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بــا توجــه بــه کاربردهــای متنــوع و اســتفاده گســترده از پلی اتیلن ترفتــاالت ( )PETدر
جهــان و ضایعــات حاصــل از آن ،بازیافــت ایــن مــاده از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
اســت .بازیافــت پلی اتیلن ترفتــاالت بــه صــورت شــیمیایی بــه شــش روش از جملــه
گلیکولیــز ،متانولیــز ،آب کافــت ،آمینولیــز ،الکلولیــز و آمونولیــز انجــام می گیــرد کــه
در ایــن تحقیــق بازیافــت شــیمیایی بــه روش گلیکولیــز بررســی می شــود .ازعوامــل
موثــر بــر بازیافــت می تــوان نــوع کاتالیــزور ،نــوع گلیکــول ،دمــا و زمــان را نــام بــرد
کــه از بیــن آن هــا بــه عوامــل مهم تــر اشــاره می شــود .محصــول اصلــی ایــن فراینــد
مونومــر بیس هیدروکســیل اتیل ترفتاالت ( )BHETاســت PET .حاصــل از گلیکولیــز
بــرای تولیــد فوم هــای پلی یورتــان ،پلی اســتر ،پوشــش های اکریلیــک و رنگ هــای
آب گریــز و همچنیــن ســنتز رزین هــای مختلــف ماننــد اپوکســی ،رزیــن پلی اســتر
غیراشــباع ،آلکیــد یــا رزین هــای فرمالدئیــد بــه کار مــی رود .در فراینــد طراحــی شــده
بــرای بازیافــت شــیمیایی  ،PETهــدف اصلــی ،افزایــش میــزان عملکــرد و خلــوص
مونومــر حاصــل شــده ،درعیــن حــال کاهــش زمــان واکنــش و انجــام آن در شــرایط
مطلــوب و ایــده آل اســت.
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پلی اتیلن ترفتاالت (،)PET
بازیافت شیمیایی
گلیکولیز
بیس هیدروکسی اتیل
ترفتاالت()BHET

مــقــاالت عــلــمــی

 ۱مقدمه
پلی اتیلن ترفتــاالت ( )Poly Ethylene Terephthalateیــا بــه
اختصــار  PETمعروف تریــن و پرمصرف تریــن پلی اســتر
گرمانــرم خطــی بــوده کــه در دهــه اول ســال  ۱۹۴۰ابــداع
شــده اســت [ .]۱مصــرف ایــن پلیاســتر در ابتــدا بــه علــت
تقاضــای زیــاد در نســاجی ،فیلمهــاي عکاســی ،بســتهبندی
مــواد غذایــی و همچنیــن بــازار بطــری بــرای جایگزینــی شیشــه
و ســپس در ســالهای  ۱۹۷۳-۱۹۸۰بهطــور قابــل توجهــی
در الیــاف و رزینهــای قالبگیــری شــده افزایــش یافــت
[ .]۲پلیاتیلنترفتــاالت از واکنــش پلیمریشــدن مرحلــهای
اســیدترفتالیک ( )Terephthalic acidو اتیلن-گلیکول(Ethylene
 )glycolد ردمــای بــاال ( ۲۵۰درجــه ســانتیگراد) طــی ســه
مرحلــه تولیــد پیشپلیمــر ،پلیمرشــدن فــاز مــذاب و پلیمرشــدن
فــاز جامــد تهیــه میشــود (شــکل .]۳[ )1
تولیــد ســالیانه ایــن پلی اســتر در دنیــا در ســال ۲۰۱۵
حــدود  ۲۷/۸میلیــون تــن اســت کــه  ۱/۵میلیــون تــن آن بــه
صنعــت بســته بندی اختصــاص دارد .در ایــران اولیــن مصــرف
ایــن پلی اســتر بــه عنــوان بطــري نوشــابه هاي گازدار بــود کــه
به ســرعت به دلیــل عواملــی ماننــد وزن ،ایمنــی حمــل و نقــل،
و یک بــار مصــرف بــودن جایگزیــن بطریهــاي شیشــه اي
شــد .در حــال حاضــر در شــرکت پتروشــیمی تندگویــان بــه
میــزان ظرفیــت ســاالنه حــدود  ۳۰۰هــزار تــن  PETاز نــوع
بطــري تولیــد می شــود کــه رشــد و توســعه آن را به عنــوان
مــواد اولیــه بــراي ســاخت و بســته بندي مــواد غذایــی و
آشــامیدنی در پــی داشــته اســت .در ایــران بیــش از ۷۰درصــد
محصــول  PETبــراي انــواع بطریهــا و بقیــه به عنــوان
الیــاف ،انــواع فیلم هــا از جملــه فیلم هــاي رادیولــوژي و
بســته بندي مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد [.]۴
 PETاز نظــر زیســتی خنثــی بــوده ،مطالعــه اي مبنــی بــر
ســمی بــودن آن گــزارش نشــده اســت ،بنابرایــن تهدیــد
مســتقیمی بــراي ســامتی انســان محســوب نمی شــود.
پلی اتیلن ترفتــاالت به طــور ذاتــی مشــخصات پالســتیکهاي
تخریب پذیــر را دارد و در مــدت دو ســال به صــورت مدفــون
 ۳۰درصــد آن تجزیــه می شــود و در محیــط تجزیــه آن ۴۵۰
ســال طــول می کشــد ..بــا ایــن وجــود به علــت ظرفیــت
بــاالي تولیــد و به علــت کــم بــودن چگالــی آن حجــم زیــادي
از زبالــه را تشــکیل می دهــد.
در نهایــت مهم تریــن نکتــه ایــن اســت کــه  PETپلیمــری
قابــل بازیافــت و قابــل اســتفاده در محیط زیســت اســت
کــه هنــگام ســوزاندن آن ،گاز  CO2و آب تولیــد می شــود و
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شکل  1سازوکار سنتز پلی اتیلن ترفتاالت []۳

