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POVZETEK 

Zaradi naraščanja svetovnega prebivalstva in posledično večje proizvodnje, uporabe in  

odlaganja polimernih materialov, je recikliranje le-teh postala nujnost. Polietilen tereftalat 

(PET) je v tekstilni industriji najbolj uporabljen sintetični material, kljub temu pa je recikliranje 

PET-a iz tekstilnih materialov manj raziskano področje. V diplomskem delu smo  PET vlakna 

depolimerizirali s postopkom nevtralne hidrolize, stopnjo depolimerizacije pa smo ocenili z 

določitvijo  končnih karboksilnih skupin z uporabo potenciometričnih titracij. Rezultati so 

pokazali, da se je PET najbolje razgradil pri temperaturi 250 oC, tlaku 39 barov, razmerju PET : 

voda 1:10 ter reakcijskem času 30 min. Potenciometrične titracije so se izkazale za primerno 

metodo za ocenitev stopnje razgradnje PET-a. Zaključki diplomske naloge so obetavni in 

odpirajo nove možnosti raziskav na področju titracij kot hitrih  in enostavnih metod.  
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PET BY MEANS OF TITRATIONS 
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UDK: 678.095.268(043.2). 

ABSTRACT 

One of the results, of increased world population is increased use and disposal of plastic 

materials and recycling them has become a necessity. Polyethylene terephthalate (PET) is in 

the textile industry the most used synthetic material, however, the recycling of PET textile 

materials is less researched area. In this thesis PET fibers were depolymerized with the 

procedure neutral hydrolysis and the rate of depolymerization, was evaluated by the 

determination of end carboxyl groups using potentiometric titrations. The results showed that 

PET was most degraded at a temperature of 250 °C, a pressure of 39 bar, a ratio of PET: water 

1:10 and a reaction time of 30 min. Titration have proven to be an appropriate method to 

evaluate the degree of degradation of PET. The conclusions of the thesis are promising and 

opening up new possibilities for research in the field of titrations as quick and easy methods. 
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1 UVOD 

1.1.  Opredelitev problema 

Povečana okoljska ozaveščenost, zakonodajni ukrepi in javno povpraševanje po okoljski 

trajnosti vodijo do povečanega zanimanja za recikliranje. Recikliranje polimerov je zelo 

pomembno zaradi številnih razlogov kot so; zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, varčevanje 

z odlagališčnim prostorom, ohranjanje energije in koristnost ponovne uporabe polietilen 

tereftalata (v nadaljevanju PET), ki je danes tretji najbolj razširjen polimer takoj za polietilenom 

in polipropilenom. Petcore [1] je povedal, da je Evropska zbirka PET dosegla v letu 2007, 1,13 

milijona ton, kar je za približno 20 % višja vrednost glede na leto 2006. V letu 2014 je bilo 

zbranih že okoli 57 % vseh plastenk PET, ki so bile izbrane za recikliranje [2].  

Odpadni materiali, ki vsebujejo PET imajo v primerjavi z ostalimi vrstami materialov 

marsikatere značilnosti, ki ovirajo ponovno uporabo. Kljub za zdaj še pogosto slabim 

tehnološkim in ekonomskim kazalcem kot so: nezainteresiranost trga za izdelke iz ponovno 

predelanih odpadnih materialov, slabšanje lastnosti polimerov zaradi degradacije, visoki 

stroški zbiranja in ločevanja, se pričakuje povišanje deleža recikliranih materialov. 

V tekstilni industriji je PET najbolj uporabljen sintetični material za izdelavo vlaken, saj je zaradi 

številnih dobrih lastnosti kot so lahkotnost, fleksibilnost, odpornost na vlago, trdnost in nizka 

cenovnost, primeren za različne tekstilne izdelke. V največji meri (60 % v svetovnem merilu) 

se uporablja za različne vrste embalaže, kot so na primer plastenke za vodo in ostale pijače.  

Že pred dvajsetimi leti sta znanstvenika D. Paszun in T. Spychaj poudarjala, da je zaskrbljujoča 

vse večja uporaba plastične embalaže, ki negativno vpliva na okolje, še posebej pri odlaganju 

le-te. Zaradi problematike odlaganja plastične embalaže, se razvijajo različni postopki 

reciklaže, s poudarkom na ekonomičnosti in optimalni učinkovitosti [3], [4]. 

PET pridobivamo s procesom polikondenzacije. Pričakuje se, da je nasprotna reakcija, 

depolimerizacija, sorazmerno enostavna. Depolimerizacijo PET lahko izvedemo z različnimi 

kemičnimi procesi, pri katerih pride do cepljenja estrne vezi pod vplivom hidrolize ali do 

transesterfikacije oziroma preestrenja. Takšni postopki so metanoliza, aminoliza, amonoliza, 

glikoliza, hidroliza ipd. [3]. 
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1.2. Namen naloge 

Namen naloge je bil, da spremljamo degradacijo PET z določitvijo končnih karboksilnih skupin,  

ki nastanejo pri depolimerizaciji PET-a. Končne karboksilne skupine smo določili z vodno in ne-

vodno potenciometrično titracijo. Depolimerizacijo PET smo izvedli s postopkom nevtralne 

hidrolize z ali brez katalizatorja Zn acetata pri povišanem tlaku in povišani temperaturi. Samo 

z vodo (v primeru katalizatorja še s Zn acetatom), visoko temperaturo in visokim tlakom in 

brez agresivnih kemikalij lahko zagotovimo degradacijo vlaken v osnovne gradnike nižje 

molekulske mase. Ti postopki  omogočajo ekonomično in ekološko razgradnjo materiala, s tem 

pa tudi visoko učinkovitost. Rezultati teh raziskav bodo pripomogli k načrtovanju učinkovitega 

in sprejemljivega postopka za neoporečno  recikliranje vlaken PET-a na osnovne gradnike, kot 

sta tereftalna kislina in etilen glikol. 

 

1.3.  Pregled stanja obravnavane problematike 

Osnovni cilj depolimerizacije je razgradnja v oligomerne, dimerne in monomerne enote. 

Nastanek le-teh zavisi od pogojev (tlak, temperatura) hidrolize. Najpomembnejši korak 

hidrolize je pridobitev osnovnih monomerov, v primeru PET sta to tereftalna kislina in etilen 

glikol. Slednja lahko potem uporabimo za ponovno sintezo PET v kemični, farmacevtski in drugi 

industriji [3].  

