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ВЪВЕДЕНИЕ

Полиетилен терефталатът (РЕТ) е полимер с отлични механични, термични, химични и
физични свойства. Изключителната удароустойчивост на счупване и смачкване дори при
ниски температури, устойчивостта при температури от -40C до +70C, отличната устойчивост
срещу химически въздействия на киселини, алкохоли и въглеводороди /например петрол/,
превъзходната прозрачност, която създава добър външен вид и богати възможности за
приложение в атрактивни опаковки с максимална видимост на продукта в тях, кристалната
прозрачност, съчетана с прекрасни бариерни свойства, са някои от много важните свойства,
които го определят като един от най-използваните полимери в съвременния живот. Само през
последните 10 години световното производство на РЕТ нараства повече от 2 пъти като
регистрира средногодишен ръст от над 7%. Според доклада на Smithers Pira за 2014 г.,
световното производство но PET опаковките е достигнало 16 милиона тона като се очаква то
да се увеличава средно с 4,6% годишно през следващите пет години, и да достигне 19.9
милиона тона до 2019 година [2].
Опаковките на хранителни продукти обикновено се извеждат от употреба за по-малко от
месец и се превръщат в отпадък. Опаковките от РЕТ са най-големият полимерен замърсител
на околната среда и са най-често срещаните пластмаси в депата. PET представлява 8% от
теглото и 12% от обема на твърди отпадъци [3].
РЕТ не създава пряка опасност за околната среда при депониране, но се счита за вреден
материал, защото големият му обем и високата му устойчивост (в продължение на повече от
сто години) водят до задръстване на депата с отпадъци[4].
Отпадъците от РET могат да бъдат рециклирани, което е изцяло съобразено с опазването
на околната среда от замърсяване [5-7]. Рециклирането на PET не е просто тенденция или нова
маркетингова стратегия за реализиране на печалба[8]. Рециклирането на PET служи не само
като частично решение на проблема на твърдите отпадъци, но също така допринася за
опазването на сурови петролни продукти и енергия. За изделията, изработени от рециклирана
пластмаса, се реализира икономия до 50-60% в сравнение със същия продукт от свеж полимер
[9]. Независимо от това, основната движеща сила в PET рециклирането не е икономическата,
а възприемането за устойчива етика и загрижеността за опазване на околната среда[9,10].
РЕТ е един от най-успешно рециклираните полимери. Методите за рециклиране на РЕТ
могат да бъдат категоризирани в четири групи, а именно първично (в заводите за производство
на изделия от РЕТ), вторично (или механично, при което се получават мленки от отпадъчни
бутилки от безалкохолни напитки, които след това могат да се преработят до стоков продукт),
третично (химическо) и четвъртично рециклиране (чрез изгаряне). Съществува и т.н.
рециклиране от нулев порядък – това е директно използване на отпадъчен РЕТ без прилагане
на технология за рециклиране[4,10].
Сред всички техники за рециклиране, единственото приемливо и едновременно
съответстващо на принципите за устойчиво развитие, е химическата деполимеризация, тъй
като тя води до образуването на суровини или мономери. Към настоящия момент са познати
четири основни методи за химическо рециклиране в PET- гликолиза, метанолиза, хидролиза и
аминолиза. Гликолизата е процес, при който се извършва взаимодействие между естерните
групи на полиетилен терефталата и един или няколко гликола. При гликолизата се получават
ди- или полихидрокси съединения, които имат специфични приложения. Получените
мономери, димери и олигомери могат да се използват като изходни продукти при
производството на други полимери. С по-голямо икономическо значение е приложението им
за получаване на ненаситени полиестери, полиуретанова пяна, полиуретанови покрития,
алкидни смоли и др. [4, 10, 11].

В литературата има данни да провеждане на гликолизата с разнообразни
деполимеризиращи
реагенти:
етиленгликол,
диетиленгликол
пропиленгликол,
дипропиленгликол,
глицерол
пентаеритрол,
неопентилгликол,
1,4-бутандиол
и
триетиленгликол, триметилолпропан и др. В литературата не се откриват съобщения за
провеждане на гликолиза със суров глицерол, получен като страничен продукт при
производството на биодизел.
Проблемът със суровия глицерол възниква във връзка с трайната криза, свързана с
намаляване на количествата на суров петрол в световен мащаб и възстановяването на
производството на биодизел в средата на 90-те години на ХХ век в Европа и Америка.
Биодизелът е продукт, който предоставя на човечеството един екологично чист и
опазващ природата източник на енергия. Като страничен продукт при производството на
биодизел се получава глицерол. Обикновено от 1 т масло и 110 kg метанол се произвежда 1 t
биодизел и 110 kg глицерол във вид на глицеролова фаза. След неутрализация на
глицероловата фаза, се получава суров глицерол (CGly), в който съдържанието на глицерол
(Gly) е в границите 77- 96,5 %. С нарастване на производството на биодизел се достигна до
пренасищане със суров глицерол [12].
Световното производство на суров глицерол през 2014 год. е почти 4 милиарда метрични
тона, а през 2020 година ще достигне 6 милиарда метрични тона [13].
В световен мащаб се търсят алтернативи за оползотворяването на суровия глицерол [1416]. Най-често срещаното приложение е дестилация, но това е икономически необосновано.
Предлагат се методи за производството на химикали, като например 1,2-пропандиол, 1,3пропандиол, докозахексанова киселина, глицеринова киселина, дихидроксиацетон, полимери
(полиуретанова пяна), горивни добавки, водород, в горивни клетки, за производство на етанол
или метанол и др. Като цяло, процесите участващи в тези алтернативи са все още сравнително
нови и разходите им все още не могат да се сравнява с разходите за пречистване или
дестилация на глицерол, които все още се считат за високи. Повишеният интерес към суровия
глицерол, получен като страничен продукт при производството на биодизел откри нова
изследователска област, известна като глицеролова химия [14, 15], която ще доведе до
повишаване на възможностите за използване на нерафиниран глицерол. Това ще помогне за
укрепване на устойчивостта на пазара на биогорива в ЕС и в целия свят.
На този фон целта на дисертационния труд е да се направят иновативни предложения за
оползотворяването на отпадъчен полиетилен терефталат от бутилки за безалкохолни
напитки като работата да бъде насочена към гликолиза със суров глицерол и търсене на начини
за приложение на продуктите на гликолизата.

3. Цел и задачи на дисертацията
Основна цел на дисертацията е: Оползотворяване на отпадъчен полиетилен
терефталат.
За постигане на тази цел са дефинирани следните основни задачи:
1. Да се проведе гликолиза на отпадъчен РЕТ със суров глицерол, получен като
страничен продукт при производството на биодизел.
2. Да се проведат изследвания върху кинетиката на гликолиза на РЕТ със суров глицерол
като се обърне внимание на:
● измененията в твърдата фаза в ранните етапи на гликолизата;
● конверсията на РЕТ и оптималните условия за протичането й;
● измененията, които протичат в течната фаза с времето;
● влиянието на онечистванията в суровия глицерол върху скоростта на гликолизата.
3. От продукта на гликолизата да се отделят фракции с различна молекулна маса и да се
анализират отделните фракции с методите на DSС, HPLC, GPH, FT IR и 1H NMR и 13С NMR.
4. Да се изследва влиянието на условията на реакцията върху добива на фракциите А, В
и С.
5. Да се изследва възможността за провеждане на гликолизата на РЕТ с СGly в условията
на микровълново загряване.
6. Да се изследва възможността за използване на продуктите от гликолизата на РЕТ със
суров глицерол за:
6.1. получаване и втвърдяване на ненаситена полиестерна смола;
6.2. получаване на полимербетон, в който матрицата е ненаситена полиестерна смола,
получена по т.6.1.
6.3. получаване на алкидни смоли.

