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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITĥZÉSEK
Az egyik leginkább kutatott polimer-újrahasznosítási eljárás az inert atmoszférában történĘ
hĘbontás (krakkolás, pirolízis), mely lehetĘvé teszi értékes vegyületek és energia kinyerését.
A háztartási tömegpolimerek pirolitikus újrahasznosítására már léteznek ipari méretĦ
megoldások, vannak azonban olyan mĦanyaghulladékok (pl.: az elektromos és elektronikai
eszközök halogén- és nitrogéntartalmú mĦanyaghulladékai, valamint az autóroncsok mĦanyag
alkatrészei), amelyek olyan polimereket és adalékokat tartalmaznak, melyeknek pirolízise
technológiailag nehezen megvalósítható, továbbá korrozív és veszélyes vegyületek
képzĘdésével is együtt jár.
Jól megválasztott katalizátorok alkalmazásával lehetĘség van a pirolízis során képzĘdĘ
nemkívánatos bomlástermékek módosítására, mennyiségük lecsökkentésére, vagy teljes
eliminálására. Fontos tehát az olyan katalizátorok felkutatása és vizsgálata, melyeket
sikeresen lehet alkalmazni olyan polimerek hĘbontása során, amelyeknek direkt pirolízise
környezetvédelmi és gazdasági szempontból nem elĘnyös.
Az analitikai pirolízis a makromolekulák inert atmoszférában történĘ termikus bontása során
keletkezĘ termékek minĘségi és mennyiségi meghatározásával foglalkozik. Az így kapott
információkból következtethetünk a minta összetételére, szerkezetére, a bomlási folyamatokra
és azok kinetikájára. A polimerek analitikai pirolízises vizsgálata tehát értékes információkat
nyújt azok termikus tulajdonságairól és hĘbomlási sajátosságairól, ezért fontos szerepe van a
környezetbarát újrahasznosítási technológiák fejlesztésénél.
Doktori munkám elsĘdleges célja az volt, hogy feltérképezem, milyen kémiai átalakulások
játszódnak le nitrogén- és halogéntartalmú polimerek hĘbomlástermékeiben zeolitok hatására.
Ennek érdekében analitikai pirolízissel vizsgáltam halogéntartalmú polimerek és az
elektromos

és

elektronikai

eszközök

leggyakoribb

nitrogéntartalmú

polimerjeinek

hĘbomlását, valamint a hĘbomlás során képzĘdĘ illékony bomlástermékek katalitikus
átalakítását. További cél volt a katalizátorok regenerálhatóságának, valamint többszöri
felhasználásuk lehetĘségének vizsgálata.

2. KÍSÉRLETI RÉSZ
A vizsgált polimerek
• poliamidok: poliamid-6 (PA-6), poliamid-6,6 (PA-6,6), poliamid-12 (PA-12)
• poliakrilnitril (PAN) és ko-polimerjei: poli(akrilnitril-butadién-sztirol) kopolimer (ABS),
poli(sztirol-akrilnitril) kopolimer (SAN)
• poliuretánok: poliészter alapú poliuretán (PURest) és poliéter alapú poliuretán (PUReth)
• polikloroprén (PCP)
• poli(vinilbenzil-klorid) (PVBC, 60/40 arányban 3- és 4-izomerek)
• poli(4-klórsztirol) (PCS), poli(4-brómsztirol) (PBS)
A vizsgált zeolit katalizátorok
• Y zeolitok (FAU): NaY, NH4NaY, kalcinált NH4NaY, ultrastabilizált HY (HUSY)
• Beta zeolitok (BEA): Na-beta (Na-β), NH4-beta (NH4-β), H-beta (H-β),
• A4 (LTA)
• 13X (FAU)
Mérési módszerek
A nitrogén- és halogéntartalmú polimerek hĘbomlását és a hĘbomlástermékeik katalitikus
átalakítását

pirolízis-gázkromatográfia-tömegspektrometria

(pirolízis-GC/MS)

és

termogravimetria-tömegspektrometria (TG-MS) módszerrel vizsgáltam.
Vízszintes csĘkemencében történĘ pirolízis kísérletekkel tanulmányozam a katalizátorok
többszöri felhasználásának lehetĘségét. Az eredeti, használt és regenerált zeolitok vizsgálata
röntgen-pordiffrakció, elemanalízis és BET felület- és póruseloszlás-vizsgálattal történt.

3. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
1. A NaY zeolit a nitrogéntartlamú polimerek (poliamid-6,6, poliamid-6, poliamid-12,
poliakrilnitril,

sztirol-akrilnitril

kopolimer,

akrilnitril-butadién-sztirol

kopolimer,

poliészter- és poliéter alapú poliuretánok) pirolízátumának nehézolaj frakcióját gázokká és
könnyĦbenzin

illékonyságú

vegyületekké

krakkolja.

A

kis

molekulatömegĦ

nitrogéntartalmú vegyületek nem változnak, a hosszú szénláncú amidok, aminok, nitrilek
és diizocianát pedig aromás, alkil-aromás és ciklikus nitrogéntartalmú vegyületekké
alakulnak a zeoliton áthaladva. Az így kapott olaj összetétele nagymértékben függ az
eredeti pirolízisolaj összetételétĘl (C1, C2).

