SaSağğllıık ik iççin en in en 
tehlikeli tehlikeli ışıışınlardnlardıır. Ozon r. Ozon 
tabakastabakasıı bu bu ışıışınlarnlarıın bizlere n bizlere 
ulaulaşşmasmasıınnıı öönler. nler. 



UV IUV Işışınlarnlarıınnıın Olumsuz Etkilerin Olumsuz Etkileri

ĐĐnsanlar nsanlar ÜÜzerine zerine 
Etkileri:Etkileri:

�� Deri KanseriDeri Kanseri

�� GGööze olan etkisize olan etkisi

�� BaBağışığışıklklıık Sistemine k Sistemine 
EtkileriEtkileri



UV IUV Işışınlarnlarıınnıın Olumsuz Etkilerin Olumsuz Etkileri

Bitkiler Bitkiler ÜÜzerindeki Etkileri zerindeki Etkileri 

Hava KirliliHava Kirliliğğinin Artmasinin Artmasıı

Su KaynaklarSu Kaynaklarıı ve Su ve Su 
HayatHayatıı ÜÜzerindeki Etkileri zerindeki Etkileri 

Hayvanlar Hayvanlar ÜÜzerindeki zerindeki 
Etkileri Etkileri 

EndEndüüstriyel Materyaller striyel Materyaller 
ÜÜzerindeki Etkileri zerindeki Etkileri 



Atmosferde ozon miktar tayin Atmosferde ozon miktar tayin 
metodlarmetodlarıı

SpektrofotometreSpektrofotometre

AraAraşşttıırma balonlarrma balonlarıı

UUççaklaraklar

Uydular Uydular 



OZONOZON’’A ETKA ETKĐĐ EDEN MADDELEREDEN MADDELER



Ozon TOzon Tüüketen Maddelerketen Maddeler

Kloroflorokarbonlar (CFC)Kloroflorokarbonlar (CFC)
HalonlarHalonlar
MetilkloroformMetilkloroform
KarbontetrakloridKarbontetraklorid
Hidrobromoflorokarbonlar (HBFC) Hidrobromoflorokarbonlar (HBFC) 
Hidrokloroflorokarbonlar (HCFC)Hidrokloroflorokarbonlar (HCFC)
Metilbromid Metilbromid 



Orta ve DoOrta ve Doğğu Avrupau Avrupa’’da Ozon da Ozon 
TabakasTabakasıınnıı Delen Madde TDelen Madde Tüüketimi ketimi 



BatBatıı Avrupada Ozon TabakasAvrupada Ozon Tabakasıınnıı
Delen Madde SatDelen Madde Satışışlarlarıı



Kloroflorokarbonlar (CFCs)Kloroflorokarbonlar (CFCs)

TTüüm ozon tm ozon tüüketen maddeler iketen maddeler iççerisinde en erisinde en 
fazla kullanfazla kullanıılanlanııddıır.r.
ĐĐlk olarak 1920'lerde slk olarak 1920'lerde süülflfüürdioksidi rdioksidi 
sosoğğutucu bir gaz gibi kullanmak iutucu bir gaz gibi kullanmak iççin in 
geligelişştirildi.tirildi.
Zehirleyici olmamalarZehirleyici olmamalarıı, yan, yanııccıı olmamalarolmamalarıı, , 
kararlkararlıı dodoğğasasıı, , ııssııyyıı emme etkinlikleri onlaremme etkinlikleri onlarıı
20. y20. yüüzyzyıılda lda öözellikle sozellikle soğğutucu alanutucu alanıında nda 
bir numaralbir numaralıı seseççenek yaptenek yaptıı. . 



KullanKullanıım Alanlarm Alanlarıı

SoSoğğutucular,utucular,
Araba klimalarAraba klimalarıı,,
KKööppüük k üürrüünleri, nleri, 
YalYalııttıım maddeleri,m maddeleri,
MikroMikroççipleri,ipleri,
DiDiğğer elektronik aletleri temizlemek ier elektronik aletleri temizlemek iççin in çöçözzüüccüü,,
Steril gaz karSteril gaz karışıışımlarmlarıında bir bilenda bir bileşşim maddesi,im maddesi,
Sprey kutularSprey kutularıında itici gaz, gibi peknda itici gaz, gibi pekççok deok değğiişşik            ik            

üürrüün yelpazesini in yelpazesini iççermektedir.ermektedir.



Kloroflorokarbonlar (CFCs) Kloroflorokarbonlar (CFCs) 
ZararlarZararlarıı

Tepkin deTepkin değğilerdir ki, bunun anlamilerdir ki, bunun anlamıı aaşşaağığı
atmosferde bozulmayarak stratosfere doatmosferde bozulmayarak stratosfere doğğru ru 
ssüürrüüklenebilen klenebilen ççok kararlok kararlıı kimyasal maddeler kimyasal maddeler 
olmalarolmalarııddıır. r. 