4.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

4.1.
Гликолиза на отпадъчен полиетилен терефталат със суров глицерол
4.1.1. Изходни материали
Изходните продукти в настоящия дисертационен труд са отпадъчен РЕТ и суров
глицерол. Използвани са 2 вида отпадъчен РЕТ. Първият е получен от бутилки, които са
измити, изсушени и нарязани от нас (РЕТ 1). Вторият вид ни е предоставен от българска
рециклираща фирма (РЕТ 2). Изследванията на структурата и свойствата на двата вида РЕТ
показаха, че разликата между тях е малка и не оказва влияние нито върху скоростта на
протичане на гликолизата, нито върху състава и свойствата на получените продукти.
Вторият изходен материал е суров глицерол. При подготовката на настоящата
дисертация са проведени изследвания с общо 9 вида глицерол. С цел да се направят сравнения
и анализи са подбрани 3 вида глицерол (CGly 1, CGly и CGly 3), в присъствие на които
гликолизата на РЕТ протича съответно най-бързо, най-бавно и със средна скорост. Определени
са някои техни основни характеристики /Табл.1./.
Таблица 1. Основни характеристики на видовете суров глицерол, използвани за
гликолиза на РЕТ
Характеристика
CGly 1
CGly 2
CGly 3
Съд. на глицерол, wt %
85,5
82,4
80,5
Съд. на вода, wt %
7,1
9,1
8,5
Съд. на MONG, wt %
2,5
4,7
4,9
Съд. на пепел, wt %
4,9
3,8
6,1
3
Плътност при 20ᵒС, g/cm
1,28
1,27
1,28
рН
7,1
6,9
7,0
Цвят
Тъмно кафяв
Светло кафяв
кафяв
Съдържанието на глицерол, вода и пепел са определени по стандартизирани методики.
С метода на FT IR е намерено, че органичната фракция MONG съдържа основно свободни
мастни киселини, но има също така и моно-, ди- и триглицериди, както и метилови естери на
мастни киселини. За идентифициране на солите (на тях се дължи високото пепелно
съдържание) са използвани методите на FT IR и рентгеностуктурния анализ. Установено е, че
в СGly 1 се съдържат 4,9% натриев сулфат, в СGly 2 - 3,8 % натриев фосфат и в СGly 3 - 6,1%
NaCl.
4.1.2. Изследване върху кинетиката на процеса гликолиза
Гликолизата на РЕТ с глицерол започва в хетерогенна система – твърд РЕТ и течен
глицерол. С напредване на процеса, дългите молекули на РЕТ се превръщат в по-къси,
разтварят се в глицерола и се получава хомогенна течна система. За изследване на процеса на
гликолиза са изследвани: измененията в твърдата фаза в ранните етапи на гликолизата;
конверсията на РЕТ и оптималните условия за протичането й; измененията, които протичат в
течната фаза с времето и влиянието на онечистванията в суровия глицерол върху скоростта на
гликолизата.
4.1.2.1. Изменения в твърдата фаза в ранните етапи на гликолизата
Процесът гликолиза започва с проникване на глицерола в твърдата фаза. За изследване
на измененията, които протичат в твърдата фаза в ранните етапи на гликолизата са използвани
методите на рентгеноструктурния анализ и диференциално сканиращата калориметрия.
Проведена е гликолиза на РЕТ с СGly 2 при температура 220°С. Необходимите за
експеримента проби са взети 1-та, 60-тата, 90-тата 120-тата и 150-тата минута. Пробите са
охладени чрез отгряване, а след това са обилно измити с гореща вода.

В рентгенограмите /Фиг. 1./ беше установено, че с нарастване на времето на гликолиза,
нараства съотношението на интегралния интензитет на кристалното хало спрямо интегралния
интензитет на аморфното хало.

Фиг.1. Разделяне на кристалното и аморфно хало в полукристален образец
С метода на DSC също е намерено нарастване на кристалността с времето. В DSC
кривите беше регистрирано изместване на пика, съответстващ на топенето на пробите и
същевременно изменение на енталпията.
Нарастването на кристалността в ранните етапи на гликолизата може да е в резултат от
това, че гликолизата на РЕТ започва основно в аморфните области, а получените по-къси
сегменти стават достатъчно мобилни и могат да доведат до нарастване на кристалната фаза.
4.1.2.2. Конверсия на РЕТ и оптимални условия за протичането й
Конверсията е процес на преминаване на твърдия РЕТ в течната фаза. За да се определи
конверсията, твърдият РЕТ се отделя от течната система, измива се, суши се и се претегля.
Конверсия на твърдия РЕТ има още в ранните етапи на гликолиза, но тогава тя протича
основно в аморфните области и е твърде малка. Интервалът от време, през който конверсията
е малка, се нарича индукционен период. С напредване на гликолизата, глицеролът прониква
все повече в полимера. Това води до подуване на полимера и възникване на вътрешни
напрежения, които от своя страна, в определен момент предизвикват механично разпадане на
полимера. От този момент конверсията силно се ускорява и завършва с пълно разтваряне на
деполимеризираните молекули в глицерола.
Оптималната температура, оптималното съотношение СGly/РЕТ и времето за
протичането на конверсията на РЕТ са определени опитно на базата на редица експерименти.
Установено е, че за трите вида глицерол оптималната температура е 220°С, а оптималното
съотношение Gly/РЕТ е 8. Времето за протичането на конверсията е различно за трите вида
глицерол.
От резултатите /Фиг.2/ се вижда, че и при трите вида глицерол изменението на
конверсията следва един и същи ход. След известен индукционен период, който е различен за
различните видове глицерол, конверсията започва бързо да нараства с увеличаване на времето
и се достига до пълно превръщане на твърдата фаза в течна, т.е. до 100% конверсия. Прави
впечатление, че това време е различно за гликолизата с различните видове глицерол - за СGly
3 е 180 min, за СGly 1 - 210 min и за СGly 2 - 270 min.
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Фиг.2. Конверсия на РЕТ с нарастване на времето при гликолизата с СGly 1,
СGly 2 и СGly 3
4.1.2.3. Изменения в течната фаза по време на гликолизата
Гликолизата на РЕТ с отпадъчен глицерол протича в една сложна система, в която има
РЕТ, глицерол, неорганични соли, вода и остатъчни органични вещества от производството на
биодизел. В течната фаза протичат различни процеси на алкохолиза, обмен и кондензация.
Анализът на течната фаза може да даде информация за измененията, които протичат в
реакционната система по време на деполимеризацията. Тези изменения се свеждат до:
● изменение на молекулната маса на деполимеризирания РЕТ;
● намаляване на количеството на глицерол, защото се свързва в молекулите;
● отделяне на етиленгликол.
От тези 3 възможности най-точно и най-лесно се наблюдават относителните измененията
в молекулната маса. Когато молекулната маса на деполимеризирания РЕТ стане дастатъчно
малка (прекурсорни мономери, димери и тримери), молекулите стават разтворими в
тетрахидрофуран. В резултат на това в UV-областта се появява спектър /Фиг.3./.
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Фиг.3. UV спектър на продукт от гликолизата на РЕТ и СGly
Пикът при 292 nm (34250 сm-1) , съответстващ на π- π* прехода на спрегнатите двойни
връзки на терефталовите звена, дава информация за количеството на разтворените в THF
терефталови звена. Това от своя страна позволява да се определи съотношението на
разтворените и неразтворените в THF терефталови звена. Чрез проследяване на измененията
на светлинната абсорбция А292 във времето, се получава информация за кинетиката на
измененията в молекулната маса на олигомерите в течната фаза по време на гликолизата

За изследването са проведени процеси на гликолиза на РЕТ с трите вида глицерол и с
фармакопеен глицерол при температура 220°С и продължителност на процеса 300 min. От
резултатите /Фиг.4./ се вижда, че ходът на изменението на А292 с времето е подобен на хода на
изменението на конверсията на РЕТ/Фиг.2./.
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Фиг.4. Изменение на светлинната абсорбцията при 292 nm с
времето за гликолизата на РЕТ с СGly 1, СGly 2, СGly 3 и FGly
Ако се сравнят кривите на Фиг.4. и Фиг.2. се установява, че те значително се различават.
Във Фиг.4. индукционният период е по-дълъг, а измененията на А292 протичат по-бавно. Това
означава, че в течната фаза протичат процеси на солволиза, водеща до намаляване на
молекулната маса на олигомерите, но те не са толкова спонтанни, както в твърдата фаза. Друга
особеност е, че времето за достигане на максималната светлинната абсорбция при 292 nm е
по-дълго от времето на 100% конверсия, следователно процесите в течната фаза продължават
и след постигане на пълна конверсия на РЕТ.
4.1.2.4. Влияние на онечистванията в отпадъчния глицерол върху скоростта на
гликолизата
Прави впечатление /Фиг.4/, че измененията в течната фаза протичат по различен начин
за трите вида глицерол, което означава, че реактивоспособността им е различна. За да се
изследва влиянието на онечистванията беше необходимо те да се отделят от глицерола и след
това да се подготвят механични смеси на чист глицерол със всяко от онечистващите вещества
и да се сравни реактивоспособността на всяка смес.
Като изходен материал за изследването е използвана глицеролова фаза, предоставена ни
от фирма „Rapid Oil Industry Co., Ltd.“ село Козаревец, общ. Лясковец. Основните съставки на
глицероловата фаза по данни на производителя са: глицерол (50%), вода(10%), сапуни (6%),
метанол (17%), натриева основа (3%), масло, FAMEs, FFAs, (12%), др. съставки (2%). С рНметър е определено, че рН на 20% разтвор на глицерол в дестилирана вода е 12,5.
За да се получат различни видове соли, са проведени 3 неутрализации с 3 различни
концентрирани киселини, съответно със солна (36 wt %), H2SO4 (96 wt %), и H3PO4 (85 wt %)
киселини.
При неутрализацията настъпват следните промени: излишъкът от NaOH се превръща в
соли, сапуните се превръща в мастни киселини и соли. При неутрализация със солна киселина,
получената сол е NaCl, при неутрализация със H2SO4 – солта е натриев сулфат, а при
неутрализация с H3PO4 - се получава натриев фосфат.
Процесите на неутрализацията и отделянето на солите и MONG са представени
схематично /Схема 4.2. /