هیچگونــه گاز ســمی تولیــد نمی شــود [.]5-26
بــراي کاهــش مقادیــر بطــري دور انداختــه شــده و یــا
بازیافــت آن روشهــاي متعــددی از جملــه مکانیکــی ،حرارتــی،
و شــیمیایی ارائــه شــده اســت .محصــوالت بهدســت آمــده از
انــواع روشهــاي بازیافــت بطــري  PETدر تهیــه موکتهــا،
بتــن ،عایقهــاي حرارتــی ،قطعــات خــودرو ،پوشــشهاي
آســفالت و مــوارد متعــدد دیگــري مصــرف میشــود ولــی
متأســفانه در مقایســه بــا مــواد بازیافتــی مهــم از جملــه کاغــذ،
شیشــه و فلــز بــه ترتیب بــا نــرخ بازیافــت  22 ،34و  30درصد،
بطریهــای  PETنــرخ بســیار پاییــن  ۳/۵درصــد را دارنــد.
 ۲انواع روش هاي بازیافت PET

 1-2بازیافت نوع اول
بــه ایــن روش  In-plantیــا اکســتروژن دوبــاره گفتــه
می شــود .بازیافــت نــوع اول ،قدیمی تریــن روش بازیافــت
بــوده ،بــه بازیابــی و اســتفاده مجــدد از ضایعــات PET
شــامل گرانول هــا یــا پرک هــای ناشــی از مرحلــه تولیــد
بطــري در محــل کارخانــه اطــاق می شــود .خــواص ایــن
مــواد ضایعاتــی بــا خــواص فیزیکــی و مکانیکــی محصــول،
چنــدان متفــاوت نبــوده ،به ســهولت و بــا هزینــه انــدك
قابــل جمــع آوري و بازیافــت اســت .تنهــا ایــراد ایــن نــوع
بازیافــت ایــن اســت کــه مــواد ضایعاتــی مرحلــه تولیــد
می بایســت عــاري از آلودگی هــاي ناشــی از فراینــد تولیــد و
آلودگی هــاي محیطــی باشــد .در صورتی کــه میــزان آلودگــی
زیــاد باشــد کــه نتــوان به طــور مســتقیم بــه چرخــه تولیــد
برگردانــده شــود ،ضایعــات از محــل کارخانــه خــارج می شــد
و می بایســت از روش هــاي دیگــر اســتفاده کــرد.
 2-2بازیافت نوع دوم

ایــن نــوع بازیافــت ،بازیافــت مکانیکــی نــام دارد کــه در دهــه

مروری بر تخریب و بازیافت شیمیایی پلی اتیلن ترفتاالت ()PET

 ۷۰میــادي بــه شــکل صنعتــی بــه کار بــرده شــد .ایــن نــوع
روش بازیافــت ،شــامل جداســازي آلودگیهــاي بطــري در
چرخــه بعــد از دور انداختــه شــدن به عنــوان زبالــه تــا رســیدن
بــه مرحلــه تولیــد پــرك یــا گرانــول بازیافــت مکانیکــی
نامیــده می شــود .روشهــاي مکانیکــی به طــور کلــی شــامل
درجهبنــدي و جداســازي ضایعــات ،رفــع آلودگی هــا ،کاهــش
انــدازه و خــرد کــردن بطری هــا ،شستشــو و خشــک کــردن،
اکســتروژن و شــکل دهی مجــدد اســت .هــر چــه میــزان
آلودگــی و تنــوع آن زیــاد باشــد فراینــد بازیافــت مکانیکــی
پیچیده تــر و ســخت تر و در نتیجــه هزینــه آن زیادتــر
خواهــد بــود .از مهم تریــن نــکات مربــوط بــه روش هــاي
بازیافــت مکانیکــی ،ناهمگــن بــودن ضایعــات جامــد و تغییــر
خصوصیــات و کیفیــت محصــول بعــد از هــر بــار اســتفاده یــا
هــر بــار بازیافــت اســت .اعمــال حــرارت و تخریــب ناشــی
از اکســیژن هــوا باعــث افــت خــواص و کیفیــت محصــول
بازیافتــی می شــود .مشــکل دیگــر بازیافــت مکانیکــی ،وجــود
رنــگ یــا ســایه خاکســتري در محصــول بــه ســبب وجــود
بطری هــای رنگــی اســت.
 3-2بازیافت نوع سوم

ایــن نــوع بازیافــت ،شــیمیایی نــام دارد کــه در آن ســاختار
مولکولــی و شــیمیایی  PETتغییــر می کنــد .در بازیافــت
شــیمیایی زنجیــره پلیمــری تحــت فراینــد بازیافــت بــه
واحدهــای مونومــر تجزیــه می شــود [ .]۱معمــوالً بــه کمــک
حــال ،کاتالیــزور ،اعمــال حــرارت یــا فشــار ،شکســت
مولکولــی به صــورت تجزیــه کامــل بــه واحدهــاي ســاختاري
یــا تجزیــه جزئــی و تولیــد الیگومرهــا و دیگــر مــواد شــیمیایی
انجــام میشــود.
 PETپلی اســتر حــاوي گروه هــاي عاملــی اســت کــه بــه
کمــک مــوادي شــامل گروه هــاي هیدروکســیل ماننــد آب،
الــکل ،گلیکــول و آمین هــا تجزیــه می شــود (گلیکولیــز،
آب کافــت ،آمینولیــز ،متانولیــز) .چــون  PETبــر اثــر
واکنش هــاي تراکمــی یــا اســتری شــدن به دســت می آیــد،
بــه کمــک واکنش هــاي برگشــت پذیر یــا واپلیمرشــدن بــه
واحدهــاي ســاختاري خــود تجزیــه می شــود .مــواد به دســت
آمــده از ایــن واکنش هــا ،جداســازي و خالص ســازي شــده،
به عنــوان مــواد شــیمیایی بــا ارزش افــزوده و کیفیــت بــاال و
قابــل اســتفاده در فرایندهــاي دیگــر شــیمیایی مــورد مصــرف
قــرار می گیرنــد [ .]۶ســازوکار بازیافــت شــیمیایی  PETبــر
مبنــاي حملــه گــروه هسته دوســت بــه پیونــد کربونیــل گــروه
اســتري ،پروتــون دار کــردن آن ،شکســت زنجیــر و تولیــد

