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Összefoglalás 

A műanyag hulladék mennyiségének csökkentésére szolgáló megoldások 
keresése és kivitelezése manapság elengedhetetlen. Ezen kutatási munka célja, 
hogy bemutassuk a PET kémiai újrahasznosítását glikolízissel. A glikolízis 
termékei poliészter-poliol oligomerek, amelyek molekulatömege viszonylag 
kicsi, műanyagipari feldolgozásuk nem lehetséges. A molekulatömeg növelésé-
re lánchosszabbítással próbálkoztunk, amelynek során a PET hulladék 
glikolízisével kapott poliészter-poliolokat 1-4 butándiol-diglicidil- éterrel rea-
gáltattuk. A reakciók termékeit Fourier transzformációs infravörös spektro-
szkópiával, viszkozimetriás módszerekkel, gélpermeációs kromatográfiával és 
funkciós csoport titrimetriás analízissel jellemeztük. 

Kulcsszavak 

PET hulladék, kémiai újrahasznosítás, glikolízis, lánc hosszabítás 

Bevezetés 

Napjaink egyik fontos megoldandó problémája a műanyag-hulladékok új-
rahasznosítása. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék okozta káros környe-
zeti hatásokat és a nem-megújuló források felhasználását is. A poli(etilén-
tereftalát), azaz PET igen népszerű, nagy mennyiségben feldolgozott mű-
anyagipari alapanyag (Vargha, 2004), amelynek egyik legismertebb alkalmazása 
a rövid életciklusú, egyszeri felhasználás után hulladékká váló palackok. A 
kommunális PET-hulladék újrahasznosításának egyik legelterjedtebb módszere 
a hulladék darálása és hagyományos berendezéseken való újrafeldolgozása. 
Ennek a módszernek az a hátránya, hogy az anyag minősége az újrafeldolgozá-
sokkal romlik, és az élelmiszerrel érintkező termékek csak nagyon intenzív és 
költséges tisztítási eljárások után készíthetők PET-hulladékból. A hulladék 
energia-visszanyeréssel történő égetése nem tekinthető a fenntartható fejlődés 
szempontjából elfogadható megoldásnak, mivel általa csak az anyag fűtőértéke 
hasznosul. A kémiai újrahasznosítás során a PET-hulladékból értéknövelt 
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termékek keletkeznek, amelyek a polimer szintéziséhez vagy egyéb termékek 
előállításához felhasználhatók. Napjainkban az újrahasznosított PET hulla-
déknak csupán néhány százaléka kerül kémiai újrafeldolgozásra. A kémiai újra-
feldolgozás szerepe a jövőben várhatóan növekedni fog, mivel az eljárások a 
folyamatos fejlesztések következtében költséghatékonyabbá válnak és az így 
készült termékek zöldkémiai előnyük mellett egyre gazdaságosabbak, eladható-
ak lesznek. 

A PET kémiai újrahasznosítása a polimer láncban lévő észterkötések 
bontásával történik szolvolízis során. Reakciópartnerként többféle típusú rea-
gens alkalmazható; víz, alkoholok, savak, glikolok és aminok. A reagens kémiai 
jellege alapján a szolvolízis különböző típusait különböztetjük meg (1. ábra). 
Következőkben a PET glikolízisét és aminolízisét mutatjuk be. 

 

1. ábra. A PET kémiai újrahasznosaítása 

A glikolízis a PET molekuláris degradációját jelenti átésztereződést előse-
gítő katalizátor jelenlétében. A reakció során az észterkötések felhasadnak és 
hidroxil-végcsoportok alakulnak ki. Az eljárást 1965-ben szabadalmaztatták. 
Az 1980-as évek végén számos további szabadalom születetett a PET 
glikolízisére vonatkozóan. A PET glikolízisét leggyakrabban etilén-glikol, 
dietilén-glikol, propilén-glikol és dipropilén-glikol reagensekkel hajtják végre. 
A glikolízis során a lebontás mértékétől függően diol és poliol oligomerek, 
vagy bisz-hidroxietil-tereftalát monomer BHET keletkezik (2. ábra). (Sinha et 
al., 2010). A katalizátor nélküli reakciók kinetikáját vizsgálva megállapították, 
hogy a nem katalizált glikolízis nagyon lassan megy végbe és általában nem 
lehetséges általa a PET teljes depolimerizációja (Al-Sabagh et al., 2016). A 
PET-hulladék glikolízésének kivitelezésére négyféle módszer létezik; katalizált, 
oldószeres, szuperkritikus és mikrohullámú sugárzással végzett glikolízis. 

