
 

 

VOC kaldırma 

VOC (Uçucu Organik Bileşikler) terimi, çok çeşitli kimyasal bileşikleri ifade eder. Tüm 

UOB'ler, normal oda sıcaklığında yüksek buhar basıncına sahip organik kimyasallardır (yani 

karbon içeren). Bu grup bileşikler aromatikler, aldehitler veya hidrokarbonlar gibi kategorilere 

ayrılır. Her kategorinin farklı kimyasal özellikleri vardır ve muhtemelen çeşitli çevresel 

sorunlara yol açar.  

Emisyon kaynakları 

VOC, Avrupa bölgesindeki çeşitli kaynaklardan yayınlanmaktadır. En yaygın olanları 

"endüstriyel süreçler" ve "ticari, kurumsal ve evsel yakıt tüketimi" dir. Yalnızca bu iki kaynak 

birleştirilmiş toplam Avrupa emisyonunun üçte ikisini yaymaktadır, bu nedenle bunlar bu 

sayfanın odak noktası olacaktır. 

 

Şekil 1. AB-28 bölgesindeki VOC emisyon kaynakları. Kaynak: “Avrupa'da Hava Kalitesi - 

2017 raporu” AÇA Raporu No 13/2017 



 

 

 

Çevre sorunları 

Atmosferdeki VOC emisyonu çevresel sorunlara neden olur. Bazı VOC, yüksek koku 

yoğunlukları nedeniyle koku sorunlarına neden olabilir. Bu tür vakalara genellikle gıda işleme 

endüstrilerinde ve atık su arıtma tesislerinde rastlanır . Toksisite, VOC ile ilgili başka bir 

konudur. En toksik bileşiklerin kullanımı kesinlikle sınırlı olsa bile, yüksek konsantrasyonlu 

emisyonlar toksik bir ortama katkıda bulunabilir. Bu nedenle, bu tehlikeyi azaltmak için 

düzenlemeler mevcuttur. Tipik bir örnek, ilaç , tekstil , boya ve kaplama gibi endüstrilerden 

kaynaklanan çözücü emisyonudur . 

Genellikle endüstriyel ve ticari uygulamalarda bulunan VOC örnekleri aşağıda sunulmuştur. 

Kimyasal yapı Açıklama 

 

Asetaldehit (aldehitler) 

Asetaldehit, aldehitler kategorisine aittir. Bu  doğal olarak 

kahve, ekmek ve olgunlaşmış meyve oluşur. 

Asetaldehit, toksik, tahriş edici ve kanserojen olması nedeniyle 

en önemli hava kirleticilerinden biridir. Asetaldehit emisyonları 

ayrıca özellikle ticari mutfaklardan ve gıda işleme 

endüstrilerinden koku sorunlarına neden olabilir . 

 

Benzen (aromatikler) 

Benzen, en ünlü aromatik bileşiklerden biridir. Solvent olarak 

yaygın olarak kullanılmaktadır ve şu anda kimya endüstrisinde 

önemli bir ara maddedir. 

Bilinen kanserojenlik nedeniyle, benzenin çözücü olarak 

kullanımı geniş ölçüde yerini almıştır. Petrokimya ve kimyasal 

üretim gibi endüstrilerden kaynaklanan endüstriyel 

emisyonların dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekir. 
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Aseton (ketonlar) 

Aseton, keton kategorisine aittir. Birçok endüstriyel işlemde 

çözücü olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Aseton yüksek toksisiteye sahip olmasa bile, yüksek 

konsantrasyonlu emisyonlar katı bir şekilde 

düzenlenir. Aseton, ilaç , tekstil ve boya endüstrileri gibi 

endüstrilerde bulunabilir. 

 

Skatole (aromatikler) 

Skatole aromatik kategorisine bağlıdır. Doğal olarak 

proteinlerin sindiriminde üretilir. Düşük konsantrasyonlarda 

koku olarak kullanılır. 

Düşük konsantrasyonlarda hoş iken skatole, yüksek 

konsantrasyonlarda kötü kokudur. Genellikle atık su arıtma 

tesislerindeki koku sorunları ile ilişkilidir . 