Bunun anlamBunun anlamıı da bu endda bu endüüstriyel halokarbonlarstriyel halokarbonlarıın n 
stratosfere sstratosfere süürrüüklenene kadar atmosferde 20 ila klenene kadar atmosferde 20 ila 
120 y120 yııl veya daha uzun bir sl veya daha uzun bir süüre bozulmadan re bozulmadan 
kalabilmeleridir.kalabilmeleridir.

Ozonu tahrib eden doOzonu tahrib eden doğğal reaksiyonlara yardal reaksiyonlara yardıım m 
etmeleridir.etmeleridir.



CFCCFC’’lerin ozon tabakaslerin ozon tabakasıına etkisina etkisi

An000161.mov



HidrokloroflorokarbonlarHidrokloroflorokarbonlar
(HCFCs)(HCFCs)

Bunlar da klor iBunlar da klor iççerirler, fakat ozon erirler, fakat ozon 
tabakastabakasıına yerlerine kullanna yerlerine kullanıılmak lmak üüzere zere 
geligelişştirildikleri kloroflorokarbonlardan daha tirildikleri kloroflorokarbonlardan daha 
az zarar vermektedirler. az zarar vermektedirler. 

Ozon tOzon tüüketme potansiyelinin %2'sine ketme potansiyelinin %2'sine 
sahiptirler.sahiptirler.

Az zehirleyiciliAz zehirleyiciliğğe ve az yanabilirlie ve az yanabilirliğğe e 
sahiptir ve enerji oransahiptir ve enerji oranıı yyüüksek bir ksek bir 
sosoğğutucudur.utucudur.



HidrokloroflorokarbonlarHidrokloroflorokarbonlarıınn
KullanKullanıım Alanlarm Alanlarıı

Ticari ve endTicari ve endüüstriyel buzdolaplarstriyel buzdolaplarıı, , 

Klimalar, Klimalar, 

IsIsıı pompalarpompalarıı, , 

Aerosol spreyler ve Aerosol spreyler ve 

BazBazıı kkööppüük k üürrüünleri olarak nleri olarak 
ssııralanabilir. ralanabilir. 



HidrokloroflorokarbonlarHidrokloroflorokarbonlar
(HCFCs) Zararlar(HCFCs) Zararlarıı

Atmosferdeki Atmosferdeki öömmüürleri 15 yrleri 15 yııldldıır ve tr ve tüüm m 
ddüünyada kullannyada kullanıımdan kaldmdan kaldıırrıılma tarihleri lma tarihleri 
ise 2030 yise 2030 yııllıı olarak belirlenmiolarak belirlenmişştir. tir. 



Metil Bromid(CHMetil Bromid(CH33Br)Br)
Normal Normal şşartlarda gaz halinde artlarda gaz halinde 

bulunan bulunan 
Metil BromidMetil Bromid

renksiz ve kokusuzrenksiz ve kokusuz olup olup 
insanlar, hayvanlar ve insanlar, hayvanlar ve ççevre ievre iççin in 

zehirli zehirli 
bir maddedir.bir maddedir.



Metil Bromid(CHMetil Bromid(CH33Br)Br)

Metil BromMetil Bromüür(MeBr) r(MeBr) 
1940 y1940 yııllıından bu yana ndan bu yana 
tartarıım alanlarm alanlarıında nda 
yaygyaygıın olarak n olarak 
kullankullanıılan genilan genişş etkili etkili 
bir bir pestisittir.pestisittir.



MeBr KullanMeBr Kullanıım Alanlarm Alanlarıı

1.1. TARIM ALANLARINDATARIM ALANLARINDA

Toprak kToprak köökenli hastalkenli hastalıık, zararlk, zararlıı ve yabancve yabancıı
otlara karotlara karşışı



22--DEPOLANMIDEPOLANMIŞŞ ÜÜRRÜÜNLERNLERĐĐN :N :

FUMFUMĐĐGASYONUNDAGASYONUNDA



33--KARANTKARANTĐĐNA AMACIYLANA AMACIYLA

TarTarıımsal msal ÜÜrrüünlerin ve Tanlerin ve Taşışıma Arama Araççlarlarıınnıın (Tn (Tıır, r, 
Kamyon, Gemi vb ) Kamyon, Gemi vb ) Steril EdilmesiSteril Edilmesi



MeBr MeBr ’’nin  ZARARLARInin  ZARARLARI

1.1. TTüüm Organizmalarm Organizmalarıı ööldldüürrüür.r.

2.2. ĐĐnsan Sansan Sağğllığıığı aaççııssıından riskndan risk

3.3. BazBazıı bitkilerde (karanfil vb.)brom kalbitkilerde (karanfil vb.)brom kalııntntııssıı zehir zehir 
etkisi yapar.etkisi yapar.