Eredetileg PET szálak felületének módosítására alkalmaztak aminokat, 
például a jobb színezhetőség érdekében. A felületmódosítást általában primer 
aminok vizes oldatával végzik, ritkább esetben gáz halmazállapotú aminnal. A 
leggyakrabban felhasznált aminok: metil-amin, etil-amin és butil-amin (Spychaj 
et al., 2001). Az aminolízissel teljes lebontást végrehajtva a tereftálsav diamidja 
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2. ábra. PET glikolízise 

és etilén-glikol keletkezik. (3. ábra) Az aminolízist számos amin-reagens olda-
tával (pl. hidrazinnal, benzilaminnal, etilén-diaminnal, hexametilén-diaminnal, 
piperidinnel és anilinnel) végrehajtva a kutatók kémiai reakcióval történő to-
vábbalakításra, hasznosításra alkalmatlan reakciótermékeket nyertek (Zahn & 
Pfeifer, 1962). Az aminok reakcióképességét a szolvolízis során bázikusságuk 
és a sztérikus gátlás befolyásolja. Az aminok bázikusságának növekedésével nő 
az aktivitásuk a lebontási reakció során (Papola, 1988). A PET hulladékot 
többfunkciós aminokkal reagáltatva hőre keményedő műanyagok előállítására 
alkalmas komponensek állíthatók elő. A bontáshoz trietilén-tetraamint és 
trietanolamint használva epoxi térhálósítószerek nyerhetők (Lorenzetti et al., 
2006). 

 
3. ábra. PET aminolízise 

Anyag és módszer 

Felhasznált anyagok 

- PET darálék (192,07 g/ismétlődő egység) (HUKE Kft. Sárvár) A PET 
darálék kommunális szelektív gyűjtésből származó PET hulladék, fehér és 
kék színű, kb. 1 mm vastag, 1 cm2-nél kisebb méretű szemcsékből állt. 
Csekély mennyiségű, sötét színű szilárd szennyeződést tartalmazott.  

- Pluriol 200 (BASF) (PEG200) 200 g/mól átlagos móltömegű polietilén-
glikol 

- Dietilén-glikol (DEG) (106,12 g/mol) (Sigma-Aldrich)  

- Izoforondiamin (170,25 g/mol) (Sigma-Aldrich) 

- Di-normál-butil-amin (129,25 g/mol) (Sigma-Aldrich)  
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- Cink-acetát Zn(OAc)2 x 2H2O (Lach:Ner) (219,394 g/mól) Katalizátorként 
felhasznált anyag. 

- Borostyánkősav-anhidrid (M= 100,07 g/mol) (Sigma-Aldrich)  

- Butándiol-diglicidil-éter (RD3) (1000 mmol epoxi csoport/132 g RD3) 
(Ipox Kft.) 

- Cirkónium-oxid (M=123,218 g/mol). Katalizátorként felhasznált anyag. 
(Sigma-Aldrich) 

- Benzil-trietil-ammónium-klorid (M=227,77 g/mol). Katalizátorként fel-
használt anyag. (Sigma-Aldrich)  

- Alumínium-acetil-acetonát (324,31 g/mol). Katalizátorként felhasznált 
anyag. (Sigma-Aldrich) 

