یحیی سفیدبخت ،1امیرحسین حقیقی ،*2مصطفی قربانی

3

 -1استادیار بیوفیزیک ،دانشگاه شهید بهشتی
 -2مربی مهندسی پلیمر ،گروه مهندسی پلیمر ،دانشکده مهندسی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران
 -3دانشجوی دکتری شیمی آلی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تاریخ دریافت40/40/11 :

تاریخ پذیرش40/41/12 :

پيامنگارhaghighi@iaushiraz.ac.ir :

چكيده
امروزه کاربرد مواد پالستیکی در صنایع ،چنان گسترده شده است که این مواد تقریباً  %14وزنی ضایعات جامد را تشکیل میدهند .این
ضایعات ،به دلیل تجزیهناپذیر بودن ،مشکالت زیادی را در محیط زیست ایجاد میکنند .بنابراین ،بازیافت آنها نه تنها به لحاا زیسات

هایضایعاتیپلیاتيلنترفتاالت


هایبازیافتبطری

روش

روشهای بازیافت بطریهای ضایعاتی پلیاتيلن ترفتاالت

محیطی ،بلکه به لحا اقتصادی نیز حائز اهمیت است .پلی(اتیلن ترفتاالت) به دلیل نفوذناپذیری و مقاومات شایمیایی بااال ،در تهیاه
بطریهای آب کاربرد بسیار دارد .مصرف روزافزون بطریهای پالستیکی ،اهمیت بازیافت این نوع ماواد را بیشاتر کارده اسات .در ایان
مقاله ،به معرفی و بررسی انواع روشهای بازیافت بطریهای پلی(اتیلن ترفتااالت) ،بصصاوب بازیافات مکاانیکی و بازیافات شایمیایی،
میپردازیم .بازیافت شیمیایی متانولیز ،هیدرولیز ،گلیکولیز ،آمونولیز و آمینولیز را دربر میگیرد که از میان آنها ،روش گلیکولیز به دلیل
هزینه پایین و نیز تنوع محصوالت ،در صنعت بسیار مورد توجه قرار گرفته است .عالوه بر این ،تازگیها با اساتفاده از زیسات فنااوری و
استفاده از آنزیمهایی چون لیپاز به عنوان کاتالیزور ،این مواد را تجزیه کردهاند کاه در نتیجاه موجاا کااهی هزیناههاای بازیافات و
آلودگی کمتر محیط زیست میشود و زیست سازگاری بیشتری نیز دارند.
کليدواژهها :بطریهای بازیافتی ،پلی اتيلن ترفتاالت ،بازیافت مكانيكی ،بازیافت شيميایی ،زیست فناوری

 .1مقدمه

این نا را مبتنی بر ساختار آن تعیین کرده است .البته ،نا رایج این

پلیاتیلن ترفتاالت معروفترین و پرمصرفترین پلایاساتر گرماانر

بسپار که بر اساس تکپارهای اولیه آن در نظار گرفتاه شاده ،عباارت

خطی است .این بسپار از خانواده پالستیکهای مهندسی چند بعدی

است از پلیاتیلنترفتاالت که در متاون علمای باه اختصاار باا

بهشمار میآید و خواب مکانیکی و حرارتی عالی بروز مایدهاد .ناا

نشااان داده ماایشااود .فرمااوم شاایمیایی  PETرا در شااکل ()1

این بسپار پلیاکسیاتیلناکسیترفتالویل است ،که مؤسسه آیوپاا،،

مشاهده میکنید.

PET

* شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیراز ،گروه مهندسی پلیمر
)1. Poly(Ethylene Terephthalate
)2. Poly (Oxy Ethylene Oxy Terphethaloyl
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در این روش PET ،به شکل میله اکساترود (روزنرانای) شاده و باه
قطعات کوچکتر (تراشاه) بریاده مایشاوند و در مرحلاه بعاد ،بارای
ساخت الیاف پلیاستر ،فیلم و رزین مهندسی بهکاار گرفتاه و تحات
نا بسپار فاز مذاب یا تراشه شناخته میشود[.]24
کاربرد عمدة  PETدر صنایع بافندگی است ،اما به دلیل خواب عالی

شکل  .1ساختار شيميايي .PET

آن ،در فیلمهای پرتوایکس و بستهبندی ماواد غاذایی ،باه خصاوب
 PETرا در سام  1401میالدی ،وین فیلد و دیکساون در انگلساتان

بطریهای نوشیدنی مصرف میشود .از جمله این خواب میتوان باه

کشاا کردنااد و بااه دلیاال قابلیاات باااالی آن در لیفاای شاادن،

موارد زیر اشاره کرد:

پیشرفت شایانی را در صنعت نسااجی پدیاد آورد[2و .]1البتاه ،ایان

 .1نفوذناپذیری :فیلم پلای (اتایلنترفتااالت در برابار بصاار آب و

بسپار در اوایل سام  1494توساط شارکت انگلیسای  ICIو شارکت

حالمهای آلی نفوذناپذیر است .فایلم  PETدر برابار گازهاایی

آمریکایی دوپون به صورت صنعتی و تجاری تولید شد[.]3

چون اکسیژن و نیتروژن نیز نفوذناپذیر است.

در سامهای اخیار ،در باین تماامی پلایاساترهای خطای سانتزی،

 .2مقاومت شیمیایی :پلی اتایلنترفتااالت در دماای اتاات تحات

پلی اتیلن ترفتاالتِ بهدستآمده از اتایلنگلیکاوم و ترفتالیاکاساید

تأثیر عملکرد شیمیایی حالمهایی چون اتیالاساتات ،اساتن،

بیشترین توجه را به خود جلا کرده اسات .در حاالی کاه در عمال،

زایلن ،دیاکسان و تریکلرواتان قرار نمیگیرد .اسیدها کمتار

 PETاز اتیلنگلیکوم و دیمتیلترفتاالت بهدسات مایآیاد .در ایان

از بازها روی  PETتأثیر میگذارند .اما حالم قاوی آمونیاومی

حالت ،تشکیل پلیاستر طی دو مرحله انجا میشود کاه در مرحلاه

اثر خاصی بر  PETمیگذارد و نیتریک اسید هم آن را تجزیاه

اوم ،واکاانی اسااتریکااردن رخ ماایدهااد[ .]34ایاان واکاانی

میکند ،فنلها نیز  PETرا حل میکنند.

