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  چکیده
باعـث نـوعی اصـالح     فلـز نیکـل  بـر پایـه    و فرامتالوسـن ) زیگلرــ ناتـا  از نـوع کاتالیسـت   ( Avant ZN1هـاي  کاتالیست مخلوط

ــود مور ــد و بهب ــوژي گردی ــه     .فول ــک از نمون ــر ی ــه روي ه ــق مطالع ــه از طری ــایجی ک ــی نت ــاي پل ــاویر  ه ــی تص ــی و بررس اتیلن
ــی  ــی از ذرات   (SEM2)میکروســـکوپ الکترونـــی روبشـ ــامل کـــروي شـــدن بخشـ ــل از پلـــیحاصـــل شـــد شـ اتـــیلن حاصـ

کمــک نیکــل بــهبــر پایــه  و کاتالیســت فرامتالوســن Avant ZNکاتالیســت دو پلیمریزاســیون کاتالیســتی در حضــور ترکیبــی از 
-ایــن در. باشـد روش اخـتالط مــی بــهکاتالیسـت  عنـوان کمــک بــه )(MAO4آلومینوکسـان  و متیــل )(TEA3آلومینیـوم  اتیــلتـري 

کاتالیسـت فرامتالوسـن نیکـل    و  TEAکمـک  بـه  Avant ZN کاتالیسـت دسـت آمـده از   اتـیلن بـه  حـالی اسـت کـه در ذرات پلـی    
تصــاویر هــاي کربنــی بــا مطالعــه حضــور نانولولــه .ن در شــرایط یکســان مشــاهده نشــدکــروي شــد تنهــایی،بــه ،MAOکمــک بـه 

اتـیلن را پوشـش    هـاي پلـی   شـد کـه بخشـی از فضـاهاي خـالی بـین زنجیـره        دییـ تأپلیمـر حاصـل    میکروسکوپ الکترونی روبشـی 
 C° 134میـزان  بـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت کـه       (TGA5)بهبود خـواص حرارتـی توسـط آنـالیز گرماسـنجی وزنـی       . داده است

  .شاهده استم در شروع فرآیند تخریب قابل
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Comparative modification study of catalytic polyethylene obtained via 
mixing of two catalysts and using carboxyl multi-walled carbon nanotubes 
as additive and its effect on thermal stability of polyethylene 

Meisam Haghpanah, Mostafa Khosh sefat, Gholamhossein Zohuri, Navid Ramezanian 
ABSTRACT 
A mixture of Avant ZN (Ziegler-Natta type) and Ni-based postmetallocene catalysts presented a sort of 

modification and improvement in morphology of obtained polyethylene. Thorough out of the study on the polymer 
samples and SEM images, a modification was observed that some polyethylene particles were spherical. These 
particles obtained by catalytic polymerization in presence of Avant ZN and the Ni-based postmetallocene mixture as 
catalysts and triethylaluminium (TEA) and methylaluminoxane (MAO) as co-catalysts. However, the polyethylene 
prepared with using Avant ZN catalyst and TEA, Ni-based postmetallocene and MAO, individually, no spherical 
particles were observed. Scanning electron microscopy (SEM) study showed some morphological modification 
using MWCNT6 in the polymerization media. Thermal gravimetric analysis (TGA) study shows about 134 °C 
higher stability of the obtained polymer with using the nanotube in the polymerization. 

KEYWORDS: POLYETHYLENE, ZIEGLER-NATTA CATALYST, POSTMETALLOCENE NI-BASED CATALYST, 
MORPHOLOGY, CARBOXYL MULTI-WALLED CARBON NANOTUBES, THERMAL STABILITY. 
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  مقدمه -1
دالیـل  بـه  کروي ذرات پلیمر ناشی از رشد ذرهجایی که شکل از آن

-زیادي از جمله بیشینه بودن قابلیت حرکت پلیمر حین فرآوري جذاب
  . [2]ترین شکل است؛ اصالح مورفولوژي داراي اهمیت فراوانی است

هاي کنترل ریزساختار پلیمرها بسیار متنوع هستند و هر یک روش 
توان توزیع  در سه سطح می. شوند ف مشخصی طراحی میبا توجه به هد

با طراحی فرآیند، مانند سـري قـرار   . وزن مولکولی پلیمر را کنترل نمود
دادن راکتورهایی که هر یک در شرایط پلیمریزاسـیون متفـاوتی عمـل    

کنند، با تغییر شرایط پلیمریزاسیون مانند تغییـر دمـا و یـا افـزایش      می
اواسط واکنش و در نهایـت بـا طراحـی سیسـتم      عامل انتقال زنجیر در

یک سیستم کاتالیستی معمولی شامل سـه جـزء سـاپورت،    . کاتالیستی
 هـا کـه بـا تغییـر در هـر یـک از آن      اسـت  کاتالیست کاتالیست و کمک

هـا ترکیـب   یکی از این روش. خاصی دست یافتتوان به ریزساختار  می
در انتقال بین دو . استپذیر کاتالیست است که به سه روش امکانچند 