44-- EVRENSEL ZARARLARIEVRENSEL ZARARLARI

OZON TABAKASINIOZON TABAKASINI ĐĐNCELTNCELTĐĐRR



1992 YILINDA1992 YILINDA

MeBrMeBr

OZONU TAHROZONU TAHRĐĐP ETTP ETTĐĞĐĐĞĐ VEVE

KULLANIMININ KULLANIMININ 

KISITLANMASI GEREKTKISITLANMASI GEREKTĐĞĐĐĞĐ

BELBELĐĐRTRTĐĐLMLMĐŞĐŞTTĐĐR.R.



ÜÜLKEMLKEMĐĐZDE ZDE 20152015 YILINDA MeBrYILINDA MeBr’’NNĐĐN N 
TAMAMEN ORTADAN KALDIRILMASI TAMAMEN ORTADAN KALDIRILMASI 
TAAHHTAAHHÜÜT EDT EDĐĐLLĐĐRKEN, KONUNUN RKEN, KONUNUN 
ÖÖNEMNEMĐĐ NEDENNEDENĐĐYLE BU TARYLE BU TARĐĐH H 2008 2008 
YILINA YILINA ÇÇAKAKĐĐLMLMĐŞĐŞTTĐĐR.R.



MeBr MeBr ’’nin Alternatiflerinin Alternatifleri

SolarizasyonSolarizasyon

BiofBiofüüminasyonminasyon

TopraksTopraksıız yetiz yetişştiriciliktiricilik

Buharla sterilizasyonBuharla sterilizasyon

Alternatif kimyasal Alternatif kimyasal 
kullankullanıımmıı



Ozon TabakasOzon Tabakasıınnıı Korumak iKorumak iççin in 
Neler YapNeler Yapıılmallmalıı??

Ozon tOzon tüüketen kimyasal maddeleri keten kimyasal maddeleri 
iiççermeyen ermeyen ççevre dostu evre dostu üürrüünler satnler satıın n 
alalıınmalnmalıı..
BuzdolaplarBuzdolaplarıınnıızzıın ve dondurucularn ve dondurucularıınnıızzıın n 
itinayla servise tabi tutulmasitinayla servise tabi tutulmasıına na öözen zen 
ggöösterilmeli.sterilmeli.
Yeni bir araba alYeni bir araba alıırken mrken müümkmküünse nse 
kloroflorokarbonsuz arabalarkloroflorokarbonsuz arabalarıı tercih tercih 
edilmelidir. edilmelidir. 



KloroflorokarbonlarKloroflorokarbonlarıın zaptedildiklerinden n zaptedildiklerinden 
emin olmadan eski soemin olmadan eski soğğutucular atutucular atıılmamallmamalıı..

Ozon tabakasOzon tabakasıı ve ozon tve ozon tüüketen kimyasal keten kimyasal 
maddeler hakkmaddeler hakkıında daha fazla bilgi nda daha fazla bilgi 
edinilmeli.edinilmeli.



HEM HEM ÇÇEVRE DOSTUEVRE DOSTU
HEMDE HEMDE EKONOMEKONOMĐĐK K 

OLABOLABĐĐLECEKLECEK

ALTERNATALTERNATĐĐFLERFLER

BELBELĐĐRLENMRLENMĐŞĐŞTTĐĐR.R.



Ozon tabaksOzon tabaksıınnıı incelten incelten 
maddelere bazmaddelere bazıı alternatifleralternatifler

Aerosol Aerosol ÜÜrrüünlernler
Bu halde satBu halde satıın aldn aldığıığınnıız aerosol z aerosol üürrüünlerin(Spreylerin)  nlerin(Spreylerin)  
itici gaz olarak CFC iitici gaz olarak CFC iççerip ierip iççermediermediğğinden emin inden emin 
olmalolmalııssıınnıız. Ez. Eğğer bu er bu üürrüünler CFC inler CFC iççeriyorsa, tedarikeriyorsa, tedarikççinizi inizi 
size CFC isize CFC iççermeyen alternatifler sunmasermeyen alternatifler sunmasıı yolunda yolunda 
uyarmaluyarmalııssıınnıız. Aynz. Aynıı zamanda dizamanda diğğer tedariker tedarikççilerin neler ilerin neler 
öönerdiklerini aranerdiklerini araşşttıırmalrmalııssıınnıız.z.

Yeni bir aerosole ani geYeni bir aerosole ani geççiişş yapmaktansa; test etmek ve yapmaktansa; test etmek ve 
uyum sauyum sağğlamak ilamak iççin zamanin zamanıınnıızzıın olmasn olmasıı ççok daha iyidir. ok daha iyidir. 
UnutmayUnutmayıın ki ihtiyan ki ihtiyaççlarlarıınnıızzıı karkarşışılamak ilamak iççin aerosollerden in aerosollerden 
farklfarklıı seseççenekler de olabilir. enekler de olabilir. 