Pri procesu hidrolize je bistveno, da lahko kvalitativno in  kvantitativno spremljamo produkte 

hidrolize in tako določimo stopnjo le-te. Analizne metode, ki se bi naj uporabile za analizo 

razgradnje PET-a,  morajo biti hitre in natančne. Ena izmed takih metod je tudi 

potenciometrična titracija, ki omogoča analizo vsebnosti  končnih kislih skupin 

depolimeriziranega polimera. Omejitve je moč pričakovati v izvedbi titracije in interpretaciji 

rezultatov v primeru, ko bodo v vzorcih prisotne nečistoče (predobdelava vlaken, ostanki 

barvil), ki lahko motijo detekcijo deprotonirah kislih skupin [5]. 

Na področju depolimerizacije PET-a je bilo izvedenih že več raziskav. J. Y. Chen in drugi so 

raziskovali proces depolimerizacije PET z etilen glikolom (v nadaljevanju EG) pod tlakom. 
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Ugotovili so, da je stopnja depolimerizacije odvisna od temperature, tlaka in razmerjem med 

koncentracijo etilen glikola in PET. Stopnja depolimerizacije je sorazmerna s kvadratom 

koncentracije EG in je hitrejša, kot tista pod atmosferskim tlakom. Glikoliziran izdelek pod 

tlakom je sestavljen iz monomerov in oligomerov, predvsem dimerov in trimerov.  V primeru 

nižjega razmerja med EG in PET, končni produkt sestavljajo oligomeri višje molekulske mase 

[6].  

A.M. Al-Sabagh in drugi so raziskovali okolju sprejemljivejše metode za recikliranje PET-a.  

Kemijsko recikliranje je bilo  razdeljeno v šest različnih skupin: metanoliza, glikoliza, hidroliza, 

amonoliza, aminoliza in druge. Glavna prioriteta raziskave je, povečati količino monomerov 

medtem, ko se zmanjšuje reakcijski čas pri milih razmerah [7]. Raziskovalci razvijajo 

katalizatorje, ki povečajo stopnjo razgrajevanja in jih lahko tudi recikliramo in tako ponovno 

uporabimo. Obstajajo pa tudi metode katere ne potrebujejo katalizatorjev. Ena izmed takih je 

na primer nevtralna hidroliza  [7]. 
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2 TEORETIČNI DEL  

2.1. Problematika odpadne plastike  

Z naraščanjem svetovnega prebivalstva, narašča tudi količina proizvedenih odpadkov. Hiter 

način življenja zahteva enostavne izdelke za enkratno uporabo. Nepravilno ravnanje s 

plastičnimi odpadki negativno vpliva na naravno okolje. Aditivi v plastiki so dodani zaradi 

boljše vzdržljivosti materiala vendar lahko vsebujejo antimon, acetaldehid, BPA in DEHA. 

Omenjene snovi lahko zmotijo delovanje hormonov v telesu, spojina DEHA pa je na seznamu 

rakotvornih snovi [8]. Že več kot 50 let svetovna proizvodnja in potrošnja plastike še naprej 

raste. Po ocenah Worldwatch inštituta je bilo leta 2013 izdelanih 299 milijonov ton plastike 

[9].  

 

Slika 1: Prekomerno onesnaženje s plastiko 

 

Na vsaki plaži kjerkoli na svetu najdemo plastične odpadke. V reviji Science [10] je bila leta 

2015 s strani UC Santa Barbara National centra za ekološke analize in sinteze objavljena študija 

količinskega vnosa odpadkov v oceane.   To je enako petim nakupovalnim vrečkam, 

napolnjenih s plastiko na vsak meter obale na svetu [9]. Primer prekomernega onesnaženja s 

plastiko je otok Midway, ki leži med Azijo in Severno Ameriko. S severno pacifiškim morskim 

tokom sprejema večje količine raznih plastičnih odpadkov, ki počasi zastrupljajo vodo in vodne 

organizme in tako rušijo naravne zakonitosti morskega življenja. Nekateri plastični delci so 
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tako majhni (mikroplastika), da se z njimi prehranjuje plankton, to pa povzroči težave pri večjih 

živalih in na koncu negativno  vpliva na ljudi, ki se prehranjujejo z morskimi živalmi [9].  

 

Slika 2: Albatros, ki je poginil zaradi zaužitja plastike na otoku Midway 

Na kopnem pa se pojavljajo težave s podtalnico. Zaradi slabo urejenih deponij odpadkov, se s 

vsakim dežjem v tla spirajo strupene snovi plastičnih mas, ki posledično pronicajo v podtalnico.  

Plastika je vsepovsod, tudi tam kjer je ne pričakujemo. Nekateri izdelki v kozmetiki vsebujejo 

majhne plastične delce, ki jih nato speremo v vodo in škodujejo vodnim organizmom. Na 

onesnaževanje vpliva tudi veter, ki z lahkoto nosi plastiko. Sežiganje plastike je prav tako velik 

okoljski problem. Pri sežiganju se namreč sproščajo kancerogeni dioksini in toplogredni plini 

[8].  

Zaključimo lahko, da problematika odpadne plastike negativno vpliva na živa bitja kakor tudi 

na okolje. Nepravočasno ukrepanje glede odstranitve plastičnih mas bo v prihodnje povzročilo 

še večja obolenja oz. smrtnost živih bitij, porušena ekosfera ali naravno okolje pa vodi v 

ekološko katastrofo.  

2.2. Vrste odpadkov 

V vsakdanji uporabi se srečamo s približno 30 različnimi vrstami plastike. Polietilen tereftalat 

(PET) se uporablja pri prozornih plastenkah za vodo in razne pijače. PET predstavlja približno 

20 % vse plastike [11].  
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Preglednica 1: Seznam polimerov 

SIMBOL IME PRIMERI 
PRODUKTOV 

MOŽNOST 
RECIKLIRANJA 

 

Polietilen tereftalat 
(PET) 

Plastenke za pijačo, 
plastenke za olje, 
kis, ustno vodico… 

Da. 

 

Polietilen visoke 
gostote (HDPE) 

Plastenke za sok, 
jogurt, šampon, 
motorno olje, 
belila, čistila… 

Da. 

