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ABSTRACT 

PET is one of the common types of materials which are widely used in many 
fields with a significant growth rate. With a wide range of uses, PET almost 
replaces the traditional materials such as wood, ceramic, and glass. 
However, due to the increasing assumption of PET and its short life cycle, 
the amount of PET waste thrown into the environment is very large every 
year. Therefore, recycling or re-use of PET waste is essential to prevent 
environmental pollution and reduce the natural resources exploration. Study 
on PET recycling methods and applications of recycled PET is a matter of 
concern today. 

TÓM TẮT 

Polyethylene terephthalate (PET) là một trong những loại vật liệu phổ biến 
được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực với tốc độ tăng rất nhanh. Với 
phạm vi sử dụng rộng, PET hầu như dần thay thế các loại vật dụng truyền 
thống khác như gỗ, sứ, thủy tinh... Vì mức độ tiêu thụ nhựa PET ngày càng 
nhiều, vòng đời sử dụng tương đối ngắn nên hàng năm lượng rác thải từ 
nhựa PET thải ra môi trường là rất lớn. Do vậy, việc ứng dụng công nghệ 
tái chế hoặc tái sử dụng nhựa PET phế thải là hết sức cần thiết, góp phần 
ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, đồng thời hạn chế khả năng khai thác 
nguồn tài nguyên. Việc tìm hiểu các phương pháp tái chế PET cũng như khả 
năng, phạm vi ứng dụng PET tái chế là vấn đề cần quan tâm nhất hiện nay. 

 
1 GIỚI THIỆU 

Nhựa (hay còn gọi là chất dẻo hoặc polymer) là 
các hợp chất cao phân tử và chứa các đơn vị tái lặp 
trong suốt chiều dài mạch, được dùng làm vật liệu 
để sản xuất nhiều loại vật dụng trong đời sống 
hằng ngày cho đến những sản phẩm công nghiệp. 

Nhựa phế thải là sản phẩm, vật liệu nhựa bị loại 
ra trong sản xuất hoặc tiêu dùng. Một số loại nhựa 
phế thải có thể làm nguyên liệu ngành tái chế đó là 
nhựa nhiệt dẻo như PET, PE, PP, PS...  

Nhựa nhiệt dẻo là nhóm vật liệu Polymer có 
khả năng lặp lại nhiều lần quá trình chảy mềm dưới 
tác dụng nhiệt và trở nên đóng rắn (định hình) khi 

được làm nguội. Trong quá trình tác động nhiệt của 
nó chỉ thay đổi tính chất vật lý không có phản ứng 
hóa học xảy ra. Với đặc tính đó mà nhựa nhiệt dẻo 
có khả năng tái sinh nhiều lần, chính vì vậy mà 
những phế phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất 
hoặc tiêu dùng đều có khả năng tái chế được.  

1.1 Khái niệm tái chế 

Tái chế là hoạt động thu hồi lại từ chất thải các 
thành phần có thể sử dụng để chế biến thành những 
sản phẩm mới sử dụng lại cho các hoạt động sinh 
hoạt và sản xuất (Hoàng Anh, 2006). Có hai quá 
trình tái chế chính là tái chế vật liệu bao gồm các 
hoạt động thu gom vật liệu có thể tái chế từ rác 
thải, xử lý và sử dụng vật liệu này để sản xuất các 
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sản phẩm mới và thu hồi nhiệt bao gồm các họat 
động sản xuất năng lượng từ rác thải nhựa.  

1.2 Khái niệm nhựa PET 

Polyethylene terephtalate (được gọi là PET, 
PETE hoặc PETP hoặc PET-P) là nhựa nhiệt dẻo 
thuộc họ polyester được hình thành từ các acid 
trung gian terepthalic (TPA) và ethylene glycol 
(EG). PET được dùng trong tổng hợp xơ sợi, vật 
đựng đồ uống, thức ăn và các loại chất lỏng. Ngoài 
ra, có thể dùng làm vỏ cứng bọc vật dụng nhằm tạo 
thành một màng chống thấm khí và ẩm rất tốt.  