مولکول هــاي کوچــک ســاختاري اســت.
 1-3-2بازیافت به روش گلیکولیز

واکنــش گلیکولیــز ،تخریــب مولکولــی پلیمــر
پلی اتیلن ترفتــاالت ( )PETبــا اســتفاده از گلیکول هــا اســت؛
به این صــورت کــه اتصــاالت اســترها شکســته می شــوند و
گروهــای هیدروکســیل جایگزیــن آن هــا در انتهــای زنجیــر
می شــوند کــهایـن فراینــد در مجــاورت کاتالیزورهــای تبــادل
اســتری انجــام می پذیرد(شــکل .]۶[ )2
(PET)n + (n-1) EG → nBHET

تنــوع اســتفاده از مــواد واکنش کننــده ،کاتالیزورهــای
مــورد اســتفاده ،دمــا و شــرایط عملیاتــی ،منجــر بــه تولیــد
محصــوالت متنــوع میانــی و نهایــی شــده اســت کــه در ایــن
تحقیــق انــواع ایــن کاتالیزورهــا و اثــرات آن هــا مــورد بحــث
قــرار خواهــد گرفــت [.]۸-۷
مطالعــات مربــوط بــه ســینتیک گلیکولیــز  PETنشــان داده
اســت کــه ایــن فراینــد بــدون کاتالیــزور بســیار آهســته اســت
و کامــل شــدن واپلیمــر شــدن  PETبــه  BHETو دیگــر
الیگومرهــا امکان پذیــر نیســت ،کــه در شــکل ۳مالحظــه
می شــود [.]۱۸
از طرفــی نســبت اتیلن گلیکــول بــه پلی اتیلن ترفتــاالت بــر
خــواص نهایــی محصــول بســیار تأثیرگــذار اســت .تحقیقــات
نشــان داده کــه بــا افزایــش نســبت اتیلن گلیکــول بــه PET
تعــادل بیــن مونومــر و الیگومــر در واکنــش ،ســریع تر اتفــاق
می افتــد و محصــول نهایــی دارای درصــد کمتــری از الیگومــر
بــا جــرم مولکولــی بــاال خواهــد بــود .امــا نســبت بــاالی PET

شکل  ۲واکنش تخریب شیمیایی پلی اتیلن رفتاالت به روش گلیکولیز []۶
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ترکیــب گلیکــول میتــوان بــه محصــوالت خطــی بــا دو گــروه
هیدروکســیل انتهایــی یــا محصــوالت بــا ســاختار شــبکهاي
حــاوي مقادیــر بیشــتری از دو گــروه رســید .مزیــت مهــم
اســتفاده از روش گلیکولیــز ،عــدم اســتفاده از حاللهــا و مــواد
اضافــی و غیــر مفیــد بــراي محیطزیســت اســت.
 4-2بازیافت نوع چهارم

شکل  ۳اثر کاتالیزور در واکنش گلیکولیز []۱۸

بــه اتیلن گلیکــول بــرای دســتیابی بــه الیگومرهایــی بــا وزن
مولکولــی بــاال مناســب اســت کــه البتــه مشــکالتی در امــر
اختــاط ایجــاد می شــود .بــرای رفــع ایــن مشــکل از حــال
زایلــن اســتفاده می کننــد کــه ایــن حــال ،اتیلــن گلیکــول
و  PETرا حتــی در دماهــای بــاال در خــود حــل نمی کنــد
ولــی محصــول گلیکولیــز ،بیس هیدروکســی اتیل ترفتاالت
( )Bis(2-hydroxyethyl) terephthalateدر آن حــل می شــود،
لــذا بــا انتقــال محصــوالت از فــاز واکنــش ،واکنــش از
تعــادل خــارج می شــود و بیشــتر پیــش مــی رود .از طرفــی
جداســازی محصــوالت واکنــش بــا اســتفاده از زایلــن خیلــی
آســان تر هــم خواهــد بــود .یکــی از مشــکالت ایــن روش
ایــن اســت کــه به دلیــل واپلیمرشــدن جزئــی واکنــش ،امــکان
حــذف مــواد رنــگ زا وجــود نــدارد و بــرای اســتفاده مجــدد از
محصــوالت در تولیــد پلی اتیلن ترفتــاالت بایــد در اختــاط
اولیــه از مــواد خالــص اســتفاده شــود .در غیــر این صــورت
پلــی اتیلــن ترفتــاالت شــفافیت الزم را نخواهــد داشــت.
بنابرایــن ،تالش هــای زیــادی بــه منظــور افزایــش ســرعت
و عملکــرد بــرای دســتیابی بــه مونومــر  BHETبــا ایجــاد
کاتالیزورهــای بســیار کارآمــد و ســایر روشهــا و بهینه ســازی
شــرایط واکنــش ماننــد (دمــای آزمایــش ،زمــان ،نســبت PET
 ،/ EGنســبت کاتالیــزور  )PET/بررســی شــده اســت [.]۹
محصــول بهدســت آمــده از فراینــد گلیکولیــز حــاوي
گروههــاي هیدروکســیل انتهایــی اســت .ایــن محصــول
میتوانــد بهصــورت مســتقیم یــا بــا واکنــش بــا ترکیبــات
دیگــر ،تولیــد محصــوالت مــورد نیــاز بــراي صنایــع مختلــف
ماننــد پلییورتــان ،رزینهــاي پلیاســتر غیراشــباع ،رزینهــاي
اپوکســی یــا رزینهــاي الکیــد اســتفاده شــوند .عــاوه بــر
ایــن بــا اســتفاده و تنظیــم تعــداد گروههــاي هیدروکســیل در
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ایــن نــوع بازیافــت شــامل بازیابــی انــرژي محتــواي
محصــوالت  PETو انــواع مــواد پلیمــري بــه روش ســوزاندن
اســت .هنگامــی کــه جمــع آوري ،مرتب ســازي ،و جداســازي
پالســتیک ها بــه هیــچ وجــه صرفــه اقتصــادي نداشــته یــا
ضایعــات ،حــاوي مــواد شــیمیایی ســمی و آلودگی هــاي
میکروبــی بــوده کــه نگــه داري آن هــا خطرنــاك باشــد،
بهتریــن راه مدیریــت زباله هــا ســوزاندن آن هــا و تبدیــل
انــرژي شــیمیایی محتــوي آن هــا بــه انــرژي حرارتــی اســت.
ایــن روش هــا البتــه از نظــر ســامتی بخاطــر ایجــاد گازهــاي
ســمی و از نظــر زیســت محیطی به دلیــل انتشــار گازهــاي
گلخانــه اي چنــدان توصیــه نشــده ،مــورد قبــول نیســتند.
از میــان روش هــاي بازیافــت ،روش نــوع ســوم یــا
شــیمیایی نســبت بــه ســایر روش هــا قابــل قبولتــر اســت؛
عــاوه بــر ایــن مطابــق بــا اصــول توســعه پایــدار بــه مفهــوم
بــرآورد نیازهــاي نســل حاضــر ،بــدون آسیب رســانی بــه
منابــع تأمین کننــده نیازهــاي نســل آینــده اســت .ایــن نــوع
فراینــد شــیمیایی منجــر بــه تولیــد مــواد خــام اغلــب منومرهــا
می شــود کــه مــاده اولیــه تولیــد پلیمــر اســت و از ایــن نظــر
هزینــه جدیــدي بــر محیط زیســت تحمیــل نمی شــود و نیــاز
بــه تخصیــص منابــع جدیــد بــراي تولیــد پلیمــر نیســت .در
ایــن مقالــه بیشــترین تمرکــز بــر روش بازیافــت شــیمیایی
گلیکولیــز خواهــد بــود.
 ۳عوامل موثر بر میزان تخریب