در حضور کاتالیست و حرارت انجا میگیارد .در مرحلاه بعاد،

PET

به همین دالیل ،پلی(اتیلنترفتااالت) در زمیناههاای مصتلا چاون

از طریااا واکااانی تراکمااای ،باااا حاااذف اتااایلنگلیکاااوم از

الیاف ،فیلمها ،فیلمهای غشاء ،بطری نوشیدنی ،فیلم برای قاالبگیری

دیهیدروکسیاتیلن ترفتااالت تولیاد شاده از مرحلاه اوم باهدسات

فشاری و صنایع بستهبندی ،فیلمهای رادیوگرافی ،نوارهای ویادیویی

میآید (شکل (.))2

مصرف میشود[39و.]0
OCH3

OC2H4OH

 1-1آماری دربارة مصرف PET

OH
O HO

O

+ CH3OH

مصرف پالستیکها ،با پیشرفت فناوریهای فرایناد و شاکلدهای ،در

O

O

صنایع مصتل  ،ازجمله صنایع بستهبندی ،لاواز خاانگی ،کشااورزی،

OCH3

OC2H4OH
OC2 H4 OH
OH

OH

OC2H4

O
O

)(x

)+ (x-1
O
OH

O

O

HOC2H4

n
OC2 H4OH

شکل  .2مراحل توليد ديدهيدروکسياتيلنترفتاالت
براي توليد .PET

خودروسازی و مانند آنها گسترش فاوت العاادهای یافتاه اسات .ایان
موضوع باعث شده است تا حدود  %14وزنی ضاایعات جاماد را ماواد
بسپاری تشکیل دهد؛ ولی این مواد به علت چگالی کم ،حجمی باین
 29تااا  34درصااد از کاال ضااایعات جامااد را

در باار ماایگیرنااد.

از سوی دیگر ،مواد بسپاری و پالستیکها تجزیه ناپذیرند و از لحاا
زیست محیطی مشکالت زیادی ایجاد مایکنناد .بناابراین ،بازیافات

53

 PETغالباً به صورت یک گرماپالستیک نیمهبلوری سنتز میشود .هر

بسااپارها هاام از لحااا اقتصااادی و هاام از نظاار زیساات محیطاای

چناد کاه سارد کاردن ساریع حالات ماذاب ایان بساپار منجار باه

حائز اهمیت است .در این میان ،یکی از پرمصرفترین پالساتیکهاا

بیریصت شدن کامل آن شده و بسپاری کامالً شفاف تولید میشاود.

با مصرف فزاینده و شتابان PET ،است[22و .]21یکای از بزرگتارین

روش تولیااد  PETبااه صااورت بسپارشاادن پیوسااته مااذاب اساات.

مصارف  ،PETدر تولید بطریهای آب است.

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال پانزدهم ـ شماره هشتاد و هفتم ()5931

نوشاایدنیهااای دیگاار در بیشااتر نقااار دنیااا در حااام افاازایی

سال

تغيير ساالنه

ميليون گالن

است[22و .]29مثالً ،در ایاالت متحده آمریکا میزان مصرف آبهاای

2444

----

0129

آشامیدنی داخل بطری در سام  2440حدود  2/2میلیارد گالن باوده

2441

%4/1

9122

است که نسبت به سام  ،2443افزایشی  2/2درصدی داشاته اسات.

2442

%11/2

9142

در جدوم ( ،)1میزان مصرف آبهای بطری در ایاالت متحده از سام

2443

%2/2

2214

 2444تا  2414درج شده است[ .]29بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت

2440

%2/2

2241

که در پی افزایی مصرف آبهای آشاامیدنی داخال بطاری ،میازان

2449

%2/2

1391/0

تولیاااد بطاااریهاااای  PETنیاااز افااازایی یافتاااه اسااات[.]9

2442

%2/2

1242/0

در جدوم ( )2نیز میزان تقاضای پت در بین سامهای  22تاا  43در

2441

%11/30

2921/3

2442

%4/12

4122

2444

%11/1

4222

2414

%11/2

14944/2

ایران ،نشان داده شده است که همانطور که مشاهده مایشاود ایان
مصرف هرسام نسبت به سامهای قبل افزایی یافته است .در نتیجه،
برای حفاظت از محیط زیست ،بازیافت این بطریها را باید بهشادت
مورد نظر قرار داد.

باید گفت که در ایران ،از  PETبازیافت شده به منظور تولید تسامه،
 .2روشهای بازیافت ضایعات PET

الیاف برای ساخت کیساههاای پالساتیکی و باه عناوان افزودنای در

بازیافت فرایندی است که طی آن مواد زائد جادا و باه عناوان مااده

آسفالت استفاده میشاود .بار اسااس اطالعاات جماعآوری شاده در

اولیه برای تولید محصوالت جدید به کار برده میشود .به بیان دیگر،

جدوم ( ،)3مقدار مصرف جهانی  PETبارای تولیاد بطاری در ساام

بازیافت عبارت است از بازگرداندن مواد قابل مصرف به چرخه تولیاد

 1449معادم  3/2میلیون تن بوده است که هر پنج سام دارای یاک

یا طبیعت.

رشد  94درصدی بوده و در سام  2414به حدود  12/2میلیاون تان

به طور کلی ،پالستیکها موادی با مقاومت زیادند که با اساید ،بااز و

رسیده است .پییبینی میشاود کاه هماین رشاد مصارف در ساام

مواد شیمیایی معمولی ،به سصتی واکنی میدهند .این مواد در برابر

 2419به حدود  22/2میلیون تن برسد که این حجام بسایار زیااد،

ریزاندامگانها کامالٌ مقاومند .بنابراین ،زیست تصریاپذیر نیستند و از

لزو بازیافت این مواد و تولید محصاوالت باا ارزش افازوده را تأکیاد

بین بردن ضایعات پالستیکی با فرایندهای عملیاتی و مایعات معموم

میکند .علت این ضرورت آن است که حجام بسایار زیااد باه دلیال

ممکن و شدنی نیست .بنابراین ،به کار باردن سیساتم جماعآوری و

کمبود فضا ،نه قابل دفن کردن و نه ،به دلیال تولیاد ماواد سامی و

جداسازی مناسا مواد پالستیکی ضایعاتی و فرایندهای بازیافات در

خطرنااا ،،قایاال سااوزاندن اساات ،از ایاان رو ،بازیافاات مکااانیکی و

مورد آنها ضروری است .عالوه بر ایان ،اگار اقادامات الز در زمیناه

شیمیایی آن تنها راهحل کاهی حجم این ضایعات بهشامار مایآیاد

بازیافت مواد پالستیکی صورت نگیرد( ،با توجه به افازایی جمعیات

دلیل این رشد بسیار زیاد ویژگیها و خواب بسایار مطلاوب  ،PETو

جهان از  9/3میلیارد نفر در سام  1442به  2/9میلیارد نفر در ساام

نیااز افاازایی رشااد جمعیاات و در نتیجااه افاازایی مصاارف آب و

 ،)2429میزان ضایعات پالستیکی از نظار حجمای باه  0تاا  9برابار

نوشیدنیهای کربناتی و آبمیوههاسات .عاالوه بار افازایی مصارف

میرسد .از سوی دیگر ،همانطور که اشاره شد یکی از فاراوانتارین

بطریهاای  PETدر دنیاا ،جماعآوری آنهاا نیاز از رشاد پیوساتهای

PET

برخوردار بوده است .مثالً در ساام  2444از کال بطاریهاای تولیاد

برای ساخت بطری را میتوان خواب عالی آن ،از جمله نفاوذپاذیری

شده در دنیا بیی از  24درصد از آنها بازیافت شده ،ولی با توجه باه

بسیار کم در برابر عبور گازهاای کاربندیاکساید و اکسایژن ،و نیاز

افزایی حجم مصرف این مواد ،بازیافت آنها نیز رشد کرد است؛ مثالً،

چقرمگی ،براقیت و شفافیت عالی آن بیان کرد.