C O CH2 CH2 O C

O O

terephthalate ester ethylene ester
 

Hình 1: Công thức cấu tạo của polyethylene 
terephtalate 

1.2.1  Cấu trúc phân tử và hình thái học 

 Các đặc tính của PET được quyết định bởi quá 
trình xử lý nhiệt, nó có thể tồn tại cả hai dạng: vô 
định hình (Amorphous); kết tinh (Crystalline) và 
bán kết tinh (Semi-crystalline). 

 
Hình 2: Cấu trúc của PET  

N.S. Murthy et al., 1991 

Ở dạng vô định hình (amorphous), các phân tử 
của PET sắp xếp không có trật tự, không theo một 
quy luật nào, hình thái ngoại quan là trong suốt.  

Ở dạng kết tinh (crystalline), các phân tử sắp 
xếp theo một trật tự nhất định. Ngoại quan đục 
(không trong suốt). Tính chịu nhiệt và độ bền cao 
hơn so với dạng vô định hình. Cấu trúc kết tinh 
được hình thành bằng hai cơ chế: Dùng nhiệt hoặc 
định hướng bằng cách kéo cơ học.  

Dạng bán kết tinh (Semi-Crystalline). Ngoại 
quan đục (không trong suốt), Cấu trúc tinh thể có 
50% kết tinh (crystalline). 

1.2.2   Tính chất của PET 

PET là một polyeste mạch thẳng, có độ định 
hướng lớn do đó có kết cấu chặt chẽ, khó bị thủy 
phân, bền cơ học cao, có khả năng chịu lực xé, chịu 
mài mòn cao, tương đối cứng rất ít giãn khi bị tác 
động của ngoại lực. Khi cháy tạo ngọn lửa màu 
vàng và tiếp tục cháy khi cách ly khỏi ngọn lửa. Độ 
bền kéo của màng PET tương đương màng nhôm 
và gấp ba lần màng polycarbonate và màng 
polyamide. Ở nhiệt độ thường nó là polyme vô 
định hình có độ định hướng cao, trong suốt, nhưng 
ở nhiệt độ gần 80˚C thì xuất hiện kết tinh mờ đục.  

PET có độ hòa tan rất bé trong dung môi hữu 
cơ và hoàn toàn không thấm nước, thấm khí rất 
thấp. PET khá bền nhiệt, cấu trúc hóa học của 
mạch PET vẫn chưa bị biến đổi ở 200 ˚C, tuy nhiên 
ở nhiệt độ khoảng 70˚C có thể làm biến dạng co rút 
màng PET. Bền hóa học (cả HF), H3PO4, 
CH3COOH, axit béo... không bền với HNO3 và 
H2SO4 đậm đặc (do tác dụng với gốc este). 

1.3 Giới thiệu PET tái chế 

PET tái chế là sản phẩm của quá trình sản xuất 
hoặc chế tạo từ nhựa PET đã qua sử dụng. PET sau 
khi sử dụng được thu gom phân loại ở các cơ sở tái 
sinh, làm sạch rồi đóng thành kiện hay cắt nhỏ 
thành dạng vảy (Das et al., 2007). Thông thường 
có rất ít thông tin về tính chất của PET tái chế (R-
PET), do sản phẩm sau tái chế thường khó xác định 
được tính chất cũng như thành phần của vật liệu 