Bu konuda alternatifler mevcuttur ve Bu konuda alternatifler mevcuttur ve 
en en ççok kullanok kullanıılan itici gazlar yanlan itici gazlar yanııccıı
öözellik tazellik taşışıyan byan büütan, propan ve tan, propan ve 
dimetileterdir.dimetileterdir.

HFC134a ve HFC152a kimi HFC134a ve HFC152a kimi öözel zel 
aerosoller iaerosoller iççin alternatif olarak ortaya in alternatif olarak ortaya 
ççııkabilir.kabilir.

YanYanııccıı olmayan itici gazlara olmayan itici gazlara öörnek rnek 
olarak solarak sııkkışışttıırrıılmlmışış karbondioksit karbondioksit 
verilebilirverilebilir



SoSoğğutma, Havalandutma, Havalandıırma, Isrma, Isıı
pompalarpompalarıı

Evlerde kullanEvlerde kullanıılan buzdolablan buzdolabıı ve ve 
donduruculardondurucularıın bn büüyyüük k ççooğğunluunluğğunda CFCunda CFC--12 12 
kullankullanıılmlmışışttıır.r.
-- Buna alternatif olarak ozon tabakasBuna alternatif olarak ozon tabakasıına zarar na zarar 
vermeyen HFCvermeyen HFC--134a geli134a gelişştirilmitirilmişştir.tir.
Ticari soTicari soğğutucularda genelde CFCutucularda genelde CFC--12 ve R12 ve R--
502 ve daha s502 ve daha sıınnıırlrlıı olarak HCFColarak HCFC--22 kullan22 kullanııllıır.r.
-- Yeni Yeni üüretilen soretilen soğğutucularda bunlarutucularda bunlarıın yerine n yerine 
en en ççok tercih edilen kimyasal HCFCok tercih edilen kimyasal HCFC--22'dir.  22'dir.  



SoSoğğuk depolama ve yiyecek iuk depolama ve yiyecek işşlemleme lemleme 
iiççin soin soğğutucularda, bu konudaki utucularda, bu konudaki 
alternatifleriniz HCFCalternatifleriniz HCFC--22 ve amonyakt22 ve amonyaktıır.r.

EndEndüüstriyel Sostriyel Soğğutucular , CFC'lerle utucular , CFC'lerle 
sosoğğutma uygulamasutma uygulamasıı; kimya, ila; kimya, ilaçç, , 
petrokimya ve metalurji endpetrokimya ve metalurji endüüstrilerinde strilerinde 
kullankullanıılmaktadlmaktadıır. r. 

--Bu konudaki alternatifleriniz; HCFCBu konudaki alternatifleriniz; HCFC--22, 22, 
amonyak, hidrokarbonlar ve HFC'lerdir. amonyak, hidrokarbonlar ve HFC'lerdir. 



Hava Hava ĐĐle Sole Soğğutulan utulan ĐĐklimlendiricilerde genellikle klimlendiricilerde genellikle 
HCFCHCFC--22 kullan22 kullanııllıır.r.
--Yeni klimalar iYeni klimalar iççin alternatif olarak HFCin alternatif olarak HFC--134a 134a 
ggöösterilmektedir. sterilmektedir. 
Su Su ĐĐle Sole Soğğutulan utulan ĐĐklimlendiriciler Ticari bina klimlendiriciler Ticari bina 
havalandhavalandıırma sistemlerinde kullanrma sistemlerinde kullanıılan ve lan ve ııssıı
transferini su ile gertransferini su ile gerççekleekleşştiren sotiren soğğutucularda utucularda 
santrifsantrifüüjljlüü ya da pozitif deplasmanlya da pozitif deplasmanlıı 3 kompres3 kompresöörler rler 
kullankullanııllıır. Genellikle CFCr. Genellikle CFC--11 veya CFC11 veya CFC--12 12 
kullankullanıırlar. rlar. 

DDüüşşüük bask basıınnççlarda CFClarda CFC--11'in kullan11'in kullanııldldığıığı
santrifsantrifüüjljlüü kompreskompresöörler irler iççin varolan alternatif in varolan alternatif 
HCFC123'tHCFC123'tüür. Dir. Diğğer kompreser kompresöör sistemleri ir sistemleri iççin in 
HCFC22 halen tercih edilen alternatiftir. HCFC22 halen tercih edilen alternatiftir. 



Ticari TaTicari Taşışımacmacııllııkta Sokta Soğğutma ve Havalandutma ve Havalandıırmada rmada 
CFC'ler ve son zamanlarda HCFC'ler soCFC'ler ve son zamanlarda HCFC'ler soğğutucu gaz utucu gaz 
olarak kullanolarak kullanıılmaktadlmaktadıır.r.

-- CFC ile CFC ile ççalalışışan ekipmanan ekipmanıı HCF134a'ya HCF134a'ya 
ddöönnüüşşttüürmek veya varolan ekipmanrmek veya varolan ekipmanıı HCFC22 HCFC22 
ekipmanekipmanıı ile deile değğiişştirmek iki alternatif olarak tirmek iki alternatif olarak 
sunulmaktadsunulmaktadıır. r. 