Схема 1. Неутрализация и отделяне на солите и MONG от глицеролова фаза
За изследване на влиянието на вида на онечистванията върху процеса на гликолизата са
подготвени механични смеси (разтвори) на FGly и всяко от онечистващите вещества /табл.2./.
Таблица 2. Състав на механичните смеси, с които е проведена гликолиза на РЕТ
Състав на механична
Количество на
Типична
Механична
смес
онечистващо
стойност,
смес №
(разтвор)
вещество, wt %
%
1.
Gly + Н2О
13
Мах13
2
FGly + MONG
4
2-5
3.
FGly + Натриев хлорид
4
2-8
4.
FGly + Натриев сулфат
4
2-8
5.
FGly + Натриев фосфат
4
2-8
Гликолизата е проведена в продължение на 300 min при температура 220°С и
съотношение Gly /РЕТ = 8. На всеки 20 min се взема проба и се определя светлинната
абсорбция при 292 nm с метода на UV спектроскопията.
От резултатите /Фиг.5./ се вижда, че при деполимеризацията на РЕТ с Gly абсорбцията
при 292 nm много бавно се променя до 150-тата минута, след което започва да нараства побързо, но за 300 минути, колкото продължи експеримента, нейната стойност достигна едва
0,55.
Разтворът от (Gly+13%Н2О) показа намаляване на скоростта на деполимеризация. Това
може да се обясни по следния начин: гликолизата е обратим процес. Присъствието на
нискомолекулен продукт измества равновесието в обратна посока.
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Фиг.5. Изменение на светлинната абсорбцията при 292 nm при нарастване на
времето на гликолиза на РЕТ с: Gly и разтвори на: (Gly+13 wt Н2О)-крива 1; (FGly+
4 wt % MONG) – крива 2; (FGly + 4 wt % натриев хлорид) – крива 3; (FGly+ 4 wt %
натриев сулфат).- крива 4, (FGly+4 wt % натриев фосфат) – крива 5.
При провеждане на гликолизата на РЕТ със смес (FGly + 3% MONG) се забелязва
значително ускоряване на процеса. Най-вероятната причина за това е подобрената
разтворимост на олигомерните полиестери в сместа (Gly + MONG) в сравнение с тази в Gly.
Влиянието на солите върху реактивоспособността на Gly е още по-силно. Под
действието на (Gly + 4% натриев хлорид) индукционният период е само 80 min. Следва бързо
нарастване на интензитета на ивицата при 292 nm и в 220 -тата минута се достига
максималната абсорбция.
Важно е да се отбележи, че скоростта на гликолизата на РЕТ нараства в присъствие на
соли. Поради това гликолизата със суров глицерол протича със задоволителна скорост и не е
необходимо да се използва друг катализатор. Това е от особено значение, защото единият от
двата недостатъка на процеса на гликолиза е използването на катализатор, който най-често
съдържа тежък метал и не е възможно да бъде отделен
4.2. Отделяне на фракции от продукта на гликолиза и анализирането им
Продуктът на гликолиза на отпадъчен РЕТ и суров глицерол е сложна смес от глицерол,
етиленгликол, неорганични соли, остатъчни органични вещества от производството на
биодизел, РЕТ и деполимеризиран РЕТ. Последният представлява сложна смес от молекули с
обща формула HOZ(TZ)nOH, n≥1, които се получават по Схема.2.

(1)

Схема 2. Гликолиза на РЕТ с Gly

Вижда се, че молекулите се различават по степента на полимеризация, т.е. по броя на
терефталовите звена (ООС-С6Н4-СОО), които за удобство ще означаваме с Т и свързаните с
тях гликолови остатъци Z. При гликолизата на РЕТ с глицерол, Z могат да бъдат:
● (СН2-СН(ОН)-СН2) - производни на глицерола, които ще означаваме с Gl;
● (СН2-СН2) - производни на етиленгликола, които ще означаваме с Е.
Това е опростена схема на всички реакции които протичат (гликолиза, обмен,
поликондензация) до постигане на равновесно състояние.
4.2.1. Отделяне на фракции от продукта на гликолиза
За изясняване на структурата и състава на молекулите, получените по схема 3. е
необходимо да бъдат отделени от общата смес и да бъдат разделени на фракции според
големината на молекулната маса. Това се оказа възможно в резултат на различната им
разтворимост във вода. Дейностите, които се извършват за отделянето на фракциите са
показани схематично /Схема 3/.

Схема 3. Получаване и извличане на фракции А, В и С.

4.2.2. Анализиране на фракциите А, В и С
Определени са някои основни характеристики на фракциите А, В и С /Табл. 3./.

Фракция

Таблица 3. Някои основни характеристики на фракциите А, В и С.
Цвят

А Бял
В Бял
С Бледо кафяв

Плът- Киселинно Хидроксилно Средна мол. маса ПолиФункционост,
число,
число,
по данни на
дисперналност
g/cm3 mg KOH/g mg KOH/g
GPC,Mn, g mol−1 сност
1,27
1,27
1,28

4
4
3

593
440
304

357
577
937

1,01
1,02
1,14

3,80
4,57
5,13

Важно е да се отбележи, че независимо от това, че отпадъчният глицерол е с кафяв цвят,
отделените фракции А и В са бeли и само фракция С е с бледо кафяв цвят.
За да се определи до колко добре са разделени фракциите е използван методът на HPLC.
В хроматограмата за фракция А/Фиг.6.а/ се появява един преобладаващ пик с време на
задържане 2,27 минути и втори пик с време на задържане при 3,70 min. За фракция В /Фиг.6.b/
се вижда един преобладаващ пик с време на задържане при 3,70 и два малки пика, съответно
за молекули с по-малка и по-голяма молекулна маса. Това означава, че и други олигомери имат
малка разтворимост във вряща вода и не могат да бъдат напълно отстранени при
пречистването.

Фиг. 6. HPLC хроматограми на фракции А(а) и В(b)
За да се получи информация за молекулно-масовото разпределение на отделените
фракции е проведено изследване с метода на GPC/Фиг.7/.
На Фиг.7. (а) е показана хроматограмата на Фракция А. Вижда се, че тя има бимодално
разпределение. Появява се един основен пик при максимално време на задържане 26,72 min,
който съответства на 322Da (теоретично определената молекулна маса на мономерите със
структура TGl2, е 314 g mol−1). Това означава, че фракция А се състои основно от полиестерни
прекурсорни мономери, които се получават по Схема 4 и съдържат едно терефталово и 2
глицеролови звена.

Фиг.7. GPC хроматограми на фракциите А(а), В(b) и С(с)

(2)

Схема 4. Получаване на прекурсорен мономер във фракция А
Не може обаче да се пренебрегне фактът, че пикът е твърде широк. Интервалът от
времена на задържане, предполага присъствието и на други видове прекурсорни мономери,
които могат да възникнат в процесите на гликолиза, обмен, поликондензация и етерификация
[23] . Това позволява да се предположат и структурите 4.5., 4.6. и 4.7. в Схема.5.
(3)
(4)
(5)
Схема 5. Полиестерни прекурсорни мономери, които могат да възникнат във фракция А
От GPC хроматограма на Фракция В на Фиг.7. (б) се вижда, че тя има полимодално
разпределение с лимитиращ връх при максимално време на задържане 25,28 min, което
съответства на молекулна маса около 590 Da. На тази молекулна маса съответстват димери със
структура T2Gl3 (Теоретично определена молекулна маса 566).
В GPC хроматограмата на фракция С на Фиг.7.(с) се вижда лимитиращ пик с време на
задържане при 24,32 min, съответстващо на молекулна маса около 794 Da. Това е молекулната

маса на полиестери, със състав T3Gl4.(Теоретично определената молекулна маса е 758g mol−1).
Пикът с време на задържане при 23,52 съответства на по-висши олигомери, които са
разтворими във вода.
За да се потвърдят посочените структури са използвани спектрални методи за анализ –
FT IR и NMR. IR-спектрите на фракции А, В и С са регистрирани във вид на таблетка. Всички
таблетки са получени при количество на изследваното вещество 2 mg и 300 mg KBr /Фиг.8./
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Фиг.8. FT IR спектри на фракции А(▬), В(▬) и С(▬)
При сравнение на спектрите на трите фракции се виждат следните особености: Във
всички спектри се наблюдава плато в интервал 3600-3000 cm-1, съответстващо на асоциирани
ОН групи. Най-нисък е интензитетът на платото за фракция С, за фракция В е значително повисок и най-голям е интензитетът на платото в спектъра на фракция А. Тези изменения са в
съответствие с нарастване на степента на гликолизата, при което молекулната маса намалява,
а количеството на първичните и вторичните ОН групи нараства, поради което нарастват и
техните асоциати (схема 4).
Във всички спектри ивиците при 1717 cm-1 - υ (С=О) и 1276 cm-1 - υ (С-О-С) за естерната
група в терефталовите звена се наблюдават с характерния си висок интензитет за естерни
групи, спрегнати с бензенови ядра. При сравнението на спектрите се вижда, че при фракция А
интензитетът на ивиците при 2956 (υаs СН2) и 2885 cm-1 (υs СН2), както и интензитетът на
ивиците в интервал 1456-1410 cm-1 (δ СН2 в групите СН2-ОН) нараства спрямо интензитета на
ивиците за естерни групи. Това може да се обясни с изменението на съотношението между
естерните групи и гликоловите звена (Gl или Е).
В различните фракции се наблюдават значителни изменения на поглъщането в интервал
1120 -1000 cm-1, характеристичен за валентните трептения на връзката С-О в СНх-О-СНх и
СНх-ОН групите (х=1 или 2). В спектъра на фракция С ивицата при 1043 cm-1, която
съответства за връзката С-О на групата СН2-ОН за глицерола едва се забелязва. Във фракция