 

Polivinil klorid 
(PVC) 

Prozorne folije, 
talne obloge, 
ograje, igrače… 

Slaba možnost 

 

Polietilen nizke 
gostote (LDPE) 

Vrečke za 
zamrzovanje, 
laboratorijska 
oprema… 

Da. 

 

Polipropilen (PP) Zamaški plastenk, 
plastične posode, 
slamice…  

Da. 

 

Polistiren (PS) Krožniki za 
enkratno uporabo, 
stiroporni izdelki… 

Slaba možnost. 

 

Druge vrste 
plastike 

Posoda za bencin, 
varnostna očala… 

Da. 

 

2.3. Vrste recikliranj 

Plastični odpadki imajo marsikatere značilnosti, ki otežujejo ponovno uporabo. Vsak polimer 

in vsak tip posameznega polimera ima določeno kombinacijo fizikalno - kemijskih lastnosti, ki 

vplivajo ne le na njihovo področje uporabe, temveč tudi na predelovalne možnosti.  Velika 
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večina naporov pri recikliranju heterogenih plastičnih odpadkov je usmerjena v procese 

ločevanja posameznih vrst polimerov in v nadaljnjo predelavo le - teh. Obstajajo različne 

tehnologije ločevanja plastičnih materialov. Te so na osnovi različnih gostot v vodi, 

hidrocikloni, centrifuge, optične metode s senzorji, organska topila, flotacija in drugi [4], [12],  

[13].  

Kljub vsem težavam, recikliranje polimernih odpadkov prispeva k ohranjanju naravnih virov, 

saj je večina polimernih materialov izdelanih iz nafte in plina. Kotiba Hamad [14] in ostali so 

opisali nedavne napredke na področju recikliranja polimernih oblik odpadkov iz nekaterih 

tradicionalnih polimerov in njihovih sistemov (mešanic in kompozitov), kot sta polietilen (PE), 

polietilen tereftalat (PET), polipropilen(PP), in polistiren (PS). Obstaja več možnosti recikliranja 

polimerov. Ponovna uporaba, mehansko recikliranje in kemijsko recikliranje [14].  

PONOVNA UPORABA 

Najbolj znani primer ponovne uporabe je steklenica, kjer so steklenice od mleka in raznih 

drugih pijač vrnjene nazaj v proizvodnjo, kjer jih očistijo in ponovno napolnijo. Ponovna 

uporaba pa ni prakticirana pri plastenkah, saj so praviloma zavržene takoj po prvi uporabi. 

Izjeme obstajajo pri nekaterih proizvajalcih pralnih praškov in detergentov, kjer lahko kupci 

ponovno napolnijo plastenko. Ta možnost pa se ne obnese pri embalaži, ki se uporablja v 

prehrambne namene pretežno zaradi bakterij, ki se razmnožijo zaradi ostankov hrane v 

odpadni embalaži (npr. folija pri surovih mesnih izdelkih). 

MEHANSKO RECIKLIRANJE 

Pri mehanskem recikliranju je potrebno zdrobiti plastiko in jo predelati, da dobimo novo 

komponento, ki pa je lahko enaka kot original ali pa je namenjena energetski izrabi (npr. sežig).  

KEMIJSKO RECIKLIRANJE 

Kemijsko recikliranje poteka s pomočjo kemikalij, kjer je glavni namen  da polimer degradira v 

manjše enote oligomere, dimere, monomere.  Smatra se, da je kemijsko recikliranje uspešno 

takrat, ko polimer razgradimo v svoje prvotne komponente, torej ko razpade v monomere, ki 

se lahko uporabijo kot surovine za novo oz. ponovno  proizvodnjo polimerov. H kemijskemu 

recikliranju spadajo metanoliza, glikoliza, hidroliza, amonoliza, aminoliza [14], [3].  
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2.4. Polietilen tereftalat – PET 

PET je pol-kristalni, termoplastični poliester, ki ima karakteristike visoke trdnosti, 

transparentnosti in varnosti. Za proizvodnjo PET sta potrebna čista tereftalna kislina (TK) in 

etilen glikol (EG), ki sta pridobljena iz surove nafte [15].  

Pri segrevanju teh dveh sestavin nastane monomer (2-hidroksietil) tereftalat, pomešan z 

majhno molekulsko maso polimerov (oligomerov). Mešanica reagira dalje in destilira odvečni 

etilen glikol in tvori PET kot je prikazano na sliki št. 3. 

 

Slika 3: Nastanek PET 

 

Na tej stopnji je PET viskozna staljena tekočina. Nekateri proizvajajo PET tudi s pomočjo 

tehnologije na osnovi di-metil estra tereftalne kisline. Zahtevana visoka molekulska masa PET 

je izdelana pri drugi stopnji polimerizacije, ki jo izvedemo v trdnem agregatnem stanju pri 

nižjih temperaturah. To učinkovito odstrani vse lahkohlapne nečistoče, kot so acetaldehid, 

prosti glikoli in voda. Visoka molekulska masa je bistvenega pomena za dobre mehanske 

lastnosti, saj zagotavlja togost, žilavost in odpornost proti lezenju in obenem  daje zadostno 

prožnost, da material ne poka in se ne lomi pod pritiskom. Ko se polimer formira, ga je zelo 

težko očistiti nečistoč, zato je čistost začetnih materialov ključni faktor. Proces vakuumske 

destilacije zlahka očisti etilen glikol, medtem ko tereftalno kislino očistimo s ponavljajočo se 
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kristalizacijo. Tako visoka čistost in visoka molekulska masa materiala je potrebna za 

embaliranje hrane [7], [16]. 

Katalizatorji se uporabljajo v zelo nizkih koncentracijah, da spodbudijo reakcije in zagotovijo 

ekonomičnost sinteze. Najbolj poznan katalizator je antimonov trioksid, uporabljene pa so tudi 

soli titanija, germanija, kobalta, mangana, magnezija in cinka [7], [16]. 

