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  دهيچک
ضايعات بطري هاي نوشابه تهيـه شـده از پلـي ايـتلن ترفتـاالت           

)PET(  ي شـامل جمـع آوري،    پس از يك سري عمليات فيزيكـ

شستشو، خشك كردن و خردكردن،   به وسيله اتيلن گاليكـول  

درحضــور كاتاليســت هــاي مختلــف مثــل اســتات هــاي روي ،  

 ،)oC ۱۹۸(منگنز،كبالت وسرب در نقطه جوش اتيلن گاليكول
 

 
سـاعت بـه    ۸تحت فشار اتمسفري گاز ازت در مـدت حـداكثر   

يبات حاصل، عمدتا  ماهيت ترك. تركيبات ساده اي تبديل شدند

بودكـه  توسـط روش     (BHET)با پايه هيدروكسـي ترفتـاالت  

 IR و DSC,DTG شيميايي  و  نيز  به  روش هاي  دستگاهي با

  .مشخص شد 
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ABSTRACT 
PET wastes from post consumer bottles 
can be chemically degraded into some 
compounds such as oligomers and some 
monomers such as bishydroxy ethyl 
terephthalate(BHET)by some catalysts(Zn, 
Co, Pb and Mn acetates) in ethylene glycol 
at 189 oC under N2 atmospheric pressure. 
The compounds obtained in the chemical 
depolymerization can be used as 

plasticizers in paint, fibbers, rubbers and 
plastic industries. One of the most 
important compound obtained in this 
process is BHET which can be used as a 
monomer for production of some special 
polyester grades, epoxy resins, 
polycarbonate and polyureatanes. 
Characteristic properties of the products 
were studied by some instrumental 
techniques such as IR, TGA and DSC. 
  

  مقدمه
در مـوارد گونـاگون از قبيـل     پـت  توليد و مصـرف روز افـزون   

ع بســته بنــدي و فــيلم هــاي  صــنايتوليــد بطــری هــاي نوشــابه،  

مواد وجهي از آنها درتكه حجم قابل  سبب مي شودراديولوژي 

از جملـه   پـت    . ]۱و۲[وجود داشته باشد شهري يضايعات جامد

ن در مقابـل  پالستيك هايي است كه بـه علـت مقاومـت زيـاد آ    

در چرخـه دگرگـوني    نه تنها ، در طبيعت عوامل تخريب كننده

مــرور زمــان باعــث  بــه دو نــابودی قــرار نگرفتــه بلكــه مــي توانــ
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از طـرف ديگـر     .]۶، ۵، ۴، ۳[دشـو مشكالت زيسـت محيطـي   