ــنش وارد سیســتم شــده و   کاتالیســت، کاتالیســت دوم در اواســط واک
تواند با غیرفعال کردن و یا همراه با کاتالیست اول واکـنش را ادامـه    می

در اختالط دو کاتالیست، دو کاتالیست مجزا همزمان وارد راکتـور  . دهد
روش سوم . دهند طور مستقل ادامه میشده و هریک پلیمریزاسیون را به

ترکیـب کـردن،    يهـا  روشدر ایـن  . تهیۀ هیبرید از دو کاتالیست است
استفاده ... فرامتالوسن و  ،، متالوسنزیگلرـ ناتاهاي مختلفی از کاتالیست

  .در این تحقیق از روش اختالط استفاده شده است .]7-4[ شود یم
تحـت   [6-2] زیگلرـ ناتاپلیمریزاسیون اتیلن و پروپیلن با کاتالیست 

برداري در پلیمریزاسـیون  که عمل کپی کندمیشرایط یکسان مشخص 
ســازي در کپـی  کـه  یدرحـال تـوجهی رخ داده  میـزان قابـل  پـروپیلن بـه  

در کنتـرل   .[6] شـود پلیمریزاسیون اتیلن به میزان کمتري مشاهده می
برداري شرایط ساخت پایه، کاتالیست و شرایط مورفولوژي و پدیده کپی

تـا   Avant ZNي زیگلرــ ناتـا  کاتالیسـت  . باشدزاسیون مؤثر میپلیمری
 که آن بیشـتر بـه نحـوه سـنتز و ذات آن     حدودي دو شرط اول را دارد

تا حدودي بـا فشـار و دمـاي     مثالًاما شرایط پلیمریزاسیون ؛ گردد یبرم
  .بیایددست تواند بهباال می نسبتاً

و چند جـداره   (SWCNT)دسته اصلی تک جداره  ها به دو نانولوله
(MWCNT) باشند که از  شوند که داراي خواص متنوعی می تقسیم می

توان به قدرت رسانایی گرمایی خیلی بـاال، بـروز خـواص     ها می جمله آن
ها، چگالی سطحی بسیار باال، سختی  فرد در طول آن الکتریکی منحصربه

  .[9-8] باشند می... و 
هـاي  شده از نوع نانولولـه  استفاده هاي کربنی نانولولهدر تحقیق حاضر،  

  .بود (MWCNT-COOH)چند جداره کربوکسیلی  کربنی

  بخش تجربی -2
، از Basellاز شرکت   Avant ZNيزیگلرـ ناتاکاتالیست 

باشد که داراي فتاالت هاي نسل چهارم در نوع خود میکاتالیست
ذرات داراي  این کاتالیست معموالً. دهنده داخلی استالکترون عنوان به

 از سطح آن در رونی روبشیتمیکروسکوپ الکتصویر . باشدکروي می
  .ارائه شده است 1شکل 

 2شکل  کلیات روش سنتز لیگاند و کاتالیست فرامتالوسن نیکل در
 .ارائه شده است

و دمـاي   )>bar 2(در فشار پایین اتیلن  روند پلیمریزاسیون عموماً
 مـدل  Buchi( راکتـور پلیمریزاسـیون   لهیوسـ  بـه اتاق در محیط تولوئن 

300 bmd( ي زیگلرـ ناتادقیقه و با حضور کاتالیست  30هاي در زمان 
 Avant ZN کاتالیسـت صـورت   عنـوان کمـک  آلومینیوم بـه اتیلو تري

منظـور رسـوب   عنوان ضد حـالل بـه  به )% 5( از متانول اسیدي. گرفت
  .اتیلن استفاده گردیددن پلیدا

این شـرایط پلیمریزاسـیون    براي بررسی اثر اختالط دو کاتالیست، 
و نیز ترکیب  آلومینوکسانکاتالیست متیلکمک براي کاتالیست نیکل با

روش اخـتالط انجـام   کاتالیسـت بـه  هر دو کمکدر حضور دو کاتالیست 
  .گرفت

ط پلیمریزاسیون در چنین براي بررسی اثر افزودنی، این شرایهم
  .هاي کربنی نیز انجام گرفتحضور نانولوله

 
 يناتاـ گلریز ستیاز سطح ذره کاتال یروبش یالکترون کروسکوپیم ریتصاو :1شکل 

Avant ZN  از شرکتBasell 1[ متفاوت هاينماییبا بزرگ[.  
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 .کلیفرامتالوسن ن ستیاتالو ک گاندیسنتز ل: 2شکل 

  نتایج و بحث -3
گیري بهتر، سعی شده است تمامی شرایط براي مقایسه و نتیجه

- مقادیر یکسان از کاتالیست و کمک .پلیمریزاسیون یکسان باشد
از رونی روبشی تمیکروسکوپ الکتصویر . کاتالیست استفاده شده است

- به  Avant ZNحاصل از پلیمریزاسیون در حضور کاتالیست لنیات یپل
. ه شده استآورد 3شکل متفاوت در  نماییبزرگبا دو  TEA کمک

حاصل شکل شناسی متفاوتی از ذره کروي  لنیات یپلبرخالف انتظار، 
ناشی از پایین بودن دما و فشار  احتماالًکاتالیست مربوطه دارد که 