 1 -3ترکیب گلیکول

نــوع و مقــدار اســتفاده از گلیکــول در ایــن روش تأثیــر قابــل
توجهــی بــر خــواص محصــوالت نهایــی دارد .گلیکولهــای
مــورد اســتفاده در ایــن روش شــامل اتیلن گلیکــول (،)EG
نئوپنتیل گلیکــول ( ،)NPGپروپیلن گلیکــول ( )PGو
دی اتيلن گلیکــول ( )DEGیــا مخلوطــی از ایــن گلیکولهــا
اســت [ .]۱۷اســتفاده از ایــن ترکیبــات باعــث قــرار گرفتــن
دو ،ســه یــا چهــار گــروه هیدروکســیل انتهایــی در ســاختار
مولکولــی ترکیــب نهایــی می شــود .امــا متداول تریــن و

مروری بر تخریب و بازیافت شیمیایی پلی اتیلن ترفتاالت ()PET

باصرفه تریــن گلیکــول ،اتیلن گلیکــول اســت کــه بهتریــن
عملکــرد را دارد و دی اتیلن گلیکــول از همــه ضعیف تــر
اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه مهم تریــن عامــل موثــر در
گلیکولیــز  ،PETنســبت گلیکــول  PET /اســت.

 BHETو ســپس تولیــد پلی اســتر پلی ال از  PETاســتفاده
شــد .نمــک اســتات فلــزات دیگــر از جملــه منگنــز ،کبالــت
و ســرب نیــز اســتفاده شــده اســت و نتایــج نشــان می دهــد
کــه اســتات روي بیشــترین بــازده تولیــد را از خــود نشــان
می دهــد [ .]۱۹مقایســه میــزان فعالیــت کاتالیزورهــای فلــزی
بــه ایــن شــکل اســت.

 2-3کاتالیزور

ازآنجــا کــه فراینــد گلیکولیــز ،واکنــش اســتری شــدن تبادلــی
یــا واپلیمرشــدن تراکمــی اســت ،وجــود کاتالیــزور باعــث
تســریع در پیشــرفت واکنــش می شــود .بنابرایــن هــر نــوع
کاتالیــزور مناســب بــراي واکنــش اســتري شــدن ،بــراي
فراینــد گلیکولیــز  PETمناســب بــوده ،به طــور نظــری
می توانــد مــورد مصــرف قــرار گیــرد (شــکل  .)4انــواع
مختلــف کاتالیــزور بــراي ایجــاد تغییــر و تأثیــر در متغیرهــا
و شــرایط متغیرهــاي عملیاتــی و کاهــش اولیگومرهــاي آن،
کاهــش فشــار ،کاهــش زمــان عملیاتــی و  BHETارائــه شــده
اســت .افزایــش بــازده تولیــد محصــول اصلــی بــا اســتفاده از
کاتالیزورهــای دوســت دار محیط زیســت ،قابــل مصــرف و
غیرســمی و بــا هــدف کاهــش هزینه هــاي عملیاتــی انجــام
می  گیــرد .مهم تریــن دیدگاه هــا و مشــخصات ارزیابــی و
اســتفاده از کاتالیزوهــای ارائــه شــده در فراینــد گلیکولیــز
به شــکل زیــر اســت.

Zn+2 >Mn+2 >Co+2> Pb+2

مطالعــات ســینتیک نیــز بــراي بررســی رفتــار ســینتیکی
واکنــش گلیکولیــز در دماهــا و بازدههــای مختلــف انجــام
شــده اســت.
باتوجــه بــه شــکلهای  ۵و ۶مشــاهده می شــود بــا
افزایــش دمــا ،میــزان تبدیــل  PETافزایــش می یابــد .بــه
عنــوان مثــال ،بــا افزایــش درجــه حــرارت از  ۱۶۵تــا ۱۸۰
درجــه ســانتی گراد بــازده تولیــد افزایــش یافتــه ،در دمــای
 ۱۸۰بهتریــن نتیجــه به دســت می آیــد و پــس از ایــن دمــا
رونــد پایــدار بــر اســاس شــکل  ۵قابــل مشــاهده اســت .ایــن
نشــان می دهــد کــه پــس از دمــای  ۱۸۰درجــه ســانتی گراد
تغییــر زیــادی در واکنــش رخ نمی دهــد [.]۱۸
لوپــز فونســکا و همکارانــش [ ]۲۰بــا توجــه بــه
مشــکالت کاتالیــزور اســتات فلــزی ،از جملــه ســمیت،
عــدم تجزیه پذیــری و غیرانتخابــی بــودن محصــول نهایــی
(مونومــر ،دیمــر و تریمــر) و مشــکل جداســازی بــا روش های
معمــول ،مطالعــه خــود را بــر روی اثــرات چهــار کاتالیــزور
ســازگار بــا محیط زیســت انجــام دادنــد .ایــن کاتالیزورهــا