در اروپا در سام  300 ،2441هزار تن بطری جمعآوری شاده اسات

انواع ضایعات ،بطریهای نوشیدنی است .علت افازایی مصارف

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 15 - No. 87 (2016
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هایبازیافتبطری

روش

بنابر دادههای آماری ،میزان مصرف آبهای معدنی نسابت باه ساایر

جدول  .1ميزان مصرف آبهاي بطري در اياالت متحده.
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که رشدی بیسات درصاد را نسابت باه ساام  2444داشاته اسات.

در ادامه هر کدا از این روشها به اختصار توضیح داده خواهد شد.

همچنااین ،میاازان  PETضااایعاتی جمااعآوری شااده در سااام 2449
معادم  %19/1نسبت به سام قبل از آن افزایی یافته است[2و]0

 1-2بازیافت اوليه یا بازیافت ضایعات در کارخانه
بازیافت اولیه یاا بازیافات ضاایعات در کارخاناه مرباور باه بازیافات

جدول  .2ميزان تقاضاي داخلي براي بطري  PETطي

ضایعات تولید شاده در خاط تولیاد خاود کارخاناههاایی اسات کاه

سالهاي 1٨3٨-1٨٣١بر حسب تن[.]5

پالستیکها را تولید میکنند .این روش به دلیل هزینه کم ،ساادگی،

سال

ميزان پيشبينی تقاضا

درگیری فقط با یک نوع ضایعات ،یاا باه بیاانی همگان باودن آنهاا،

1322

43244

تمیز بودن و عاری از هر گونه آلودگی (مانند شن ،شیشاه ،چساا و

1321

142921

غیره) ،مشهورترین روش بازیافت ایان ناوع ماواد باهشامار مایآیاد.

1322

121211

ضایعات بازیافت شده در مرحله بعد ،با مواد خالص ترکیاا شاده تاا

1324

199444

کیفیت محصوم ،مطلوب بماند و یا ایانکاه در حکام مااده ثانویاه

1344

123944

به مصرف برسد.

1341

114294

1342

141239

 2-2بازیافت مكانيكی

1343

211214

بازیافت مکانیکی یا بازیافت ثانویه باه دو روش انجاا مایگیارد .در
روش اوم ،بطری را قطعهقطعه میکنند و به واحد فرایند (جایی کاه

جدول  .٨پيشبيني و ميزان مصرف  PETدر سالهاي

به قطعات کوچک خرد میشوند) انتقام میدهناد .در آنجاا قطعاات

مختلف در سطح جهان[.]4

قطعهقطعه شده ،در حجم و سرعت زیاد ،از کاغذ و ساایر ماواد جادا

سال

پيشبينی

میشوند .در روش دو  ،کل بطریها با شکل اولیه ،باه واحاد فرایناد

سال 2211

انتقام داده می شوند که در آنجاا درر ،برچساا و کااا پایاه (یاا تاه

با نرخ 12

بطری) آنها طی فرایند مکانیکی جدا می شوند .سرانجا  ،بصی

1991

2222

2221

2212

1/9

3

0/2

2/0

-

4/4

2/0

0/2

2/2

-

آسیا

4/2

1/2

3

9/2

-

جمع

3/2

1

12

12/2

22/2

منطقه

درصد
آمریکای شمالی
و جنوبی
اروپا ،افریقا و
خاورمیانه

PET

بطریها به صورت جداگانه شسته و خرد میشاوند .معماوالً از روش
اوم را به دلیل هزینههای کمتر انتقام بطریهای تکهتکه شده ،بهکار
میگیرند و عالوه بار ایان ،مزیات دیگار ایان روش کاه باه کااهی
هزینهها میانجامد ،امکان تأسیس واحدهای فرایندی با حجم کااری
گسترده است .به طور کلای ،مایتاوان بازیافات مکاانیکی را در ساه
مرحله زیر انجا داد:
 شستشوی اولیه (مرحله اوم) :شستشوی اولیه بطریهای ،PETمرحله مهمی در حفظ طوالنی مدت تجهیزات در واحد بازیافت

روشهای موجود برای بازیافت  PETرا میتوان به سه دسته تقسایم
نمود:
 .1بازیافت اولیه یا بازیافت ضایعات در کارخانه
 .2بازیافت مکانیکی یا بازیافت ثانویه
 .3بازیافت شیمیایی
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 PETاست .هدف اصلی از شستشو ،پاا ،کاردن آالینادههاای
موجود در بطریها و نیز جداسازی آنها از جریان فرایند است.
 کاهی اندازه یا تولید فلسها (مرحله دو ) :پاس از شستشاو وجداسازی آلودگیها ،بطریهاا ساوار بار ناوار نقالاه باه بصای
ریزکننده مرطوب وارد می شوند .به منظاور شستشاوی داخال
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1. Second-Grade Material

منطقه برش وارد میشود (باه هماین دلیال باه آن ریزکنناده

مصتل بر استحکا خمشی و فشاری سایمان بررسای شاده و از آن

مرطوب میگویند).

نتایج بسیار مطلوبی بهدستآمده است[.]32

 شسااتن ،جداسااازی و خشااک کااردن (مرحلااه سااو ) :فرایناادشستشوی فلسها فرایندی ناپیوسته بوده کاه در آن ماواد باه

 3-2بازیافت شيميایی

داخل یک محفظه استوانهای بزرگ هدایت و در آنجا باا کماک

در بازیافاات شاایمیایی ،اکثاار بسااپارهایی کااه از بسااپارش تراکماای

آبگر و محلومهای سوزآور ،برچساهای کاغذی باقیماناده و

بهدستآمده و به پاره شدن زنجیره بسپاری حساساند ،بسایار ماورد

چساهای به کار رفته جدا مایشاوند .ساپس ،یاکباار دیگار

توجه قرار گرفتهاند .پلیآمیدها ،پلییورتانها و پلیاسترها جازء ایان

جداسازی انجا میشود ،و ساپس ماواد در معارو هاوای دا

گروه از بسپارها بهشمار میآیند PET .از جمله بسپارهایی اسات کاه

قاارار ماایگیرنااد و بااا کمااک خشااککنناادههااای مرکزگریااز

به روش شیمیایی بازیافت می شود .به دلیل در اختیاار باودن طیا

(سانتریفوژ) یاا خشاککننادههاایی باا بساتر سایالی ،خشاک

گساااتردهای از ماااواد شااایمیایی وابساااپارش و نیاااز گساااتردگی

میشوند .پر،تولیدشده در این مرحله ،محصولی قابال عرضاه

محصوالت بهدستآمده از این روش ،بازیافت  PETتقریبااً هماراه باا

به بازار به حساب میآیاد .در ایان مرحلاه ،بازیافات مکاانیکی

تولید صنعتی این ترکیاا بارای برگردانادن ضاایعات تولیدشاده در

 PETباااه پایاااان مااایرساااد و فلاااسهاااا را مااایتاااوان در

کارخانه آغاز شده است[ .]39روشاهای تصریاا شایمیایی ضاایعات

بازیافت شیمیایی و یا به طور مستقیم در خط تولید مصارف و

 PETبه گروههای زیر تقسیم میشوند:

دوباره  PETرا تولید کرد]09و2و.]1

 .1هیدرولیز

یکی از نکات مهم در بازیافات  PETجداساازی آن از ماواد بساپاری

 .2آمونولیز

دیگر مانند  PE-PP-PVCاسات کاه در سااخت در و برچساا و یاا

 .3آمینولیز

جداسازی  PPو PE

 .0متانولیز

بطریهای  PVCاز آنها استفاده میشود .معموالً،

بر اساس اختالف چگالی و شاناور ساازی بار روی ساطح اب انجاا

 .9گلیکولیز

میشود؛ اما  PVCمانند  PETروی آب شناور مایماناد و ایان روش

 .2سایر روشها

برای آن مناسا نیست و در کاربردهایی مانند تولیاد الیااف از

PET

روشهااای متااانولیز و گلیکااولیز را عماادتاً ،در مقیاااس صاانعتی

بازیافتی ،این جداسازی و فقدان ناخالصیها بسیار مهم اسات .اخیاراً

انجا میدهند .البته ،در ساامهاای اخیار تولیاد محصاوالت میاانی

یااوان و همکاااران ،روشاای جداسااازی باار اساااس ساایلکلون آباای

الیگااومری ،بیشااتر مااورد توجااه قرارگرفتااه و گلیکااولیز کااردن

(هیدروساایکلونی) 1پیشاانهاد کااردهانااد کااه بااه بااازده باااالی 44

اهمیاات بیشااتری یافتااه اساات .در شااکل ( ،)3محصااوالت ناشاای از

دست یافته است[.]01

فرایندهای مصتل شیمیایی ارائه شده است[ .]4در ادامه هر کدا از

یکی از موارد کاربرد  PETضایعاتی ،استفاده از آنها به صورت پر ،یا

روشها را به اختصار توضیح خواهیم داد.

هایضایعاتیپلیاتيلنترفتاالت


هایبازیافتبطری

روش

بطریها و نیز زدودن کاغذهای برچسا بطریهاا ،آب نیاز باه

مصرف شده است که تاأثیر طاوم الیااف ،شاکل آنهاا و درصادهای

گرانوم های بازیافتی در سیمان و در نقی پرکننده اسات؛ باه بیاانی
دیگر ،آنها را به مقدار کمی جایگزین دانههای شن و سنگ میکنناد

 1-3-2هيدروليز (آبكافت)

که در نتیجه خواب ضربهپذیریشان بهبود یافته و چگاالی آنهاا نیاز

هیدرولیز کردن ،یکی از روشهاای بازیافات  PETاز طریا واکانی

کاااهی مااییابااد .در مطالعااه دیگااری روی ذرات  PETبازیااافتی و

 PETبا آب در محیط اسیدی ،قلیایی یا خنثی است .به همین دلیل،

رزینهای پلی استر غیر اشباع بهدستآمده از بازیافت  PETنیز ،برای

این فرایناد باه ساه دساته هیادرولیز اسایدی ،هیادرولیز قلیاایی و

بهبود خاواب سایمان اساتفاده شاده اسات[00و02و .]30از الیااف

هیدرولیز خنثی تقسایم مایشاود علات عمادة اهمیات ایان روش،

بهدستآماده از بطاریهاای بازیاافتی  PETدر تقویات سایمان نیاز

امکاااان تولیاااد مساااتقیم  PETاز محصاااوم ایااان فرایناااد یعنااای

1. Hydrocyclonic
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مقاالت
هيدروليز
متانوليز

هيدروليز (آبكافت)

گالیكوليز

آمونوليز

آمونوليز

شکل  .٨فرايندهاي شيميايي بازيافت .]3[ PET

ترفتالیک اسید ) (TPAو اتیلنگلیکوم ) (EGاست .اما مشکل اصالی

اتاایلن گلیگااوم ( )EGاز سااولفوریک اسااید ،خیلاای گااران تمااا

ایاان روش نیاااز بااه گرمااای زیاااد ( 244Cتااا )294Cو فشااار باااال

ماایشااود[ .]14از معایااا دیگاار هیاادرولیز  PETبااا اسااید غلاایظ،

( 1/0تا )2 MPaو نیز زمان طوالنی برای کامل شدن واکانی اسات.

خورندگی زیاد دستگاهها و حجم زیااد نماکهاای معادنی اضاافی و

ایاان روش بااه دلیاال هزینااه باااالی خااالصسااازی  TPAبازیااافتی،

ضاااایعات آب اسااات .باااه ایااان دلیااال ،یوشااایوکا و همکااااران،

به صورت تجاری برای بازیافت  PETبهکار گرفته نمیشود.

هیدرولیز اسیدی  PETرا با استفاده از نیتریک اسید در غلظاتهاای
پااایین ( )1-13 Mدر  14 Cتااا  144 Cبااه ماادت  12ساااعت

 1-1-3-2هيدروليز اسيدی

بررسی کردند .در این فرایند محصوم واکانی عباارتاناد از  TPAو
1

هیدرولیز اسیدی غالباً باا اساتفاده از ساولفوریک اساید (معماوالً باا

 .EGآنهااا  EGبااهدسااتآمااده را بالفاصااله بااه اکسااالیک اسااید ،

حداقل  %21وزنی) در مدت زمان حداکثر  9دقیقه و در فشار جاویی

اکسید کردند و اکسالیک اسید را به عنوان محصولی با ارزش افازوده

صورت میپذیرد .همچنین ،در این روش میتوان از اسیدهای معدنی

تولید کردند که از  TPAو  EGخیلی گرانتر است[.]11

چون نیتریک اسید و فسفریک اسید نیاز اساتفاده کارد .اساتفاده از

بررسی اثار دماا و زماان در هیادرولیز اسایدی  PETرا آچیلیااس و

سااولفوریک اسااید ایاان امکااان را فااراهم ماایآورد کااه واکاانی،

همکاران انجا داده است .آنان با بررسی روند تجزیه  PETدر دماا و

در واکنشگاه با فشار و دمای نه چنادان زیااد انجاا شاود .اماا ایان

غلظت مشصص اسید سولفوریک ،به این نتیجه رسیدند که با افزایی

فرایند به دلیل بازیافت مقدار زیااد ساولفوریک اساید و جاداساازی

دما ،میزان تجزیه  PETنیز افزایی مییابد .عالوه بر این ،بررسی اثار
1. Oxalic Acid

04
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پایین اسید سولفوریک ،میزان تجزیه  PETتابع خطی زمان است در