В интензитетът на тази ивица нараства и във фракция А тя е една от най-интензивните ивици
в спектъра. От друга страна ивицата при 730 cm-1 (извънравнинно трептене на връзката =С-Н
при р-заместените бензенови ядра) във фракция С е една от най-интензивните ивици, а във
фракция А интензитетът й е равен с този на ивицата при 1043 cm-1.
Резултатите от ИЧ-спектрите потвърждават нарастването на количеството на
гликоловите звена (Gl или Е) спрямо бензеновите ядра. В РЕТ това съотношение е 1:1, а при
прекурсорните мономери достига до 2:1 (Схема 4.).
Резултатите от ИЧ спектроскопия са потвърдени и от метода на NMR. (Фиг.9.). Може да
се види, че сигналите в 1Н NMR спектрите /Фиг.9.а/ потвърждават химичните връзки, показани
в Схеми 4. и 5. На базата на интегралния интензитет на мултиплета при δ 4,145 е изчислено,
че във фракция А на всяко 9 глицеролово звено, а за фракция В на всяко 7-мо глицеролово
звено има 1 незаместено етиленово звено или протичане на странична реакция като
етерификация, циклизация или разклонена структура.
а)

б)

Фиг.9. 1Н NMR спектри на фракция А (а) и на фракция В (б)

4.3. Гликолиза на РЕТ със суров глицерол при микровълново загряване
Използвахме тази техника за сравнение на реактивоспособността на отпадъчен глицерол
с фармакопеен. Гликолизата се провежда в микровълнов реактор DAEWOO KOR 6485. Чрез
задаване се съответната микровълнова мощност се достига необходимата температура.
Изследванията са проведени по 2 метода: на материалния баланс и на UVспектроскопията. За целите на метода на материалния баланс след изтичане на необходимото
време се определя масата на водоразтворимата и водонеразтворимата фракции. От получените
резултати /Фиг. 10./ се вижда, че при микровълнова мощност 252 W, интензивен процес на
изменение на масите на водоразтворимата (криви 1) и водонеразтворимата фракции (криви 2)
при гликолизата със CGly започва към 20-тата минута, докато с фармакопеен глицерол (криви
3 и 4) този процес започва към 60-тата минута. Освен това солволизните процеси със CGly са
по-бързи, отколкото с фармакопейния глицерол.
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Фиг.10. Изменение на масата на водоразтворимите (криви 1 и 3) и
водонеразтворимите фракции (криви 2 и 4) при деполимеризация
на PЕТ с отпадъчен глицерол (криви 1 и 2) и с фармакопеен
глицерол (криви 3 и 4) при микровълнова мощност 252 W.

Светлинна абсорбция при 292 nm

Аналогични резултати са получени с метода на UV-спектроскопията/Фиг.11./.
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Фиг.11. Светлинна абсорбция на поглъщането при 292 nm за РЕТ, деполимеризиран
под въздействието на отпадъчен глицерол /1/ и фармакопеен глицерол/2/ при 252 W

Чрез сравнение на измененията на светлинна абсорбция при 292 nm от Фиг.11. с тези при
конвенционалното загряване /Фиг.4./, може да се определи, че времето на гликолизата при
микровълново загряване намалява над 5 пъти – от 210 на 40 минути.
Проведени са и експерименти и при по-висока микровълнова мощност -300 W.. От
резултатите /Фиг.12. и Фиг.13./ се вижда, че гликолизата с CGly протича за 10 минути, а със
фармакопейния процесът е значително по-бавен.
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Фиг.12. Изменение на масата на водоразтворимата (криви 1 и 3) и водонеразтворимата
фракции (криви 2 и 4) при деполимеризация на РЕТ с CGly (криви 1 и 2) и с
фармакопеен глицерол (криви 3 и 4) при микровълнова мощност 300 W.
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Фиг.13. Светлинна абсорбция на поглъщането при 292 nm за РЕТ, деполимеризирал
под въздействието на отпадъчен глицерол /1/ и фармакопеен глицерол/2/ при
микровълнова мощност 300 W
Изследвани са състава и структурата на получените продукти. За тази цел от продуктите
на гликолизата са отделени фракции А, В и С. С методите на DSС, HPLC, GPH, FT IR и 1H
NMR и 13С NMR спектроскопиите, са проведени изследвания на молекулно-масовото
разпределение, термичните характеристики и структурата на отделените фракции. Беше
установено, че количествата и строежа на фракциите А, В и С, получени при микровълнова
мощност 252 W и съотношение СGly/РЕТ=8 и време 40 минути, са аналогични на тези,
получени при конвенционално загряване при температура 220°С, съотношение СGly/РЕТ = 8
и продължителност 210 min. Проведените експерименти показаха, че гликолизата на РЕТ може
успешно да бъде проведена при загряване с микровълни;

4.4. Получаване и втвърдяване на ненаситени полиестерни смоли
Получените в настоящия раздел ненаситени полиестерни смоли се различават от
познатите в литературата по това, че в тях като изходен материал е използван продукт от
гликолизата на РЕТ със суров глицерол. За получаването им са извършени 4 стъпки: гликолиза
на отпадъчен РЕТ със суров глицерол, синтез на ненаситени полиестери, получаване на
ненаситени полиестерни смоли и втвърдяване. Процесът може да се представи със Схема 6.:

Схема 6. Получаване и втвърдяване на ненаситени полиестерни смоли
В съответствие с първата стъпка е проведена деполимеризация на РЕТ с СGly при
молното съотношението Gly/РЕТ=8 и температурата 220°С. Получен е продукт на
деполимеризация (D100). Той е вискозно-течен с прозрачен светло кафяв цвят. D100 е сложна
смес от деполимеризиран PET, гликоли (глицерол и етиленгликол) и онечистванията от
отпадъчния глицерол. Определено е, че той има следния състав (mass %): количеството на
свободните гликоли и онечистванията - 77,2; количеството на свързания глицерол - 4,2;
деполимеризиран PET – 18,6.
Втората стъпка е получаване на ненаситени полиестери UPE Р чрез взаимодействие на
продукта на деполимеризация D100 и малеинов анхидрид при молно съотношение на
хидроксилните към карбоксилните групи 1,1. За хода на полиестерификацията се следи по
изменението на киселинното число/Фиг.14./.
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Фиг.14. Изменение на киселинното число с времето при получаване на UPE Р
В резултат на полиестерификацията се получават ненаситени полиестери UPE-Р със
следните характеристики: външен вид - прозрачна еднородна вискозна течност; цвят – светло
кафяв; вискозитет по Брукфилд – 1800 mPa.s; разтворители – тетрахидрофуран, ксилен;
термостабилност – 198ᵒС.
Структурата на UPE-Р е доказана с методите на FT IR и 1H NMR спектроскопията.
В FT IR спектъра на UPE-Р /Фиг.15./ се наблюдават ивици, които са характерни за
ненаситени полиестери:
● поглъщане при 3069 cm-1 - ν(=СН) и ивица при 1641 cm-1- ν(С=С);
● ивици в интервал 3000-2840 cm-1 за ν(СН2) групите;
● ивица при 1725 cm-1 - ν (С=О) в естери;
● ивици в интервал 1300-1200cm-1 ν (С-О-С) в естери;
● ивици в интервал 1175-1047 cm-1 ν (С-О) в С-ОН групите;
● ивиците при 981 и 772 cm-1 γ (=СН) в структурата CHR=CHR за транс- и цисконфигурациите съответно. Интензитетът на ивица при 981 cm-1 показва, че количеството на
изомерите в по-стабилната транс-конфигурация е по-голямо от това на изомерите в цис
конфигурация.
● ивица при 730 cm-1 γ(=С-Н) при р-заместените бензенови ядра, получени от
деполимеризацията на РЕТ.
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Фиг.15. FT IR на ненаситени полиестери UPE Р
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Резултатите от FT IR спектроскопията са в добра корелация с тези на ядрено магнитния
резонанс. В 1H NMR спектъра на ненаситените полиестери UPE Р /Фиг.16./ се наблюдават
сигнали при δ 8,1 ppm за р-заместено бензеновото ядро и характерните за полиестерните смоли
сигнали в интервалите δ 4,7-4,3 и δ 3,9 -3,6 ppm съответно за СН2СОО и СН2ОН групите.
Впечатление правят сигналите при δ 6,25 и δ 6,85 ppm за протоните в СН=СН групата
съответно в цис- и транс-конфигурация. От интегралните криви се отчита, че 83% от
заместителите са в по-стабилната транс-конфигурация. Появяват се сигнали, макар и с твърде
нисък интензитет при δ 2,3, 1,8 1,4 и 1,2 ppm, които се дължат на онечистванията от CGly,
съответно FAMEs, FFAs и глицериди.