 1-۲-3کاتالیزورهای فلزي

قدیمیتریــن کاتالیزورهــای مــورد اســتفاده در فراینــد
گلیکولیــز ،نمــک اســتات فلــزات واســطه اســت [.]۱۰
نخســتین کاتالیــزور ،اســتات روي بــوده کــه بــراي تولیــد

الف

ب

شکل ۴الف) واکنش بدون کاتالیزور ب) واکنش همراه کاتالیزور []۶
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شکل  ۵تأثیر دما در واکنش []۱۸

شــامل کربنات ســدیم ،بی کربنات ســدیم ،سولفات ســدیم
و سولفات پتاســیم بودنــد و نتایــج به دســت آمــده را
بــا کاتالیــزور روی اســتات مقایســه کردنــد .در ایــن کار
اثــرات دمــا ،زمــان ،نســبت مولــی گلیکولیــز بــا  ،PETنــوع
کاتالیــزور و مقــدار آن مــورد بررســی قــرار گرفــت .همچنیــن
ویژگی هــای  PETمــورد آزمایــش از قبیــل شــفافیت ،رنــگ و
چنــد الیــه بودنــش در رونــد بازیافــت بررســی شــد .واکنــش
در غیــاب کاتالیــزور بــا نــرخ خیلــی کنــدی پیشــرفت کــرد
و در حــدود  ۸ســاعت طــول کشــید .همیــن شــرایط در
مجــاورت کاتالیــزور در کمتــر از یــک ســاعت (  ۰/۳۳ســاعت)
انجــام شــد و بازدهــی در حــدود  ۷۰درصــد به دســت آمــد.
اگــر زمــان واکنــش طوالنــی شــود ،بــه علــت تولیــد آب و
افزایــش غلظــت  ،BHETبــازده واکنــش کاهــش می یابــد.
همچنیــن لوپــز و همــکاران ،تغییــر دمــا و اثــر آن بــر بــازده
محصــول را نیــز مــورد بررســی قــرار دادنــد .نتایــج نشــان داد
کــه بــا کاهــش دمــا از  ۱۹۶بــه  ۱۸۵درجــه ســانتی گراد ،بــازده
واکنــش از  ۷۰بــه  ۶۷درصــد کاهــش می یابــد .عــاوه برایــن
در دمــای  ۱۶۵درجــه ســانتی گراد رونــد کاهــش بــازده ادامــه
داشــت و تــا  ۳۴درصــد مولــی رســید .در نهایــت بهتریــن
شــرایط دمایــی  ۱۹۶درجــه ســانتی گراد و نســبت مولــی PET
بــه اتیلن گلیکــول ( )۱ : 7/6و کاتالیــزور روی اســتات حاصــل
شــد [.]۲۰
 2-۲-3نانوکاتالیزورها

زئولیت هــا ( )Zeoliteبه عنــوان کاتالیــزور و به علــت ســطح
زیــاد خلــل و فــرج ریــز در بســیاري از واکنش هــا اســتفاده
شــده اســت(.زئولیت مــاده معدنــی منظمــی اســت کــه عمدتـ ًا
از آلومینوســیلیکات تشــکیل شــده و کاربــرد تجــاری عمــده آن
در صنایــع به عنــوان جــاذب ســطحی اســت ).ایــن کاتالیزورهــا
10
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شکل ۶تأثیر میزان نسبت مولی]۱۸[ EG: PET

تولیــد BHET

گرچــه در ابتــدا پیشــرفت محسوســی در بــازده
نســبت بــه کاتالیزورهــاي متــداول نشــان ندادنــد ،دوســت دار
محیط زیســت هســتند .کاتالیزورهــاي اکســیدهاي فلــزي
بــرای کاهــش زمــان فراینــد گلیکولیــز و افزایــش بــازده تولیــد
و همچنیــن بــرای افزایــش کارایــی ،کاتالیــزور پایــه نانــوذرات
ســیلیکا بــه کار می رونــد [ .]۱۲فلــزات دیگــري ماننــد روي،
منگنــز و ســدیم کــه بــر روي نانــوذرات ســیلیکا نشــانده شــده
به عنــوان کاتالیــزور در دمــاي  ۳۰۰ ºCو فشــار تــا ۱۰ atm
بــا نســبت ده برابــر مولــی اتیلن گلیکــول نســبت بــه PET
و یــک درصــد کاتالیــزور بــا بــازده مناســب گــزارش شــده
اســت [.]13-27
 ۳-۲-۳کاتالیزورهاي قابل بازیافت -مایعات یونی

در ســال  ۲۰۰۹بــرای اولیــن بــار وانــگ و همکارانــش از
مایعــات یونــی بــه عنــوان کاتالیــزور بــرای گلیکولیــز ،PET
اســتفاده کردنــد [ .]۱۶به علــت ویژگی هــای منحصــر بــه
فــرد مایعــات یونــی ،ماننــد قــدرت حاللیــت بــرای ترکیبــات
آلــی و معدنــی ،پایــداری گرمایــی ،غیرفراربــودن ،پایــداری
الکتروشــیمیایی و اشــتعال پذیری کــم ،تمایــل پژوهشــگران
بــه اســتفاده از مایعــات یونــی افزایــش پیــدا کــرد [.]14-28
مزیــت اصلــی مایعــات یونی نســبت بــه کاتالیزورهــای معمول
ماننــد اســتات های فلــزی ایــن اســت کــه خالص ســازی
محصــوالت گلیکولیــز ســاده تر اســت .در بعضــی مــوارد
صددرصــد تبدیــل  PETبــا اســتفاده از کاتالیزوهــاي مایــع
یونــی در مــدت زمــان  ۸ســاعت و در دمــای  ۱۸۰ ºCگــزارش
شــده اســت.
بهتریــن عملکــرد را در میــان کاتالیزورهــای ایــن گــروه،
()1Butyl-3-methylimidazolium bromide ([bmim] Br
دارد .اخیــرا ً از مایعــات یونــی مغناطیســی حــاوي آهــن بــراي