PET glikolízisének és aminolízisének kivitelezése 

A lebontási reakciókat 250 cm3-es négynyakú gömblombikban hajtottuk 
végre, hőmérővel, refluxhűtővel, argon gáz bevezetéssel és mechanikus keve-
rővel láttuk el a lombikot. A fűtéshez elektromos fűtőkrátert használtunk, 
amelyen a fűtés intenzitása három fokozatban szabályozható. Ezután bemér-
tük a szükséges komponenseket. (A katalizátort analitikai mérlegen mértük). 
Az argon bevezetés kis sebességgel történt, hogy a gáz ne vigye magával a 
reagens(ek) gőzét. A hűtővíz elindítását követően kis fordulatszámmal a kever-
tetést is elindítottuk. Végül bekapcsoltuk a fűtést. 180°C eléréséig a melegítő-
krátert legnagyobb fokozaton, majd közepes fokozatra állítva, a megadott 
210°C-os reakcióhőmérsékletig fűtöttük a reaktort. A kevertetés fordulatszá-
mát a felmelegítés közben fokozatosan növeltük. A reakció akkor tekintethető 
befejezettnek, amikor az összes PET feloldódott, homogénné vált az anyag. 
Azután kikapcsoltuk a fűtést, és az ömledéket kb. 130°C-ra hagytuk lehűlni. A 
kevertetés leállítását követően, a lombikot eltávolítottuk a keverőről, lemértük 
a tömegét. A lombik tartalmát PP mintatartó edénybe öntöttük. A lombikot és 
a keverőt 30%-os nátrium-hidroxid oldattal tisztítottuk refluxáltatás és kever-
tetés mellett. A PET glikolzise során a dietilén-glikol és poli(etilénglikol) 
(PEG200) mólarányát változtattuk 1,2:0 és 0:1,2 között egységnyi mennyiségű 
PET ismétlődő egységeinek móljaira számolva. Aminolízishez PET és 
iziforon-diamin (1:0,5), illetve di-n-butil-amin (1:2) arányú összetételeket al-
kalmaztuk. 
A lánchosszabításhoz a reakcióelegyet 160°C-os reakcióhőmérsékletre kell 
melegíteni a korábban ismertetett körülmények között. A reakció a lánchosz-
szabbítás/térhálósodás lejátszódásáig tart, melyet az anyag tulajdonságainak 
jelentős változása, a viszkozitás nagymértékű növekedése, szálképződés jelez. 

Savcsoportok kialakításához folyamatos kevertetés mellett 80°C-ra mele-
gítettük az anyagot. Savcsoportok kialakításával nagyobb reakciósebesség és 
aktivitás érhető el diglicidil éteres lánchosszabítás során (Doszlop & Vargha, 
1978). Az anhidrid reakciójának végbemeneteléhez legalább fél órán át kell 
ezen a hőmérsékleten tartani a rendszert, majd megfigyelni, mikor jelenik meg 



XII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 
2016. június 1–4. Beregszász, Ukrajna  

33 

 

a reflux hűtőn a reakcióvíz, mely a reakció melléktermékeként keletkezik. A 
reakcióvíz megjelenése után a melléktermék desztillációval történő eltávolítása 
a cél, amelyhez esetünkben vákuum-desztillációra is szükség volt. 

A savtartalom meghatározását az MSZ 3633-81 szabvány szerint végez-
tük el. Letárázott gömblombikba 1,6000-1,8000 g mintát mértünk be, majd 
mérőhengerből 15 cm3 tetrahidrofuránt adtunk hozzá. A minta feloldódása 
után öt csepp fenolftalein indikátor jelenlétében enyhe rázogatás közben át-
meneti színig titráltuk 0,5 N alkoholos KOH oldattal (átcsapás színtelenből 
vagy sárgából rózsaszínbe, majd lilába). 

A hidroxil-csoport-tartalom meghatározását az Elastogran Kft. vizsgálati 
utasítása alapján végeztük. Letárázott csiszolatos Erlenmeyer-lombikba négy 
tizedes pontossággal körülbelül 1,5 g mintát mértünk be. Ezután pipettával 
hozzáadtunk 20 cm3 1N piridines ftálsavanhidrid oldatot. A lombik tartalmát 
125°C-os olajfürdőn 1 órán át refluxáltattuk, majd a fűtést megszüntetve 
20 cm3 desztillált vizet adtunk hozzá. Lehűlés után 100 cm3 2-propanolt ad-
tunk az elegyhez, végül a mintát 1N vizes KOH mérőoldattal titráltuk fenol-
ftalein indikátor jelenlétében. Átcsapás színtelenből rózsaszínbe. Három pár-
huzamos mérést és vakpróbát végeztünk. 

A Fourier-Transzformációs Infravörös Spektroszkópia (FTIR) olyan mé-
rési módszer, amellyel a különböző infravörös tartományban infravörös fényt 
elnyelő anyagok abszorpciós spektruma felvehető. A spektrum segítségével az 
anyagi minőséget lehet jellemezni, de mennyiségi mérés is lehetséges a mód-
szerrel. Az anyagi minőségre az elnyelési csúcsok helye jellemző, melynek 
alapja, hogy a különböző kémiai kötések jellemző hullámhosszú fénnyel ger-
jeszthetők. Az FTIR mérések az MTA Természettudományi Kutatóközpont-
ban készültek Bruker Tensor 27 típusú infravörös spektrofotométer használa-
tával, 400–4000 cm-1 hullámszám-tartományban, KBr-os pasztillákban. 