توجه به بازگرداني و بازيافت آن از لحاظ اقتصـادي مـي توانـد    

را مي توان در اثر بازيافت د،  زيبسيار قابل توجه و ارزشمند باش

شـيميايي ايـن پليمـر، تركيبــات قابـل اسـتفاده اي همچـون پايــه       

به عنوان منـومر بعضـي   ( (BHET)هيدروكسي اتيل ترفتاالت 

و ديگـر تركيبـات بـه عنـوان مـواد نـرم       )  از رزين هاي صـنعتي 

گ، رزيـن ،پالسـتيك و السـتيك        كننده در صـنايع اليـاف، رـن

   .استفاده كرد

براي اولين بار، پلـي اتـيلن ترفتـاالت بـراي تهيـه        ۱۹۶۰در سال 

بـه روش   ۱۹۷۷در سـال  . ]۳[بطري هاي نوشابه به كار برده شد

 ۱۹۸۲در سـال  .  ]۴و ۵[شيميايي مبادرت به بازيافت آن گرديـد 

اسـيد   از بازيافـت پـت ،     چـن   ۱۹۸۶پوس تـازري  و در سـال    

  .]۷و۶[ترفتاليك تهيه كردند

به وسـيله بعضـي از گاليكـول     هيدروليز پتماندوري و ميدا از 

ها موفق به تهيه موادي شدند كه از طريق واكنش هاي تراكمي 

توانستند پلـي اسـتر هـايي بـا رانـدمان  قابـل تـوجهي بـه دسـت          

  .]۹و  ۸[آورند
  يوشيوكا در ژاپن  ۱۹۹۴كامپانلي  و  در  سال     ۱۹۹۲در  سال 

بــه وســيله اســيد  را از طريــق هيــدروليز اســيدي   توانســتند ـپـت

 ۲۰۰۰در سـال  .   ]۱۰[سولفوريك به ماده اوليه آن تبديل كنند 

يك  ژاپني به نام تورس باتفاق همكارانش توانسـت بـا اسـتفاده    

را بهبـود   از پلي هيدريك فنـل خـواص فيزيكـي ضـايعات پـت     

  .]۱۱[بخشد

بيشتر از بازيافت فيزيكي آن  پتبازيافت شيميايي  ،طور كليه ب

گوناگون مورد توجه است زيراكه از مواد حاصـل  از جنبه هاي 

هم مي توان موادي در حـد مـواد نـرم     ، از بازيافت شيميايي آن

در صــنايع پالســتيك، الســتيك و اليــاف  قابــل مصــرف كننــده

 )منومرها(را تاحد مواد اوليه  آنوهم مي توان  كردنساجي تهيه 

 بـا   پـت  بازيافـت شـيميايي    . ]۱۳و۱۲[دكـر افـت شـيميايي   ي باز

روشهاي مختلف در حد آزمايشگاهي توسط بخار آب، سـود ،   

اسيد سولفوريك، متانول و نيز توسـط بعضـي گاليكـول هـا بـا      

البته گرچه مدت زيادي است كه  .راندمان كم انجام شده است

بازيافت ضايعات  روشهاي مختلف دركشورهاي صنعتي برروي

گذاري سرمايه  PETمختلف مخصوصا پالستيك ها و به ويژه 

ـت شــده در ايــران مــدت كوتــاهي اـسـت كــه تحقيقــات       . اـس

  .گسترده اي در مورد بازيافت فيزيكي آن انجام گرفته است

به   توسط اتيلن گاليكول PET بازيافت ، در اين كار پژوهشي

ـت هــا از جملــه     عنــوان حــالل       در مجــاورت بعضــي كاتاليـس

در  کبالتاستات ها ی فلزی مثل استات روي، منگنز، سرب، و 

و كميـت    شـد و ماهيـت   انجـام  oC ۱۹۸مجاورت گـاز ازت در  

مواد حاصل به روش شيميايي  و نيز به روشهاي دستگاهي مثـل  

IR, ,TGA و DSC   دش مشخص.  

 
 كار عملي

  دستگاه ها و وسايل مورد استفاده
مــدل  LABACO دســتگاه  همــزن الكتريكــي كوچــك  ‐

RUHRE EZR3   دور در دقيقه ۱۲۰۰الي  ۴۰۰دور متغير از.  

بالن سه دهانه يك ليتـري مجهـز بـه همـزن الكتريكـي، مبـرد        ‐

  .ومتصل به كپسول گاز ازت

  .گرمكن الكتريكي مجهز به ترموستات ‐

  .ترازوي ديجيتالي تا دقت يك هزارم ‐

  .oC۳۰۰  ترمومتر تا ‐

 . Shimadzu - 345مدل  IR دستگاه طيف سنج ‐

شـركت سـازنده    ،TG/ DTG دستگاه هاي آناليزور حرارتـي  ‐

Metler مدل  TG 50 

 DSC‐ مدل .Shimadzu - 400  

    آسياب خردكن تكه هاي بطري هـا نوشـابه بـه ابعـاد متوسـط      ‐

  .ميليمتر ۲‐۴

  Stuart- Scientific-SMP2دستگاه تعيين نقطه ذوب مدل  ‐
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  مواد مورد استفاده