مروری بر تخریب و بازیافت شیمیایی پلی اتیلن ترفتاالت ()PET

جدول  ۱اثر کاتالیزور مایعات یونی بر فرایند گلیکولیز []۱۷
ﻣﺎﯾﻊ ﯾﻮﻧﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪ

دﻣﺎ )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد(

180

ـــــــ

175

1

[bmim]H2PO4

2

0/5

170

[bmim]HSO4

PET %

1/10
9/6

3

100

180

][3a-C3P(C4)3][GLY

4

100

180

][3a-C3P(C4)3][ALa

5

7/44

180

7/98

180

گلیکولیــز اســتفاده شــده کــه عملکــرد آن هــا نســبت بــه
روش هــاي متــداول قابــل مقایســه اســت [.]۱۶

ـز
ـدار آن در گلیکولیـ
ـزور و مقـ
ـوع کاتالیـ
ـر نـ
 ۱-۳-۲-۳تأثیـ
پلی اتیلن ترفتــاالت

طبــق جــدول  ۱بــرم ( )Brبیشــترین اثــر را بــرای واکنــش
در دمــای  ۱۸۰درجــه ســانتی گراد دارد .جالــب اســت کــه
در  ۱۸۰درجــه ســانتی گراد ،واکنــش را حــدود  98/7درصــد
بهبــود می دهــد کــه کامــ ً
ا قابــل توجــه اســت .ایــن رونــد
نشــان می دهــد کــه بــا افزایــش دمــا ،تأثیــر مایعــات یونــی
بیشــتر قابــل لمــس اســت و در دماهــای بــاال هــم کارایــی
مطلــوب را دارنــد [.]۱۷

[bmim]CL

6

[bmim]Br

7

طبــق جــدول  ،۲پلیاتیلنترفتــاالت ( )PETدر غیــاب
کاتالیــزور و در مجــاورت اتیلنگلیکــول تخریــب میشــود کــه
احتمــاالً بــه دلیــل اثــر بخشــی حــال اتیلنگلیکــول در فراینــد
گلیکولیــز اســت .همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،بــا افزایــش
مقــدار  Brبــه عنــوان کاتالیــزور از  ۱تــا  ۴گــرم ،درصــد تبدیــل
 PETافزایــش مییابــد و از  ۴۴/۷درصــد بــه  ۷۰/۱درصــد
رشــد میکنــد .همچنیــن بررســی ترکیــب در مقــدار مختلــف
کاتالیزورهــا نشــان میدهــد کــه بــا افزایــش مقــدار کاتالیزورهــا
مقــدار  BHETافزایــش مییابــد امــا مقادیــر الیگومــر و دیمــر
در مقابــل کاهــش مییابــد و ایــن رونــد پــس از اســتفاده از ۴
گــرم کاتالیــزور ،تغییــر قابــل توجهــی نمیکنــد [.]۱۷

جدول  ۲تأثیر مقدار و میزان کاتالیزور در فرایند []۱۷
)درﺻﺪ وزﻧﯽ( ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺟﺰا
ﻣﻘﺪار ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور)ﮔﺮم(

ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ

ﻣﻘﺪار ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ

ﻣﯿﺰان ﺗﺒﺪﯾﻞ

BHET

BHET %

PET %

8/1

1/10

0/0

7/44

0/1
0/2

اﻟﯿﮕﻮﻣﺮ

دﯾﻤﺮ

8/72

4/25

8/1

9/21

7/5

4/72

7/53

5/18

9/4

6/76

0/63

1/54

5/20

4/4

1/75

9/59

9/66

0/3

1/20

9/1

0/78

4/59

1/70

0/4
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 2-3-2-3اثر زمان و دما

بــه طــور خالصــه ،اســتفاده از مايعــات يونــي بــه عنــوان
کاتاليــزور ،اثــر مثبتــي بــر واکنــش گليکوليــز  PETدارد .در
بیــن ســایر مایعــات یونــی مثــل  H2PO4 ،HSO4 ،Clو بــرم
( )Brبهتریــن کارایــی را در  ۱۸۰درجــه ســانتی گراد دارد.
اگرچــه برخــی از مایعــات یونــی ،باعــث افزایــش درصــد
تبدیــل  PETدر مقایســه بــا  Brمی شــوند ،امــا بــا توجــه بــه
شــرایط دمــا و زمــان واکنــش Br ،بهتــر و مناســب تر اســت.

تأثیــر دمــا و زمــان گلیکولیــز در توزیــع محصــول در شــکل
۷و ۸نمایــش داده شــده اســت .ایــن نمودارهــا نشــان می دهنــد
کــه بــا افزایــش زمــان گلیکولیــز ،تبدیــل  PETبــه طــور قابــل
توجهــی افزایــش می یابــد .اگــر زمــان واکنــش تــا  ۱۰ســاعت
افزایــش یابــد ،تبدیــل گلیکولیــز می توانــد نزدیــک بــه ۱۰۰
درصــد باشــد .همچنیــن قابــل مشــاهده اســت کــه حداکثــر
زمــان رســیدن بــه بیشــینه مقــدار  ۶ ،BHETســاعت اســت.
همچنیــن در شــکل  ۸مشــاهده می کنیــم کــه بــا افزایــش
زمــان واکنــش ،درصــد وزن  BHETدر محصــوالت نهایــی
ابتــدا افزایــش می یابــد و پــس از آن کاهــش می یابــد .در
حالــی کــه مقــدار دیمــر و الیگومرهــا ابتــدا کاهــش می یابــد
و ســپس بــه مقــدار ثابــت می رســد [.]۱۷
بنابرايــن مي تــوان نتيجــه گرفــت كــه در طــي فراينــد
تخریــب پلی اتیلن ترفتــاالت (  )PETابتــدا واپلیمــر شــدن
صــورت گرفتــه ،بعــد از آن ،الیگومرهــا در مجــاورت
اتیلن گلیکــول بــه دیمــر و ســپس مونومــر  BHETتبدیــل
می شــوند.
شــکل  ۹نشــان می دهــد کــه نســبت مونومــر  BHETدر
محصــوالت بــا افزایــش دمــای واکنــش افزایــش می یابــد
ولــی بــا افزایــش دمــای گلیکولیــز میــزان الیگومرهــا کاهــش
می یابــد .بنابرایــن ،درجــه حــرارت بــاال بــرای تشــکیل
مونومــر  BHETســودمند اســت .پــس دمــای گلیکولیــز عامــل
مهمــی اســت [.]۱۷

