Araþtýrma

Feve Cam
Ambalaja
Yönelik Yaþam
Döngüsü
Analizi
Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu FEVE (Fédération Européenne du Verre d'Emballage), Yaþam Döngüsü
Analizi konusunda danýþmanlýk hizmeti veren PE International firnasý ile birlikte bir çalýþma gerçekleþtirerek,
aþaðýda detaylarýný bulacaðýnýz çalýþmayý hazýrlamýþlardýr.
Çalýþma, kullanýma hazýr 1 kg þekillendirilmiþ
cam ambalaj için beþikten beþiðe (cradle-tocradle) yaklaþým tarzýnda yürütülmüþ, tek
bir þiþenin yaþam döngüsü boyunca oluþan
çevresel etkiler detaylý bir þekilde incelenmiþtir.
Beþikten-beþiðe, bir ürünün çevresel
etkilerinin deðerlendirilmesi için mümkün
olan en kapsamlý yaklaþým tarzýdýr. Bu tarz
bir çalýþmada, tüm üretim aþamalarýnýn yaný
sýra, iþlevini tamamlamýþ olan ürünün yaþam
sonu senaryolarý ve bununla birlikte geri
dönüþüm iþlemleri de ele alýnýr. Bir ürünün
yaþam döngüsünü, tekrar kullanýmý ve kapalý
döngü geri dönüþümü de dahil ederek en
güvenilir doðrulukta incelemek sadece
beþikten-beþiðe yaþam döngüsü analizi
metodolojisiyle mümkündür.
Beþikte beþiðe analiz, cam ambalajlarýn
benzersiz kapalý devre geri dönüþüm özelliðinin
(hiçbir kalite kaybýna uðramaksýzýn sonsuza
kadar tekrar cam ambalaja dönüþebilme)
çevresel yararlarýný en doðru þekilde ortaya
koymaktadýr. Geri dönüþüm iþlemlerine tabi
tutularak cam ambalaj dýþýndaki herhangi bir
ürün oluþturmada kullanýlacak tüm cam
ambalaj atýklarý, kapalý devreden sapmalar
anlamýna gelmektedir. Bu sapmalarýn
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minimuma indirilmesi, çevreye olumsuz
etkilerin mümkün olan en alt seviyeye
çekilmesi bakýmýndan oldukça önemlidir.
Bununla birlikte, tüketiciye sunulan son
ürünün çevresel performansýný sadece ambalaj
malzemesine ait verilerle deðerlendirmek
olanaksýzdýr. Cam ambalaj tek baþýna bir
tüketim ürünü olmadýðýndan, son üründen
tamamen izole edilmesi söz konusu deðildir.
FEVEnin oluþturmuþ olduðu Yaþam Döngüsü
Envanterini (Life Cycle Inventory  LCI) cam
SÝSTEM GÝRDÝLERÝ
Dolomit
Kuvars kumu
Sodyum klorit
Kalsiyum karbonat
Yeraltý Suyu
Yüzey Suyu
Doðalgaz; 44.1 MJ/kg
Hidroelektrik enerjisi
Solar enerji
Rüzgar enerjisi
SÝSTEM ÇIKTILARI
Cam ambalaj
Karbondioksit
Metan
Azot dioksit
Azot monoksit
NOx

ambalajlý tüketim ürününün tüm çevresel
etkilerinin belirlenmesinde güvenilir ve eksiksiz
bir altyapý veri bankasý olarak kullanmak
mümkündür.
1 kg þekillendirilmiþ cam ambalaj için, FEVE
LCA kapsamýnda tüm katýlýmcý üyelerin
saðladýðý veriler kullanýlarak elde edilen Yaþam
Döngüsü Envanterinden belli baþlý sistem
girdi ve çýktýlarýný Tablo 1de görmek
mümkündür:

0,01683161
0,273271107
0.121557870
0.214437836
1,395433125
1.470160296
5,624688503
0,213108872
0,040511345
0,045556523

kg
kg
kg
kg
kg
kg
MJ
MJ
MJ
MJ

Kütle
Kütle
Kütle
Kütle
Kütle
Kütle
Net kalorifik deðer
Net kalorifik deðer
Net kalorifik deðer
Net kalorifik deðer