 

POMEMBNOST PET 

Za namene proizvodnje embalaže je običajno zaznamovan z oznako PET, v tekstilni industriji 

pa je veliko bolj znan pod splošnim imenom poliester. PET je tradicionalno vključen v 

proizvodnjo tekstilnih vlaken že od sredine 1940-ih, medtem ko je plastenka PET bila 

patentirana leta 1973 s strani Nathaniela Wyetha. Leta 1980 se je začela popularna 

proizvodnja plastenk za pijačo za enkratno uporabo. Skupna svetovna proizvodnja poliestra,  

je v letu 2000 znašala 25 - 30 milijonov ton, leta 2012 se je ta vrednost povečala na 55 milijonov 

ton. Poraba poliestra se je znatno povečala zlasti pri vlaknih in vlivanju v kalupe, zaradi vse 

večjega povpraševanja po tekstilnih materialih ter druge embalaže in plastenk, ki jih 

uporabljamo v gospodinjstvu [7]. 

Na globalnem trgu dominirata dve vrsti PET; vlakna in plastenke. Ti dve standardni stopnji PET 

se razlikujeta pretežno v molekulski masi in viskoznosti ter v receptu proizvodnje. Razlike so v 

količini monomerov, stabilizatorjev, kovinskih katalizatorjev in barvil. Tekstilna vlakna PET 

imajo molekulsko maso 15,000 - 20,000 g/mol, ki ustreza viskoznostim med 0,55 in 0,67 dL/g. 

PET, ki se uporablja pri izdelavi plastenk, je prozoren v amorfni fazi. Povprečna molekulska 

masa je 24,000 do 36,000 g/mol, kar ustreza viskoznostim med 0,75 in 1 dL/g. Standardna 

plastenka ima viskoznost 0,80 dL/g [7]. 

RECIKLIRANJE PET 

Prvo recikliranje plastenk je bilo uvedeno leta 1977. Glavni dejavnik, ki vpliva na primernost 

PET kosmičev so onesnažila, ki so prisotna v kosmičih. Kontaminacija je glavni vzrok 

poslabšanja fizikalnih in kemijskih lastnosti polimernega materiala pri ponovni predelavi. 
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Zmanjševanje količine teh onesnažil vodi k boljši kakovosti recikliranega PET-a.  Onesnažila so 

naslednja [7]: 

Voda – Zmanjšuje molekulsko maso pri recikliranju s postopkom hidrolize. Vsebnost vlage 

mora biti manjša od 0,02 %, da se prepreči zmanjšanje molekulske mase. Vlaga se lahko 

zmanjša s pravilnim sušenjem. 

Barvila – Kosi barvnih plastenk in nalepke lahko povzročijo neželene barve med predelavo. 

Acetaldehid, detergenti, goriva, pesticidi ter druge snovi ki ostanejo v plastenkah [7]. 

Obstajajo štirje različni pristopi recikliranja PET: 

 osnovno recikliranje, ki vključuje ponovno uporabo, 

 sekundarno recikliranje, ki vključuje fizično predelavo, za taljenje, vlivanje…, 

 terciarno recikliranje, ki vključuje kemično obdelavo, kjer se odpadki predelajo za 

uporabo v proizvodnji in 

 recikliranje pri katerem plastične odpadke sežigajo.  
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3 RAZISKOVALNI DEL 

3.1. Uporabljene metode 

NEVTRALNA HIDROLIZA 

Nevtralna hidroliza PET se izvaja z vodo ali paro. pH končne reakcijske zmesi znaša med 3,5 in 

4 zaradi nastanka tereftalne kisline. Proces se običajno izvaja pri povišanem tlaku in pri 

temperaturah od 200 oC – 300 oC. Razmerje med PET in vodo je lahko med 1:2 do 1:12. 

Hidrolizo je najbolje izvajati pri temperaturah nad temperaturo tališča PET ki znaša 245 oC. 

Prednost nevtralne hidrolize je ekološka čistost procesa (ni vnosa dodatnih kemikalij), zato 

narašča zanimanje za tovrstne procese. Slabost hidrolize pa je ta, da vse mehanske nečistoče, 

ki so že prisotne v polimeru ostanejo v tereftalni kislini. Tako ima proizvod bistveno slabšo 

čistost oz. je potrebno naknadno  čiščenje produkta. Nevtralna hidroliza lahko poteka tudi z 

dodanimi katalizatorji za izboljšanje procesa depolimerizacije, kot so kalcijev, magnezijev ali 

cinkov acetat. Shema depolimerizacije je prikazana na sliki 4. [7], [17].   

 

Slika 4: Depolimerizacija PET 

 

POTENCIOMETRIČNE TITRACIJE 

Titracijske analize se uvrščajo k volumetričnim analizam, ki so osnovane na ugotavljanju 

volumna titranta, ki je stehiometrijsko enakovreden množini merjene snovi ali analita. 

Potenciometrične titracije se uvrščajo med elektrokemijske titracije. Prednost 

potenciometričnih titracij, v primerjavi s klasičnimi titracijami s pomočjo indikatorjev, je večja 
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natančnost. Pri določanju ekvivalentne točke nismo vezani na natančno določitev ene točke 

ampak se lahko uporabijo za izračun končne točke titracije vse izmerjene točke. S 

potenciometrično titracijo lahko določimo stehiometrijske vrednosti, kot so ekvivalentna 

točka, konstanta stabilnosti kompleksov, konstanta topnostnih produktov in standardnih 

oksidacijsko – redukcijskih potencialov. Največkrat se uporablja pri nevtralizacijskih, obarjalnih 

in redoks reakcijah, da se določi koncentracija molekulskih vrst v raztopini [5], [18]. V nalogi 

smo uporabili nevtralizacijske titracije v vodnem (vodne titracije)  in  v nevodnem mediju. 

 

Titracije v nevodnem mediju 

Titracije v nevodnem mediju so med titracijskimi postopki najbolj uporabljane. Primerne so za 

titracije šibkih kislin in baz. Ne – vodne potenciometrične titracije so primerne za določanje 

končnih karboksilnih skupin poliestrov, kot je PET. PET se titrira s kalijevim hidroksidom KOH 

ob uporabi topila dimetilsulfoksid (DMSO). Končna (ekvivalentna) točka se določi 

potenciometrično in leži na prevoju titracijske krivulje [19]. Število karboksilnih skupin se 

izračuna na podlagi določene ekvivalentne točke.  

 

Titracije v vodnem mediju  

Pri teh titracijah se uporablja steklena elektroda, ki je potenciometrični senzor za spremljanje 

spremembe koncentracije oksonijevih ionov med titracijo, kar se odrazi v razliki pH vrednosti. 