Фиг.16.1H NMR на ненаситени полиестери UPE Р
Следващата стъпка е получаването на ненаситена полиестерна смола UPER Р. Това се
постига чрез добавяне на стирен, който е едновременно разтворител и омрежващ агент. Някои
основни характеристики на UPE-Р са сравнени с тези на ненаситената полиестерна смола
Виналкид 450 на „Оргахим“ Русе /Таблица 4./.
Таблица 4. Основни характеристики на ненаситена полиестерна смола UPER Р и на
ненаситената полиестерна смола Виналкид 450
UPER Р
Характеристика
Виналкид 450
Външен вид
Прозрачна
Прозрачна
сироповидна течност сироповидна течност
3
Плътност при 20°С, g/cm
1,19
1,13
Разтворители
ТХФ
ацетон, ТХФ
Условен вискозитет, Ø4 mm/ (20±0,5)°С, s
295
220-260
Съвместимост с моностирен, wt %
25
min 20
Вижда се /Таблица 4./, че основните характеристики на получената ненаситена
полиестерна смола на база МА и продукт, получен при гликолизата на РЕТ със суров глицерол,
не се различават съществено от тези на комерсиалната смола. Трябва да се отбележи обаче
ограничената съвместимост със стирен. Определено е, че тя е 25 wt %.
За да започне взаимодействие между ненаситените полиестери и стирена се прибавят
ускорител и инициатор. За определяне на оптималната система ускорител – инициатор са

изготвени 27 втвърдяващи състава при вариране на количеството на ускорителя CoNp (от 1 до
3 wt %), на вида (МЕКРО, BPО CHPO) и количеството (от 1 до 3 wt %) на инициатора. С найдобрите образци са направени допълнителни изследвания /Таблица 5./. Определено е времето
tmax за достигане до максимална температура Тmax. От представените резултатите (Табл.5) се
вижда, че времето за постигане на максималната температура е най-ниско за състави с 2 wt %
Co Np и 2 или 3 wt % МЕКРО или CHPO. Едновременно с това при тези състави се получава
и сравнително най-висока максимална температура Тmax (над 60ᵒC) за състави (№ 6, 8, 23 и 24).
За комерсиалната смола със същото съдържание на стирен най-високата температура е 72ᵒC.
Таблица 5. Максимална температура и време за достигането й за втвърдяващи състави при
вариране на природата и количеството на инициатора и количеството на ускорителя.
№ на
UPE
St, wt %
Co Np, МЕКРО, CHPO, tmax,
Тmax,
ᵒ
втвърдява
wt
%
wt
%
wt
%
min
C
UPE G, UPE С,
щия състав
g
g
2
100
25
1,0
2,0
81
49
5
100
25
2,0
2,0
76
54
6
100
25
2,0
3,0
68
64
7
100
25
3,0
1,0
73
54
8
100
25
3,0
2,0
70
67
20
100
25
1,0
2,0
78
52
23
100
25
2,0
2,0
74
63
24
100
25
2,0
3,0
69
64
28
100
25
2,0
2,0
56
72
29
100
40
2,0
2,0
28
125
Проследен е хода на екзотермичните криви на втвърдяващите състави № 24 и 28
(Фиг.17.).
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Фиг.17. Екзотермични криви на втвърдяващите състави № 28(1) и № 24(2).
Вижда се, че ходът на екзотермичните криви е аналогичен, но се различават по Тmax и tmax
- колкото Тmax е по-висока, толкова tmax е по-малко.
Основният процес, който протича при омрежването е радикаловата съполимеризация на
фумаровите звена със стирена. В резултат на това двойните връзки се превръщат в прости.
Този процес успешно може да бъде изследван с метода на IR-спектроскопията защото на
виниловата двойна връзка на мономера стирен, съответстват интензивни ивици при 780, 912 и

992 сm-1 (Фиг.18.). Полимеризацията на стирена води до постепенно намаляване на
интензитета на тези ивици и повишаване на интензитета на ивицата при 760 см -1,
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Фиг.18. FT IR на втвърдяващ състав №5 в интервал 600-1051
60 мин. (▬), 75 мин. (▬) и 24 часа(▬)

см-1
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след: 2 мин. (▬),

съответстваща на γС(Аr)-Н връзката.
Едновременно с това намалява интензитетът на ивиците при 982 и 772 cm-1 на
извънравнинното трептене на връзката СН в структурата CHR=CHR за транс (фумарови) и цис
(малеинови) конфигурациите съответно, но поради препокриване не се наблюдава достатъчно
добре.
По-точна информация за свързването на фумаровите звена дава методът на
твърдофазната 13С NMR. Сравнен е спектърът на втвърден образец, получен на база UPER-P с
този на комерсиалната смола с еднакво количество стирен и еднаква втвърдяваща система
ускорител-инициатор/Фиг.19./

Фиг.19. Твърдофазна 13С NMR на твърдяващите състави № 28(1) и № 24(2)
От Фиг.19. могат да се видят импулси при 173 ppm за реагиралите фумарови звена и при
165 ppm – за нереагиралите фумарови звена. При 168 ppm се появяват импулси за С атомите
във фталатните структури. В интервала 140 - 150 може да се получи информация за порядъка
на свързването на фумаровите (F) и стиреновите (S) звена. Появяват се и сигнали при 140,4
ppm за подреждане във структурата (FSF), при 143.0 ppm за (FSS) и при 146,3 за структурата
(SSS). Важно е да се отбележи, че независимо от това, че двете проби са подготвени от
различни ненаситени полиестерни смоли, не се наблюдават значителни отклонения както по
отношение на количествата на реагиралите и нереагирали фумарови звена, така и по
отношение на подреждането на фумаровите и стиреновите звена.

В заключение може да се каже, че изследването на екзотермичните криви и данните,
получени с методите на FT IR и твърдофазна 13С NMR спектроскопии доказват, че при
втвърдяването протича процес на взаимодействие със стирена, водещо до омрежване /Схема
7./.

(6)

Схема 7. Втвърдяване на UPER Р
Определянето на твърдостта на втвърдените образци е общ емпиричен метод за
регистриране на края на втвърдяването. На най-добрите образци са определени якостта на
натиск и твърдост по Шор /Табл.6./
Таблица 6. Якост на натиск и на твърдост на най-добрите втвърдени състави
№ на втвърдяващия
Якост на натиск,
Твърдост по
състав от Табл. 4.9.
σ, МРа
Шор, оШ
2
26
80
5
27
82
6
31
90
7
28
87
8
32
92
20
25
80
23
27
90
24
31
90
28
34
92
29
41
96
От табл.6. се вижда, че якостта на натиск на образците, получени от UPER Р е между 26
и 32 МРа. Стойността е близка до тази на комерсиалната смола със същото съдържание на
стирен. Все пак якостта на натиск на комерсиалната смола със съдържание 40 wt % стирен е
твърде по-висока. Почти същите са резултатите за твърдостта по Шор.
Причина за по-ниските показатели могат да бъдат обяснени с ограничената
съвместимост със стирен от една страна и от друга –присъствието на онечистващи вещества,
основно солите, които остават в смолата от онечистения глицерол.
С цел подобряване на якостните показатели е синтезирана ненаситената полиестерна
смола UPER G. Тя значително се различава от UPER Р. Първата разлика е в съотношението
СGly/РЕТ при провеждането на гликолизата. При моларно съотношение СGly/РЕТ=3,
гликолизата протича по-бавно и количеството на прекурсорните мономери е по-малко, но се
оползотворява по-голямо количество РЕТ, което замести голяма част от о-фталовите и
етиленовите звена. По време на втората стъпка, продуктът на гликолизата, без допълнително
пречистване, е въведен в процес на полиестерификация със смес от фталов и малеинов
анхидрид. Внасянето на фталов анхидрид позволява да се постигне оптималното съотношение
фталати/малеинов анхидрид (55/45, мол %). Синтезираната ненаситената полиестерна смола

UPER G има подобрена съвместимост със стирен, а якостните им показатели се доближават
до тези на втвърдени продукти, получени от комерсиалната смола.
4.5. Получаване и изследване на полимербетон /pb/
Полученият в настоящия раздел полимербетон се различава от познатите в литературата
по това, че матрицата, която се използва при получаването му е ненаситена полиестерна смола
UPER Р. Три основни дейности са извършени в настоящия раздел: Получаване и изследване
на основните характеристики на матрицата; определяне на вида и основни характеристики на
минералните пълнители; изготвяне и изследване на полимербетона.
4.5.1. Получаване и основни характеристики на матрицата
В качеството на матрица са използвани 2 вида ненаситени полиестерни смоли.
Първият вид е получен от нас по методика 3.6.1. Получени са ненаситени полиестери
UPE Р, които са смесени с 25 wt % стирен, при което се получава ненаситената полиестерна
смола UPER Р.
Вторият вид ненаситена полиестерна смола е комерсиалната смола Виналкид 450 на
„Оргахим“ – Русе. За целите на експеримента е използван търговският продукт под формата
на разтвор на полиестера в стирен.
Някои основни характеристики на получената ненаситена полиестерна смола (UPER Р)
са сравнени с тези на комерсиалната смола на Таблица 4.7. в т.4.5.1., от където се вижда, че
основните характеристики на UPER Р и комерсиалната смола Виналкид 450, на „Оргахим“ –
Русе не се различават съществено.
4.5.2. Вид и основни характеристики на минералните пълнители
Минералните пълнители, използвани за получаване на полимербетоните в настоящата
работа са: СаСО3, кварцов пясък и речен чакъл. Определени са обемната и специфична
плътност на пълнителите /Табл.8./.
Таблица 8. Обемната и специфична плътност на пълнителите
Минерален
Обемна плътност Специфична плътност
пълнител
(ρv), g/сm3
(ρs), g/сm3
СаСО3
2,10
2,70
Кварцов пясък
1,46
2,63
Речен чакъл
1,10
2,51