1.4 So sánh PET nguyên sinh và PET tái chế 

So với PET nguyên sinh, tính chất của PET tái 
chế thấp hơn về khối lượng phân tử trung bình, độ 
nhớt, nhiệt độ nóng chảy cũng như độ dãn dài. 
Nhưng không vì thế mà PET tái chế thiếu thị 
trường tiêu thụ. PET sau khi tái chế được ứng dụng 
rộng rãi trong đời sống như sử dụng thổi chai mới, 
thùng chứa, sợi thảm, màng nhựa (Upasani, et al., 
2012)… và trong xây dựng PET được ứng dụng để 
sản xuất nhựa đường và bê tông hỗn hợp (Awaja, 
et al., 2005). Bên cạnh đó, với các thành phần về 
nguyên liệu, năng lượng và giá thành hạt nhựa 
cũng như đầu ra sản phẩm tương đối thấp hơn so 
với PET nguyên sinh. Nhưng việc tiêu hao ít năng 
lượng cũng như hạn chế lưu lượng khí thải NO2, 
SO2, bụi, dioxin và các khí độc khác (Ali, et al., 
2005) ra môi trường cho thấy giải quyết được vấn 
đề lo ngại của toàn cầu và có ý nghĩa thực tiễn đối 
với các hoạt động sản xuất của ngành nhựa giúp 
giảm thiểu chất thải từ chai nhựa PET, bảo vệ môi 
trường, mang lại lợi ích kinh tế cho ngành nhựa và 
giảm chi phí chôn lắp tiết kiệm năng lượng. 
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Bảng 1: So sánh PET nguyên sinh và PET tái chế 

TT Tính chất PET nguyên sinh PET tái chế 
1 Khối lượng phân tử trung bình Mw (g/mol) 3.2x104 – 4.2x104 2.9x104 – 3.8x104 
2 Độ nhớt µ (dl/g) 0.74 -0.8 0.61 – 0.69 
3 Nhiệt độ nóng chảy Tm (˚C) 245 – 250 226 – 240 
4 Độ dãn dài >200 <10 
5 Nguyên liệu-Năng lượng Tiêu tốn nhiều Tiêu tốn ít 
6 Giá thành hạt nhựa(VNĐ/tấn) 27- 28 triệu 13-24 triệu 
7 Phạm vi ứng dụng Dùng cho các mặt hàng cao cấp Dùng cho các mặt hàng thứ cấp 

2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN 
CỨU VỀ TÁI CHẾ PET  

Thế giới  

Trong những năm gần đây, số lượng chai nhựa 
PET tái chế tăng gấp đôi, chiếm 30% tổng lượng 
chai PET được tiêu thụ trên thế giới. Các quốc gia 
có nền kinh tế phát triển đã xây dựng một chiến 
lược quản lý chất thải rắn. Trong đó, chính sách thu 
hồi và tái sinh chất thải nhựa đóng vai trò tất yếu 
trong toàn bộ hệ thống. Hiện nay, thế giới đang 
phải đối mặt với nhiều khó khăn như kinh tế đang 
trong thời kỳ suy thoái, môi trường bị ô nhiễm 
nặng nề, các nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt, 
đặc biệt là tài nguyên có nguồn gốc từ dầu mỏ. 
Chính vì vậy, để góp phần hạn chế ô nhiễm môi 
trường và bảo tồn nguồn tài nguyên hóa thạch đang 
ngày càng cạn kiệt, thì vấn đề tái chế PET đã được 
các nước quan tâm từ rất lâu, nhiều công trình 
nghiên cứu về tái chế PET đã và đang được thực 
hiện như xử lý PET bằng kiềm (Wang, et al.), tái 
chế PET bằng phương pháp hóa học như đường 
phân, methanol phân, thủy phân (Dutta and Soni, 
2013) tái chế hóa học PET thành sợi ứng dụng 
trong ngành công nghiệp dệt (Upasani, et al., 
2012). Nhìn chung, trên thế giới công nghệ tái chế 
PET liên tục đổi mới theo thời gian. 