1
0,742683766
0,001494989
0,001080837
0,001112016
7,24032E-06

kg
kg
kg
kg
kg
kg

Kütle
Kütle
Kütle
Kütle
Kütle
Kütle

Tablo 1  Cam ambalajýn Yaþam Döngüsü Envanterinden bazý deðerler
*Envanterin tamamý için: http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetCategories.vm
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Hedef ve Kapsam
Çalýþmanýn hedefi ve kapsamý, Avrupadaki
cam ambalaj üretiminin yaþam döngüsü
bazýnda çevresel performansýný analiz etmektir.
Bu çalýþma, bir Yaþam Döngüsü Envanterini
(LCI) ve çevresel etkilerin Avrupa ortalamalarýný
ortaya koymayý mümkün kýlmýþtýr. LCI verileri
bir ürün sisteminin girdi ve çýktýlarýnýn (yakýt,
sera gazý emisyonlarý vb.) toplamlarýndan
ibarettir. LCA ise bu LCI verilerini kullanarak
küresel ýsýnma potansiyelini, birincil enerji
ihtiyacýný, ötrifikasyonu, asidifikasyonu ve
fotokimyasal ozon oluþturma potansiyelini
deðerlendirir. FEVE LCA çalýþmasý, ISO 14040
ve 14044 [1] standartlarýyla uyumlu orijinal
bir çalýþmadýr. Þekil 1de FEVE LCA çalýþmasýnda
ele alýnan ürün sisteminin sýnýrlarýný ve proses
akýþýný görmek mümkündür.
[1] ISO 14040:2006, Environmental
management - Life cycle assessment Principles and framework, International
Organization for Standardization (ISO), Geneva
ISO 14044:2006, Environmental management
- Life cycle assessment - Requirements and
guidelines, International Organization for
Standardization (ISO), Geneva. Available at
www.iso.ch.
Gösterilen sýnýrlar, hangi üretim ve yaþam
sonu aþamalarýnýn dikkate alýnarak
hesaplamalara dahil edildiðini belirtmektedir.
FEVE LCA, üç sýnýr seviyesini incelemektedir:
Kapýdan-kapýya (Gate-to-gate): Mavi bölge cam
ambalaj üretiminin baþlangýcýndan doluma
hazýr ürüne kadarki süreci göstermektedir.
Beþikten-kapýya (Cradle-to-gate): Turuncu
bölge, üretim aþamalarýna ek olarak hammadde
teminini ve nakliyesini kapsamaktadýr.
Beþikten-beþiðe (Cradle-to-cradle): Yeþil bölge,
yaþam sonu senaryolarýný da içermektedir.

FEVE LCA Kapsamlý ve Ayrýntýlý Olarak
Denetlenmiþtir

Cam ambalaja yönelik LCA, doluma hazýr bir

Þekil 1  Cam ambalaj
ürün sisteminin
sýnýrlarý

ambalaj için yapýlmýþ birden çok kýtayý
kapsayan ilk LCA örneðidir. Beþikten-beþiðe
yöntemiyle ele alýnan en kapsamlý LCA olan
çalýþma, ayný zamanda en detaylý þekilde

denetlenmiþ bir LCA özelliði de taþýmaktadýr.
LCA çalýþmasýnýn Avrupa ayaðý bir FEVE
giriþimidir. Allied Glass; Ardagh; BA Vidro; OI Europe; Saint Gobain Packaging; Sisecam;
Vetropack; Vidrala ve Zignago Vetro, çalýþmaya
veri saðlayan katýlýmcý üyelerdir. Çalýþma, AB
ülkeleri, Türkiye ve Ýsviçredeki toplam 14.31
milyon tonluk cam ambalaj üretim
operasyonlarýný kapsamakta, bu tonaj Avrupa
genelindeki üretimin %72sini temsil
etmektedir. Yaþam Döngüsü Envanterlerinin
hazýrlanabilmesi için veri temin edilen cam
ambalaj üretim operasyonlarý, üretim
teknolojileri ve uygulamalarý bakýmýndan
oldukça fazla çeþitlilik göstermektedir. Sadece
en iyi ve en yeni teknolojilerle üretim yapan
iþletmelerin verileri kullanýlarak yapýlan bir
çalýþma yerine, Avrupa cam ambalaj üretimini
en yüksek seviyede temsil eden ortalama
veriler üzerinden bir deðerlendirme yapýlmýþ
ve böylece Avrupa genelinde cam ambalaj
üretiminin gerçek durumunu gözler önüne
serebilmek amaçlanmýþtýr.
Rapor haline getirilen çalýþma sonuçlarý, Berlin
Teknik Üniversitesi Çevre Teknolojileri Enstitüsü
öðretim üyesi Prof. Matthias Finkbeiner
baþkanlýðýndaki baðýmsýz uzman inceleme
komisyonunun deðerlendirmesine
sunulmuþtur. Komisyonun diðer üyeleri, Prof.
Dr. Ir. Ruud Beerkens (TNO Araþtýrma Görevlisi),
Dr. Arpad Horvath (Berkeley, California) ve C.
Philip Ross (Glass Industry Consulting
International (GICI) Baþkaný)tur.
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Araþtýrma
Cam Ambalajýn Çevresel Etkileri ve Cam
Geri Dönüþümü
Yapýlan LCA çalýþmasý sadece belirli bir ürüne
yönelik çevresel etkilerin tamamýný eksiksiz
olarak vermek için yeterli olmasa da, en
önemli çevresel etkiler ayrýntýlý þekilde ortaya
konabilmiþ ve tarafsýz inceleme
komisyonundan ISO 14040 ve 14044
standartlarýna uygunluðu belgelenmiþtir.