مکانیکی موجود در بسپار در  TPAباقی میمانند .بنابراین ،محصاوم

حااالی کااه در غلظااتهااای باااال ایاان تابعیاات بااه منحناای تباادیل

به دست آمده از این روش ،نسابت باه روشهاای اسایدی و قلیاایی

میشود[.]12

خلوب کمتری دارد؛ در نتیجه ،نیاز به یاک فرایناد خاالص ساازی،
ضروری است .خارجسازی آالیندههای موجود در محصاوم ،از طریا

 2-1-3-2هيدروليز قليایی

صافی محلوم  TPAدر کاپروالکتا یاا یاک محلاوم آبای از سادیم

هیدرولیز قلیایی معماوالً باا بهارهگیاری از محلاوم باازی  KOHیاا

هیدروکسید امکان پذیر است .یکی دیگر از ایرادهای ایان روش نیااز

واکانیEG ،

به استفاده از مواد واکنی دهنده به مقدار زیاد ،تحت شرایط ساصت

و نمک دی سدیم یا دی پتاسیم ترفتاالت است .این فرایند در مدت

دمایی و فشاری اسات .یکای از راهحلهاای ایان مشاکل ،اساتفاده از

زمااان  3تااا  9ساااعت در دمااای  214Cتااا  294 Cتحاات فشااار

حالمهای آلای چاون زایلان اسات کاه امکاان باهکاارگیری مقادار

 1/0MPaتا  2 MPaانجا میشود .مزیت عمادة واکانی هیادرولیز

آب کمتاار و دمااا و فشااار پااایینتااری را باارای وابسااپارش

قلیایی از این قرار است که این واکنی میتواند میزان نسابتاً بااالیی

فراهم میکند[.]10

 NaOHبا غلظت  2wtتا  %0wtانجا میشود .محصوم

PET

از آلودگی ضایعات  PETرا تحمل کند؛ این فرایند نسبتاً ساده و کام
هزینهتر از فرایند متانولیز نیز هست .از عوامل ماوثر بار ایان فرایناد

 2-3-2آمينوليز

میتوان به دما ،زمان ،و غلظت قلیا اشاره کرد[.]13

آمینولیز کردن عبارت است از واکنی شکست پیوندها با اساتفاده از
یک آمین .واکنی آمیناولیز روی  ،PETدر ابتادا باه منظاور بهباود

 3-1-3-2هيدروليز خنثی

خواب الیاف های آن انجا گرفت و در حام حاضر به عناوان روشای

هیدرولیز خنثی به کمک آب دا یا بصار انجا میشود .با این وجود،

برای آماده کردن مواد شیمیایی یا محصوالت واساطه جالاا توجاه،

 pHمصلور پس از واکنی به حدود  3/9تا  0مایرسادکه علات آن

مااورد اسااتفاده قاارار ماایگیاارد .محصااوم فراینااد آمینااولیز ،PET

تشکیل منواسترگلیکوم  TPAدر طوم واکانی اسات .ایان واکانی

دیآمینهای  TPAو  EGهستند .تااکنون ،در ایان زمیناه گزارشای

معموالً در اتوکالوهای فشار باال ،در فشار  1MPaتاا  0MPaو دماای

مبنی بر صنعتیکردن این فرایند در مقیاسی تجااری بارای بازیافات

 244Cتا  344Cانجا میشاود .آزمااییهاا تأییاد کاردهاناد کاه

 PETمشاهده نشده است.

هیدرولیز  PETدر حالت ماذاب ،باه میازان چشامگیری ساریعتر از

در فرایندهای آمینولیز ( PETباه صاورت پاودر یاا الیااف) ،واکانی

حالت جامد است .بنابراین ،توصیه میشود که بازیابی با این روش در

معمااوالً بااا بااه کااارگیری محلااومهااای آباای آمااین نااوع اوم نظیاار

PET

متیلآمین ،اتیلآمین و یا اتاانومآماین در گساتره دماایی  24Cتاا

به یک ساعت زمان نیاز دارد .در این روش ،بازده  TPAمعموالً بااالتر

 144 Cصورت میگیرد .روند تصریا  PETنیز در این روش از ایان

از  %49است .در این روش ،معموال از کاتالیستهاای اساتات فلازات

قرار است که قسمت بیشکل نسبت به بصی بلوری ابتدا و با سرعت

قلیایی استفاده میشود .تحقیقات نشان میدهند کاه ثابات سارعت

بیشتری را بسپار میشود .باید گفت که هر چه چگالی الکترونی روی

واکنی در حضاور کاتاالیزور ،حادود  %24بیشاتر از سیساتم بادون

اتم نیتروژن آمین بیشتر باشد و ممانعت فضایی کمتری از گروههاای

کاتالیزور است.

آلکیلی به عمل آید ،سرعت واکنی وابسپارش بیشتر است[.]19

دماهای باالتر از  209Cانجا شود و در  219Cتجزیه کامال

هایضایعاتیپلیاتيلنترفتاالت


هایبازیافتبطری

روش

زمان بر هیدرولیز اسیدی  PETنشان مایدهاد کاه در غلظاتهاای

قرار گیرد .از ایرادهای این روش این است کاه تماا ناخالصایهاای

هیدرولیز خنثی ،مشکالت اولیاه هیادرولیزهای اسایدی یاا باازی را
ندارد .همچنین ،در این روش تشکیل مقادیر زیاد نمکهای غیرآلای

 3-3-2آمونوليز

و خوردگی دستگاه ناشی از انباشت اسید و باز هام پایی نمایآیاد.

واکنی آمونولیز در محیط آمونیای غلیظ شاده صاورت مایگیارد و

یکی دیگر از مزایاای ایان روش ،فقادان مشاکالت زیسات محیطای

محصااوم فراینااد ،ترفتااامآمیااد 1و  EGاساات .از نظاار اقتصااادی،

آن است .بنابراین ،انتظار میرود این روش بیی از پیی مورد توجاه

1. Therephthalamide
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محصوالت این روش مطلوب نیستند ،اما به ماوادی باا ارزش افازوده

یکسااانی بااا کیفیاات  DMTخااالص دارد .عااالوه باار ایاان ،متااانوم و

باالتر قابل تبدیلاند .از جمله آنها مایتاوان باه فرایناد آموناولیز در

اتیلنگلیکوم نیز به ساادگی بازیافات و مصارف مایشاوند .باا ایان

شرکت جنرام الکتریک اشاره کرد .روش کار به این صورت است کاه

وضاعیت ،کلیاه پساماندهای  PETدر چرخاه تولیاد ،قابال بازیافاات

 PETپصی شده در  EGرا در دما و فشااری کاه  PETباا آمونیاا،

میشوند .از جمله پژوهشهای انجا شده در این زمینه مایتاوان باه

واکنی دهاد ،در تمااس قارار مایدهناد .محصاوم واکانی EG ،و

مقاله دکتر صدیفیان اشاره کرد که به بررسی فرایند بازیافات  PETو

ترفتامآمید است .باید گفت که  EGاولیه ،به تولید یک محیط تبادم

تولید مجدد  PETاز طری فرایند متانولیز فوت بحرانی اشاره کرد که

حرارتی می انجاماد و یاک حاالم جزئای بارای  PETنیاز محساوب

در شرکت میتوسوبیشی انجا شاده و فرایناد میتسوبیشای خواناده

میشود ،PET .آمونیا ،و  EGدر دمای  124Cتاا  ،124 Cتحات

شده است .از جمله مزایای این فرایند ،به بیان آنها ،میتوان به عاد

فشاری کنترم شده حرارت داده میشوند .در این واکنی ،باه دلیال
نقطه جوش پایین آمونیا ،،ترفتامآمید با باازده مطلاوب  %44و باا
خلوصی باالتر از  %44تولید میشود .ترفتامآمید تولید شاده،