Преминало количество, %

СаСО3 е използван в качеството на фин минерален пълнител.
За охарактеризиране на кварцовия пясък и речния чакъл е проведен ситов анализ.
Построена е зърнометричната крива на кварцовия пясък./Фиг.4.41/
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Фиг.20. Зърнометрична крива на кварцов пясък
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Определен е модула на едрина на пясъка Ме=2,09, който го определя като ситнозърнест.
Чрез ситов анализ беше намерено, че едрият добавъчен материал е фракция 4/8 и също е
определен като ситнозърнест. Установено е, че зърнометричният състав на кварцовия пясък и
речния чакъл отговарят на изискванията на БДС EN 12620/НА:2008.
4.5.3. Изготвяне и изследване на полимербетони
За да се определи оптималното количество на смолата и влиянието на пълнителите в
полимербетоните, са подготвени и изследвани много състави. На Таблица 9 са представени 6
от тях. За сравнение е направен и полимербетон с комерсиална смола - състав 7.
Таблица 9. Примерни състави на полимербетони
Компоненти
1
2
CaCO3, wt %.
25
25
Кварцов пясък с Ме 2,09, wt %
25
25
Речен чакъл, фракция 4/8, wt %
50
50
UPER Р, wt %
9
12
Комерсиална смола, wt %

3
25
25
50
15

Състав
4
25
25
50
18

5
25
35
40
15

6
25
15
60
15

7
25
25
50
15

В представените на Табл. 9. състави, количеството на ненаситената полиестерна смола
UPER Р варира от 9 до 18 wt % спрямо общото количество на минералните пълнители –
състави 1-4. Разгледано е и влиянието на съотношението между дребния и едър добавъчен
материал – състави 3, 5 и 6.
За да започне взаимодействие между ненаситените полиестери и стирена се прибавя
ускорител (CoNp) и инициатор (МЕКРО). Оптималните им количества се определят по опитен
път и са съответно 2 и 3% спрямо количеството на смолата. След хомогенизиране, съставите
се стръскват, за да се уплътнят и се оставят при подходящи условия да се втвърдят. След 24
часа се декофрират. Втвърдяването продължава 15 дена при температура 20-24 °С и влажност
60 – 70 %.
За охарактеризиране на полимербетоните са проведени изследвания с методите на
диференциалния термичен анализ, FT IR спектрален анализ и рентгеноструктурния анализ.
Определена е и якостта на натиск.
С метода на диференциалния термичен анализ са изследвани термичните характеристики
на полимербетоновите състави преди /Фиг.21./ и след /Фиг.22./ втвърдяването.

Фиг. 21. TG, DTG и DTA криви на полимербетонов състав
4 от Табл.9. преди втвърдяване

От Фиг. 21. се вижда, че в полимербетоновия състав преди втвърдяване се наблюдават 4
стъпала в TG кривата. Първото стъпало е до 160°С. Загубата на маса е ~5 %, и се дължи
основно на стирена (мономер) в композицията. Процесът, който протича е изпарение, защото
е свързан с ендотермичен ефект. Второто и третото стъпало в TG кривата съответстват на
разлагането на ненаситените полиестери. Максималните скорости са при 334,5 и 475,6 °С.
Процесите са съпроводени с екзотермични ефекти. Загубата на маса е ~10%.
От фигурата се вижда, че до 600°С, загубата на маса е около 15%, което съответства на
вложената в полимербетоновите смеси ненаситена полиестерна смола /състав 4 в Табл.9./.
Четвъртото стъпало се дължи на превръщането на микропълнителя по схемата:
СаСО3 = СаО + СО2
Схема 8. Превръщане на микропълнителя при 744,3 °С

(7)

От Фиг.22. са показани изследванията след 15 дневното втвърдяване на полимербетона.

Фиг.22. TG, DTG и DTA криви на полимербетон със състав 4 от
Табл.9. след 15 дневно втвърдяване

Якост на натиск, MPa

Първото и второто стъпало в TG кривата се дължат на полимерната матрица. Разлагането
започва при ~220°С. Изменението на масата от 220 до 540°С е ~ 15%. Отсъствието на стъпало,
съответстващо на изпарението на стирена доказва, че втвърдяването на полимербетона и
съпроводено с омрежване на ненаситените полиестери със стирена.
От всички якостни изследвания за полимербетоните, от най-голямо значение е якостта
на натиск. За всеки състав за подготвени по 3 образеца. Резултатът от изпитването се пресмята
като средноаритметична стойност на трите резултата/Фиг.23/.
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Фиг.23. Якост на натиск на полимербетони със състав, посочен в Табл.4.15.

От получените резултати се вижда, че:
● оптималното съдържание на смолата в полимербетона е 15 wt %.
● якостта на натиск на най-добрия полимербетон е с 20% по-ниска от тази полимербетон,
изготвен с комерсиална смола.
Независимо от това, получените полимербетони могат да намерят приложение за
тротоари, канализационни тръби, подови настилки на промишлени халета и др., спрямо чиито
якостно-деформационни характеристики не се предявяват особено високи изисквания.
Работата има икономическо и екологично значение. Полученият полимербетон е със
значително по-ниска цена от другите полимербетони, а дава възможност за дълготрайно
депониране на отпадъчните материали.
4.6. Получаване и изследване на алкидни смоли
В настоящия раздел алкидните смоли са получени по метода на алкохолизата. За целта
са извършени 3 стъпки. Първата е гликолиза на отпадъчен PЕТ със суров глицерол. При
втората са получени моноглицериди. При третата се провежда полиестерификация на
моноглицеридите (получени при втората стъпка), гликолизните продукти (получени при
първата стъпка) и фталов анхидрид. Получени са два вида алкидни смоли, съответно А и В
/Табл.10./, които се различават по изходните продукти за получаването на алкидите.
Таблица 10. Вид и изходни продукти за получаването на алкидите
Вид
на Изходни продукти Изходни продукти за втората стъпка
алкидната за първата стъпка
смола
A
PЕТ
СGly 1
Сл.олио
Gly
В
PЕТ
СGly 3
Сл.олио + ленено масло
Gly
4.6.1. Алкидни смоли от вида А
4.6.1.1. Синтезиране и изследване на алкидите AR -1, AR -2 и AR-R от вида А
За първата стъпка е проведена гликолиза при температура 220 °С, време на гликолизата
180 min и молно съотношение CGly/РЕТ =2. От продукта на гликолиза са отделени 2 фракции
– водоразтворима фракция и водонеразтворима.
За втората стъпка са получени моноглицериди от глицерол и слънчогледово олио, а при
третата са получени 3 вида алкиди от вида А. При двата вида (AR -1 и AR -2) изходните
продукти са моноглицеридите, фталов анхидрид и водоразтворимата (или
водонеразтворимата) фракции. За сравнение са получени референтни алкиди AR-R на база
моноглицериди, фталов анхидрид и етилен гликол. За да протече взаимодействието и за да се
получат качествени алкиди, е необходимо да се спазват строги стехиометрични съотношения.
За тази цел предварително се определя количествения състав /Табл.11./.
И за трите вида алкиди съдържанието на слънчогледово олио е 46,8 wt %, което ги
определя като средно маслени. Осигурен е излишък на хидроксилни групи - съотношението
на алкалния еквивалент към киселинния еквивалент R e от 1,2 до 1,4. а алкидната константа К
= Σmo /Σ eA има стойност 1,07 което означава, че няма да настъпи желиране при 100%
протичане на реакциите.
И трите вида алкиди са получени по метода на алкохолизата. За кинетиката на процеса
се съди по изменението на киселинното число. Кондензационната реакция се оставя да
продължи, докато киселинното число достигне стойност < 10 mgKOH /g.