A gélpermeációs kromatográfiás (GPC) analízis során tetrahidrofurán 
eluenst, Jetstream 2 plus termosztátot, Waters HPCL Pump 515 pumpát és 
Waters Styragel oszlopokat használtak, a vizsgálatot az MTA TTK AKI Poli-
mer Kémiai Kutatócsoportja szolgáltatta. Az analízishez Agilent 1260 Infinity 
RI és viszkozitás detektor szolgált, a kiértékelés WinGPC szoftverrel történt 
univerzális kalibrációt alkalmazva. 

Eredmények 

Infravörös spektroszkópia 

PET glikolízisének kiértékelése 
A vizsgált anyagok spektrumait összehasonlítva megállapítható, hogy az 

egyes csoportokhoz tartozó elnyelési sávok hasonló hullámhossz értékeknél 
jelentkeznek. Az anyagok kémiai szerkezete tehát igen hasonló, hiszen a kiin-
dulási PET hulladék poliészter, a keletkezett termékek pedig poliészter-
poliolok. Ez elsősorban a lebontás termékeiben hidroxil-csoportok és új észter 
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kötések megjelenésével jár együtt. A továbbiakban a kiindulási PET-hulladék, 
a reagensek és a keletkezett poliészter-poliolok FTIR-spektrumát hasonlítjuk 
össze.  
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4. ábra. A PET:DEG:PEG200 1:0,2:1 arányú reakció termék FTIR spektruma 

Hidroxil csoport 
-ν OH hidroxil csoport vegyértékrezgése. A várható tartomány 3600-3100 cm-1. 
A poliészter-poliol termék esetén nagy OH elnyelési sáv figyelhető meg, a 
PET esetén ez a sáv nem jelenik meg, mivel a hosszú láncokból felépülő polie-
tilén-tereftalát polimerben csak igen csekély mennyiségű láncvégi hidroxil-
csoport található.  

-δ OH ip hidroxil csoport síkban deformációs rezgése. A várható tartomány 
1400-1250 cm-1. A termékben a hidroxil-csoport síkbeli deformációs rezgését 
nehezen lehet azonosítani, mert a C-O-C vegyérték-rezgése ezt az elnyelési 
sávot átfedi.  

-δ OH op hidroxil csoport síkra merőleges deformációs rezgése. A várható tar-
tomány 1000-200 cm-1. A termékben 945 cm-1-nél van elnyelés, ami a hidroxil-
csoport síkra merőleges deformációs rezgésének felelhet meg. A PET esetén 
sem síkban, sem síkra merőleges OH deformációs rezgés nem figyelhető meg. 

Metilén csoport 
-ν (CH2 sym) metilén csoport szimmetrikus vegyértékrezgése. A várható tarto-
mány 2853 ± 10 cm-1. A ν (CH2 sym) vegyértékrezgés a PET-ben 2853 cm-1-
nél, míg a termékben 2876 cm-1 –nél található, azaz eltolódás történt a na-
gyobb hullámszámok felé. A hidroxil-csoporthoz kapcsolódó metilén csopor-
tok nagyobb energiával rendelkeznek. A termékként keletkező poliészter-
poliol számos OH-csoportot tartalmaz, így a metilén-csoporthoz tartozó sá-
vok a termékben a PET-hez képest nagyobb hullámszámnál jelentkeznek, ez 
okozza az eltolódást. 

-ν (CH2 as) metilén csoport aszimmetrikus vegyértékrezgése A várható tarto-
mány 2926 ± 10 cm-1. A PET-ben a ν (CH2 as) vegyértékrezgés 2926 cm-1 

hullámszámnál jelenik meg, míg a termékben ugyanehhez a rezgéshez egy 
eltolódott, szélesebb sáv tartozik. 
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-δ (CH2 si, ip) a metilén-csoport szimmetrikus, síkban deformációs rezgése, 
”ollózó rezgés” várható tartomány 1485-1445 cm-1. A metilén-csoportok sík-
ban deformációs, ún. ollózó rezgése a termékben és a PET-ben is 1490-
1430 cm-1 hullámszám tartományban jelenik meg. 

