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Összefoglaló 

Az emberiség lélekszámának növekedése, a fogyasztói szokások változása és a GDP növekedése következtében 

a megújuló energiaforrások szerepe egyre inkább felértékelődik. A hulladékáramokból történő energia előállítás 

(„waste to energy”) napjaink egyik aktuális kutatási területe. Az ún. kémiai újrahasznosítással 

(pirolízissel/krakkolással) a polimer hulladékokból értékesebb termékek állíthatók elő, melyek előnyösen 

alkalmazhatóak többek között energia, vagy vegyipari alapanyagok előállítására. A krakkolás során keletkezett 

termékek további hasznosítására többféle lehetőség van, így például a bomlástermékekből újra műanyag 

gyártható, vagy azok más vegyipari folyamatokban használhatók fel: olajfinomításban a kőolajszármazékokkal 

együtt vegyipari alapanyag vagy motorhajtóanyag készíthető belőle. 

A kémiai hasznosítás gazdaságossága érdekében kulcsfontosságú az ún. illékony termékek megfelelő hozammal 

történő előállítása. A krakkolás alapanyagaként számos műanyagtípus kerülhet szóba, de közülük a további 

hasznosítás szempontjából legjobb tulajdonságokkal a poliolefinek és a polisztirol rendelkeznek.  

A műanyagok fajtaszelektív gyűjtése költséges és nehezen kivitelezhető, ezért fontos megvizsgálni, hogy milyen 

folyamatok játszódnak le a különböző típusú műanyagokat tartalmazó keverékek feldolgozása esetén. A 

kiindulási anyagban lévő PVC vagy poliamid a termékek szennyezőanyag tartalmának növekedését 

eredményezi. Másrészről viszont egyes műanyagok jelentősen megkönnyíthetik más műanyagok degradációját. 

Általában a kisebb aktiválási energiájú bomlási folyamatok eredményeznek olyan instabil fragmentumokat, 

melyek elősegítik a kiindulási elegyben lévő más műanyagok degradációját. Például a PVC krakkolásakor első 

lépésben keletkező klórtartalmú gyökök is iniciálhatják a polietilén (PE) további bomlását. 

Jelen kutatómunkánk során PE, PVC és szennyezett PE alapanyagok adott arányú keverékének termo-katalitikus 

degradációját vizsgáltuk. A kísérleteket szakaszos reaktorban, inert atmoszférában hajtottuk végre különböző 

hőmérsékleteken. A hőmérséklet növelése és a katalizátorok alkalmazása leginkább az illékony termékek 

hozamát növelte. Emellett a katalizátor, a PVC és a felületi szennyezés jelentősen befolyásolta a látszólagos 

aktiválási energia értékét.  

Summary 

Owing to the increasing in the global population, the changes in the consumer habits and the GDP growth the 

role of renewable energy sources has high interest. Nowadays the production of energy from waste („waste to 

energy”) is an important research area. More valuable products can be produced from the waste polymers by 

chemical recycling (pyrolysis/cracking) which are suitable for energy production or should be used as 

petrochemical feedstocks. There are many possibilities for the further utilization of the pyrolysis products, such 

as polymer production, or they should be used in other industrial processes, for instance in oil refinery or 

petrochemical processes. 

To maximize the volatile yield is a key factor. Many kind of plastics can be raw material of the cracking. 

However, polyolefins and polystyrene have the best properties for further utilization of pyrolysis products. 

The selective collection of the waste is very expensive and hardly implement therefore important to investigate 

what happen in the case of mixed polymer processing which contain difference type of plastics. PVC or 

polyamide containing raw material, result products with high level of unfavoured compounds. On the other hand 

some plastic can be significantly affecting the degradation of other plastics. Generally, decomposition processes 

with lower activation energy result unstable fragments, which can promote the degradation of other polymers. 

For example chlorinated radicals obtain in the first step of PVC pyrolysis, which can also initiate the further 

degradation of PE. The goal of this work was to investigate the thermo-catalytic pyrolysis of PE, PVC and 

contaminated PE. Experiments were carried out in a batch reactor, in inert atmosphere at different temperatures. 

Increasing the temperature and the use of catalysts could increase the yield of volatile products. In addition, the 

catalyst, the PVC and the surface contamination were also significant effect to the apparent activation energy. 
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