
ثاباتکاتالیساتددربهمنظوربررسیرفتارکاتالیستوبهدستآوردنواکنشپذیریمطلوبباانجاا پلیرریااسایوندرمیااان
و1نتاای باهدساتآما  در ا و .بررسایدا 1800تا300از([Ni]/[Al])مقادیرمتفاوتکرککاتالیستبانسبتهای

.نرایشداد د  است1رفتارپلیرریااسیوناتیلندردکلبر MAOنرودارتأثیرغلظت

.رفتارپلیرریااسیوناتیلنبر MAOنرودارتأثیرغلظت-1دکل

نخستین سمینار شیمی کارربدی اریان 
(1IACS)

، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز1395شهریور 2-1

1، دکتر علی کیوانلو2*، دکتر غالمحسین ظهوری1، دکتر حسین نصر اصفهانی1کیمیاقلممهسا 

گروه شیمی الی، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شاهرود،شاهرود ،ایران -1
گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران-2

توتحقیقااتپلیرریااسیونآلکنهاباکاتالیستهایفلااتواساطهانتاااییباهاناوانیکایازماا تارینواکانشهاادر ان 

ایراینساا ااا  ایدی-αتحقیقاتکاتالیستیبراساسپاالدی ونیکالدکاتالیساتاایباالیگانا در.دانشگاهیمطرحاست
بااالدردماهاایالیرغ مایتهایمت  داینکاتالیستاادمانعا لیدربرابرتجارید نآنهاپای اریحرارتیض یف.دارن 

(C◦110-70)ورددفافسازیمطال اتزیادیدرم.کهالزمهاستفاد  ن تیکاتالیاوردرپلیرریااسیونفازگازیاستاست
ونیبرخایکاتالیساتهاایکااتیباهاناوانملاا .ایرینمنتشرد  اساتدی-αمسیرهایتجایهیاغیرف ا د نکاتالیستهای

پایا اریپیشارفتهااییدر.استخالفهایلیگان داندبهپلیرریااسیونادامهنریدهن  C-Hبالفا لهپسازف ا د نپیون 
آریال-Nدیایرینپاالدی ونیکلازطریقا االحاساکلتسااختاریلیگانا واساتخالفهاای-αحرارتیکاتالیستهای

ودراینپژوهشنیاباهایان]1-4[درایناواخرلیگان هاییباگرو هایبناهی ریلموردتو هقرارگرفتهان .گاارشد  است
–2د3-بوتاان(اتوکسایفنیال)-4(بنااهیا ریلدی-2د6)بیس-N',N)نوعلیگان پرداختهد  استوبراساسآنکاتالیست

سنتااینکاتالیاورطیسه.داد استنشانC◦110نیکلدیبرمی تایهد  استکهپای اریحرارتیاستلناییراتا(دیایرین
.مرحلهانجا وسپسدرایطباینهپلیرریااسیونبررسید 

مواد و دستگاه ها 
رارداد دا ن وحال هایاستفاد د  باس ی وکلسی هی ری کامالًخشکدسپستقطیرد  ورویالکمولکاولیقاترا 

کنتار فشاارخاورا بارای.انجاا دا Buchiپلیرریااسیونبااستفاد ازرآکتاور.ترامیآزمایشهادر وخنلیانجا د 
.استفاد د  MFCتجایااتورودیدازمونومراتیلن

روش ها
ساخت لیگاند 

1دیایرینطایمراحالارااهدا  درطارح–2د3-بوتان(اتوکسیفنیل)-4(دیبناهی ریل-2د6)بیس-N',Nتایهلیگان 
وطیاف رمایماورد13C-NMRد 1H-NMRدFTIRد TLCکنتر مراحلتایهلیگان باااساتفاد ازروش.انجا د 