Potenciometrična titracijska krivulja predstavlja odvisnost pH v odvisnosti od dodanega 

volumna reagenta (titranta). Blizu ekvivalentne točke je sprememba potenciala elektrode 

največja in je naklon krivulje neskončen. Čim večja je strmina krivulje, natančnejša je analiza. 

Oblika titracijske krivulje je odvisna od jakosti titrirane kisline oziroma baze in od koncentracije 

titrantov. Ekvivalentni volumen oz. končno točko titracije določamo grafično ali računsko (slika 

5). Čim večja je koncentracija kisline ali baze in čim večja je disociacijska konstanta, tem večji 

je preskok v bližini ekvivalentne točke. Pri titraciji v vodnem mediju se zazna skok potenciala 

v ekvivalentni točki samo takrat, ko je titrirana kislina ali baza močnejša kot topilo [5], [18]. 
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Slika 5: Primer potenciometrične titracije 

 

 

3.2. Uporabljene kemikalije 

 Cinkov Acetat dihidrat iz AppliChem Panreac ITW Companies – Zn(CH3COO)2 x 2H2O – 

Zinc Acetate 2 - hydrate (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS. M = 219,49g/mol. 

 Kalijev hidroksid KOH, pripravljena je bila raztopina 0,1M KOH z Milli – Q vodo za vodne 

titracije. Za titracije v DMSO je bila pripravljena raztopina KOH z etanolom. 

 Klorovodikova kislina HCl –  0,1 M, M = 36,34 g/mol, Sigma Aldrich 

 Dimetil sulfoksid (CH3)2SO – M = 78,13 g/mol, Merck KGaA, Nemčija 

 Benzojska kislina C7H602 – M = 122,12 g/mol, Sigma Aldrich 

 Etanol  C2H5OH– 96% etilni alkohol, M = 46,07 g/mol, KEFO d.o.o. 
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3.3. Razgradnja PET vlaken v reaktorju za nevtralno hidrolizo 

Nevtralno hidrolizo PET vlaken smo izvajali v visokotlačnem reaktorju proizvajalca ECOM. 

  

Slika 6: Visokotlačni reaktor 

Reaktor je omogočal izvajanje reakcije pri povišanem tlaku in povišani temperaturi. Reakcijska 

posoda je imela volumen 1 L. Grelec je bil vstavljen v steno reakcijske posode. V posodi se je 

nahajala tudi hladilna kača, v kateri je krožila voda, ki je pripomogla k hitrem ohlajanju 

reakcijske zmesi in posode. Reaktor je bil opremljen še z manometrom ter nadzorno ploščo za 

uravnavanje temperature in časa (slika 6).    

Pri nevtralni hidrolizi smo uporabili PET iz eksperimentalnega načrta, ki je vključeval materiale 

različnih proizvajalcev in različnih molekulskih mas. Eksperimentalni načrt (kemijski pogoji 

hidrolize) je obsegal 64 eksperimentov, mi smo jih izvedli del in sicer 32. Hidrolizo smo izvedli 

brez in z uporabo katalizatorja cinkovega acetata (ZnAc) koncentracije 100 mg / L. 
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Preglednica 2: Parametri eksperimentov nevtralne hidrolize 

EKSPERIMENT REPLIKA MOLSKA 

MASA 

TEMPERATURA RAZMERJE 

PET / VODA 

ČAS 

vzorec 1 1 0,45 180 1:4 30 

vzorec 2 2 0,45 180 1:4 30 

vzorec 3 1 0,45 180 1:10 0 

vzorec 4 2 0,45 180 1:10 0 

vzorec 5 1 0,45 250 1:4 0 

vzorec 6 2 0,45 250 1:4 0 

vzorec 7 1 0,45 250 1:10 30 

vzorec 8 2 0,45 250 1:10 30 

vzorec 9 1 0,62 180 1:4 0 

vzorec 10 2 0,62 180 1:4 0 

vzorec 11 1 0,62 180 1:10 30 

vzorec 12 2 0,62 180 1:10 30 

vzorec 13 1 0,62 250 1:4 30 

vzorec 14 2 0,62 250 1:4 30 

vzorec 15 1 0,62 250 1:10 0 

vzorec 16 2 0,62 250 1:10 0 
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Uporabili smo PET vlakna proizvajalca Wellman iz Irske. Vlakna so bila dveh različnih 

molekulskih mas. Izvedli smo 16 poskusov, hidrolize vključno s ponovitvami. V preglednici 2 so 

opisani eksperimentalni parametri. Osem poskusov je bilo narejenih z molekulsko maso 0,45 

g/mol ostalih osem pa z 0,62 g/mol. Uporabili smo dve različni masni razmerji PET: voda. Pri 

razmerju 1:4 smo dodali 25 g PET in 100 mL destilirane vode. Pri razmerju 1:10 pa 25 g PET in 

250 mL destilirane vode. Uporabili smo dve različni temperaturi in sicer 180 oC ali 250 oC, do 

katerih se je zmes v reaktorju segrevala. Določeni sta bili dve časovni obdobji 0 in 30 minut. 

Reakcijski čas 0 minut pomeni, da smo PET segrevali do določene temperature npr. 180 oC, 

nato smo reaktor izklopili. Reakcijski čas 30 minut pa pomeni, da smo vzorec segreval do 

določene temperature, ko je reaktor to temperaturo dosegel (180 ali 250 oC), smo vzorec 

pustili v reaktorju še nadaljnjih 30 minut. Parametri nevtralne hidrolize so povzeti v preglednici 

2.  

Na začetku smo vlakna navili na prejo, ter jih narezali na cca. 6 cm dolge kose. Stehtali smo 25 

g vzorca in ga dali v posodo reaktorja. Prilili smo 100 mL oziroma 250 mL destilirane vode. V 

primeru poskusov hidrolize s katalizatorjem, je le-ta vsebovala 100 mg/L katalizatorja ZnAc. 

Reaktor smo močno zatesnili, vključili grelec ter vsakih 10 min zapisovali čas, temperaturo in 

tlak. Ko je reakcijska zmes dosegla želeno temperaturo, smo ali izključili grelec (v primeru 

reakcijskega časa 0 min) ali začeli meriti čas reakcije (v primeru reakcijskega časa 30 min). 