نش شدید پلیمریزاسیون اتـیلن واکناشی از حتماالً یا ا. باشد یممونومر 
باعـث از است که بـا مراکـز فعـال کاتالیـستی  TEA و واکـنش شـدید

  .است گردیده اتیلن پلیبـین رفـتن مورفولوژي ذرات 
ــی روبشــی از میکروســکوپ الکتصــویر  ــیترون ــیلن حاصــل از پل ات

بـا   MAOکمک فرامتالوسن نیکل به پلیمریزاسیون در حضور کاتالیست
یکنواختی سطح از . آورده شده است 4شکل  متفاوت در نماییرگبزدو 

  .تصاویر قابل مشاهده است
  

  

 
حاصل از پلیمریزاسیون در  لنیات یپلاز  تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی :3شکل 

  ).پایین( 500و ) باال( 100نمایی با بزرگ  Avant ZNحضور کاتالیست

 
  ).چپ( 500و ) راست( 100نمایی متالوسن با بزرگحاصل از پلیمریزاسیون در حضور کاتالیست فرا لنیات یپلاز  تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی :4شکل 
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ــی روبشــی تمیکروســکوپ الکتصــویر  ــاز رون ــ یپل حاصــل از  لنیات
و کاتالیست فرامتالوسـن   Avant ZN لیستکاتااختالط پلیمریزاسیون 

 5شـکل  متفـاوت در   نمـایی بزرگبا سه  MAOو  TEAکمک نیکل به
 لنیاتـ  یپلـ طور کـه در تصـویر مشـخص اسـت،     همان. آورده شده است

این اصالح مورفولوژي بدون افزایش . باشد یمحاصل داراي ذرات کروي 
  .داده استفشار مونومر و دما رخ 

 
اتیلن حاصل از پلیمریزاسیون در میکروسکوپ الکترونی روبشی از پلیتصاویر : 5شکل 

 100نمایی و فرامتالوسن نیکل با بزرگ  Avant ZN هايحضور ترکیبی از کاتالیست
  ).پایین( 2000و ) وسط( 500 ،)باال(

کوپ الکترونـی روبشـی   میکروسـ  6شـکل  طور که از مقایسه همان
 Avantاتیلن حاصل از پلیمریزاسیون در حضور کاتالیستمربوط به پلی

ZN  کمـک  بـه ، هاي کربنیبدون نانولولهTEA  مربـوط بـه    7شـکل  و
 Avantاتیلن حاصل از پلیمریزاسیون در حضور مخلوط کاتالیسـت پلی

ZN  کمک به ،هاي کربنیولهو نانولTEA، ایـن  شود، حضـور  نتیجه می
یرهـاي پلیمـري و پـر کـردن ایـن      در فضاهاي خالی بـین زنج افزودنی 

  .ها استمکان
زایش اسـتحکام و مقاومـت   هـاي کربنـی باعـث افـ    افزودن نانولولـه 

هاي کربنی در نانولولهاین کار از طریق پل زدن توسط . شودحرارتی می
  ).7شکل (دهد بین پلیمر رخ می

  

 
اتیلن حاصل از پلیمریزاسیون در پلی میکروسکوپ الکترونی روبشی ویراتص: 6شکل 

) باال( 10000نمایی با بزرگ) هاي کربنیهبدون نانولول( Avant ZNحضور کاتالیست 
  ).پایین( 15000و 
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و ) راست( 10000نمایی با بزرگ هاي کربنی و نانولوله Avant ZNاتیلن حاصل از پلیمریزاسیون در حضور مخلوط کاتالیست میکروسکوپ الکترونی روبشی پلی ویراتص :7شکل 

).چپ( 15000

انجام  )TGA(مقاومت حرارتی توسط آنالیز گرماسنجی حرارتی 
- نشان داده شده 2نمودار و  1نمودار ترتیب در نتایج این آنالیز به. شد
مربوط به آنالیز تخریب حرارتی پلیمر حاصل از  1نمودار . اند

کمک بهتنهایی، به  Avant ZNپلیمریزاسیون در حضور کاتالیست 
TEA  به پلیمر حاصل از پلیمریزاسیون در حضور مخلوط  2نمودار و

- می TEAکمک به، )MWCNT(هاي کربنی کاتالیست و نانولوله

شود، شروع تخریب مشاهده می 2نمودار طور که در همان. باشند
 1نمودار دهد در صورتی که این تخریب در رخ می C° 368حرارتی در 

تواند ناشی تغییر در شروع تخریب می. اتفاق افتاده است C° 234 در 
هاي پلیمري باشد که این هاي کربنی در بین زنجیرهاز حضور نانولوله

  .استشده  C° 134میزان بهبود تغییر به
  

 
.)هاي کربنیبدون نانولوله( Avant ZNاصل از کاتالیست اتیلن حآنالیز گرماسنجی حرارتی پلی: 1نمودار 
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  .هاي کربنیهمراه نانولوله Avant ZNاتیلن حاصل از کاتالیست آنالیز گرماسنجی حرارتی پلی: 2نمودار 
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