آنزیمهــا نــوع دیگــری از کاتالیزورهــا هســتند کــه دارای
خــواص زیســتی و زیســت تخریب پذیر هســتند و دارای
مزایــای بهتــری نســبت بــه همنوع هــای شــیمیایی خــود
هســتند .مزایــای اســتفاده از ایــن کاتالیزورهــا ،انجــام واکنــش
تحــت شــرایط مالیــم بــا حداقــل انــرژی و بــدون نیــاز بــه
تجهیــزات گران قیمــت اســت [ .]۲۱آنزیم هایــی کــه قابلیــت
تجزیــه زیســتی  PETرا دارنــد شــامل انــواع مختلفــی از
قارچ هــا وباکتریهــا هســتند [ .]۲۲آنزیمهایــی کــه بــرای
تخریــب  PETمــورد مطالعــه قــرار گرفتهانــدCutinase ]۱۲[ ،
 Esterase]۱۸[ ،Lipaseبودنــد ( اســتراز آنزیــم هیــدروالزی
اســت کــه اســترها را طــی واکنــش شــیمیایی آب کافــت بــه
الــکل و اســید می شــکند Lipase .هــم توانایــی آب کافــت
اســترها را دارد) [ .]۱۹،۲۴میــزان تخریــب  PETبــا اســتفاده
از  Cutinaseبه وســیله  Fusarium Solani Pisiانــدازه گرفتــه
می شــود .تجزیــه اســتر بــا  Lipaseبه وســیله Candida
 Antarcticaو بــا اســتفاده از  HPLCبرگشــت پذیر انجــام

شکل  ۷تأثیر دما در فرایند گلیگولیز با استفاده از کاتالیزورهای مایعات

شکل  ۸تأثیر زمان گلیکولیز در تخریب  PETبا استفاده از مایعات

یونی []۱۷
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 ۴-۲-۳آنزیم ها

یونی []۱۷

مروری بر تخریب و بازیافت شیمیایی پلی اتیلن ترفتاالت ()PET

شکل  ۱۰سازوکار واکنش تخریب به وسیله هیدروتالکیت[]۳۲
شکل  ۹تأثیر زمان واکنش تبدیل  PETبه محصول  BHETبا استفاده از
مایعات یونی []۱۷

می گیــرد[ ]۲۴امــا کارایــی واکنــش تخریــب بــا اســتفاده از
ایــن آنزیــم( )Lipaseکــم اســت و براســاس تحقیقــات نزدیــک
بــه  ۱۵درصــد اســت [ .]۱۲بــرای حــل ایــن مشــکل ،محققــان
دیگــر مثــل  Ribitschنشــان دادنــد کــه میــزان تخریــب را
می تــوان بــا افزایــش آب گریــزی ترکیــب بــاال بــرد .ماننــد
ترکیبــات آب گریــز ( HFB4و ) HFB7کــه می تواننــد خــواص
فیزیکــی و شــیمیایی ســطوح آنزیــم را تغییــر دهنــد کــه ایــن
امــر موجــب افزایــش میــزان تخریــب خواهــد شــد [.]25-29
 ۵-۲-۳هیدروتالکیتها

اســتفاده از مــواد نانــو در صنعــت پلیمــر ،روشــی نویــن
و جدیــد اســت کــه مزایــای خــاص خــود را در تولیــد
مــواد شــیمیایی دارد .یکــی از ایــن مــواد ،نانــو ُرس اســت.
نانورسهــا در ســه دســته مونت موریلونیــت ،اکتاســیلیکات
وهیدروتالکیتهــا هســتند  [.]۳۰
هیدروتالکیتهــا کــه در فراینــد تخریــب  PETاســتفاده
می شــوند ،دوالیهای هــای هیدروکســید شــدهای هســتند
کــه به وســیله روش هــای ســنتزی هم رســوبی ،ســنتز
هیدروترمــال ،تابــش ماکروویــو ،تعویــض یونــی ،روش
ســل-ژل ،روش ســنتز فــوری و کاهــش حرارتــی ســنتز
می شــوند .ایــن مــواد نانــو دارای فرمــول شــیمیایی کلــی
  M M (OH )  A .mH O هســتند کــه در ایــن فرمــول
شــیمیایی هــر یــک از اجــزا می توانــد شــامل عنصرهــای زیــر
باشــد.
2

n−
x
n

آنیونA:

3+
x

2+
1− x

M3+:AL,Cr,Mn,Co,Fe

M2+:Mg, Ni, Zn, Cu

بیشــتر هیدروتالکیتهــای ســنتز شــده برپایــه منیزیــم-
آلومینیــوم هســتند کــه از روش هم رســوبی ســنتز شــدهاند.
اعمــال برخــی اصالحــات و تغییــر ســاختار باعــث افزایــش
فعالیــت ایــن مــواد میشــود کــه ایــن تغییــرات می توانــد
تغییــر یونهــا ،اشــباع شــدن بــا عناصــر فلــزی و اصــاح
آن هــا بــه وســیله اســیدها باشــد [.]۳۱
در شــکل  10ســازوکار تخریــب  PETتوســط نمون ـهای از
ایــن هیدروتالکیتهــا نمایــش داده شــده اســت.
ـب
ـزان تخریـ
ـر روی میـ
ـر بـ
ـل دیگـ
ـی عوامـ
 ۴بررسـ
ـان)
ـار ،زمـ
ـا ،فشـ
( دمـ
تأثیــر متغیرهــای مختلــف ماننــد دمــا ،فشــار و زمــان در
بســیاری از فعالیت هــای پژوهشــی مــورد بررســی قــرار
گرفتــه اســت [ .]۲۰نتایــج نشــان می دهــد کــه بــا افزایــش
دمــا ،زمــان و غلظــت کاتالیــزور ،بــازده یــا میــزان تخریــب
افزایــش می یابــد و بــا توجــه بــه تحقیقــات انجــام شــده اثــر
دمــا بــر عملکــرد واکنــش نســبت بــه اثــر کاتالیــزور بیشــتر
اســت .ایــن مطلــب در شــکل  ۱۱قابــل مشــاهده اســت.
محصــوالت به دســت آمــده از فراینــد گلیکولیــز PET
درصورتی کــه به صــورت خالــص  BHETباشــد می توانــد
به عنــوان مــاده اولیــه تولیــد نــوع بطــري و الیــاف ،مصــرف
شــده ،یــا بــا افــزودن ترکیبــات دي اســید منجــر بــه تولیــد
پلی اســتر پلی ال شــود .عــاوه بــر ایــن محصــول ناخالــص
فراینــد می توانــد به طــور مســتقیم و بــا افــزودن مــواد
مناســب در واکنــش مرحلــه دوم بعــد از گلیکولیــز بــراي
تولیــد رزین هــاي پلی اســترپلی ال ،رزین هــاي پلی اســتر
غیراشــباع ،رزین هــاي اپوکســی ،الکیــد و پلی یورتــان مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد.
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شکل  ۱۱تأثیر دما ،زمان و غلظت کاتالیزور در فرایند گلیکولیز []۲۰