Hlajenje reakcijske zmesi smo izvedli s pomočjo vgrajene hladilne kače.  

Nastale produkte (trdna in tekoča faza) smo ločili s filtriranjem. Zmes na filter papirju smo 

stehtali in dali v sušilec. Sušili smo 24 h pri 105 °C. Suh produkt smo ponovno stehtali. Filtrat ( 

voda + etilen glikol) smo vlili v merilni valj in zapisali volumen tekoče faze v mL.  
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3.4. Spremljanje  depolimerizacije  PET s pomočjo potenciometričnih titracij: 

določitev končnih karboksilnih skupin    

TITRACIJA V NEVODNEM MEDIJU  

Titracije v nevodnem mediju smo izvajali na potenciometričnem titratorju Mettler Toledo 

DL28. V posodico smo stehtali 0,05 g vzorca. Dodali smo 40 mL organskega topila dimetil 

sulfoksid (DMSO). Titrirali smo z 0,1 mol/L KOH v etanolu. Standardizacijo titranta smo izvedli 

z 0,05 g  benzojske kisline v 50 mL  etanola.  

 

TITRACIJA V VODNEM MEDIJU 

Pred vsakim titriranjem smo vzorce demineralizirali. Demineralizirali smo jih z namenom 

odstranitve vseh mineralnih snovi na vzorcu, ki bi lahko motile titracijo. Stehtali smo 2 g vzorca 

in ga dali v čašo, prilili smo 100 mL 0,1 mol/L HCl (aq). Vlaknaste vzorce smo pokrili s folijo in 

jih dali na stresalnik za 30 minut, mešanico smo vsakih 10 min še premešali. Vzorce, ki so bili 

v prahu, smo pokrili s folijo mešali z uporabo magnetnega mešala.  Mešanico vzorca z 0,1 mol/L 

HCl smo spirali z destilirano vodo do nevtralnega pH ter do prevodnosti destilirane vode ( 

≈1µS/cm).  Za spiranje smo porabili približno 1000 mL destilirane vode. Vlaknaste vzorce smo 

posušili. Vzorce v prahu smo centrifugirali in jih nato posušili. 

Za titracijo smo stehtali 1 g vzorca, v čašo dodali 200 mL prevrete in ohlajene Milli – Q vode. 

Titrator je avtomatski in vodi proces titracije s pomočjo titracijskih  parametrov, ki smo jih 

nastavili. Pri dinamičnem dodajanju titranta je njegov volumen odvisen od velikosti 

spremembe potenciala raztopine. Manjša kot je sprememba, višji je dodatek. Čas med dvema 

dodatkoma titranta je odvisen od kriterija vzpostavitve ravnotežja potenciala v raztopini 

analita v dodatku. Strožji kot je kriterij, dlje časa je potrebno, da se vzpostavi ravnotežje. 

Postopek je bil računalniško povezan z programsko opremo LabX Pro, Mettler Toledo. Podatke 

smo prenesli na računalnik ter jih s pomočjo Microsoft Excel pretvorili v titracijske grafe. 
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3.5. Rezultati in diskusija rezultatov 

GRAVIMETRIČNI REZULTATI NEVTRALNE HIDROLIZE S KATALIZATORJEM IN BREZ 

V nadaljevanju so v grafih št. 1 do 4 ter na slikah št. 5 do 10 podani rezultati mase vzorca in 

vode po nevtralni hidrolizi ter rezultati naraščanja temperature in tlaka v odvisnosti od časa s 

katalizatorjem in brez. 

Produkti nevtralne hidrolize PET vlaken so v trdni in tekoči fazi. Tereftalno kislino pričakujemo 

pretežno v trdni fazi, etilen glikol pa v vodni fazi. V grafu 1 so prikazane mase suhega vzorca 

PET pred in po nevtralni hidrolizi ter volumen vode pred in po hidrolizi. 

 

 

Graf 1: Masa suhega vzorca in vode po nevtralni hidrolizi 

Opazno je, da se je po obdelavi največ mase ohranilo pri vzorcih, ki se niso razgradili in so ostali 

vlaknasti (eksperiment št. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12). Masa vzorcev, ki pa so bili po obdelavi  v 

praškastem stanju, se je nekoliko zmanjšala (eksperiment št. 7, 8, 13, 14, 15, 16). Eksperimenta 

št. 5 in 6 predstavljata delno razgrajen PET material (vlakno + praškast produkt).  

Na zmanjšanje mase vzorca je vplivalo več dejavnikov. Zaradi visokih temperatur in tlaka v 

reaktorju se je del vlaken zalepil na stene reaktorja. Del vzorca je po nevtralni hidrolizi ostal 

na hladilni kači na nedostopnih delih, ki so se težje očistili. Nekaj vzorca je ostalo tudi na 
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filtrirnem papirju in filtratu. Največ vode se je ohranilo pri vzorcih, ki se niso razgradili, pri 

praškastih produktih je prišlo do manjših izgub.  

 

REZULTATI NEVTRALNE HIDROLIZE BREZ KATALIZATORJA 

Izvedli smo 32 eksperimentov nevtralne hidrolize pri različnih pogojih. V grafih št. 2 do 4 je 

prikazano naraščanje temperature in tlaka v odvisnosti od časa za izbrane eksperimentalne 

pogoje s pripadajočimi slikami št. 7, 8 in 9 končnega produkta.  

 

Eksperiment 2; T = 180 °C, razmerje PET : voda 1:4, reakcijski čas 30 min, molek. masa PET 

vlaken 0,45 g/mol 

 

Graf 2: Naraščanje temperature in tlaka v odvisnosti od časa za vzorec št. 2 

Pri tem eksperimentu smo vzorec PET razgrajevali pri 180 oC, v razmerju 25 g vzorca in 100 mL 

vode. Po 36 minutah segrevanja reaktorja je temperatura dosegla 180 oC in pričeli smo meriti 

reakcijski čas. Po tridesetih minutah na tej temperaturi se je tlak spustil iz 10 na 9,5 barov. Na 

grafu št. 2 je razvidno, da je tlak enakomerno naraščal s temperaturo. Pri teh parametrih, se 

vlakna PET niso razgradila (slika 7). Vzroki so predvidoma nizko razmerje PET : voda, zaradi 

nezadostne količine vode posledično tudi prenizek tlak.  
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Slika 7: Ne-razgrajen PET po eksperimentu št. 2.   