-δ (CH2 as, ip) metilén-csoport aszimmetrikus, síkban deformációs rezgése, 
”kaszáló rezgés” várható tartomány 1050-720 cm-1, éles, intenzív sáv. A meti-
lén-csoport aszimmetrikus, síkban deformációs, ún. kaszáló rezgését átfedik az 
aromás gyűrű metin-csoportjainak síkra merőleges deformációs rezgései 900-
690 cm-1 hullámszám tartományban.  

-δ (CH2 as, op) metilén-csoport aszimmetrikus, síkra merőleges deformációs 
rezgése, ”torziós rezgés” A várható tartomány 1300-1190 cm-1. 

-δ (CH2 si, op) metilén-csoport szimmetrikus, síkra merőleges deformációs 
rezgése, ”bólogató rezgés” A várható tartomány 1350-1240 cm-1. A metilén-
csoport szimmetrikus és aszimmetrikus síkra merőleges deformációs rezgéseit, 
nehéz azonosítani, mert az észter-csoport C-O-C kötésére jellemző aszimmet-
rikus vegyértékrezgés elfedi. 

Metincsoport 
Az aromás csoportban található metin-csoportok vegyértékrezgése a 3150- 
3000 cm-1 közötti tartományban várható, nagyon gyenge sávok, kis intenzitás-
sal. Az általunk vizsgált spektrumokon kis intenzitásokkal kimutatható. 

-δ (CH Ar, op) aromás metin-csoport síkra merőleges deformációs rezgése. A 
várható tartomány 900-690 cm-1. Az aromás gyűrű metin-csoportjainak síkra 
merőleges deformációs rezgései 900-690 cm-1 hullámszám tartományban je-
lennek meg nagy intenzitással. A PET esetében ez 722 cm-1-nél van, a termé-
kek esetén pedig a nagyobb hullámszám felé tolódott el. 

Karbonilcsoport 
ν (C=O) karbonil-csoport vegyértékrezgési sávja várható tartomány 1750-
1730 cm-1. Az észter karbonil-csoportjának vegyértékrezgése a PET esetén 
1713 cm-1 hullámszámnál jelenik meg. Ez a sáv a terméknél eltolódott 
1719 cm-1-re és kiszélesedett. Ez azt jelenti, hogy a kémiai reakció következté-
ben többféle észter-csoport keletkezett. 

Észteres oxigén-csoport 
ν (C-O-C sym) észteres oxigén-csoport szimmetrikus vegyértékrezgési sávja. A 
várható tartomány 1150-1000 cm-1, gyenge. A termékben széles, intenzív, a 
PET-hez képest eltolódott sáv, 1123 és 1106 cm-1-nél jelentkező csúcsokkal. 

ν (C-O-C as) észteres oxigén-csoport aszimmetrikus vegyértékrezgési sávja. A 
várható tartomány 1300-1150 cm-1, intenzív. Az észter-csoport C-O-C csoport-
jának aszimmetrikus vegyértékrezgése a PET esetén 1240 cm-1 hullámszámnál 
csúccsal rendelkező intenzív sávként detektálható. Ez a sáv a termékben elto-
lódott és kiszélesedett, a csúcs 1275 cm-1-nél jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy 
több poláris csoport van a termékben és különböző oligomer-észterek. (Az 
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észteres oxigén-csoporthoz tartozó sáv átfed az ugyanitt megjelenő metilén-
csoport síkra merőleges deformációs rezgésével.) 

Gélpermeációs kromatográfia 

A kromatográfiás eredmények alapján a különböző reagens arányokkal készült 
termékek molekulatömeg-eloszlása igen hasonló.  

20 22 24 26 28 30 32
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5. ábra. PET:DEG:PEG200 bontások gélperációs kromatogrammja 

Az 5. ábráról leolvasható, hogy a polietilén-glikol elreagált, azaz nem mutatha-
tó ki. Kevés dietilén-glikol a vegyesen lebontott poliészter-poliolokban. kimu-
tatható, de nagyrésze elreagált. A görbék polimodálisak, a legjobban elkülönü-
lő, intenzív csúcsokkal a PET:DEG:PEG200 1: 0,8 : 0,4 poliészter-poliol gör-
béje rendelkezik.  
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6. ábra.  A glikolízis reakciótermékeinek szám-, tömeg-szerinti átlagos molekulatömege és 
polidiszperzitása  

A 6. ábra az átlagos molekulatömeg értékeket (Mn számszerinti-, Mw tömeg-
szerinti-molekulatömeg) és a polidiszperzitást (Mw/Mn) tartalmazza. 