Việt Nam  

Ở Việt Nam, việc nghiên cứu tái chế PET đã 
được chú trọng từ lâu. Ðã có các đề tài nghiên cứu 
cơ bản, các chương trình khoa học công nghệ cấp 
Nhà nước về tái chế nhựa truyền thống để thu hồi 
và bảo tồn sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ. Hiện 
nay, nhiều nhà khoa học đã nỗ lực nghiên cứu 
nhằm tìm ra phương pháp hiệu quả và kinh tế nhất 
để tái chế PET thải. Một số công trình nghiên cứu 
về tái chế PET đã được công bố như phản ứng cắt 
mạch PET bằng dietylen glycol (Võ Thị Hai và 
Hoàng Ngọc Cường, 2008), chế tạo phụ gia chống 
cháy từ nhựa PET thải (Hoàng Thị Đông Quỳ, et 
al., 2012), nhiều dự án cũng xây dựng thành công 
công nghệ tái chế nhựa PET phế thải thành nhựa 
polyester không no để chế tạo vật liệu composite 
ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: giao thông vận 

tải, xây dựng, thủy sản và bưu chính viễn thông. 
Tuy nhiên, nó vẫn không đáp ứng được nhu cầu sử 
dụng ngày càng cao của con người, do đó tái chế 
PET là hướng đi đang thực sự thu hút các nhà 
nghiên cứu. Vì vậy, vấn đề giải quyết rác thải  
nhựa từ chai PET thực sự cần thiết và mang lại 
hiệu quả kinh tế bởi có thể tiết kiệm chi phí xử lý 
rác thải nhựa. 

2.1  Các phương pháp tái chế PET 

Hiện nay, có nhiều phương pháp khác nhau để 
xử lý PET thải như chôn lấp, tái sử dụng lại hoặc 
tái chế. Do hầu hết nhựa PET không thể tự phân 
huỷ sinh học, khi xử lý bằng cách đốt hoặc chôn 
lấp sẽ gây ô nhiễm môi trường, thoái hoá đất, phát 
sinh các khí độc hại gây ảnh hưởng đến sức khoẻ 
con người. Do đó, tái chế PET là phương pháp khả 
thi nhất cho việc xử lý PET thải. Đặc biệt, đây còn 
là nguồn nguyên liệu đầu vào giá rẻ cho một số 
ngành sản xuất khác.  

Các phương pháp tái chế PET chính là phương 
pháp cơ học và phương pháp hoá học. Với phương 
pháp cơ học, đơn thuần là thu gom, rửa sạch, băm 
nhỏ, sấy khô, tái gia công. Tuy nhiên, nhược điểm 
của phương pháp này là hạt nhựa tái chế có chất 
lượng thấp, không xác định được thành phần và 
hàm lượng tạp chất nên PET sau tái chế có độ nhớt 
rất thấp. Do đó, tái chế hoá học ngày càng trở nên 
hiệu quả để xử lý PET thải (Dutta and Soni, 2013). 

2.1.1 Tái chế bằng phương pháp hóa học 

Phương pháp tái chế hóa học, còn được gọi là 
tái chế monomer, là phương pháp phân hủy các 
polyme và đưa chúng trở về các thành phần ban 
đầu (hydrocacbon) sao cho có thể sử dụng làm 
nhiên liệu hoặc nguyên liệu cho phản ứng polymer 
hóa. Phương pháp hóa học không chỉ tạo ra nguồn 
nguyên liệu có tính chất giống PET ban đầu mà 
còn tạo ra những nguyên liệu mới có thể ứng dụng 
vào các lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu khác. Tái chế 
bằng phương pháp hóa học có những ưu điểm như 
hiệu suất thu hồi cao, sản phẩm không bị giảm cấp 
sau quá trình tái chế, thành phần ổn định. Tuy 
nhiên, phương pháp này còn hạn chế do sử dụng 
nhiều dung môi dẫn đến tăng giá thành sản phẩm. 
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Phương pháp hóa học được chia làm 3 loại: Thủy phân (hydrolysis), rượu phân (methanolysis) và 
glycol phân (glycolysis) (Dutta, Soni, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Hình 3: Các phương pháp tái chế hóa học 

Thủy phân (hydrolysis): Trong phản ứng thuỷ 
phân nhựa PET có thể dùng xúc tác axit vô cơ hoặc 
kiềm. Sản phẩm của phản ứng là terephthalic acid 
(TPA) thô được xử lý bằng than hoạt tính để loại 
bỏ tạp chất và sau đó tái kết tinh bằng dung môi 
(thường là axit axetic) để thu được TPA có độ tinh 

khiết tương đương với độ tinh khiết TPA có trên 
thị trường. Với phương pháp này, phản ứng xảy ra 
chậm, cần nhiều giai đoạn để làm sạch TPA, giá 
thành cao, cho nên phương pháp ít được sử dụng 
cho tái chế PET với quy mô công nghiệp. 