Eksperiment 6; T = 250 oC, razmerje PET : voda 1:4, reakcijski čas 0 min, molek. masa PET vlaken 

0,45 g/mol 

 

Graf 3: Naraščanje temperature in tlaka v odvisnosti od časa za vzorec št. 6 

Pri eksperimentu št. 6 smo vzorec PET segrevali 56 minut, da je bila dosežena predpisana 

temperatura 250 oC. Za tem smo reaktor izklopili. To nam je predstavljalo reakcijski čas 0 

minut. Končni dosežen tlak je znašal 11,5 barov. Vzorec PET je bil že delno razgrajen (Slika 8).  
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Slika 8: Delno razgrajen PET po eksperimentu št. 6 

 

Eksperiment 7; T = 250 oC, razmerje PET : voda 1:10, reakcijski čas 30 min, molek. masa PET 

vlaken 0,45 g/mol 

 

Graf 4: Naraščanje temperature in tlaka v odvisnosti od časa za vzorec št. 7 

Pri eksperimentu št. 7 smo dosegli popolno razgradnjo PET vlaken. Po filtriranju in sušenju smo 

pri navedenih eksperimentalnih pogojih dobili bel, praškast produkt (Slika 9). K temu je 

botrovala visoka temperatura, ustrezno razmerje 25 g PET in 250 mL vode ter zadosten 

reakcijski čas 30 minut. Končni dosežen tlak pri razmerju material : voda 1:10  in temperaturi 

250 °C je znašal 39 barov. Tlak se je povišal zaradi večje količine vode v reakcijski posodi 

reaktorja. 
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Slika 9: Praškasto razgrajen PET 

 

REZULTATI NEVTRALNE HIDROLIZE S KATALIZATORJEM 

Trend naraščanja temperature in tlaka v odvisnosti od časa je za nevtralno hidrolizo z dodanim 

katalizatorjem (ZnAc) podoben. Na slikah 10 – 12 so prikazani vzorci nevtralne hidrolize s 

katalizatorjem.  

Eksperiment 2; T= 180 oC, razmerje PET : voda 1:4, reakcijski čas 30 min, molek. masa PET 

vlaken 0,45 g/mol 

 

Slika 10: Ne-razgrajen PET po eksperimentu št. 2 s katalizatorjem 

Pri eksperimentu št. 2 s katalizatorjem se vlakna znova niso razgradila (slika 10).  Eksperiment 

je potekal pri temperaturi 180 oC in pri razmerju material : voda 1:4 z dodanim katalizatorjem 

ZnAc 100 mg/L. Pri danih eksperimentalnih pogojih dodatek katalizatorja bistveno ne vpliva 

na učinek depolimerizacije.  
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Eksperiment 6; T= 250 oC, razmerje PET : voda 1:4, reakcijski čas 0 min, molek. masa PET vlaken 

0,45 g/mol 

 

Slika 11: Delno razgrajen PET po eksperimentu št. 6 s katalizatorjem 

Na sliki 11 je prikazan vzorec depolimerizacije PET-a dosežen pri 250 °C, razmerju 1:4 in 12 

barih. Zaradi prisotnosti katalizatorja, je depolimerizacija uspešnejša, kot pri vzorcu 6 brez 

katalizatorja. 

Eksperiment 7; T= 250 oC, razmerje PET : voda 1:10, reakcijski čas 30 min, molek. masa PET 

vzorca 0,45 g/mol 

 

Slika 12: Praškasto razgrajen vzorec PET po eksperimentu št. 7 s katalizatorjem 

Pri danih eksperimentalnih pogojih se je PET tudi s katalizatorjem razgradil v prah (slika 12). K 

dobri razgradnji je pripomogla visoka temperatura 250 oC, večje razmerje PET : voda in 

reakcijski čas 30 minut, ob tem pa je tlak narasel na 39 barov. 
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REZULTATI TITRACIJ V NEVODNEM MEDIJU  

Z namenom hitre in enostavne metode ocenitve stopnje depolimerizacije smo raziskali 

možnosti uporabe titracij za določitev končnih skupin PET. Končne skupine PET so pokazatelj 

stopnje degradacije polimera. Več kot ji je, višja je stopnja degradacije oz. polimerizacije. 

Uporabili smo potenciometrične titracije v  vodnem in ne-vodnem mediju. 

S titratorjem (slika 13) smo titrirali praškaste vzorce PET-a dobljene po procesu nevtralne 

hidrolize. Izvedli smo po dve ponovitvi za vsak vzorec. Podatki titracije so se samodejno 

obdelali in oblikovali v graf. Primer grafičnega prikaza titracije vzorca PET je predstavljen na 

sliki št. 14. 

 

 

Slika 13: Titrator za ne-vodne titracije Mettler Toledo DL28 

Iz titracijskih krivulj smo s pomočjo ekvivalentne točke (avtomatsko določena) izračunali 

vrednost karboksilnih tereftalnih skupin v mmolih in jih podali na kg vzorca. Ekvivalentno točko 

smo dobili tako, da smo na potenciometrični titracijski krivulji določenega vzorca grafično 

določili točko, kjer se je pH drastično spremenil med potekom titracije (največji naklon 

krivulje). Vzorca št. 7 in 7 s katalizatorjem imata izmed vseh testiranih vzorcev najvišjo 

izračunano vrednost zaznanih –COOH skupin, kar pomeni, da uporabljeni eksperimentalni 

pogoji pri teh vzorcih vodijo do degradacije PET v največji meri. 
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Slika 14: Krivulja ne-vodne titracije vzorca št. 7 

Slika št. 14 kaže tipično potenciometrično krivuljo. Pri vzorcu 7 , ki je dobro depolimeriziran se 

vidi hiter preskok pH vrednosti. Čim večja je strmina krivulje, natančnejša je analiza vzorca. 

Poraba KOH,  je za ta vzorec znašala 6,910 mL.  