در EG

نامحلوم است؛ در نتیجه با یک صافی ساده آن را باه صاورت پاودر
جدا میکنند .همچنین ،ترفتامآمید خالص را نیز میتاوان از طریا
شستن ،صاف کردن با آب یونیده ،و سپس خشاک کاردن باهدسات
آورد .ترفتامآمید تولید شده را میتوان از طری آبزدایی با استفاده
از دمای باال به ترفتالونیتریل تبدیل کرد .ترفتالونیتریل بهدستآمده

نیاز به کاتالیزور ،کاهی زماان واکانی و زردرناگ نشادن محصاوم
اشاره کرد[.]09
از جمله عیا و ایرادهای این روش ،هزینه باالی جداسازی و پاالیی
محصوم (شامل گلیکاومهاا ،الکالهاا و مشاتقات ترفتااالت) اسات.
هرچند متانوم به دلیل نقطاه جاوش پاایین باه راحتای از آن جادا
میشود ،اما به دلیل اینکه هماه فراینادهای جدیاد تولیاد  ،PETاز
 TPAبه جای  DMTاستفاده مایکنناد ،در نتیجاه تبادیل  DMTاز
طری هیادرولیز باه  ،TPAهزیناه هنگفتای را باه فرایناد متاانولیز
اضافه میکند.

را میتوان به عنوان ماده خا به بازار عرضه کرد یا فرایندی را مانناد

با بهارهگیاری از روش متاانولیز در غیااب کاتالیسات ،مایتاوان باه

هیدروژن دار کردن روی این ترکیا انجا داد و دیآمینها را تولیاد

الیگومرهایی با جر مولکولی مناسا دست یافت .اما چاون درغیااب

کرد.واکنیهای آموناولیز در فشاار حادود  24barو گساتره دماایی

کاتالیست ،نه تنها سرعت واکنی و درجه تجزیه  PETبسایار پاایین

 124Cتااا  244 Cبااه ماادتی  1تااا  1ساااعته صااورت ماایگیاارد.

است ،بلکه درصد  PETنیز که وارد واکنی نمایشاود ،زیااد خواهاد

همچنین ،اگر این واکنی در حضور استاتروی ،به عنوان کاتاالیزور،

بود .از سوی دیگر ،الیگومرهایی با توزیعی از جر مولکاولی متناوع و

صورت گیرد ،فشار مورد نیاز واکنی بسیار پاایین مایآیاد و دماای

پهن خواهیم داشت؛ در حالی که با استفاده از کاتالیزور ،میتوان باه

انجا واکنی نیز تا حدود  14Cپایین خواهد آمد .البته باازده ایان

درجه تبدیل و تجزیه باالتری از  )%22( PETدست یافت .اما در این

روش تقریباً  %21است[.]12

حالت ،کنترم واکنی و توق آن در الیگومرهایی باا جار مولکاولی
معین و توزیع باریک بسیار دشوار است و همچنین محصوالت جانبی

 4-3-2متانوليز

نیز وجود خواهد داشت .بایاد گفات کاه محصاوالت متاانولیز دارای

در این روش PET ،باه واساط متاانوم در دماای زیااد و فشاار بااال

گروههای انتهایی متیلیاند ،نه گروههاای هیدروکسایلی؛ باه هماین

تصریااا ماایشااود .محصااوالت اصاالی متااانولیز  PETعبارتنااد از:

دلیاال بااه عنااوان ترکیبااات دیام ،باارای تهیااه محصااوالتی چااون

دیمتیل ترفتاالت ) (DMTو اتیلنگلیکوم ) (EGکه مواد اولیه تولید

پلیاسترها نمیتوانند مصارف شاوند .بناابراین ،روش متاانولیز بارای

 PETنیز محسوب میشوند .متانولیز یکی از روش های موف و رایاج

تولیااد تکپارهااای اولیااه  PETمناسااا اساات؛ ولاای باارای واکاانی

بازیافت انواع ضاایعات  ،PETاز جملاه بطاریهاا ،الیااف ،فایلمهاای

تجزیه جزئی  PETو تبدیل آن باه الیگومرهاایی باا جار مولکاولی

استفاده شده و ضایعات تولید شاده در کارخاناه اسات .امکاان قارار

معین و توزیع مطلوب ،مناسا نیستند .در نتیجه ،نمیتاوان از روش

دادن واحااد متااانولیز  PETدر خااط تولیااد آن ،یکاای از مزیااتهااای

متانولیز برای تهیه الیگومرهایی با گروههاای انتهاایی هیدروکسایلی

اساسی این روش بهشمار میآیاد ،زیارا  DMTتولیاد شاده کیفیات

به منظور سانتز رزیانهاای پلایاساتر غیراشاباع و پلاییورتاانهاا
استفاده کرد[.]11

1. Pyrolytic Dehydration
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نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال پانزدهم ـ شماره هشتاد و هفتم ()5931

و فشااار باااال قاارار ماایگیرنااد ،در واکاانیهااای وابسااپارش

PET

از جنس پلی یورتان ،به عنوان نر کننده و تولیاد ترفتالوهیادرازین و

بهکار گرفته میشوند .از جمله این واکنیها میتوان به تجزیه

PET

ترفتالو هیدروکسیآمیک اسید استفاده کرد[21و.]12

در دمای نزدیک به  344Cو فشار  14Mpaتا  19 Mpaاشاره کارد؛
که به آن متانولیز فاوت بحرانای مایگویناد .بناابر نتاایج تحقیقاات
انجا شده ،شرایط بهینه واکنی متانولیز عبارتاند از :دماای 933K
تا  903 Kو زمان واکنی بین  04تاا  24دقیقاه و فشاار  4Mpaتاا
 11Mpaو نسبت وزنی  2تا  2متانوم باه  .PETتحات ایان شارایط،

شکل  .4واکنش گليکوليز  PETتوسط .EG

 PETبه راحتی به تکپار تجزیه میشود .همچنین ،یانگ و همکارانی
تأثیر فشار ،دما ،زمان و نسبت متاانوم باه  PETرا در روش متاانولیز

