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 چکیده

باعه  نهوعی اصهال  و به هود      Niبر پایه    و فرامتالوسنناتا( -)از نوع کاتالیست زیگلر 1Avant ZN الیست هایکات  نمودن اختالط 

س  فاکتور تاثیرگذار بهر مورفولهوژی پلیمهر شهام      مورفولوژی گردید ک  با انجام پلیمریزاسیون در شرایط یکسان این امر تحقق یافت. 

مطالعه  روی ههر یهز از    نتایجی ک  از طریهق   .قرار گرفتبررسی  مورد آخر مورداشد ک  یمریزاسیون می بلپای ، کاتالیست و شرایط پ

پلهی  ذرات بخشی از شام  کروی شدن  ،حاص  شد SEM)2( ی و بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشیپلی اتیلننمون  های 

تهری اتیه     کمهز و کاتالیست فرامتالوسن نیک  ب  Avant ZN کاتالیستترکی ی از در حضور کاتالیستی اتیلن حاص  از پلیمریزاسیون 

دست آمهده از  اتیلن  ب این در حالی است ک  در ذرات پلی می باشد.روش اختالط ب  (4MAO(آلومینوکسان و متی ( 3TEA(آلومینیوم 

شهاهده نشهد.   ، کروی شهدن در شهرایط یکسهان م   MAOکمز فرامتالوسن نیک  ب  کاتالیستو  TEAکمز ب   Avant ZNکاتالیست

 و دمای محیط انجام شد.(˂ bar 2)مونومر پایینفشار دست آمده در تمامی نتایج ب 

 

 کاتالیست اختالطناتا، کاتالیست فرامتالوسن نیک ، اصال  مورفولوژی، -اتیلن، کاتالیست زیگلر پلیهای کلیدی: واژه

  

 مقدم .1 

دالی  زیادی از جمل  بیشین  بودن قابلیت حرکت پلیمهر حهین فهرآوری    ، ب جایی ک  شک  کروی ذرات پلیمر ناشی از رشد ذرهاز آن  

   [1] .ترین شک  است؛ اصال  مورفولوژی دارای اهمیت فراوانی استجذاب

تهوان  شوند. در س  سطح میهای کنترل ریزساختار پلیمرها بسیار متنوع هستند و هر یز با توج  ب  هدف مشخصی طراحی میروش 

ولکولی پلیمر را کنترل نمود. با طراحی فرآیند، مانند سری قرار دادن راکتورهایی که  ههر یهز در شهرایط پلیمریزاسهیون      توزیع وزن م

کنند، با تغییر شرایط پلیمریزاسیون مانند تغییر دما و یا افزایش عام  انتقال زنجیر در اواسهط واکهنش و در نهایهت بها     متفاوتی عم  می

کاتالیست است، ک  با تغییر در هر سیستم کاتالیستی معمولی شام  س  جزء ساپورت، کاتالیست و کمز طراحی سیستم کاتالیستی. یز

ها ترکیب چند کاتالیست است ک  ب  س  روش امکان پذیر اسهت.  توان ب  ریزساختار مورد نظر رسید. یکی از این روشیز از آنها می

تواند با غیرفعال کردن و یا همراه با کاتالیسهت اول  واکنش وارد سیستم شده و می در انتقال بین دو کاتالیست، کاتالیست دوم در اواسط

طهور مسهتق    واکنش را ادام  دهد. در اختالط دو کاتالیست، دو کاتالیست مجزا همزمان وارد راکتور شده و هریز پلیمریزاسیون را به  

ناتها،  -روش های ترکیب کردن، کاتالیست های مختلفی از زیگلهر  دهند. روش سوم تهیة هی رید از دو کاتالیست است. در اینادام  می

 در این تحقیق از روش اختالط استفاده شده است. .[7-4] متالوسن و فرامتالوسن و ... استفاده می شود

                                                      
Natta-Ziegler 1 

Scanning Electron Microscope 2 

Triethylaluminum 3  

Methylaluminoxane 4 
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ر بهرداری د که  عمه  ک هی    کنهد مهی تحهت شهرایط یکسهان مشهخ      [5-1]   ناتها -با کاتالیست زیگلر پلیمریزاسیون اتیلن و پروپیلن 

سازی در پلیمریزاسیون اتیلن ب  میزان کمتری مشاهده مهی شهود.   توجهی رخ داده در حالی ک  ک یپلیمریزاسیون پروپیلن ب  میزان قاب 

ناتای -کاتالیست زیگلربرداری شرایط ساخت پای ، کاتالیست و شرایط پلیمریزاسیون مؤثر می باشد. در کنترل مورفولوژی و پدیده ک ی

Avant ZN ، گردد. اما شرایط پلیمریزاسیون تها حهدودی بها    حدودی دو شرط اول را دارد ک  آن بیشتر ب  نحوه سنتز و ذاتش بر میتا