2. Na iont tartalmazó zeolitok (13X, NaY, Naβ) hatása a halogéntartalmú polimerek
pirolízistermékeire a szén-halogén közti kötéstĘl függĘen változó (C3).
a. A poli(vinilbenzil-klorid) klórtartalmú hĘbomlástermékei már nem, vagy csak kis
mennyiségben találhatók meg a módosított pirolízisolajban, amelynek fĘtermékei a
benzol,

alkilbenzol

vegyületek

(toluol,

etiltoluol,

dimetilbenzol,

etilbenzol),

metilsztirol, naftalin és metilnaftalinok lesznek.
b. A kloroprén és kloroprén ciklikus dimerjének vinilklorid csoportjáról a klóratom teljes
mértékben eliminálódik. A ciklikus dimer másik klóratomját csak mintegy 20-40%ban távolítják el a Na zeolitok, mivel a gyĦrĦ aromatizálódása stabilizálja a C-Cl
kötést.
c. A poliklórsztirol és polibrómsztirol pirolízisolajában az aromás gyĦrĦkrĘl történĘ
halogénlehasadás korlátozottan, de akár 40-60%-ban is végbe mehet.

3. A protonos Y zeolitok (ultrastbilizált HY (HUSY), NH4NaY)
a. Alkalmasak a nitrogéntartalmú polimer pirolízisolajok nitrogéntartalmának teljes
eliminálására, vagy nagymértékĦ csökkentésére. A módosított pirolizátumokban
(kivéve a poliuretánokét) a továbbra is detektálható kis mólsúlyú nitrilek az olaj
legillékonyabb frakciójában dúsulnak fel (C2).

b. ErĘteljesen krakkolják és aromatizálják az oligomerek szénhidrogén láncszegmenseit
(kivételt képeznek a poliakrilnitrilbĘl származó oligomerek), így aromás és
alkilaromás szénhidrogének (benzol, naftalin, indán, indén és alkilszármazékaik)
válnak a módosított pirolízisolajok fĘ alkotóivá. Ezek mellett jelentĘs a kis
szénatomszámú (C3-C6) olefinek mennyisége is, amely az eredetinek akár az
ötszörösére is nĘhet (C2).

4. Y és beta zeolitokat (NaY, HUSY, NH4NaY, Naβ, Hβ, NH4β) poliamid-6,6-hoz (PA-6,6)
keverve jelentĘsen megváltoznak a polimer hĘbomlási folyamatai (cisz-elimináció, C-N
kötéshasadás), így a pirolizátum termékösszetétele is. A katalizátorok hatása fĘként a
kationok minĘségétĘl függ, de az azonos kationt tartalmazó Y és β zeolitok esetében
tapasztalt

különbségek

sem

elhanyagolhatók.

A

PA-6,6

pirolízisolajának

termékösszetételére a NaY és Naβ jelenléte van legkevésbé hatással. Az ammónium és
hidrogén ionos Y zeolitok krakkoló hatása erĘteljesebb, és nagyobb mértékben segítik az
amidcsoportok cisz-eliminációját, mint a megfelelĘ β zeolitok.

5. Y zeolitok hatására a PA-6,6 és az ABS hĘbomlása 20, illetve 10 °C-kal nagyobb
hĘmérsékletre tolódik. Ezt a hatást nem az Y zeolitok rossz hĘvezetĘ képessége, hanem a
katalizátorok felülete és a polimerek közt kialakuló kölcsönhatások okozzák (C1).
a. A hĘbomlás késleltetését a PA-6,6 esetében feltehetĘen a zeolitok felületének és a
poláris amidcsoportoknak kölcsönhatása okozza, amely a hĘbomlás kezdeti szakaszán
hátráltatja

az

amidcsoportok

cisz-eliminációját

és

az

intramolekuláris

átrendezĘdéseket.
b. Az Y zeolitoknak az ABS hĘbomlását késleltetĘ hatása arra utal, hogy az Y zeolitok
felülete elĘsegíti a polimer szabadgyökös hĘbomlásának lánclezáródását.

6. Az Y zeolitok mellett megnĘ a PA-6,6 és ABS hĘbomlásából származó szilárd maradék
mennyisége, ami a katalizátor felületén képzĘdĘ szenes lerakódás következménye. A
lerakódás oxidatív eltávolításának folyamata eltérĘ, amibĘl arra következtethetünk, hogy
különbözĘ fizikai és kémiai sajátosságú szenes bevonat képzĘdik a protonos és a NaY
zeoliton (C1, C2).

4. KÖVETKEZTETÉSEK
A Na-ionos zeolitok a polimerek hĘbomlása során képzĘdĘ vegyületeket kis molekulatömegĦ
alkénekké, nitrogén- és halogéntartalmú aromás valamint alkil-aromás molekulákká alakítják,
tehát ezek a zeolitok a pirolízisolajok nitrogén és halogén tartalmának hatékony eltávolítására
általában nem alkalmasak.
A hidrogéniont tartalmazó zeolitok a polimerek bomlástermékeinek aromás szénhidrogén
vegyületekké való átalakulását segítik elĘ. A módosított pirolizátum fĘ komponensei a benzol,
naftalin és ezek alifás származékai lesznek, nitrogént tartalmazó vegyületek viszont már nem,
vagy csak igen kis intenzitással detektálhatók a módosított pirolizátumokban.
A zeolitok röntgen-pordiffrakciós (XRD), pórusfelület és pórusméret-eloszlás (BET)
vizsgálata azt mutatja, hogy azok rácsszerkezete nem sérül az alkalmazott pirolízishĘmérsékleten (500-600 °C-on), és a felületi széntartalmú bevonat képzĘdése miatt
lecsökkenĘ katalitikus aktivitás is visszanyerhetĘ levegĘben 600 °C-on történĘ hĘkezeléssel.
A regenerálás többszöri megismétlése sem okoz jelentĘs aktivitás csökkenést.
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