از جمله تحقیقات انجا شده در حوزة بازیافت پت با روش گلیکولیز،

فوت بحرانی بررسی کردند[04و .]33همچنین ،اخیاراً باا اساتفاده از

میتوان به پاژوهی کاالور و همکااران اشااره کارد ،کاه بار خاالف

روششناساای سااطح پاسااخ یااا  RSMبااازده واکاانی متااانولیز

مطالعات قبلای در گلیکاولیز پات از ننوپنتیال گلیکاوم ( )NPGباه

فااوت بحراناای را پااییبیناای کااردهانااد کااه بااا نتااایج تجرباای

عنوان عامل گلیکولیز به نسبت  2به یک از  NPGبه  PETبهره بارده

انطبات بسیار خوبی دارد[.]03

است .آنان واکنی را در حضور استات روی ،به عنوان کاتالیزور ،و در
دمای 244تا  224درجه سلسیوس انجا دادهاناد .در مرحلاه بعادی

 1-3-2گليكوليز

محصوم بهدستآمده از بازیافت را از طری واکنی استریکاردن باه
PET

پلااایام پلااایاساااتری تبااادیل کردناااد .در مرحلاااه ساااو  ،ایااان

در مقیاس صنعتی به شمار میآید .محصاوم گلیکاولیز  PETتوساط

پلیام پلی استری تولید شده با یک ایزوسیانات واکنی برقرار کردند

DMT

و پوشیهای پلی یورتانی را تولید و خواب شیمیایی و مکانیکی آنها

گلیکولیز یکی از روشهای مهم بازیافت شیمیایی پساماندهای
 ،EGبیس هیدروکسی اتیلترفتاالت ) (BHETاست که همانند

از مواد اولیه تولید  PETاست و مایتاوان از آن مساتقیماً در تولیاد

را بررسی کردند[.]32

 PETاستفاده کرد (شکل ( .))0باید گفات کاه ،گاروههاای انتهاایی

در مطالعه دیگری از محصاوم گلیکاولیز PET ،باا  DEGباه عناوان

کربوکسیلی ،در حضاور گلیکاوم اضاافی در اداماه واکانی ،اساتری

نر کننده ثانویه به همراه دیاتیل هگزیل فتاالت ( )DEHPبه عناوان

میشوند .از جمله معایا این روش ،میتوان به حضور یونهای فلزی

نر کننده اصلی در  PVCبهکار گرفته شده اسات .نتاایج نشاان داده

باقیمانده از کاتالیستها بعد از جداسازی اشاره کرد .همچنین ،رناگ

اساات کااه حضااور پاات بازیااافتی موجااا بهبااود خااواب گرمااایی و

زرد نامطلوب محصوم ،ناشی از مواد آلی آلودهکننده است .اماا روش

فرایندپااذیری  PVCماایشااود .همچنااین ،سااصتی  PVCدر حضااور

گلیکولیز به دلیل هزینه کم ،عد نیاز به دمای زیاد و فشاار بااال و از

نر کننده ثانویه کاهی نیافته است و عالوه بر این ،آهناگ مهااجرت

همه مهمتر تنوع محصوالت قابل تولید با این روش ،باعاث شاده تاا

نر کننده نیز کاهی یافته است[.]34

مورد توجه قرار گیرد[04و22و.]21

بر اساس مطالعات انجا شده ،از جمله کارهای ویناا ،گلیگاولیز را در

محصوم گلیکولیز جزئی  ،PETالیگومرهاای کاوچکیاناد کاه طاوم

بین روشهای بازیافت شیمیایی ،به عنوان یکای از بهتارین روشهاا

زنجیر آنها به شرایط واکنی بستگی دارد .به دلیل وابسپارش جزئای

بیان کردهاند و دلیل آن وجود شرایط فرایندی آرا و اجرا در شرایط

واکنی ،امکان حذف مواد رنگزا وجود ندارد و بازمصارف محصاوالت

جویی و رسیدن به بازدهی  144درصد در دماهای باالی  144درجاه

آن در تولید  ،PETباید با اختالر مواد اولیه خالص هماراه باشاد؛ در

سلساایوس ذکاار شااده اساات؛ آنااان ماادلی را باارای محاساابه

غیر این صورت ،ظاهر  PETبهدستآمده در شفافیت الز را نصواهاد

دادههای آزمایشگاهی (مانند بازده واکنی) نیز ارائه کردهاناد کاه باا

داشت .از محصوالت این روش میتوان در تولید رزینهای پلی اساتر

نتااایج آزمایشااگاهی در دماهااای باااالی  124درجااه سلساایوس

1. Response Surface Methodology

2. Terephthalohydroxamic Acid
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در سامهای اخیر ،مایعات فوت بحرانی ،مایعاتی که تحت دمای زیااد

غیراشباع ،اسفنجهای پلییورتان و پلیایزوسیانوراتها ،پوشیهاایی
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انطبات بسیار خوبی دارد[.]31

فرایند پیوسته به منظور انطبات یافتن با خاورا ،جدیاد ،مایشاود.

با توجه به نتایج تحقیقات افراد گوناگون ،فرایند گلیکولیز مناسبتر از

بااه همااین دلیاال ،فرایناادهای ناپیوسااته و واکنشااگاهی ،بااه نحااو

کار درآمده و از لحا اقتصادی نیز توجیهپذیر اسات ،اماا ایان روش

چشمگیری از انعطافپذیری و هزیناه کلای کمتاری در مقایساه باا

نیز دارای عیا و ایرادهایی چون مقدار زیاد عامل گلیکولیز است کاه

فرایندهای پیوسته برخوردارناد .اماا فراینادهای ناپیوساته ،از لحاا

منجر به انجا واکنیهای جانبی ،زمان طوالنی برای انجا واکنی و

اقتصادی تنها برای تولید محصوالتی جانبی چون تولیاد محصاوالت

افزایی مصرف انرژی و غیر اقتصادی شدن آن ،عد امکان جداسازی

واسطه برای براتکنندهها و پلیام برای پلییورتانها مورد توجه قرار

کاتالیزور و هزینه جداسازی عامل گلیکولیز است .باه هماین دلیال،

گرفتهاند ،زیرا این فرایندها زمان و هزینه الز برای خالص سازی ،در

در تحقیقات اخیر از هیدروتالکیتها به عنوان کاتالیزورهای جدید در

مقایسااه بااا محصااوالتی ماننااد  TPAو  DMTرا ندارنااد .از دیگاار

بازیافت  PETو در حضور حالمهای مشصصی بهره برده شده است تا

روشهای تجزیه  PETمیتوان به روشهای مبتنی بر زیست فناوری

با توجه به ویژگی آنها ،سرعت واکنی را افزایی دهناد و در نتیجاه

اشاره کرد .روشهای مبتنی بر زیست فنااوری از انادامگانهای زناده،

زمان واکنی کاهی یابد که به موجا آن مصرف انرژی کاهی یابد.

