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هگزن درحضورکاتالیزور دو مرکزی بر پایه نیکل-1/کوپلیمریزاسیون اتیلن

نتایج و بحث مقدمه

نتیجه گیری
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روشها و مواد

1، محمد یزدان بخش2، مصطفی خوش صفت1*، غالمحسین ظهوری1فهیمه یوسف زاده

.  ناخته شدترین پلیمر در جهان شبه واسطه مزایای جالب آنها به عنوان پرکاربردLLDPEدر دهه اخیر 
یمریزاسیون معمول از کوپلطور باشد و بههای کوتاه میاین پلیمر ساختاری خطی دارد که شامل شاخه

[.2]ساخته می شود...( اکتن و-1پنتن،-1-متیل-4هگزن،-1بوتن،-1پروپن،)ها با آلفا الفین

ها مریزاسیون اولفینهای پلیهای زیادی در کاتالیزوراتیلن، پیشرفتدلیل تولید تجاری باالی پلیبه
ریزاسیون های پلیمهای مهم در زمینه کاتالیزوریکی از آخرین پیشرفت. صورت گرفته است

بر ( Ni, Pd, Co, Feبا فلزاتی مانند )های هموژن فلزات واسطه انتهایی ها کشف کاتالیزوراولفین
سیون اتیلن و تولید ها با فعالیت باال برای پلیمریزااین کاتالیزور. ایمین بودـ دیαهای اساس لیگاند

انشگاهی بسیار کار برده شدند و در زمینه صنعتی و ددار با وزن مولکولی باال بههای شاخهاتیلنپلی
[.3]مورد توجه قرار گرفتند 

طولباآنهاایکوپلیمرهپروپیلن،پلیواتیلنپلیمانندمواداززیادیحجمشاملهاالفینپلی
زیستمحیطابسازگاریوکاربردهزینه،بینخوبیتعادلاندتوانستهکههستند،بلندزنجیر
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هگـزن -1ولن مـورد اسـتفاده در کوپلیمریزاسـیون اتـیلیگاند مربوط بـه کاتـالیزور 
.تهیه گردید( 1)شکل مطابق 

حـاوی میلی لیتری25کلرومتان تهیه و به بالن لیتر دیمیلی 5درمحلولی از لیگاند 
NiBr2 (DME) ره با دقت و بـه صـورت قطـره قطـ( میلی لیتر10)در دی کلرومتان

.[3]درسوب قهوه ای رنگ در نهایت صاف و با دی اتیل اتر شسته ش. افزوده شد

متیلکاتالیزورکمکو(2شکل)مذکورکاتالیزورحضوردرهگزن-1واتیلنکوپلیمریزاسیون
Buchiراکتوردرآلومینوکسان bmd300سیستمابپلیمریزاسیونمناسبشرایطتنظیمازبعدو

MFCگرفتانجامدقیقه30زمانمدتبرایدماکنترلو.

نتایج و بحث

شمای کلی واکنش سنتز لیگاند        -1شکل

نیکلساختار بهینه شده کاتالیزور دو مرکزی-2شکل 

:این کوپلیمریزاسیونربررسی ها نشان داد که کاتالیزور مورد استفاده د

یشترین ب =min 20tو مدت زمان =[Ni]/[Al]1800درجه سانتیگراد و  نسبت مولی 42در دمای 
.  میزان فعالیت را دارا بود

.همچنین با افزایش فشار گاز اتیلن میزان فعالیت کاتالیزور افزایش یافت

، ایرانگروه کاتالیست، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران-2. گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران-1

متیل)اتالیزورککمکنسبتپارامترسهکاتالیزور،فعالیتبهینهحالتبهدستیابیبرای
ایجنت.گرفتقرارآنالیزوآزمونموردمونومرفشارودما،کاتالیزوربه(MAOآلومینوکسان

-1زامختلفمقادیرباکوپلیمریزاسیون.استشدهلیست2و1جدولدرپارامترهااینازبرخی
.شدانجامنیزهگزن

Run Sample [Al]/[Ni]

(mlar ratio)

Yield

(g PE)

Activity (g PE/mmol 

Ni.h)

1 A 800 0.4 51.09

2 B 1500 0.48 61.31

3 C 1800 1.8 229.91

4 D 2000 1.5 191.59
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Ethylene 

Pressure (bar)

Yield

(g PE)

Activity (g PE/mmol Ni.h)

1 D 0.75 1.2 153.27

2 B 1.5 1.8 229.91

3 E 3 2.2 281.06

بررسی رفتار پلیمریزاسیون با تغییرات فشاراتیلن-2جدول

ت فشاراتیلننمودار بررسی رفتار پلیمریزاسیون با تغییرا-3شکل

بررسی تغییرات نسبت مولی کاتالیزور به کمک کاتالیزور-1جدول

نمودار بررسی رفتار پلیمریزاسیون با تغییرات نسبت مولی کاتالیزور به کمک کاتالیزور -2شکل

افزایش، هگزن-1بررسی ها نشان داد در این سیستم کاتالیزوری  در  فشار ثابت اتیلن، درغلظت های کم 
دار بیشینه، افزایش مقدار غلظت سبب افزایش فعالیت کاتالیزور  شده ولی پس از رسیدن فعالیت به یک مق

.هگزن سبب افت فعالیت کاتالیزور می گردد-1مقدار غلظت 