C OCH2CH2O
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Hình 4: Phương trình phản ứng thủy phân  

Dutta & Soni (2014)

Rượu phân (methanolysis): Tác nhân khử 
trùng hợp là rượu methylic ở nhiệt độ khoảng 200 
˚C, dưới áp suất cao. Phản ứng rượu phân rất có 
hiệu quả để tái chế nhựa PET ở dạng màng, dạng 

sợi và chai. Tuy nhiên, quá trình phân tách sản 
phẩm của phản ứng cần chi phí cao, phương pháp 
này ít kinh tế. 

C OCH2CH2O

O

+    2n  CH3OHO C

O

C OCH3

O

C

O

+   (n + 1)  HOCH2CH2OHn  CH3O

n

DMT
Hình 5: Phương trình phản ứng rượu phân  

Dutta & Soni (2014)
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Glycol phân (glycolysis): Phản ứng glycol 
phân PET được tiến hành dưới áp suất cao, nhiệt 
độ 180-220 ˚C trong môi trường khí trơ (N2) để 
tránh oxy hoá các polyol tạo thành. Sản phẩm của 
phản ứng là monome bis(2-hydroxyetyl) terephtalat 

(BHET) cùng với oligome. Tinh chế BHET bằng 
phương pháp lọc nóng dưới áp suất để loại các tạp 
chất. Sau đó làm sạch bằng than hoạt tính để khử 
màu và tạp chất. Hiện nay, đây là phương pháp 
đang được sử dụng phổ biến nhất. 

C OCH2CH2O

O

+  n  HOCH2CH2OHO C

O

C OCH2CH2OH

O

C

O

BHET

n  HOCH2CH2O

n

 

Hình 6: Phương trình phản ứng glycol phân 

Dutta & Soni (2014)

2.1.2  Tái chế bằng phương pháp cơ- lý 

Chai PET sau khi sử dụng xong được thu gom, 
rửa sạch, băm nhỏ, sấy khô và tái gia công. Hiện 
nay, có 2 công nghệ chính: công nghệ SSP và công 
nghệ biến tính PET. 

a. Công nghệ SSP 

Việc xử lý phế liệu bằng thiết bị SSP chia ra 2 
phương pháp: phương pháp chân không và dùng 
khí trơ (N2). 

Công nghệ SSP dùng khí N2 làm chất tải nhiệt 

 
Hình 7: Quy trình công nghệ SSP dùng khí N2 

làm chất tải nhiệt  

Fugen DAVER et al. (2007) 

PET thải sau quá trình nghiền rửa và sấy được 
nạp liệu liên tục cho máy đùn hai trục vít, hạt R-
PET từ máy đùn được xử lý trong thiết bị kết tinh 
hóa để tăng độ kết tinh nhằm tránh sự tạo thành các 
kết tụ khi xử lý bằng thiết bị SSP ở nhiệt độ 200 – 
250 °C ở điều kiện không có oxy và hơi ẩm trong 
khoảng thời gian xác định (10 – 12 giờ) nhằm đạt 
được I.V mong muốn đồng thời loại bỏ sản phẩm 
của phản ứng (nước, ethylene glycol, acetaldehyde) 
cũng như các tạp chất dễ bay hơi (dung môi, chất 
tẩy rửa, mực in, ...). Khí nitơ sạch và khô được 
dùng làm môi trường tải nhiệt. Quá trình xử lý là 
một quá trình không liên tục và lợi điểm của nó là 
tạo ra sản phẩm khác nhau tùy theo nhu cầu sử 
dụng. 