، گاليكول از جنس بطري هاي نوشابه ، اتيلن  PETضايعات  

و  )مرك(اسيم برميد، استون PETتراكلرو اتان، فنل، بنزن، ت

  .)معمولي(پتاس 

ات هاي روي، سرب ، منگنز، كبالت، تاس: ت هايسكاتال

  ).مرك(

  مراحل آزمايش
  PETآماده كردن نمونه هاي   ‐ الف  

فيزيكي بود براي مدتي  شامل عملياتدر اين مرحله كه بيشتر 

نوشابه خانواده به منظور  ليتري يكدقيقه چند بطري  ۳۰حدود 

ك آب تجداشدن برچسب هاي كاغذي آنها در يك تش

 ي آن،معمولي قرار داده شد و پس از جداكردن برچسب ها

و در  شد صورت چند تكه كوچك بريدهه بطري ها با كارد ب

دماي معمولي به  سپس درو  شد خشك ۵۰الي  oC۴۰دماي 

    ابعاد تقريبي صورت تكه هاي بسيار ريز بهه وسيله خردكن ب

  . در آمد يميليمتر ۴الي  ۲

  گاليكوليز  ‐ ب

در يك بالن  PET خرد شده گرم نمونه ۲۵در اين مرحله مقدار 

سه دهانه مجهز به همزن، كندانسور وگاز ازت ريخته شد و 

 مقادير مختلفي) آزمايش ۱۰(برروي آن در هر نمونه آزمايش

مولي ، يعني از  ۱۱/۰تا  ۳۳/۰از نسبت مولي ( اتيلن گاليكول از

 آنهابر روي سپس،   .دشاضافه ) ميلي ليتر ۶۵ميلي ليترتا  ۲۰

) PETنسبت به وزن (درصد وزني  ۵/۰گرم يا  ۱۲۵/۰مقدار 

 ها،در تمام آزمايش .شداضافه  جداگانه  استات هاي مذكور

به مدت زمان ) oC ۱۹۸(بالن تا نقطه جوش اتيلن گاليكول 

اعت تحت گاز ازت حرارت داده س ۸تا  ۵هاي گوناگون از 

گاليكول و  ه وسيلهراندمان واكنش هاي تخريبي ب. شد

  ه به صورت زير ب PETهمچنين نوع مواد حاصل از گاليكوليز 

  

  

  

 .دست آمد

  محاسبه راندمان آزمايش    ‐ ج

تويات بالن تا دماي حم) ساعت ۸تا  ۳از (پس از اتمام آزمايش 

ميلي ليتر آب   ۵۰۰ار وي آن مقدرمعمولي سرد شده و بر 

اضافي اتيلن گاليكول و كاتاليست در آب . شدمقطر اضافه 

وسيله عمل صاف كردن از ه حل شده و رسوب تشكيل شده ب

وبر روي  شده و به يك بشر منتقل كردهقسمت محلول جدا 

در حال محتويات بشر  .شدميلي ليتر آب مقطر اضافه  ۵۰۰آن 

اده شد، سپس آن را بهم زدن تا جوشيدن كامل حرارت د

صاف كرده ومحلول زير صافي را در آب يخ قرار داده تا 

 ۲۴پس از مدت زمان كافي حدود. شودرسوب مجددا تشكيل 

رسوب حاصل صاف شده و در آون داراي خالء در  ،ساعت

رسوب حاصل . دشتا ثابت ماندن وزن خشك  oC۴۰دماي 

ه ليز بپس از انجام هر آزمايش وزن شده و راندمان گاليكو

  :دست آمد

  )وزن رسوب/  ۲۵* (  ۱۰۰= راندمان واكنش 

  براي كاتاليست هاي مختلف نتايج حاصل از هر نمونه آزمايش

 .دست آمده ب oC ۱۱۰ ‐ ۱۰۹نقطه ذوب رسوب حاصل  

  
   PETتخريب شيميايي واكنش هاي

را به صورت زير مي تـوان   PETمهمترين واكنش هاي تخريبي 

  :نشان داد
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   تغييرات مقدار هيدروكسل تشكيل شده  توسط  استات هاي مختلف نسبت به زمان ‐۱جدول 
 ۴ ۳ ۲ )ساعت(مان نمونه برداريز

۵ ۶ 
۷  

 ۴۵۶ ۴۴۴ ۴۴۴ ۴۲۷ ۴۰۰ ۳۰۶ ۲۲۷ مقدار هيدروكسيل حاصل از استات روي
 ۴۲۵ ۴۱۶ ۳۹۷ ۳۷۰ ۳۶۲ ۳۳۸ ۱۷۲ ار هيدروكسيل حاصل از استات سربدمق

 ۴۱۳ ۳۹۴ ۳۷۷ ۳۶۵ ۳۵۲ ۳۲۳ ۱۴۲ مقدار هيدروكسي حاصل از استات منكنز
 ۳۹۴ ۳۸۰ ۳۶۱ ۳۵۵ ۳۰۸ ۲۷۳ ۱۹۳ مقدار هيدروكسيل حاصل از استات كبالت
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  منحني هاي تغييرات مقادير هيدروكسيل توليد شده توسط ‐۱نمودار 

 كاتاليست هاي مختلف نسبت به زمان 
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 / PET  EGدمان واكنش نسبت به تغييرات ران ‐۲نمودار 

  

  تشكيل شده  در حالل  BHETمربط به  رسوب  IRطيف ‐۳نمودار 
 EG و كاتاليزور استات روي 
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 EGدر حالل   BHETشاهد  تركيب    IRطيف  ‐۴نمودار

 

 