 بیاید.دست تواند ب می باال فشار و دمای نس تا

  

  بخش تجربی. 2

الت به   اکه  دارای فته   باشهد مهی ، از کاتالیست های نس  چهارم در نوع خود Basellاز شرکت   Avant ZNناتای -کاتالیست زیگلر  

از  (SEMرونهی روبشهی )  تمیکروسهکوپ الک باشهد.  . این کاتالیست معموال دارای ذرات کروی مهی است عنوان الکترون دهنده داخلی

 ارائ  شده است. 1سطح آن در شک  

 
 های متفاوت                                     نماییبا بزرگ Basell از شرکت  Avant ZN ناتای-از سطح ذره کاتالیست زیگلر (SEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی  1 شک 

                                                                          :استارائ  شده  2در شک   کاتالیست فرامتالوسن نیک روش سنتز لیگاند و 

 سنتز لیگاند و کاتالیست فرامتالوسن نیک  2شک  

مهدل   Buchi) تولوئن ب  وسیل  راکتور پلیمریزاسیون در محیط اقتا( و دمای ˂ bar 2) در فشار پایین اتیلنعموما روند پلیمریزاسیون 

bmd 300ناتای -حضور کاتالیست زیگلردقیق  و با  30زمان های  ( در Avant ZN    و تری اتی  آلومینیوم ب  عنوان کمهز کاتالیسهت

این شرایط پلیمریزاسهیون   .گردیدپلی اتیلن استفاده  ب  عنوان ضد حالل ب  منظور رسوب دادن  (%5)اسیدیاز متانول  صورت گرفت.

روش به  ههر دو کمهز کاتالیسهت    در حضهور  ترکیهب دو کاتالیسهت   نیز و  کمز کاتالیست متی  آلومینوکسان برای کاتالیست نیک  با

 .گرفتانجام اختالط 
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 نتایج و بح . 3 

بهتر، سعی شده است تمامی شرایط پلیمریزاسهیون یکسهان باشهد. مقهادیر یکسهان از کاتالیسهت و کمهز        گیری و نتیج  برای مقایس  

پلههی اتههیلن حاصهه  از پلیمریزاسههیون در حضههور   از  (SEMرونههی روبشههی )تمیکروسههکوپ الک اسههتفاده شههده اسههت.  کاتالیسههت

شهک   حاصه    پلی اتیلنبرخالف انتظار، آورده شده است.  3ک  در شمتفاوت  نماییبزرگدو با  TEA کمزب   Avant ZNکاتالیست

ناشهی از  حتمهاال   ایها  می باشد.  فشار مونومرناشی از پایین بودن دما و احتماال دارد ک  مربوط  شناسی متفاوتی از ذره کروی کاتالیست 

باعهه  از بههین رفههتن مورفولهوژی     است ک  بها مراکهز فعهال کاتالیهستی  TEA واکنش شدید پلیمریزاسیون اتهیلن و واکهنش شهدید

 .است گردیدهذرات پلی اتیلن 

 
  .)چپ( 500)راست( و  100نمایی با بزرگ  Avant ZNاز پلی اتیلن حاص  از پلیمریزاسیون در حضور کاتالیست (SEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی  3 شک 

 MAOکمهز  به  فرامتالوسن نیک   یمریزاسیون در حضور کاتالیستپلی اتیلن حاص  از پلاز  (SEMرونی روبشی )تمیکروسکوپ الک 

قابه    شناسهی شهک   سطح مشاهده شده دارای سطح یکنواختی است. که  ایهن    آورده شده است. 4متفاوت در شک   نماییبزرگدو با 

 .بودانتظار 

 
 .)چپ( 500)راست( و  100 نماییوسن با بزرگلفرا متا کاتالیست از پلی اتیلن حاص  از پلیمریزاسیون در حضور (SEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی  4  شک

و کاتالیست فرامتالوسهن   Avant ZN کاتالیست اختالطپلی اتیلن حاص  از پلیمریزاسیون از  (SEMرونی روبشی )تمیکروسکوپ الک 

تصهویر مشهخ  اسهت، پلهی      طور ک  درآورده شده است. همان 5متفاوت در شک   نمهایی بزرگ س با  MAOو  TEAکمز نیک  ب 

 و دما رخ داده است. فشار مونومر. این اصال  مورفولوژی بدون افزایش می باشددارای ذرات کروی  حاص  اتیلن
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 100نمهایی  گبها بهزر  و فرامتالوسهن نیکه      Avant ZN کاتالیستترکی ی از  از پلی اتیلن حاص  از پلیمریزاسیون در حضور (SEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی  5 شک   

  )چپ(. 2000و  (وسط) 500)راست( و 
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