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 کربنی نانولوله هایحاصل از پلیمریزاسیون کاتالیستی با استفاده از  اتیلنپلی اصالح مورفولوژی و بهبود مقاومت حرارتی

 چندجداره کربوکسیلی
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 چکیده

در پلیمریزاسیون کاتالیستی اتیلن در حضور  (1COOH-NTCMW)جداره کربوکسیلی  چند کربنی نانولوله هایاثر افزودنی 

 نولوله هاینابهتر برخی خواص  مطالعه منظوربه. بررسی شد TEA)3(و کمک کاتالیست تری اتیل آلومینیوم   2ZN Avantکاتالیست 

 نانولوله هایحضور  چند جداره انجام شد. کربنی نانولوله هایحاصله، پلیمریزاسیون در حضور و عدم حضور  اتیلنپلیبر  کربنی

فضاهای خالی بین  بخشی ازکه پلیمر حاصل تایید شد  )4SEM( میکروسکوپ الکترونی روبشی با مطالعه تصاویر کربنیهای 

قرار گرفت که  بررسی مورد TGA)5(حرارتی توسط آنالیز گرماسنجی وزنی  بهبود خواص .پوشش داده استرا  اتیلنپلیی هازنجیره

 است. مشاهده قابلدر شروع فرآیند تخریب  C° 134 به میزان

 

 ناتا،-زیگلرکاتالیست ، پلیمریزاسیون کاتالیستی، نانولوله های کربنی چند جداره کربوکسیلیاتیلن، پلیهای کلیدی: واژه

 مورفولوژی، مقاومت حرارتی

  
 مقدمه .1 

ها در سه دهه اخیر، اولیفنپروپیلن تمرکز یافته است. رشد تولید پلیاتیلن و پلیانواع پلی در رابطه باها در ایران اولفینتولید پلی

 اتیلنپلیامروزه تقریبا . صنعت پتروشیمی را در میان تولیدکنندگان جهانی این پلیمرها به جایگاهی درخور توجه رسانده است

تولیدات صنعت پتروشیمی و نیز از پرکاربردترین پلیمرهای سنتزی به شمار  ترینمهمو  باشدمیماده پس از نفت  ترینپرمصرف

خواص مختلفی همچون چگالی، درجه بلورینگی، درصد  تواندمی. با توجه به نوع کاتالیست، روش و شرایط پلیمریزاسیون، آیدمی

 را کنترل کرد. این پلیمر شدن، وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی  ایشبکهو  یاشاخه

 باشندمیکه دارای خواص متنوعی  شوندمیتقسیم  )MWCNT(و چند جداره  SW)6NTC( اصلی تک جداره  دودستهبه  هانانولوله

، چگالی سطحی هاآندر طول  فردمنحصربهتریکی به قدرت رسانایی گرمایی خیلی باال، بروز خواص الک توانمی هاآن جمله ازکه 

 .باشندمیو ...  ، سختیبسیار باال

 ، مناسب برای پلیمریزاسیون پروپیلن است. از این کاتالیست در پلیمریزاسیون اتیلن استفاده شد.Avant ZNناتای -کاتالیست زیگلر

 است. (MWCNT-COOH)جداره کربوکسیلی  چند کربنی نانولوله هایاز نوع  شده ستفادها کربنی نانولوله های
                                                           
1 Carboxyl Multi-Walled Carbon Nanotubes 
2 Ziegler-Natta 
3 Triethylaluminum 
4 Scanning Electron Microscope 
5 Thermal Gravimetric Analysis 
6 Single-Walled Carbon Nanotubes 
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 بخش تجربی. 2

 bmdمدل  Buchi) تولوئن به وسیله راکتور پلیمریزاسیون در محیط اطاقو دمای  (˂bar 2) پلیمریزاسیون در فشار پایین اتیلن روند

نوان کمک کاتالیست صورت و تری اتیل آلومینیوم به ع Avant ZN ناتای -حضور کاتالیست زیگلردقیقه و با  30زمان های در (300

این شرایط پلیمریزاسیون در  .گردیدپلی اتیلن استفاده  به عنوان ضد حالل به منظور رسوب دادن  (%5)از متانول اسیدی گرفت.

 .گرفتنیز انجام  کربنی نانولوله هایر حضو

 

 نتایج و بحث. 3 

 کربنی نانولوله هایپل زدن توسط  از طریقمی شود. این کار باعث افزایش استحکام و مقاومت حرارتی  کربنی نانولوله هایافزودن 

( مربوط به پلی اتیلن حاصل SEMرونی روبشی )تمیکروسکوپ الک 1طور که از مقایسه شکل شماره  در بین پلیمر رخ می دهد. همان

پلی اتیلن حاصل از  مربوط به 2و شکل شماره  کربنی نانولوله هایبدون   Avant ZNاز پلیمریزاسیون در حضور کاتالیست

در فضاهای  کربنی نانولوله هاینتیجه می شود، حضور  کربنی نانولوله هایو   Avant ZNپلیمریزاسیون در حضور مخلوط کاتالیست

 یمری و پر کردن این مکان ها است که شاهدی بر اصالح مورفولوژی است.خالی بین زنجیرهای پل

 

 
 .10000( با بزرگنمایی کربنی نانولوله های)بدون   Avant ZN لیمریزاسیون در حضور کاتالیستحاصل از پ پلی اتیلن  SEM  تصویر 1شکل

 

 
 )چپ(. 15000)راست(  و   10000 کربنی با بزرگنمایی هاینانولولهو   Avant ZN پلیمریزاسیون در حضور مخلوط  کاتالیست پلی اتیلن حاصل از   SEM تصویر 2 شکل
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نشان داده  2و  1( انجام شد. نتایج این آنالیز به ترتیب در دو نمودار  شماره TGAمقاومت حرارتی توسط آنالیز گرماسنجی حرارتی )

به تنهایی   Avant ZNحرارتی پلیمر حاصل از پلیمریزاسیون در حضور کاتالیست  تخریب زمربوط به آنالی 1شده اند. نمودار شماره 

 ( می باشند. همانMWCNT) کربنی نانولوله هایبه پلیمر حاصل از پلیمریزاسیون در حضور مخلوط کاتالیست و  2و نمودار شماره 

می دهد در صورتی که این تخریب در نمودار  رخ C° 368مشاهده می شود، شروع تخریب حرارتی در  2طور که در نمودار شماره 

های ه در بین زنجیر کربنی نانولوله های. تغییر در شروع تخریب می تواند ناشی از حضور افتاده استاتفاق  C° 234  در 1شماره 

 است.  C° 134به میزان تغییر بهبود این پلیمری باشد که 

 

 
 

 (کربنی نانولوله های)بدون   Avant ZNپلی اتیلن حاصل از کاتالیست  TGA)) ز گرماسنجی حرارتیآنالی 1 نمودار

 
  کربنی نانولوله هایبه همراه  Avant ZN پلی اتیلن حاصل از کاتالیست TGA)) آنالیز گرماسنجی حرارتی 2 نمودار
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