Таблица 11. Символи и състав на алкидите от вида А
Символ Състав
W,g W,% M
E
AR -1
Глицерол 20
10,5 92
30,67
Сл.олио
89
46,8 890
PА
50
26,3 148 74
WSF
31
16,4 423 105,8

AR-2

AR-R

Σ
К= 1,07
Глицерол
Сл.олио
PA
WIF
Σ
К=1,07

190

100

20
89
46
35
190

10,5
46,8
24,2
18,5
100

Глицерол
Сл.олио
EG
PА
Σ
К=1,07

20
89
13
68
190

34,0
100

F
3

eA

2
4

0,6757
0,2930
0,6757

92
890
148
937

30,67

3

74
182,65

2
5,13

0,9451
Алк.1,4
0,6521

0,6216
0,6216

92
890
62
148

eB
0,6521

0,8438
0,1917
Алк.1,4

30,67

3

0,6521

31
74

2
2

0,4194
0,9189
0,9189

1,0715
Алк.1,2

mo
0,2174
0,1000
0,3378
0,0732
0,7284
0,2174
0,1000
0,3108
0,0374
0,6656
0,2174
0,1000
0,2098
0,4527
0,9799

Може да се предполага, че синтезът на алкидите AR-1 AR-2 протича по схема 9.

(8)

Схема 9. Получаване на алкидите AR-1 и AR-2
За доказване на тази структура получените алкиди са охарактеризирани с методите на
GPC, DSC и FT IR спектроскопията.
Средно-бройната молекулна маса /Mn/, средно-тегловната молекулна маса /Mw/ и индекса
на полидисперсност Mw/Mn са определени с метода на GPC/Табл.12/.
Табл.12. Резултати за молекулно-масовото разпределение на алкидите
Символ
Mn
Mw
Mw/ Mn
AR-1
2 031
4 698
2,313
AR-2
3 100
10 690
3,448
AR-R
1 216
2 141
1,762

Вижда се, че AC-1 AR-2 имат по-висока молекулна маса и по-голяма полидисперсност.
Това може да се обясни със свързването на сравнително по-големите молекули на WSF и WIF
в структурата на алкидите и с възникването на разклонения.
Структурата на алкидите е изследвана с метода на инфрачервената спектроскопия. Може
да се види/Фиг. 24/, че спектрите съдържат типичните за алкидните смоли ивици на
поглъщане.
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Фиг.24. FT IR на алкидните смоли AR-1/ ▬ /, AR-2/▬/ и AR-R/▬/ за AR-R.
Основната разлика между AR-1, AR-2 и AR-R е съотношението между о- и р-заместените
бензенови ядра. В алкидите AR-R има само о-заместени бензенови ядра, които се получават
от фталовия анхидрид. В алкидите AR-1 и AR-2 голяма част от фталовия анхидрид е заместен
с продуктите от гликолизата на РЕТ, при което се получават р-заместени бензенови ядра. От
Табл.11. може да се види, че в алкидите AR-2 количеството на деполимеризирания продукт е
по-голямо (35 g) от това в AR-1 (31 g). Тези разлики между алкидите особено се открояват в
интервал 800-650 сm-1 на Фиг. 24. В спектъра на AR-R се виждат 2 ивици при 746 и 707 сm-1
за о-заместени бензенови ядра. В спектъра на AR-1 се появява ивица при 730 сm-1 за рзаместените бензенови ядра. В спектъра на AR-2, интензитетът на ивицата при 730 сm-1
нараства и тя става най-интензивна в интервала 800-650 сm-1.
Резултатите, получени с метода на IR спектроскопията потвърждават структурата на
Схема 9.Тази структура се потвърждава и от метода на ЯМР.
В 1Н ЯМР спектрите на референтните алкиди AR-R /Фиг.25.а/ и на алкидите AR-1
(Фиг.25.б) се наблюдават сигнали за химични отмествания на протони в:
● алифатните вериги, получени от слънчогледовото олио: δ 0.89 ppm за протоните в
метиловите групи; δ 1,2-2,8 ppm - за протоните в метиленовите групи и δ 5,35 -5,37 ppm за
виниленовите протони СН=СН;
● о-фталовите естери при δ 7,6 и 7,9 ppm;
● глицероловите звена: широк пик при 3,6-4,0 ppm, съответстващ на метиленовите и
метинови протони в групите СН2ОН и СНОН; мултиплети при δ 4,3-4,4 и δ 4,1-4,2 ppm за
метиленовите протони в СН2ОСО –Аr и СН2ОСО –R групите съответно и сигнал при δ 5,27
ppm за метиновите протони в СН-О-СО групите.

а)

б)

Фиг.25. 1Н ЯМР спектри на алкидните смоли AR-R/а/ и AR-1/б/
При сравнение на спектрите /а/ и /б/ на Фиг. 26. може да се види, че в спектъра на AR-1/
се появява сигнал при δ 8,13 ppm за протоните в р-заместени бензенови ядра, което се дължи
на включването на етилентерефталовите звена в структурата на алкидните смоли.
На трите вида алкиди е изследвана термостабилността. За целта е използван методът на
диференциално-термичния анализ /Фиг.26./.
От ТГ кривите /Фиг. 26./ се вижда, че алкидите, в състава на които е включена WIF или
WSF са по-стабилни от референтната смола. Това може да се дължи на присъствието на
етилентерефталови звена.
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Фиг.26. TG криви на алкидите AR-1, AR-2 и AR-R.
4.6.1.2. Получаване и тестване на филми на алкидните смоли от вида А
За да се получат алкидни смоли към синтезираните алкиди се прибавя ксилен, така че да
се получат 60 % разтвори. В качеството на сушители се добавят 1% Pb и 0,1 % Co (спрямо
нелетливата част) и се разбъркват до хомогенизиране. От така подготвените алкидни смоли са
получени филми върху стъклена подложка с размери 25х75 mm или върху епруветки.
Дебелината на филмите е 30-40 µm. Филмите се сушат при 25 °С в продължение на 72 часа и
след това за 1 час при температура 110 °С.
Проведени са изследвания на филмите, получени от трите вида смоли. Определени са:
● основните физико-химичните свойства (твърдост и адхезия) по стандартизирани
методи;
● устойчивостта при потапяне във вода (след 18 часа);
● химическата устойчивост към 5% р-р NaCl и 0,1 моларни разтвори на сярна киселина
и натриева основа.
От резултатите, представени на Табл.13. се вижда, че в присъствие на WSF и WIF
твърдостта е подобрена. Причината е, че се получава по-плътно омрежване, което се улеснява
от присъствието на р-заместени бензенови ядра, с които взаимодействието протича по-лесно,
отколкото с пространствено запречените о-замастени ядра.
Табл.13. Твърдост, адхезия и химическа устойчивост на филми от алкидните смоли
Алкидна Твърдост Адхезия Устойчивост при потапяне в
смола
Дестилирана NaCl
H2SO4
KOH
вода
(5%) (0.1M) (0.1M)
AR-1
Н
3б
a
a
b
c
AR-2
Н
3б
a
a
b
c
AR-R
НВ
3б
a
a
b
c
а - няма промяна; б – непрозрачност на филма, с - частично разтворен филм
За трите проби ахезията на смолата към стъклената повърхност е добра. Процентът на
олющванията е под 15% и затова са класифицирани в клас 3б.
Вижда се, че водата и соленият разтвор не оказват ефект върху изследваните алкидни
смоли. Киселините обаче оказват неблагоприятен ефект, водят до непрозрачност на филма.
Най-силно е въздействието на алкалния разтвор.

4.6.2. Алкидни смоли от вида в
Този вид смоли се различава от тип А, защото се при провеждането на гликолизата се
използва CGly 3 (с най-високо съдържание на соли). От продукта на гликолиза са отделени
водоразтворимата и водонеразтворимата фракции, които са използвани при синтеза на алкиди.
Моноглицеридите са получени при трансестерификация на глицерол със смес от 40% ленено
и 60% слънчогледово масло.
Синтезирани са общо 3 вида алкиди /Табл. 14./. В двата вида (AR -1 и AR-2), част от
фталовия анхидрид е заменен със WSF или WIF, а третият е референтен.
Таблица 14. Символи и състав на алкидните
Състав на алкидните
AR -1 AR-2
AR-R
смоли
Сл.олио
60
60
60
Ленено масло
Глицерол
WSF
WIF
PА
Алкидна константа К
Излишък на
хидроксилни групи

40
46
35
58
1,07
1,38

40
46

40
81

40
53
1,07
1,35

78
1,07
1,18

И при трите вида алкиди съдържанието на слънчогледово олио и ленено масло е 46,3 wt
%, което ги определя като средно маслени. Осигурен е излишък на хидроксилни групи, а
стойността на алкидната константа К е 1,07, което означава, че няма да настъпи желиране при
100% протичане на реакциите.
За кинетиката на процеса се съди по изменението на киселинното число /Фиг.27/.
300

Acid number, mg KOH/g

250

AR-1
AR-2

200

AR-R

150
100
50
0
0

60

120

180

240

300
360
Time, min

420

480

540

600

Фиг.27. Изменение на киселинното число с времето в процеса на полиестерификацията.
Може да се види, че в началото киселинното число бързо намалява до 90-тата минута,
когато взаимодействат по-активните първични ОН групи на глицероловите звена с фталовия
анхидрид. След това полиестерификацията е главно за сметка на по-малко

реактивоспособните вторични ОН групи. Взаимодействието продължава до постигане на
стойност на киселинното число <10 mgKOH/g. Впечатление прави това, че киселинното число
на референтните AR-R алкиди в началото най-бързо се променя, но в края на реакцията найкъсно постига стойност <10 mgKOH/g.
4.4.2.4. Получаване и тестване на филми от алкидните смоли от вида В
Алкидните смоли са получени като са подготвени 60 % разтвори на съответните алкиди
в ксилен. За ускоряване на съхненето са добавени 1% Pb и 0,1% Co спрямо алкидите.
Проведено е въздушно сушене в продължение на 72 часа при температура 25°C.
Изследвани са степента на сушене, твърдостта и адхезия/Табл.15/.
Табл.15. Степен на сушене, твърдост и адхезия на филми от алкидните смоли
Алкидна смола Степен на сушене Твърдост Адхезия
AR-1
5
2Н
5б
AR-2
5
2Н
5б
AR-R
4
1Н
5б
От резултатите /Табл.15/ се вижда се, че алкидните смоли AR-1 и AR-2 имат по-добра
степен на сушене и по-голяма твърдост от референтната смола. Това може да се дължи на рзаместени бензенови ядра във WSF и WIF, които улесняват взаимодействието и се създава
възможност за получаване на по-плътна структура отколкото с пространствено запречените озамастени ядра.