Otomobil HavalandOtomobil Havalandıırma Sistemlerinde geleneksel rma Sistemlerinde geleneksel 
olarak CFC12 kullanolarak CFC12 kullanııllıır. r. 

--Otomotiv sanayi HFC134a kullanOtomotiv sanayi HFC134a kullanıılan yeni talan yeni taşışıtlar tlar 
ayrayrııca varolanlarca varolanlarıın HFC134a sistemine n HFC134a sistemine 
ddöönnüüşşttüürrüülmesi ilmesi iççin uygun fiyatta dein uygun fiyatta değğiişştirme tirme 
taktakıımlarmlarıı üüretmektedir.  retmektedir.  



IsIsıı PompalarPompalarıında genellikle CFC'ler bulunur.nda genellikle CFC'ler bulunur.

-- Fakat yeni ekipmanlarda HCFC'lere de geniFakat yeni ekipmanlarda HCFC'lere de genişş
yer verilmektedir. Yeni makinalar iyer verilmektedir. Yeni makinalar iççin, HCFCin, HCFC--
22 bir se22 bir seççenek olmaya devam etmektedir. enek olmaya devam etmektedir. 
KKıısa dsa döönemde HFC134a'nnemde HFC134a'nıın alternatif olarak n alternatif olarak 
ortaya ortaya ççııkmaskmasıı beklenmektedir.beklenmektedir.

-- RR--502 ve CFC502 ve CFC--12 i12 iççin potansiyel alternatifler in potansiyel alternatifler 
ssıırasrasııyla HCFCyla HCFC--22 ve HFC22 ve HFC--152a, CFC152a, CFC--11 ve 11 ve 
CFCCFC--12 i12 iççin ise HCFCin ise HCFC--123 ve HFC123 ve HFC--134a'd134a'dıır.   r.   



Halonlar iHalonlar iççin Alternatiflerin Alternatifler

Halonlar yangHalonlar yangıın sn sööndndüürrüüccüü olarak olarak 
kullankullanıılmaktadlmaktadıırlar. Bunlar hidrojen rlar. Bunlar hidrojen 
atomununhalojenler ailesinin bir atomununhalojenler ailesinin bir üüyesiyle (Klor, yesiyle (Klor, 
flor, brom, iyot) yer deflor, brom, iyot) yer değğiişştirmesiyle olutirmesiyle oluşşmumuşş
halojenlenmihalojenlenmişş hidrokarbonlardhidrokarbonlardıır.r.

Bu konuda varolan alternatifler Bu konuda varolan alternatifler şşunlardunlardıır: Kuru r: Kuru 
toz, karbondioksit, su ve su buhartoz, karbondioksit, su ve su buharıı ve kve kööppüüğğüü, , 
FMFM--200, FE200, FE--13, NAF13, NAF--SIII, Argon, INERGEN,, SIII, Argon, INERGEN,, 
Argonite, NN100, Halotron I, FE 36, NAFArgonite, NN100, Halotron I, FE 36, NAF--PIV.PIV.



MONTREAL  MONTREAL  
SSÖÖZLEZLEŞŞMESMESĐĐ

1980    YILINDA1980    YILINDA

160       160       ÜÜLKELKE



MONTREAL PROTOKOLMONTREAL PROTOKOLÜÜ

Ozon tabakasOzon tabakasıınnıın incelme sorununa kaln incelme sorununa kalııccıı
bir bir çöçözzüüm bulabilmek amacm bulabilmek amacııyla 1980'lerin yla 1980'lerin 
ortasortasıından beri uluslararasndan beri uluslararasıı bir ibir işşbirlibirliğği i 
ssüürdrdüürrüülmektedir.lmektedir.

1987'de "Ozon Tabakas1987'de "Ozon Tabakasıınnıı ĐĐncelten ncelten 
Maddeler Maddeler ÜÜzerine Montreal Protokolzerine Montreal Protokolüü" 25 " 25 
üülke taraflke tarafıından imzalanmndan imzalanmışışttıır. r. 



Bu anlaBu anlaşşmada :mada :