Rotációs viszkozimetria 

 A folyásgörbéket különböző hőmérsékleten vettük fel Rheotest RV2 
rotációs viszkoziméterrel. A folyásgörbék alapján a deformációsebesség és a 
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feszültség összefüggés lineáris, így megállapítható, hogy egy kivétellel a poli-
észter-poliolok newtoni folyadékokként viselkednek. 
Az anyagok viszkozitása a folyásgörbékre illesztett egyenletek meredekségéből 
határozható meg az alábbi egyenlet alapján τ (Pa) = η (Pa·s) * γ (1/s) ahol τ a 
nyírófeszültség, η a viszkozitás, γ a deformáció sebesség. 
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7. ábra. Glikolízis termékek Feszültség-deformáció sebesség és viszkozitás-deformáció sebesség görbéi 

A DEG reagens mól-arányának 1:1-ről 1:1,2-re való növelése a viszkozitás 
csökkenését okozza, amely várható, mivel több reagens nagyobb mértékben 
degradálja a PET-et és kisebb molekulatömegű oligomerek keletkeznek.  

1. táblázat. Glikolízis termékek viszkozitása három mérési hőmérsékleten 

Komponens arány 
PET:DEG:PEG200 

Viszkozitás 
18°C-on (Pa·s) 

Viszkozitás 
20°C-on (Pa·s) 

Viszkozitás 
25°C-on (Pa·s) 

1 : 0 : 1,2 0,0185 0,0242 0,0160 

1: 1 : 0 0,7880 0,2396 0,1222 

1: 1,2 :0 0,2212 0,1186 0,0632 

1: 0,8 : 0,4 0,2460 0,0831 0,0665 

1 : 0,6 : 0,6 0,2146 0,0881 0,1273 

1: 0,4 : 0,8 0,1918 0,0475 0,0729 

1: 0,2 :1 0,0586 0,0348 0,0441 

1: 0,8 : 0,4 0,2460 0,0831 0,0665 

1 : 0,6 : 0,6 0,2146 0,0881 0,1273 

1: 0,4 : 0,8 0,1918 0,0475 0,0729 

1: 0,2 :1 0,0586 0,0348 0,0441 

A newtoni viselkedéstől eltér a PET:PEG200 1:1 reakciójából keletkezett poli-
észter-poliol. Mind a folyásgörbéje, mind a viszkozitásgörbéje pszeudo-
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plasztikus anyagra utal. Így az egyenes illesztéssel meghatározott viszkozitás 
érték ebben az esetben nem releváns, mivel az anyag viszkozitása nem anyagi 
állandó, függ a nyírási viszonyoktól. Érdekes jelenség viszont, hogy a 
PET:PEG200 1:1,2 poliészter-poliol már newtoni viselkedést mutat. A vegyes 
glikolízisek során a PET:összreagens mólarány minden esetben ugyanaz, azaz 
1:1,2 volt. A DEG reagens PEG200 javára történő csökkentése 18°C-on 
csökkenő viszkozitást eredményezett. Ez a viselkedés 20°C-on változott, ne-
vezetesen a PET:DEG:PEG200 1,0:0,6:0,6 arány eredményezte a legnagyobb 
viszkozitást. Magasabb hőmérsékleten, azaz 25°C-on már a 
PET:DEG:PEG200 1,0:0,6:0,6 és a PET:DEG:PEG200 1,0:0,4:0,8 aránnyal 
készült poliészter-poliol viszkozitása is meghaladta mind a legmagasabb, mind 
a legalacsonyabb DEG-tartalmú poliészter-poliolét. Ez valószínűleg az anyag-
ban lévő fizikai kölcsönhatások hőmérséklettel való változására vetethető visz-
sza, amelynek kiderítése további kutatásokat igényel. 
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8. ábra. Lánchoszabítási reakció termék FTIR spektruma 

Következtetések 

A kutatómunka témája poli(etilén-tereftalát) hulladék glikolízise és a ke-
letkező poliészter-poliol termékek jellemzése. A glikolízishez kétféle reagenst, 
200 g/mol átlagos móltömegű polietilén-glikolt (PEG200) és dietilén-glikolt 
(DEG) használtunk. A reagenseket önmagukban, illetve vegyes lebontások 
esetén együttesen — különböző mól-arányokban — alkalmaztuk PET hulla-
dék kémiai bontására. A reakciók során a komponensek arányát szisztematiku-
san változtattuk, a termékek jellemzésekor kerestük az összefüggést a felhasz-
nált reagensek, azok aránya és a termékek tulajdonságai között.  