 
    (TG) و  (DTG)منحني آناليز حرارتي وزن سنجي تفاضلي   ‐۵نمودار
  و كاتاليزور استات روي EGدر  BHETبوط به رسوب  مر
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   (TG) و  (DTG)منحني آناليز حرارتي وزن سنجي تفاضلي  ‐۶نمودار 

 و كاتاليزور استات سرب EGدر ) شاهد( BHETتركيب 

 
   (TG) و  (DTG)منحني آناليز حرارتي وزن سنجي تفاضلي   ‐۷نمودار

  ليزور استات منگنزو كاتا EGدر  BHETمربوط به رسوب سرب 
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   (TG) و  (DTG)منحني آناليز حرارتي وزن سنجي تفاضلي   ‐۸نمودار

  و كاتاليزور استات كبالت EGدر  BHETمربوط به رسوب سرب 

  

  

  

به عنوان طيف شاهد BHET طيف مادن قرمز  ‐ ۹نمودار                

 ریيجه گيو نت بحث
نشان  PETيکوليز نتايج حاصل از آزمايشهاي مربوط به گال

می دهد که اوال افزايش غلظت کاتاليست ها و هم افزايش 

زمان واكنش، باعث پيشرفت واکنش های تخريب مولکول 

 طول زنجير های پليمر شدن   کوتاه  شده و باعث  PETهای 

Chain Scission) ( می شود) اين حاالت با ).  ۱جدول

 . اده شده استنشان د  ۱تعيين مقدار هيدروکسيل در نمودار 
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همان گونه كه مشاهده مي شود از کاتاليست های مذکور، 

مقدار (استات روی با کمترين مقدار، بيشترين راندمان را 

.   نسبت به کاتاليست های ديگر ارايه داده است) هيدروکسيل

در  PETحاصل ، سرعت واکنش های تخريب  جيبر طبق نتا

و فشار اتمسفر، )  oC ۱۸۹(دمای نقطه جوش اتيلن گاليکول 

، به طوری ) ۱نمودار (بستگی دارد PET/EGبه نسبت مولی 

، راندمان واکنش افزايش بسيار ۲/۰که با افزايش نسبت مولی تا 

، سرعت واکنش به  ۱۵/۰ضعيف داشته  ولی از اين نسبت تا 

علت اين افزايش را بايستی . طور قابل توجهی افزايش می يابد

 PETکنش پذيری مولکول های مربوط به افزايش سطح وا

موثر          ۱۵/۰دانست، اما اين حالت تا نسبت مولی حدود 

  .می باشد

به دست   BHETرسوب ) ۳نمودار ( IRاز بررسی طيف  

آمده  نشان  داده  شده است که پيک های ايجاد شده در 

 مربوط  به  گروه  الکلی و  در  نواحی   cm-1۳۴۰۰     نواحی

 
cm-1 ۳۱۰۰ ‐۲۸۰۰  مربوط به گروه هایC-H  آليفاتيک و

  در  شده  ايجاد  پيک های همچنين . است   آروماتيک

مربوط به گروه های کربونيل می  cm-1۱۷۳۰ ‐۱۷۱۰ ناحيه 

باشد که به علت مزدوج شدن با حلقه آروماتيک به طول 

‐ cm-1 ۱۳۰۰پيک ناحيه  . موجهای   پائين تر منتقل شده است

در اين ناحيه پيک . می باشد C-Oهای  مربوط به گروه ۱۱۰۰

 ۴نمودار. قوی و پهن نشان دهنده گروه عملی اتری می باشد

به عنوان تركيب شاهد  BHET ، مربوط به تركيب  IRطيف

شباهت بسيار زياد اين دو طيف ماهيت . نشان داده شده است

  .تركيب حاصل از تخريب شيمايي پت را ثابت كرد

،نقطه ذوب  DSCو  DTGياز بررسی طيف های  حرارت

BHET  در طيف هاي مربوط به . به دست آمدTGوDTG 

در صورت   BHETنشان داده مي شود كه فقط براي رسوب 

به  oC۱۸۰ ‐۱۷۵ داشتن ديمر نقطه ذوب در محدوده دمايي  

 ) C o ۱۱۰ - ۱۰۹(نقطه ذوب  BHETدست مي آيد و تركيب 

 ). ۶و  ۵نمودار (را نشان مي دهد 

  
  قدردانيتشكر و  

از مديريت محترم سازمان باز يافت مواد جامد اصفهان و نيز از 

سازمان صنايع و معادن استان اصفهان به خاطر حمايت مالي در 

 .انجام اين پروژه قدرداني مي شود
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