.مطال هقرارگرفت

.دیایرین–2د3-بوتان(اتوکسیفنیل)-4(دیبناهی ریل-2د6)بیس-N',Nمراحلساختلیگان -1طرح

سنتز کاتالیست 
سنتا2نیکلدیبرمی مطابقطرح(دیایرین–2د3-بوتان(اتوکسیفنیل)-4(دیبناهی ریل-2د6)بیس-N',N)کاتالیست

.د تای   FTIRازگردی وتشکیلکرپلکسنیکلبااستفاد 

.نیکلدیبرمی (دیایرین–2د3-بوتان(اتوکسیفنیل)-4(دیبناهی ریل-2د6)بیس-N',N)سنتاکرپلکس-2طرح

پلیمریزاسیون
ودهاناهودرفشاارهایدرفشارهایپاییناتیلندپلیرریااسیونداخلبالنتهگاردد.پلیرریااسیوناتیلنبهدو ورتانجا د 

.]5[درونرآکتورفلایبااستفاد ازحال تولونانجا د (بار1/5بیشتراز)باالتر

درنسابتهاایکا .متفاوتیباتغییرنسبتکرککاتالیاورباهکاتاالیاوردرمقا ارف الیاتگااارشدا  اساترفتارهای
MAO ونا افاایشایاینترکیببهانوانحذفکنن  ناخالصیوایجادمراکاف ا کاتالیاورارلمیکن م روالًرچون

تاررامیتوانباهاینرف.درف الیتمشاه  میدودحا اینکهدرنسبتهایبیشترم روالًکاهشدرف الیتمشاه  میدود
ا دا نمراکااف اا ترکیبکرککاتالیاوربامرکاف اا نیاانسابتدادکاهبااافغیرف ابیشازان از کرپلکسد ن

.هرچن دربرخیمواردرون افاایشیدرمق ارف الیتکاتالیاورنیاگاارشد  است.میدود
تاا40ردماهایمختلفازدپلیرریااسیوند(بهدستآوردندمایباینه)بررسیاثرتغییردمابررفتارپلیرریااسیونبهمنظور

.نرایشداد د  است2در هموردبررسیقرارگرفتنرودارتأثیردمابرپلیرریااسیوندردکل90

.نرودارتأثیردمابررفتارپلیرریااسیوناتیلن-2دکل

باافاایشدماامکانرسی نمونومرباهمراکاا.استC◦90باتو هبهنتای بهدستآم  باتریندمادرمح ود بررسید  
.ف ا افاایشپی امیکن وهرچنینانرژیف ا سازیالز برایرد پلیررحا لمیدود

.نرودارتأثیرفشاربررفتارپلیرریااسیوناتیلن-3دکل

.نرایشداد د  است3بارانجا د کهمنحنیتأثیرفشاربررفتارپلیرریااسیوناتیلندردکل5تا1پلیرریااسیونبافشار

نتای پلیرریااسیوناتیلنباکاتالیاورتایهد  -1  و 

دmin 30زمانmmol0/004کاتالیاور:پلیرریااسیوندرایط
ml  2دیکلرومتاند)ml  200مق ارتولون (*ml  48تولون

زور به کاتالیزور، دمای کاتالیزور تهیه شده در فرایند پلیمریزاسیون اتیلن فعال بوده و اثر سه پارامتر نسبت کمک کاتالی

،C◦90ر دماای بیشاترین مصواول د ا  کاتاالیزور د. پلیمریزاسیون و فشاار موناومر بار فعالیات کاتاالیزور بررسا  شاد

.دست آمدبه 600 ([Ni]/[Al])کوکاتالیستنسبت و bar 3/5فشار 
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Activity

g of PE(mol of Ni)-1.h-1

pressureT(◦C)[Al]/[Ni]Run

1.36E+051.5803001

2.08E+051.5806002

1.54E+051.5808003

1.13E+051.58015004

0.00E+001.58018005

9.71E+041.5406006

1.29E+051.5686007

3.56E+051.5906009

5.85E+0319060010

4.98E+053.59060012*

3.85E+045906013*