CFC (kloroflorokarbon) tCFC (kloroflorokarbon) tüüketiminin 1999'a kadar 1986'ya ketiminin 1999'a kadar 1986'ya 
kkııyasla yaryasla yarııya indirilmesi ve halon tya indirilmesi ve halon tüüketiminin ketiminin 
arttarttıırrıılmamaslmamasıı üüzerinde anlazerinde anlaşşmaya varmaya varıılmlmışışttıır. r. 
AnlaAnlaşşma kapsamma kapsamıında baznda bazıı maddeler  kontrol altmaddeler  kontrol altıına na 
alalıınmnmışışttıır.r.
Kloroflorokarbonlar (CFC), halonlar, metilkloroform ve Kloroflorokarbonlar (CFC), halonlar, metilkloroform ve 
karbontetralorid tkarbontetralorid tüüketimleri geliketimleri gelişşmimişş üülkelerde 1995, lkelerde 1995, 
geligelişşmekte olan mekte olan üülkelerde 2010 ylkelerde 2010 yııllıı itibariyle sona ermiitibariyle sona ermişş
olacaktolacaktıır. r. 
Hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs), daha az zararlHidrokloroflorokarbonlar (HCFCs), daha az zararlıı
oluoluşşlarlarıı nedeniyle CFC'lere alternatif olarak gelinedeniyle CFC'lere alternatif olarak gelişştirilmitirilmişş
kimyasallardkimyasallardıır. Montreal Protokolr. Montreal Protokolüü'ne g'ne gööre bunlarre bunlarıın n 
ttüüketimi de 2030 yketimi de 2030 yııllıında tamamen snda tamamen sııffııra indirgenecektir. ra indirgenecektir. 



SEKTSEKTÖÖRLERDE KULLANIM ALANLARI VE RLERDE KULLANIM ALANLARI VE 
KULLANILAN MADDELERKULLANILAN MADDELER

SOSOĞĞUTMA / HAVALANDIRMAUTMA / HAVALANDIRMA
(CFC(CFC--11, CFC11, CFC--12, CFC12, CFC--13, CFC13, CFC--114, HCFC114, HCFC--22 22 
RR--500(12500(12--152a),R152a),R--502 (22502 (22--115))115))
Ev tipi soEv tipi soğğutucular (ev tipi buzdolaplarutucular (ev tipi buzdolaplarıı, derin , derin 
dondurucular (deepdondurucular (deep-- freezer) Ticari sofreezer) Ticari soğğutucular utucular 
(s(süüpermarket, bakkal, restoran, kantin, morg, permarket, bakkal, restoran, kantin, morg, 
kan  ve organ transplantasyonu parkan  ve organ transplantasyonu parççalaralarıı iiççin in 
kullankullanıılan solan soğğutucular)  utucular)  
SoSoğğuk tauk taşışıma (kamyon, tma (kamyon, tıır vb. arar vb. araççlarda larda 

kullankullanıılan solan soğğutucular) utucular) 



EndEndüüstriyel amastriyel amaççlar ilar iççin soin soğğutucular utucular 
(Kimya, petro(Kimya, petro--kimya, petrol ve  tkimya, petrol ve  tüürevleri ve revleri ve 
metal endmetal endüüstrilerinde kimyasal strilerinde kimyasal 
saflasaflaşşttıırrıılmaslmasıı, gaz ayr, gaz ayrışışttıırmasrmasıı
hammadde geri kazanhammadde geri kazanıımmıı). ). 

ĐĐklimlendirme sistemleri (Klima sistemleri) klimlendirme sistemleri (Klima sistemleri) 
(tek ya da merkezi)(tek ya da merkezi)

TaTaşışıtlar itlar iççin  iklimlendirme sistemleri (Car in  iklimlendirme sistemleri (Car 
AirAir--conditioning  systems)conditioning  systems)

IsIsııtma amatma amaççllıı kullankullanıılan lan ııssıı pompalarpompalarıı



KKÖÖPPÜÜKLER KLER 

(CFC(CFC--11,CFC11,CFC--12,CFC12,CFC--113,CFC113,CFC--114)114)

ESNEK POLESNEK POLĐĐÜÜRETAN KRETAN KÖÖPPÜÜKLER KLER 

Levha halindeki kLevha halindeki kööppüükler; yatak, mobilya kler; yatak, mobilya 
ve taban dve taban dööşşemesi olarak kullanemesi olarak kullanıılanlar.lanlar.

KalKalııp halindeki kp halindeki kööppüükler: otomobil kler: otomobil 
koltuklarkoltuklarıı iiççin kullanin kullanıılanlar. lanlar. 

SERT POLSERT POLĐĐÜÜRETAN KRETAN KÖÖPPÜÜKLER KLER 

Enjekte edilmiEnjekte edilmişş kkööppüükler (ekipman, beyaz kler (ekipman, beyaz 
eeşşya yalya yalııttıımmıında kullannda kullanıılanlar)lanlar)



Lamine kLamine kööppüükler (kler (ççatatıı ve duvar yalve duvar yalııttıımmıı))

SandviSandviçç paneller (bina yalpaneller (bina yalııttıımmıı ve ve 
sosoğğutarak tautarak taşışıma) ma) 

PPüüsksküürtmeli krtmeli kööppüük yalk yalııttıımmıı ((ççatatıı ve duvar ve duvar 
yalyalııttıımmıı) ) 

Levha halindeki kLevha halindeki kööppüükler (bina yalkler (bina yalııttıımmıı, , 
boru yalboru yalııttıımmıı ve sove soğğutuculu tautuculu taşışıma) ma) 