Cam ambalajýn çevresel etkileri genel olarak
þu þekildedir:
- Cam %100 geri dönüþtürülebilir ve tekrar
kullanýlabilir. Bu çevreye olumsuz etkileri
önemli oranda azaltan bir faktördür.
- Cam endüstrisi yereldir. Hammaddeler

yaygýn olarak tüm coðrafyalarda mevcuttur,
nakliyeyi minimuma indirir.
- Cam inert ve geçirimsizdir. Ýçerdiði ürünün
tadýna bir etkisi yoktur. Üürnler daha uzun
süre tazeliðini korur.
- Kullaným sonrasý doðada býrakýlsa bile
çevreye olumsuz etkisi olmaz.
- Camýn hammaddeleri arasýnda petrol yoktur.
Cam ambalaj, %100 geri dönüþtürülebilme
özelliðine ve kapalý yaþam döngüsüne sahip
çok özel bir üründür. Üretilen bir cam þiþe,
kullanýmý sonrasýnda basit iþlemlerden
geçirilerek hiçbir malzeme kaybý olmadan
te k r a r c a m a m b a l a j ü ret i m i n d e
kullanýlabilmektedir.
Cam geri dönüþümü sayesinde:
-

Doðal kaynak tüketimi önlenir.
Enerji tasarrufu saðlanýr.
Karbon emisyonlarýnda azalma saðlanýr.
Ülke ekonomisine deðer katýlýr.

Ambalaj Malzemelerinin LCA Bazýnda
Karþýlaþtýrýlmasý
FEVE LCA diðer ambalaj malzemeleri ile camýn
çevresel etkilerini karþýlaþtýrmamaktadýr.
Çünkü bu türlü karþýlaþtýrmalar yanýltýcý
sonuçlara varýlmasýna yol açabilir.
Bu tür bir karþýlaþtýrma yapabilmek için
öncelikle þu sorularýn cevaplanmasý
gerekmektedir:
- Karþýlaþtýrýlacak olan LCA raporlarý temsil
ediciliði hangi seviyededir? FEVE LCA,
Avrupada üretilen cam ambalajlarýn
%70ten fazlasýný temsil etmektedir.
- Karþýlaþtýrýlan ambalaj malzemelerine
yönelik çalýþmalarýn kapsam ve
metodolojileri ayný mý? FEVE çalýþmasýnda
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cam ambalajýn yaþam döngüsü beþiktenbeþiðe olacak þekilde ele alýnmýþtýr.
- Yaþam döngüsünü oluþturan tüm süreçler
ne kadar detaylý incelenmiþtir?
- FEVE LCA, üretimde kullanýlan tüm
hammaddelerin maden eldesi, iþleme/rafine
faaliyetleri, üretimi, nakliyesi ve enerji
gereksinimlerini de ayrýntýlý olarak çalýþmaya
dahil etmiþtir.
- Karþýlaþtýrýlacak olan rapor sektörün en
iyi uygulamalarýný mý, sektör ortalamalarýný
mý dikkate alýyor? Eðer FEVE fýrýnlar arasýnda
en iyi teknolojilere ve verime sahip olanlarý
seçerek bir deðerlendirme yapmýþ olsaydý,