ســازوکار شــیمیایی بازیافــت  PETبه صــورت واپلیمرشــدن
یــا گســیختن زنجیــر پلیمــري بــه کمــک کاتالیــزور تبــادل
اســتری ( )Trans-Esterification Catalystبــه ایــن صــورت
اســت کــه پیونــد اســتری شکســته شــده ،گروه هــای
هیدروکســیل جایگزیــن می شــوند (شــکل  .)12براســاس
شــکل زیــر گــروه  Rمتعلــق بــه ترکیــب گلیکــول جایگزیــن
گــروه اتیلنــی می شــود .نکتــه مهــم در فراینــد گلیکولیــز
 PETایــن اســت کــه محصــول فرعــی فراینــد ،اتیلن گلیکــول
اســت کــه هــم به عنــوان مــاده اولیــه تولیــد  PETمی توانــد
مصــرف شــود و هــم به طــور مســتقیم به عنــوان محصــول بــه
فــروش برســد .در صــورت اســتفاده از هــر ترکیــب گلیکــول
به عنــوان مــاده اولیــه و به عنــوان ترکیــب گلیکول کننــده
( PETاز جملــه اتیلن گلیکــول) ،محصــول فرعــی واکنــش،
اتیلــن گلیکــول خواهــد بــود [.]۱
 ۵نتیجه گیری
پــس از کشــف پلی اتیلن ترفتــاالت در ســال  ۱۹۴۰و اســتفاده
گســترده از ایــن گرمانــرم ،بازیافت شــیمیایی آن از ســال ۱۹۵۰
شــروع شــد و تاکنــون مطالعــات زیــادی در ایــن زمینــه انجــام
شــده اســت .روی اســتات اولیــن کاتالیــزور مــورد اســتفاده
در ایــن زمینــه بــود و بعدهــا انــواع دیگــر کاتالیزورهــا بــر
اســاس بــاال بــردن میــزان بــازده مونومــر  ،BHETکاهــش
زمــان واکنــش و قابــل بازیافــت بــودن کاتالیــزور و ســازگار
بــودن آن بــا محیط زیســت مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
می تــوان نتیجــه گرفــت کــه اوالً اســتفاده از نمک هــای
فلــزی به عنــوان کاتالیــزور در بازیافــت  PETباعــث
واکنــش خــوب و نتایــج قابــل قبــول می شــود امــا از ســوی
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دیگــر زمــان شــروع واکنــش نســبت بــه مایعــات یونــی و
هیدروتالکیتهــا بیشــتر می شــود؛ همچنیــن مقــدار اســتفاده
از روی اســتات بــه عنــوان کاتالیــزور نمــک فلــزی در مقایســه
بــا کاتالیزورهــای دیگــر ماننــد  Brبــه عنــوان کاتالیزورهــای
مایــع یونــی و هیدروتالکیتهــا بیشــتر اســت .بنابرایــن نــه
تنهــا زمــان بیشــتری بــرای شــروع واکنــش الزم اســت ،بلکــه
محیــط واکنــش بــه دمــای باالتــر نیــاز دارد؛ همچنیــن خلــوص
محصــول نهایــی کمتــر از ســایر کاتالیزورهــای آزمایــش شــده
اســت.
بــدون شــک ،واکنــش بازیابــی روی اســتات کمــی دشــوار
اســت و هزینــه زیــادی را میطلبــد .تخریــب به وســیله

شکل  12سازوکار شیمیایی تخریب ]۲۰[ PET

مروری بر تخریب و بازیافت شیمیایی پلی اتیلن ترفتاالت ()PET

مایعــات یونــی ،بــا اســتفاده از  Brنتیجــه مطلوبــی بــه
ارمغــان مــی آورد کــه شــروع ســریع واکنــش و همچنیــن
خلــوص محصــول نهایــی اســت ،امــا  Brمــاده ای حســاس
بــه حــرارت اســت و امــکان دارد کــه در دمــاي بــاال تخریــب
شــده محصــوالت جانبــی بیشــتری تولیــد شــود؛ بنابرایــن
بازیافــت بــا  Brانجــام نمی شــود .همچنیــن در کاتالیزورهــای
مایعــات یونــی به دلیــل زیانهــای موجــود در کلــر و
بــرم ،راکتــور بایــد زیســتی باشــد تــا از آســیبهای آن تــا
حــد امــکان جلوگیــری شــود .در نهایــت نتایــج اســتفاده

از هیدروتالکیتهــا بــه عنــوان جدیدتریــن کاتالیــزور در
بازیافــت  PETبــه عبــارت اســت از :ســرعت واکنــش
نســبت بــه نمک هــای فلــزی و مایعــات یونــی بیشــتر اســت.
همچنیــن محیــط واکنــش نیــاز بــه محــدوده دمایــی پایینتــر
دارد و واکنــش بازیابــی هیدروتالکیتهــا بــه راحتــی انجــام
میشــود و هیدروتالکیتهــا کاتالیزورهــای قابــل بازیافــت
در درصدهــای بــاال هســتند و همچنیــن خلــوص محصــوالت
نهایــی در محــدوده کامــل و قابــل قبــول اســت.
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