A Fourier Transzformációs Infravörös Spektroszkópia eredményei azt 
mutatják, hogy az átészterezés végbement, a keletkezett termékekben hidroxil-
csoportok és új észter-csoportok keletkeztek.  
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A gélpermeációs kromatográfiás vizsgálatokból megállapítható, hogy az 
előállított poliészter-poliolok molekulatömeg-eloszlása hasonló, mind szám 
szerinti, mind tömeg szerinti molekulatömegük alacsony, és hogy az alkalma-
zott alkohol reagensek a glikolízis során elreagáltak.  

A viszkozitás mérések eredményeiből a poliészter-poliolok newtoni fo-
lyadékként történő viselkedésére következtettünk, mely alól csak egy, a 
PEG200 reagenssel készült termék volt kivétel, amely pszeudoplasztikus. Ez a 
viselkedés azonban a reagens mólarányának növekedésével megszűnik. A visz-
kozitást befolyásolja az alkalmazott reagens minősége, a DEG reagens alkal-
mazása a viszkozitás növekedését okozza. Nehéz a komponens-arányok és a 
viszkozitás alakulása között összefüggést találni, az össz-reagens arány növelé-
se a viszkozitás csökkenését okozza. Az anyagok anomáliás viselkedésének 
tisztázására további kutatások szükségesek.  

A szolvolízisek reakciótermékei lánchosszabbítással tehetők alkalmassá 
hagyományos műanyag feldolgozási módszerekkel (extrúzió, belső keverő) 
való továbbalakításra. A munka során az iparilag jelenleg legnagyobb jelentő-
ségű glikolízis reakciótermékeit, a poliészter-poliolokat reagáltattuk diepoxi-
vegyülettel, butándiol-diglicidil-éterrel lánchosszabbítás céljából. Kísérleteink 
során megállapítottuk, hogy a sikeres lánchosszabbítás lejátszódásához a poli-
észter-poliolnak sav-csoportokkal kell rendelkeznie az epoxi-vegyülettel való 
reakció lejátszódásához (8. ábra). A sav-csoportok kialakítása egy elő-reakciót 
igényel. A sav-csoportok jelenléte nélkül, a poliészter-poliolok hidroxil-
csoportjai nem biztosítják a reakció lejátszódását az epoxi-vegyülettel, sem 
katalizátorok alkalmazásával, sem pedig a reakcióhőmérséklet emelésével nem 
sikerült a reakció lejátszódását elősegíteni.  

A kísérletek tapasztalatai igazolják, hogy a PET hulladék kémiai lebontása 
egy igen hasznos módszer lehet értéknövelt termékek előállítására. A 
szolvolízis kivitelezése és a termékek szerkezete közötti összefüggések feltárá-
sa és a reakciótermékek továbbalakíthatóságának tanulmányozása szükséges a 
módszer gyakorlatban való szélesebb körű elterjedéséhez. 

Köszönetnyilvánítás 
Köszönjük Selmeci Józsefnének az FTIR mérések elvégzésében nyújtott segít-
ségét.  

Value Added Products by Chemical Decomposition of PET Waste 

Abstract 

Solutions and realizations for decreasing the quantity of plastics waste is 
nowdays essential. Aim of this research work is to demonstrate the chemical 
recycling of PET waste via glycolysis. The resulted products of glycolysis are 
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polyester polyol oligomers of relatively low molecular weight unadequate to 
process them with conventional plastic processing methods.  
In order to increase their molecular mass chain extension was done, namely 
the polester polyols resulted by the glycolysis of PET waste were reacted with 
1 – 4 butanediol-diglycidyl-ether. The reaction products were characterized by 
FTIR-spectroscopy, rotational viscometry, gel-permeation chromatography, 
and functional group analysis. 
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PET waste, chemical recycling, glycolysis, chain extension 
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