Công nghệ SSP dùng phương pháp chân không 

Công nghệ SSP dùng phương pháp chân không 
được vận hành tương tự phương pháp SSP dùng 
khí N2. Tuy nhiên, phương pháp này sẽ xảy ra 
nhanh hơn do hiệu quả loại bỏ nước và ethylene 
glycol tốt hơn, chi phí vận hành thấp hơn phương 
pháp dùng khí N2. 

b. Công nghệ biến tính phế liệu 

Quá trình bắt đầu từ PET-F sau khi rửa được 
trộn với chất biến tính silicone lỏng trong thiết bị 
trộn ở 140 – 150 ˚C, thời gian khoảng 90 phút. 
Nguyên liệu được nạp liệu cho máy đùn hai trục 
vít. Ở nhiệt độ cao, chất biến tính sẽ tạo mạch PET 
ngắn và PET phân nhánh có khối lượng phân tử 
lớn. Với lưới lọc mịn có thể loại bỏ những tạp chất 
rắn không nóng chảy. Từ đó, cho ra M-PET có thể 
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không cao sau quá trình biến tính. Tuy nhiên,  
độ bền cơ tính thì tương đương với nhựa PET 
nguyên sinh. 

 
Hình 8: Công nghệ biến tính PET  

Fugen DAVER et al. (2007) 

3 ỨNG DỤNG CỦA PET TÁI CHẾ 

3.1 Trong lĩnh vực đời sống 

Trong cuộc sống hiện đại, việc sử dụng các vật 
dụng như chai nhựa, màng nylon bọc thực phẩm, 
ống nhựa dẫn nước… đã trở nên quen thuộc với 
đời sống con người. Sản phẩm nhựa trở thành một 
phần không thể thiếu trong cuộc sống cũng như 
trong công nghiệp. Nhựa được ứng dụng rất phổ 
biến từ bao bì chứa thực phẩm đến hóa chất công 
nghiệp và gia dụng.  

Trên thực tế, nhựa tái chế có tính ứng dụng cao, 
một số nơi có ý tưởng chế biến nhựa phế thải thành 
dầu thô, tái chế thành thảm, chế biến dầu xanh từ 
nhựa phế thải. Các nguyên liệu sợi công nghiệp 
làm từ nhựa PET tái chế được dùng để tạo ra nhiều 
loại sản phẩm khác nhau như quần áo, giày, khăn 
tắm, chăn… Những hoạt động này đã góp phần 
làm giảm giá thành và giúp giải quyết vấn đề khan 
hiếm nguyên liệu sản xuất. 

3.2 Trong lĩnh vực vật liệu 

Một ứng dụng quan trọng của PET tái chế trong 
lĩnh vực vật liệu là việc sử dụng các vật liệu 
polyme gia cố bằng sợi thủy tinh đã phát triển 
nhanh chóng trong những năm qua. Các hợp chất 
cao phân tử đầu tiên sử dụng sợi thủy tinh cắt nhỏ 

dựa trên polyeste không no và nhựa epoxy, nhưng 
gần đây các vật liệu nhựa nhiệt dẻo đã được ứng 
dụng chẳng hạn như poly (ethylene terephthalate) 
(PET). Sợi thủy tinh là những vật liệu gia cố sử 
dụng nhiều nhất trong nhựa nhiệt dẻo với nhiều đặc 
tính mong muốn như chi phí thấp, cách nhiệt và độ 
bền kéo cao, kháng hóa chất. Do đó, vật liệu tổng 
hợp dựa trên nhựa nhiệt dẻo và sợi thủy tinh là sự 
kết hợp dễ dàng. Tuy nhiên, các đặc tính kỵ nước, 
ưa nước khác nhau giữa các sợi thủy tinh và nhựa 
dẫn đến độ bám dính kém ảnh hưởng đến tính chất 
cơ học của vật liệu tổng hợp. Vì vậy, việc sử dụng 
chất phụ gia hoạt tính nhằm cải thiện độ bám dính 
giữa các sợi và polyme. 