 

Ksilenler (aromatikler) 

Ksilenler aromatikler kategorisine aittir. Plastik PET şişelerin 

üretiminde kullanılan önemli kimyasal ara ürünlerdir. 

Ksilenlerin hava emisyonu , düşük koku eşiği 

nedeniyle genellikle koku problemleriyle ilişkilendirilir . Ayrıca 

yüksek konsantrasyonlarda yayılırlarsa 

toksiktirler. Ksilenler, biyogaz üretim tesisleri herhangi bir 

kimya endüstrisi tarafından salınır . 
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Limonen (terpenler) 

Limonen, en yaygın terpenlerden biridir. Narenciye 

kabuklarının yağındaki ana bileşen olduğundan 

adını "Limon" kelimesinden alır . 

Limonen emisyonları, birçok bitki türünde düşük koku eşiği ve 

yüksek konsantrasyon 

nedeniyle koku problemleriyle ilgilidir . Limonen, gıda 

işleme ve biyogaz endüstrilerinden salınır . 

 

VOC emisyonu ile ilgili direktifler ve düzenlemeler 

VOC'nin neden olduğu çevresel sorunlar nedeniyle, hem Avrupa düzeyinde hem de ulusal 

düzeyde çeşitli direktifler ve düzenlemeler yürürlüğe konmuştur. Avrupa direktifleri dikkate 

alındığında, 2001/81 / EC ve 2016/2284 ile iki önemli kilometre taşı belirlenmiştir. İlk direktif, 

tüm kaynaklardan 2010 yılına kadar ulaşılması gereken VOC emisyonu için ulusal emisyon 

tavanlarını belirler. İkinci direktif, hem tekil ülkeler hem de tüm AB bölgesi için VOC 

emisyonlarının yüzde azaltımını belirtir. 2001'den beri AB, aşağıdaki Şekilde gösterildiği gibi 

yüksek azaltma hedefleri belirleyerek VOC emisyonlarını azaltmak için çok aktif olmuştur. 
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Şekil 2. 2016/2284 sayılı Direktife göre AB-28 bölgesi ve İsveç için planlanan VOC emisyon 

azaltımı. Yüzde azalma, 2005 yılı emisyonları temel alınarak hesaplanmıştır. İki kilometre 

taşı belirlenmiştir: 2020 ve 2030 yılı. 

  

2016/2284 AB direktifi İsveç'te İsveç parlamentosu tarafından SFS 2017: 418 sayılı 

düzenleme ile aktarıldı. 

Belirli endüstriler için VOC kaldırma 

Genel VOC azaltımına ilişkin direktiflerin yanı sıra, belirli sektörlerden ve sektörlerden 

emisyonları sınırlandırmak için özel önlemler alınmıştır. Bir örnek, yakma tesislerini, yakma 

tesislerini, titanyum dioksit üretimini ve organik çözücülerin kullanımını düzenleyen 2010/75 / 

EU direktifidir. Bu son sektör için, solvent kullanan endüstrinin türüne ve büyüklüğüne göre 

atık gazlardaki emisyon konsantrasyonları için birçok sınır tanımlanmıştır. Bu limitlerin çoğu 

20 ile 100 mg C / Nm 3 arasında değişir . Tüm AB direktiflerinde olduğu gibi, 2010/75 / EU 

İsveç'te SFS 2013: 254 ve SFS 2014: 20 yönetmelikleriyle aktarılmıştır. 

VOC giderimi için OZON ve AOP 

Hava işlemenin amacı ne olursa olsun, birçok endüstriden VOC'u ortadan kaldırmak için 

birçok çözüm sunuyoruz. SMG OZON teknolojilerinin kullanıldığı bir VOC azaltma örneği 

aşağıda sunulmuştur.  

 

Yüksek VOC konsantrasyonu için bile, VOC azaltımı açısından katı çevresel düzenlemelere 

uyabilen teknolojiler sunuyoruz.  

 