 

Preglednica 3: Rezultati števila COOH- skupin  po titracijah v nevodnem mediju 

VZOREC IZGLED ŠTEVILO KARBOKSILNIH SKUPIN [mmol COOH/kg] 

6-1 

delno razgrajen 

303 

6-2 279 

61 388 

7-1 
prah 

11059 

7-2 10784 

13-1 
prah 

4597 

13-2 4188 

15-1 
prah 

4193 

15-2 4458 

                                                           

1 Vzorec je bil razdrobljen v terilnici, zaradi boljšega raztapljanja. 
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VZORCI S KATALIZATORJEM   

6-1 
delno razgrajen 

3177 

6-2 3283 

7-1 
prah 

11069 

7-2 10930 

 

 

Graf 5: Vrednost karboksilnih števil  za posamezen eksperiment 

V preglednici št. 6 in grafu št. 5 so predstavljeni rezultati reprezentativnih vzorcev PET, ki so 

bili predhodno obdelani s postopkom nevtralne hidrolize pri povišani temperaturi in tlaku pri 

različnih pogojih in nato titrirani. Opazne so razlike v vrednosti COOH- skupin med delno 

razgrajenimi (še vedno prisotna vlakna) in praškastimi vzorci. Pričakovano je bilo, da bodo 

praškasti vzorci imeli višjo vrednost števila COOH- skupin v primerjavi z vzorci, ki so le delno 

razgrajeni. 

Vrednosti COOH- skupin pri vzorcih depolimeriziranega PET s pomočjo katalizatorja so 

nekoliko višje. Izjema je vzorec št. 6 brez in s katalizatorjem, ki sta po izgledu primerljiva, dodan 

katalizator pa glede na vrednost COOH- skupin znatno poveča stopnjo depolimerizacije.  
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Najboljše so se izkazali pogoji iz sedmega eksperimenta (T = 250 oC, reakcijski čas 30 minut, 

razmerje PET : voda 1:10) s katalizatorjem, kjer je število karboksilnih skupin najvišje in sicer 

11069 mmol COOH/kg.  

 

REZULTATI TITRACIJ  V VODNEM MEDIJU  

V nadaljevanju so prikazani rezultati vodnih titracij. Vodne titracije so se izvajale z vlaknastimi, 

delno razgrajenimi in praškastimi vzorci nevtralne hidrolize.  

 

Graf 6: Vodna titracija vzorca št. 6 

Vzorec št. 6 na grafu 6 je bil delno razgrajen. Zaradi ne topnosti PET v vodi, so nastopile težave 

pri določanju ekvivalentne točke in s tem posledično pri določanju karboksilnih skupin pri 

vodnih titracijah. Vodne titracije so občutljivejše na katione, anione in ostale primesi, ki bi 

lahko bile prisotne že pred obdelavo vzorca in tako je prišlo do histereze v titracijski krivulji. 

Pri tovrstnih titracijah so namreč zahtevane skupine v COOH obliki in ne v obliki soli. V 

preglednici št. 7 so predstavljene vrednosti karboksilnih skupin hidroliziranih PET vzorcev za 

vodne titracije.  
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Preglednica 4: Rezultati števila COOH- skupin po vodnih titracijah 

VZOREC IZGLED ŠTEVILO KARBOKSILNIH 
SKUPIN [mmol COOH/kg] 

3 Vlakno 30 

6 Delno razgrajen 70 

7 Prah 7401 

10 Vlakno  150 

11 Vlakno  30 
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4 ZAKLJUČEK 

Na osnovi rezultatov diplomskega dela » Določevanje stopnje depolimerizacije PET s pomočjo 

titracij« smo prišli do naslednjih zaključkov. 

Cilj diplomskega dela je bil določiti stopnjo depolimerizacije polietilen tereftalata s pomočjo 

vodnih in ne-vodnih titracij. PET, ki je eden izmed najbolj uporabljenih sintetičnih tekstilnih 

materialov za izdelavo vlaken, smo razgradili v osnovne gradnike nižje molekulske mase. V ta 

namen smo uporabili postopek nevtralne hidrolize, pri katerem smo z vodo, visoko 

temperaturo in tlakom omogočili ekonomično in ekološko razgradnjo materiala, s tem pa tudi 

visoko učinkovitost. Reakcije depolimerizacije so potekale pri različnih pogojih in sicer pri 

temperaturah 180 oC in 250 oC, razmerjih PET : voda 1:4 in 1:10, reakcijskih časih 0 in 30 minut. 

Tlak se je povišal avtogeno. S postopkom nevtralne hidrolize smo želeli PET depolimerizirati 

do monomernih enot, to je tereftalne kisline in etilen glikola. Učinkovitost razgradnje smo 

deloma povečali z dodanim katalizatorjem cinkovim acetatom (ZnAc).  

Stopnja depolimerizacije je odvisna od temperature, tlaka, razmerja PET : voda ter od 

reakcijskega časa. Pri reakcijskih pogojih hidrolize temperatura 250 oC, razmerje PET : voda 

1:10 ter čas 30 minut nastane največ produktov s prostimi karboksilnimi skupinami ( v našem 

primeru tereftalne kisline). Uporabljena temperatura 180 °C in razmerje PET : voda 1:4 ne 

omogočata popolne razgradnje saj so vzorci po hidrolizi še vedno deloma vlaknasti.  

Za ocenitev stopnje depolimerizacije, ki smo jo dosegli pri posameznih reakcijskih pogojih 

nevtralne hidrolize, smo kot hitro in enostavno metodo uporabili titracije. S pomočjo titracij 

smo izračunali število karboksilnih skupin, ki nam pove milimol COOH skupin na kilogram 

vzorca. Vzorci, hidrolizirani s pomočjo katalizatorja imajo nekoliko višje vrednosti karboksilnih 

skupin. Z vzorcem št. 7 s katalizatorjem ZnAc smo se najbolje približali popolni depolimerizaciji. 

Število COOH- skupin  tega vzorca znaša 11069 mmol COOH/kg. 

Zaključimo lahko, da so se ne-vodne titracije izkazale za primernejšo metodo, za razliko od 

vodnih titracij, za hitro in enostavno ocenitev stopnje razgradnje PET-a, še zlasti v primeru 

velikega števila vzorcev. Diplomsko delo odpira nove možnosti raziskav v smeri optimizacije 
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titracij glede na fizikalno-kemijske značilnosti dobljenih produktov z uporabo različnih topil ali 

kombinacij le-teh oz. raziskati možnosti ustreznejše priprave vzorca za titracijo.  
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