ИЗВОДИ
1. Проведена е гликолиза на отпадъчен РЕТ със суров глицерол. С методите на материалния
баланс, DSC, рентгеноструктурния анализ и метода на UV-спектроскопията са проведени
изследвания върху кинетиката на гликолизата Установено е, че:
1.1. В ранните етапи на гликолизата кристалността на твърдата фаза нараства.
1.2. Оптималните условия за протичане на конверсията са: температура 220°С;
съотношение СGly/РЕТ = 8. Времето за протичане на конверсията е различно за
гликолизата с различните видове глицерол - за СGly 1 е 210 min, за СGly 2 - 270 min,
а за СGly 3 - 180 min.
1.3. Гликолизата в течната фаза води до намаляване на молекулната маса на олигомерите
до достигане на равновесие.
1.4. Онечистванията в суровия глицерол оказват значително влияние върху скоростта на
гликолизата, което може да се обобщи по следния начин:
● Водата забавя процеса на гликолиза;
● Солите и MONG ускоряват гликолизата. По намаляваща реактивоспособност те
могат да се подредят в следния ред: натриев хлорид  натриев сулфат натриев
фосфат MONG.
2. От продукта на гликолизата са отделени 3 фракции (А, В и С). Фракциите са анализирани с
методите на DSС, HPLC, GPH, FT IR, 1H NMR и 13С NMR спектроскопиите. Установено е,
че:
2.1. При гликолизата на отпадъчен РЕТ и суров глицерол се получават полиестерни
полиоли, които се различават основно по молекулна маса. Фракция А се състои

основно от прекурсорни мономери, фракция В – основно от прекурсорни димери, а
фракция С основно от прекурсорни тримери.
2.2. В условията на гликолизата протичат и странични реакции. Във фракция А на всяко
9-то глицеролово звено, а за фракция В на всяко 7-мо глицеролово звена има 1
незаместено етиленово звено или протичане на странична реакция като етерификация,
циклизация или разклонена структура.
2.3. Онечистванията в суровия глицерол (MONG и соли) не се свързват химически в
молекулите на полиестерните полиоли.
3. Изследвано е влиянието на съотношението CGly/PET, температурата и времето на
гликолизатата върху добива на фракциите А, В и С. Установено е, че: оптималните
условия, при които се получава най-висок добив на фракция А при гликолизата на РЕТ с
CGly 1 са: съотношение СGly/PET =8, температура 220°С и време на гликолиза - 210 min.
4. Гликолизата на РЕТ с СGly може успешно да бъде проведена в условията на микровълново
загряване. При определени условия количеството и структурата на полиестерните
полиоли са аналогични на тези, получени при конвенционално загряване, но времето на
гликолизата намалява над 5 пъти.
5. Продуктите от гликолизата на РЕТ със суров глицерол са използвани за:
5.1. Получаване на ненаситени полиестерни смоли. В резултат на изследванията е
установено че:
● 55% от необходимия фталов анхидрид и 22% от необходимите гликоли в състава
на смолите са заменени с продуктите от гликолизата на РЕТ;
● В ненаситените полиестери само 12-13 mol % от МА са във вид на малеинови звена,
а останалите 87-88 mol % се намират в по-стабилната транс конфигурация - като
фумарови звена;
● Ненаситените полиестерни смоли могат да бъдат втвърдени при подходящи
условия. Якостните показатели на втвърдените продукти се доближават до тези на
втвърдени продукти, получени от комерсиалната смола.
5.2. Получаване на полимербетони, в които матрицата е ненаситена полиестерна смола,
получена в т.4.1. Установено е, че:
● оптималното съдържание на смолата в полимербетона е 15 wt %;
● якостта на натиск на получения полимербетон е с 20% по-ниска от тази
полимербетон, изготвен с комерсиална смола.
5.3. Получаване на алкидни смоли. Установено е, че
● 36 или 48 mol % от необходимия фталов анхидрид в състава на алкидите са
заменени с продуктите от гликолизата на РЕТ;
● синтезираните алкиди имат по-висока молекулна маса и по-добра термостабилност
от референтните алкиди;
● филмите, получени от алкидните смоли имат: повишена твърдост, подобрена
адхезия е по-добри съхнещи свойсва от референтните смоли.

НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
1. Предложен е иновативен метод за химично рециклиране на отпадъчен РЕТ чрез
гликолиза със суров глицерол, получен като страничен продукт при производството на
биодизел. В резултат на гликозата се получават полиестерни полиоли, които могат да бъдат
използвани като изходни материали при получаването на ненаситени полиестерни, алкидни,
полиуретанови смоли и др. Това позволява да се решат част от екологичните проблеми,
свързани с нарастващото производство на РЕТ и биодизел. Оползотворяването на отпадъците
от PET служи не само като частично решение на проблема с твърдите отпадъци, но също така
допринася за опазването на сурови петролни продукти и енергия.
2. За първи път е изследвана кинетиката на гликолизата на РЕТ със суров глицерол. За
първи път е установено, че онечистванията в суровия глицерол (соли и MONG) ускоряват
процеса на гликолиза и не е необходимо използването на друг катализатор. Това е от значение
защото основен недостатък на процеса на гликолиза е използването на катализатор, който найчесто съдържа тежък метал и не е възможно да бъде отделен.
3. Показана е възможността за отделяне на деполимеризираните молекули от сложната
система, в която се провежда гликолизата на РЕТ с глицерол. Това има практическо значение,
защото позволява да се отделят олигомерите от излишния глицерол и от онечистванията в него
(соли, органични вещества). Фракции А и В са бели, а фракция С е бледо кафява, което прави
възможно. използването им в случаите, когато е необходимо тониране. Освен това за първи
път е направено анализиране на отделните фракции с методите на DSС, HPLC, GPH, FT IR и
1
H NMR и 13С NMR., което има определено научно значение.
4. Изследването на влиянието на условията на гликолизата върху добива на фракциите
А, В и С има определено практическо значение. Най-често прекурсорните мономери са найжелани като изходен материал за различните видове синтези. Но в някои случаи се
предпочитат олигомери с по-висока молекулна маса.
5. За пръв път е проведена гликолизата на РЕТ с Gly в условията на микровълново
загряване. Определени са условията, при които се получават полиестерни полиоли със същия
състав и структура, както при конвенционално загряване. При тези условия времето на
гликолизата намалява над 5 пъти, а това води до икономия на време и енергия.
6. За първи път продукти от гликолизата на РЕТ със суров глицерол са използвани за:
6.1. Получаване на ненаситени полиестерни смоли (UPER Р и UPER R).Освен научно,
резултатите имат:
● икономическо значение- използваният отпадъчен РЕТ заменя 55% от необходимия
фталов анхидрид и 22% от необходимите гликоли;
● приложно значение. Ненаситените полиестерни смоли UPER Р с успех могат да се
използват в случаите, при които няма особено големи изисквания по отношение на якостните
характеристики – замазки, мивки, вани и др. Ненаситените полиестери UPER R показват
подобрена термоустойчивост, съвместимост със стирен, якост на натиск и твърдост спрямо
UPER Р. Резултатите от изследванията провокират много нови идеи за подобряване на
якостно-деформационните показатели и на приложението на този вид ненаситени полиестери.
6.2. Получаване на полимербетон.Методът има:
●практическо значение. Независимо от това, че якостта на натиск на получените
полимербетони е с 20% по-ниска от тази полимербетон, изготвен с комерсиална смола,
те могат да намерят приложение за тротоари, канализационни тръби, подови настилки
на промишлени халета и др., при които няма особено големи изисквания към якостните
характеристики;
●екологично- дава възможност за дълготрайно депониране на отпадъчните
материали.
6.3. Получаване на алкидни смоли. Освен научно, методът има :

●практическо значение – филмите от алкидните смоли имат подобрени съхнещи
свойства, повишена твърдост и термостабилност в сравнение с филмите на
референтните алкидни смоли, без влошаване на останалите показатели.
●икономическо значение- използваният отпадъчен РЕТ заменя 48 mol % от
необходимия фталов анхидрид, което води до понижаване на себестойността на
получените алкидни смоли.
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