3.3 Lĩnh vực xây dựng 

PET tái chế được ứng dụng trong xây dựng là 
vấn đề phổ biến nhất hiện nay. Việc ứng dụng PET 
tái chế vào xây dựng nhằm nâng cao hiệu suất cách 
nhiệt, cải thiện tính chất cơ học của bê tông vì lợi 
ích kinh tế và môi trường. Các vật liệu cách nhiệt 
và điện cho ngành công nghiệp xây dựng là một 
trong những ứng dụng khả thi của PET tái chế.  

Một số ứng dụng đang được quan tâm hiện nay 
như: Cốt vật liệu cho bê tông polyme, gạch, nhựa 
đường, sơn, nhằm tạo sự thân thiện với môi trường 
và tránh lãng phí tài nguyên. 

Bê tông polyme (PC) với nhiều tính năng  
tốt như: Khả năng chống ăn mòn, chịu nhiệt, chịu  
nén và có độ bền kéo tốt hơn so với bê tông  
thông thường (spemat.com). Vì lý do này, bê tông 
polyme được sử dụng trong nhiều công trình như 
cống hộp, thùng chứa chất thải nguy hại, các 
đường rãnh, cống sàn và trong việc sửa chữa làm 
lớp phủ của bề mặt bê tông xi măng như đường và 
cầu bị hư hỏng. Sự kết hợp giữa nhựa PET tái chế 
vào bê tông polyme giúp giảm chi phí vật liệu giải 
quyết một số vấn đề chất thải rắn gây ra và tiết 
kiệm năng lượng. Trong thực tế, một cuộc khảo sát 
gần đây xếp ứng dụng nhựa ít tốn kém là yếu tố 
quan trọng nhất cần thiết cho việc sử dụng  
trong tương lai của bê tông polyme (Byung-Wan 
Jo, 2008). Và điều này đã làm cho thị trường tiêu 
thụ PET tái chế ứng dụng vào bê tông polyme có 
sự ràng buộc. Chất kết dính được sử dụng cho bê  
tông polyme bao gồm epoxy, MMA (Methyl 
Methacrylate), và polyester không no,…. nhằm cải 
thiện đáng kể hiệu suất. 

Hiện nay, hỗn hợp nhựa đường polyme cải tiến 
là một hỗn hợp tương đối tốn kém cho lát 
đường. Một cách để giảm chi phí của công trình 
xây dựng và làm cho chúng thuận tiện hơn là sử 
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dụng polyme rẻ tiền, tức là polyme chất thải. Vì 
vậy, việc kết hợp giữa nhựa phế thải PET trên 
những đặc tính kỹ thuật của hỗn hợp đá nhựa 
đường mastic (SMA) giúp tăng độ cứng của hỗn 
hợp, nâng cao độ kháng cự, chống lại sự biến dạng, 
tăng đáng kể độ bền và khả năng chống lún 
(Esmaeil Ahmadinia, 2012). Sự kết hợp bê tông 
nhựa với các polyme dường như có tiềm năng lớn 
nhất cho ứng dụng thành công trong việc thiết kế 
mặt đường mềm để tăng chiều dài tuổi thọ của mặt 
đường hoặc để giảm độ dày lớp vỉa hè. 

Gạch mosaic 100% tái chế là sự kết hợp giữa 
PET tái chế (85%) và phụ gia khoáng tái chế 
(15%). Quá trình sản xuất tiêu thụ ít năng lượng, 
không thải ra các chất ô nhiễm và tạo ra không chất 
thải. Mỗi mét vuông của gạch mosaic ngăn chặn 
việc phát thải 3 kg CO2 vào bầu khí quyển và loại 
bỏ 66 chai PET từ môi trường. Gạch Mosaic độ 
bền cao, đẹp và dễ vận chuyển. Một lợi thế là gạch 
Mosaic có thể được áp dụng cho nền hoặc vách ở 
cả khu vực trong nhà và ngoài trời, chẳng hạn như 
nhà bếp, phòng tắm, mặt tiền hoặc thậm chí bể bơi. 