FENOLFENOLĐĐK KK KÖÖPPÜÜKLER KLER 

Bina ve boru yalBina ve boru yalııttıımmıı



POLPOLĐĐSTSTĐĐREN KREN KÖÖPPÜÜKLERKLER

Yaprak kYaprak kööppüükler (gkler (gııda maddeleri da maddeleri 
kutulamaskutulamasıı bardak yapbardak yapıımmıı vb. amavb. amaççllıı
kullankullanıılanlar) lanlar) 

Levha kLevha kööppüükler (bina yalkler (bina yalııttıımmıı))

POLPOLĐĐOLEFOLEFĐĐN KN KÖÖPPÜÜKLER (Paketleme, KLER (Paketleme, 
can simidican simidi--yeleyeleğği)i)

Polietilen Polietilen 

Polipropilen Polipropilen 

POLPOLĐĐZOSZOSĐĐYANURAT KYANURAT KÖÖPPÜÜKLER KLER 



ÇÖÇÖZZÜÜCCÜÜLER LER 

(CFC(CFC--113, Karbon tetraklorid (CTC)113, Karbon tetraklorid (CTC)

111111--Trikloretan (Metil kloroform))Trikloretan (Metil kloroform))

Elektronik Aksam Temizlemesinde Elektronik Aksam Temizlemesinde 

Metal  TemizlemesindeMetal  Temizlemesinde

BuharlaBuharlaşşma yoluyla yama yoluyla yağğ ve gres giderimi ve gres giderimi 

SoSoğğuk temizleme uk temizleme 

SoSoğğuk temizlemeuk temizleme

Kuru temizlemedeKuru temizlemede

YapYapışışttıırrııccıılar lar 

Boyalar ve astarlar Boyalar ve astarlar 



AEROSOLLER  AEROSOLLER  

((CFCCFC--11,CFC11,CFC--12, CFC12, CFC--114)114)

TTııbbi uygulamalar bbi uygulamalar 

Sterilizasyon iSterilizasyon iççin in 

Kozmetikler (Deodorant, Sprey, vb.) Kozmetikler (Deodorant, Sprey, vb.) 

BBööcek cek ÖÖldldüürrüüccüüler (ler (ĐĐnsektisits) nsektisits) 

Boya, parlatBoya, parlatııccıı, pas s, pas söökküüccüü vb spreyler vb spreyler 

DondurulmuDondurulmuşş ggııda da üüretimi retimi 

TTüüttüün yapran yaprağığı genlegenleşştirilmesi tirilmesi 

Metal parlatMetal parlatıılmaslmasıı

Laboratuvar analizleri Laboratuvar analizleri 

ĐĐlalaçç üüretimi retimi 



YANGIN SYANGIN SÖÖNDNDÜÜRRÜÜCCÜÜLERLER

Portatif yangPortatif yangıın sn sööndndüürrüüccüü imalatimalatıı

(Halon(Halon--1211, 2402 )1211, 2402 )

YangYangıın alarm ve sn alarm ve sööndndüürme sistemleri rme sistemleri 

(Halon(Halon--1301)1301)



SaSaçç spreyinin kimyasal ispreyinin kimyasal iççerieriğği i 
nedir?nedir?

--SaSaçç spreyi, spreyi, ççabuk buharlaabuk buharlaşşan bir an bir çöçözelti izelti iççinde inde 
çöçözzüünmnmüüşş polimer dedipolimer dediğğimiz uzun, molekimiz uzun, moleküül l 
zincirlerinden oluzincirlerinden oluşşur. Saur. Saççıımmııza sza sııktktığıığımmıızda zda 
çöçözzüüccüü maddenin buharlamaddenin buharlaşşmasmasııyla, polimer yla, polimer 
sasaççıımmıızda yapzda yapışışkan bir tabaka olukan bir tabaka oluşşturur. turur. 
--Eskiden, spreyin iEskiden, spreyin iççinde inde çöçözzüüccüü olarak olarak 
kloroflorokarbon (CFC) kullankloroflorokarbon (CFC) kullanııllııyordu. yordu. 
--CFC toksik deCFC toksik değğildi, yanildi, yanııccıı dedeğğildi ve iyi bir ildi ve iyi bir 
çöçözzüüccüüydydüü. Fakat, CFC. Fakat, CFC’’nin stratosferdeki ozon nin stratosferdeki ozon 
tabakastabakasıına zarar verdina zarar verdiğği anlai anlaşışıllıınca yerine alkol nca yerine alkol 
ve hidrokarbonlar kullanve hidrokarbonlar kullanıılmaya balmaya başşlandlandıı. . 



SaSaçç spreylerinde kullanspreylerinde kullanıılan polimerler;lan polimerler;

PolivinilpirolidinPolivinilpirolidin, yap, yapışışttıırrııccıı öözellizelliğğe sahiptir. e sahiptir. 