اجزاء و یا فرایندهای آنها ،از جانا صنایع مصتل برای بهبود کمی

هیدروتالکیتها دارای خواصی چون واکنیپذیری دامنهدار به دلیال

و کیفی تولید ،و نگهداری مواد دارویی ،محصاوالت کشااورزی و دا

مساحت سطح زیاد ،قابل بازیافت بودن ،1غیر سمی بودن و به راحتی

بهکار گرفته میشود[21و .]24این روشها عموماا باه صارفهترناد و

قابل جدا شدن ،هساتند .همچناین ،آنهاا در دساترس و ارزاناناد و

آلودگی کمتری برای محیط زیست به بار خواهند آورد .پلایاساترها،

عالوه بر این ،به راحتی نیز میتوان آنها را تولید کرد .عالوه بار ایان،

به دلیل برخاورداری از پیونادهای هیادرولیز پاذیر ،دارای پتانسایل

دوستدار محیطزیستاند 2و در مقایسه با کاتالیزورهای رایج ،سارعت

شکسته شدن توساط آنازیمهاای هیادروالز ،شاامل لیپااز و اساتراز

واکنی بیشتری دارند که در نتیجه به کوتاه شادن زماان واکانی و

هسااتند[ .]22در حضااور ایاان آناازیمهااا،

حتاای ماایتااوان PET

کاهی مصرف انرژی و هزینه منجر میشوند[.]22

زیساات تجزیااهناپااذیر 0را کااه دمااای ذوب باایی از  244 Cدارد،
تجزیه کرد .تجزیه زیستی بسپارها ،در نزدیکی دمای انتقام شیشهای

00

 6-3-2روشهای دیگر

بسیار افزایی مییابد که ناشای از در دساترس باودن بهتار زنجیاره

در سامهای اخیر ،روشهای بازیافت شیمیایی جدیادی اباداع شاده

بسپار برای آنزیم است[.]23

است .از جمله روشهای جدیدی که برای بازیافت  PETمورد بررسی

ایراد روش هیدرولیز با آنزیمها ،کنادی فرایناد تجزیاه اسات کاه از

قرار گرفته است ،تولید تکپارهای جامد با اتصام عرضی شاده جاماد

عد دسترسی رشدمای انحالمناپذیر آن توساط دهاناه فعاام آنازیم

است .این روش ،بر اساس تصریا کنتارم شاده  PETباا اساتفاده از

ناشی میشود .مثالً ،پی بردهاند که با تسهیل اتصام آنزیم باه کماک

آلکیلآمین یا آلیلالکل استوار است .روشهاای شایمیایی -گرماایی

طراحی پروتنینهای نوترکیا ،میتوان این فعالیت شکست بساپار را

مانند پیرولیز در واکنشگاهی با بستر سیالی نیز به عنوان روشی برای

شدت بصشید[ .]20همچنین ،با تلفی کاردن روشهاای شایمیایی

بازیافت  PETمورد استفاده قرار گرفته است .این واکانی در دماایی

ذکر شده و روشهای زیستی ،میتاوان گاامی مهام در جهات رفاع

بین  914 Cتا  134 Cانجا می شود کاه محصاوالت آن گازهاا و

آلااودگیهااای ناشاای از ترکیبااات  PETبااا روشهااایی سااازگارتر بااا

جامدات است .وابسپارش  PETباه واساط اماواج رادیاویی از دیگار

محیطزیست و پاکیزهتر ارائه کرد.

روشهای ارائه شده است[.]14

از جمله مزایای بهرهگیری از آنزیمهاا ،فرایندپاذیری بااالی آنهاا ،و

کلیهی طرحهای ارائه شده به دو دلیل عمدة ناپیوستگی و نااهمگنی

عااد نیاااز بااه سااطح باااالی اناارژی باارای فرایندپااذیری و نیاااز بااه

 PETتهیه شده ،دارای مشکالت و پیچیدگیاناد .ایان ناپیوساتگی و

ماشینآالت گرانقیمت است .آنزیمهایی که مساتعد تجزیاه زیساتی

ناهمگنی باعث به وجود آمدن یک وقفاه طاوالنی مادت و ترییار در

پلاای اتاایلن ترفتاااالت هسااتند ،بیشااتر دارای منشااا باکتریااایی یااا

1. Recyclability
2. Ecofriendly

3. Batch
4. Non-Biodegradable
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[6]

[7]

[8]
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[11]

[12]

[13]
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[15]

 پلی اتیلن ترفتاالت دارای زیر الیههای غیر طبیعای اسات.قارچیاند
، به دلیل تمایل آنزیم ها به تکلیس دوبااره،که در واکنی با آنزیمها
به کاهی سرعت واکانی تجزیاه منجار مایشاود کاه در اینجاا باا
استفاده از مهندسی پروتنینهاا مایتاوان ایان واکانی را کنتارم و
.]31و32[توانایی هیدرولیز را در سیستم ایجاد کرد
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 نتيجهگيری کلی.3
به علت برخورداری پلای اتایلن ترفتااالت از خاواب مطلاوبی چاون
 در ساامهاای اخیار مصارف آن بارای،نفوذناپذیری در برابار گازهاا
 بسیار مورد توجه، بصصوب بطریهای پالستیکی،کاربردهای فراوانی
 آلاودگی زیسات محیطای از جاناا آن، و باه طباع آن،قرار گرفتاه
 روشهایی را کاه.به دلیل عد تجزیه زیستیاش رو به افزایی است
 مایتاوان باه ساه دسات،برای بازیافت این ترکیا ارائه شده اسات
 و بازیافت شایمیایی، بازیافت مکانیکی،بازیافت پسماندها در کارخانه
 باهPET  روشهاای تجزیاه شایمیایی، باه طاور کلای.تقسیم کارد
، آمینولیز، آمونولیز،اُلیگومرها و تکپارها از طری روشهای هیدرولیز
 روش گلیکااولیز بااه دلیاال.متااانولیز و گلیکااولیز انجااا ماایگیاارد
، تنوع محصوالت قابل تولید، فراوری آنان و از همه مهمتر،هزینه کم
 عملای، باید گفت که به طور کلی.بسیار مورد توجه قرار گرفته است
بودن و یا صرفه اقتصادی داشتن هار کادا از روشهاای شایمیایی
 باه ناوع کااربرد آنهاا بارمایگاردد و پارامترهاای،بازیافت یاد شده
PET

متعددی بر آنها و بهای محصاوالت باهدساتآماده از بازیافات

، در ایاان میاان الز اسات روشهااای آنزیمای سااازگار.تاأثیر دارناد
محاایطزیساات کااه معمااوالً در شاارایط فشااار و دمااای عااادی
 در ایان مقالاه. ماورد توجاه بیشاتری قارار گیرناد،انجا میشاوند
روشهااای عماادة بازیافاات پلاای اتاایلن ترفتاااالت و روشهااای
زیرمجموعهای هر کدا مطالعه و شرایط بهیناه بارای هار روش نیاز
 نحاوه عملکارد و نقاار قاوت و ضاع، همچنین.بررسی شده است
،هر روش مورد تحقی قرار گرفته و پس از مطرح شدن در هر بصی
.با هم مقایسه شدهاند
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