PET tái chế là một polymer ngưng tụ gồm 
ethylene glycol (EG) và axit terepththalic (TPA) 
được sử dụng trong tổng hợp nhựa sơn. Nhựa 
alkyd được tổng hợp từ PET tái chế như là một 
chất thay thế cho EG và anhydrit phthalic 
(PA). Sau khi thay đổi thành phần monome của nó, 
cuối cùng đã cho thấy những đặc điểm tương tự 
như nhựa ban đầu. Việc sử dụng PET tái chế trong 
tổng hợp nhựa alkyd cho thời gian khô, độ cứng và 
khả năng chống mài mòn tốt hơn so với sơn ankyd 
thường (A. Torlakoglu, 2009). Ngoài ra, việc sử 
dụng PET tái chế trong alkyd  giúp tiêu thụ khối 
lượng của PET tái chế một cách đáng kể. 

3.4  Một số ứng dụng khác của PET tái chế 

Phụ tùng ôtô: tấm phủ ghế, hộp đựng pin, cánh 
quạt và các tấm cửa, thảm lót khoang hành lý được 
sản xuất bằng chất liệu PET bền, đẹp, chống thấm 
nước, dễ vệ sinh (Panda, et al., 2010). Ngoài ra, 
còn được ứng dụng trong ngành công nghiệp điện 
tử (hộp công tắc điện, vỏ dây cáp điện, màn hình 
tivi…), hệ thống lọc thoát nước … 

4 KẾT LUẬN 

Tái chế PET là một trong những vấn đề cấp 
bách đối với nước ta hiện nay. Có nhiều phương 
pháp tái chế PET, mỗi phương pháp đều có mặt 
tích cực và hạn chế của nó. Tùy điều kiện và hoàn 
cảnh cụ thể ta có thể áp dụng những phương pháp 

khác nhau, hoặc sử dụng tổng hợp nhiều phương 
pháp. Ứng dụng PET tái chế vào nhiều lĩnh vực với 
mục đích đưa PET đã tái chế vào qui trình cụ thể 
tạo ra sản phẩm mong muốn đáp ứng được nhu cầu 
của xã hội, đảm bảo PET có đầu vào và đầu ra. 
Đồng thời, có thể là một đóng góp đáng kể cho môi 
trường và nền kinh tế từ các khía cạnh khác nhau, 
cụ thể như: Giảm việc lạm dụng tài nguyên thiên 
nhiên, giảm mức độ ô nhiễm môi trường, góp phần 
tiết kiệm năng lượng và tiền bạc. Vì vậy, để giảm 
thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường và thiên 
nhiên, thì việc ứng dụng PET tái chế là điều cần 
thiết. Bên cạnh các nước đang phát triển thì Việt 
Nam còn gặp nhiều khó khăn, từ đó, việc tái chế và 
ứng dụng PET còn gặp nhiều cản trở cần phải có 
sự đầu tư phát triển nghiên cứu các dự án tái chế 
trên quy mô công nghiệp, với dây chuyền tái chế 
phù hợp với tình hình kinh tế đất nước. Các dự án 
này phải đáp ứng được các yêu cầu quan trọng 
như: Tái chế nhựa PET với sản lượng lớn và hiệu 
quả tái chế cao, đảm bảo chất lượng môi trường, 
chất lượng sản phẩm tái chế, cạnh tranh được với 
sản phẩm từ nhựa nguyên liệu mới. Đồng thời tạo 
đầu ra sản phẩm từ PET tái chế giúp xã hội có cuộc 
sống ổn định và nền kinh tế ngày một phát triển. 
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