PolidimetilsiloksanPolidimetilsiloksan denilen ve suda denilen ve suda 
çöçözzüünmeyen bir banmeyen bir başşka polimer de, spreyin ka polimer de, spreyin 
dayandayanııklklııllığıığınnıı artartıırsrsıın diye eklenir. n diye eklenir. ÇüÇünknküü
polivinilpirolidin suda polivinilpirolidin suda çöçözzüünnüür.r.

SaSaçç spreylerinde kullanspreylerinde kullanıılan dilan diğğer polimerler, er polimerler, 
vinilasetat polimerleri ve maleik anhidrit vinilasetat polimerleri ve maleik anhidrit 
polimerleridirpolimerleridir. Baz. Bazıı sasaçç spreylerinde dospreylerinde doğğal al 
polimerler ve polimerler ve çöçözzüüccüüler kullanler kullanııllıır. r. 



BunlarBunlarıın dezavantajn dezavantajıı ise ;ise ;

YanYanııccıı olmalarolmalarııydydıı. . 



Ozon TOzon Tüükenmesi Durdurulabilir ve kenmesi Durdurulabilir ve 
Geri DGeri Dööndndüürrüülebilir mi?lebilir mi?

Bilim adamlarBilim adamlarıı, e, eğğer ber büüttüün n üülkeler ozon lkeler ozon 
tabakastabakasıına zarar veren kimyasal na zarar veren kimyasal 
maddelerin maddelerin üüretimini ve kullanretimini ve kullanıımmıınnıı
yakyakıın bir gelecekte durdururlarsa ozon n bir gelecekte durdururlarsa ozon 
tabakastabakasıınnıın yavan yavaşş yavayavaşş kendini kendini 
yenileyeceyenileyeceğğini sini sööylemektedirler.ylemektedirler.



Ozon tabakasOzon tabakasıınnıın onarn onarıımmıı şşüüphesiz bir phesiz bir 
gecede olmayacaktgecede olmayacaktıır. Ozon tr. Ozon tüüketen keten 
kimyasallarkimyasallarıın stratosfere erin stratosfere erişşmeleri meleri 
uzun yuzun yııllarllarıı alacaktalacaktıır ve bir kere oraya r ve bir kere oraya 
ulaulaşşttııklarklarıında da bunlarnda da bunlarıın tn tüükenmeleri kenmeleri 
yyüüzyzyııllarla llarla ööllçüçülen bir zaman slen bir zaman süürecinde recinde 
gergerççekleekleşşeceeceğğinden muhtemelen inden muhtemelen 
pekpekççok yok yııllar boyunca ozon tabakasllar boyunca ozon tabakasıına na 
zarar vermeye devam edeceklerdir.zarar vermeye devam edeceklerdir.



YapYapıılan anlalan anlaşşmalarla tmalarla tüüm bu ozon tm bu ozon tüüketen keten 
kimyasal maddelerin dkimyasal maddelerin düünyadaki nyadaki üüretim ve retim ve 
kullankullanıımlarmlarıınnıın tedrici olarakn tedrici olarak durdurulacak durdurulacak 
olmasolmasıına rana rağğmen stratosferik klor seviyesi men stratosferik klor seviyesi 
21. y21. yüüzyzyııla kadar azalmaya la kadar azalmaya 
babaşşlamayacaktlamayacaktıır. Bilimr. Bilim adamlaradamlarıı ozon ozon 
tabakastabakasıınnıın 2060 yn 2060 yııllıına kadar normale na kadar normale 
yani 1980 yani 1980 ööncesi klor seviyesine ncesi klor seviyesine 
ddöönmeyecenmeyeceğğini tahmin etmektedirler. Bu ini tahmin etmektedirler. Bu 
tarihe eritarihe erişşildiildiğğinde Antarktik ozon deliinde Antarktik ozon deliğğinin inin 
daimi olarak yok olacadaimi olarak yok olacağığı umulmaktadumulmaktadıır.r.



Genelde normal Genelde normal şşartlar altartlar altıında ozon nda ozon 
tabakastabakasıı kutuplar kutuplar üüzerinde en kalzerinde en kalıın n 
veve ekvator etrafekvator etrafıında en incedir. Gnda en incedir. Güüneneşş
radyasyonu radyasyonu ççok daha dolaysok daha dolaysıız ve buna z ve buna 
babağğllıı olarak da olarak da ççok daha ok daha şşiddetli iddetli 
olduolduğğundan stratosferik ozon ekvator undan stratosferik ozon ekvator 
üüzerinde yzerinde yüüksek miktarlarda ksek miktarlarda üüretilir. Buna retilir. Buna 
karkarşışıllıık stratosferik rk stratosferik rüüzgarlar ve farklzgarlar ve farklıı
stratosferik basstratosferik basıınnççlar, ozonun ekvatordan lar, ozonun ekvatordan 
kutuplara dokutuplara doğğru hareket etmesine neden ru hareket etmesine neden 
olurlar.olurlar.



TETEŞŞEKKEKKÜÜRLERRLER