gerekmektedir.
Bunun yanýnda, FEVEnin web sitesinde de
Yaþam Döngüsü Envanterinin tekrar kullaným
aþamasýnýn hariç tutulduðu bir versiyonu da
bulunmaktadýr. Ürünlerine ait çevresel ayak
izlerini belirlemek isteyen dolumcularýn, bu
veri setini kullanarak kendi uygulamalarýna,
ürünlerine ve piyasa özelliklerine göre deðiþen
ürüne özel benzer çalýþmalar yapmalarý
mümkündür. Anadolu Cam San. A.Þ. ürünlerine
ait çevresel etkileri belirlemeyi arzu eden
müþterilerine, uzman kadrosu aracýlýðýyla
destek saðlayacaktýr.

çalýþma sonuçlarý çok daha farklý olabilirdi.
Fakat, uzun dönemde sürdürülebilirliðe
yönelik geliþtirme çalýþmalarý sektör
çapýnda iyileþtirmeler gerektirmektedir.
Dolayýsýyla mevcut endüstri ortalamalarýný
göz önünde bulundurarak hazýrlanmýþ bir
rapor çok daha iþlevseldir.
Bu hususlarý dikkate almadan yapýlacak bir
karþýlaþtýrma doðru sonuçlar vermeyecektir.

LCA neleri kapsamaz?
Cam ambalaj Yaþam Döngüsü Analizi, camýn
sadece çevresel etkilerini deðerlendirmektedir.
Saðlýk boyutu, ekonomik ve sosyal faydalar
çalýþmada yer almamaktadýr.
LCA, bir endüstrinin veya ürünün çevresel
ayak izini belirlemekte kullanýlýr.
Çevresel ayak izi, ekonomi, saðlýk ve sosyal
boyutlar gibi birçok konuyu içeren
sürdürülebilirlik olgusunun bileþenlerinden
yalnýzca biridir.
Örneðin, bir LCA çalýþmasý, insan saðlýðýna
etki edebilecek kirleticilerle temasý ölçmez.
Cam inert bir malzemedir ve tüm gaz ve
buharlara karþý geçirimsizlik özelliðine sahiptir.
Cam ambalaj, yiyecek ve içeceklere kimyasal
migrasyonu konusunda piyasada bulunan
ambalaj malzemeleri arasýnda en güvenilir

olanýdýr. Ayrýca cam, ambalaj içeriði ile ambalajýn
kendisi arasýnda herhangi bir kaplama
malzemesine ihtiyaç göstermez ve gýda ile
direkt temas uygundur. Bu özelliði ile Amerikan
Gýda ve Ýlaç Ýdaresi FDA tarafýndan genellikle
emniyetli (generally safe olarak nitelenen
tek ambalaj malzemesidir. Camýn, insan
saðlýðýna olumlu etkileri, flora ve faunaya
yönelik zehirlilik teþkil etmemesi, uzun raf
ömrü gibi önemli özellikleri LCA çalýþmasýna
dahil olmamakla birlikte, oldukça yüksek
önem arz eden ve doðru ambalaj malzemesinin
seçimi sürecinde deðerlendirilmesi þart olan
faktörlerdir.

Yaþam Döngüsü Envanteri Verilerinin
Ulaþýlabilirliði
FEVE Yaþam Döngüsü Envanterinin tekrar
kullaným aþamasýna ait verileri de içeren bir
versiyonu, EU Joint Research Center (AB
Birleþik Araþtýrma Merkezi) web sitesinde
Excel formatýnda yer almaktadýr. Tekrar
kullaným aþamasý Avrupa genelindeki
uygulamalar baz alýnarak Avrupa ortalamasýný
yansýtacak þekilde envantere entegre
edilmiþtir. Bu haliyle envanter, cam ambalajýn
kapalý döngü sistemini ve çok yönlülüðünü
gözler önüne seren eksiksiz bir bakýþ açýsý
getirmektedir. Cam ambalajýn sadece %100
geri dönüþtürülebilir deðil, özelliklerini
kaybetmeden 40 defaya kadar tekrar
kullanýlabilir özellikte olduðunu da unutmamak

Bu makale, Anadolu Cam San. A.Þden Volkan
Aydeniz ve Haluk Þardað tarafýndan
hazýrlanmýþtýr.
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