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چکیده 
ــروپیلـن/ دیان  ENB بـا ایـن کاتالیسـت  سیستم کاتالیستی VCl4-TiBA  از نوع زیگلر-ناتا تهیه شد. ترپلیمریزاسیون اتیلن/ پ

  EPDM و غلظت دیان روی راندمان کاتالیست و خصوصیات االسـتومر  P/Eاثرات پارامترهای دمای پلیمریزاسیون ، نسبت فشار
به دست آمده بررسی شد. مشاهده شد ،که با افزایش دمای پلیمریزاسیون راندمان کاتالیست تا حــدود دمـای  oC 70 تغیـیر چندانـی 
نداشت ، اما درصد اتیلن در ترپلیمر با افزایش دما ، افزایش یافت. مطالعه دمای انتقال شیشهایی این نمونهها نشــان داد کـه بـا افزایـش 
ــا کـاهش ایـن نسـبت درصـد اتیلـن در  درصد اتیلن ، بر خالف انتظار ،  Tg افزایش مییابد. مطالعه نسبت فشار P/E نشان داد که ب
ــیر نسـبت فشـاری P/E تـاثیر عمـدهای روی راندمـان کاتالیسـت  ترپلیمر افزایش و Tgکاهش مییابد ، همچنین مشاهده شد که تغی
ندارد. مطالعه اثر غلظت دیان روی راندمان کاتالیست نشان داد که افزایش غلظت دیان تا  (mol/lit 2-10*4.7) سبب افزایش 

راندمان کاتالیست میشود ، افزایش بیشتر غلظت دیان سبب کاهش راندمان کاتالیست گردید. 
 

 EPDM واژههای کلیدی: کاتالیست زیگلر-ناتا ؛  کاتالیست همگن ؛ ترپلیمریزاسیون ؛
 
  

مقدمه 
دمـا فـاکتور مـهمی اسـت کـه پـــایداری کاتالیســت ، ســرعت 
پلیمریزاسیون و خصوصیات پلیمر تولید شده را تحت تاثیر قــرار 
ـــای  میدهـد. در صنعـت معمـوال بیـن پـایداری کاتالیسـت ، دم
پلیمریزاسـیون و زمـان بـازداری در راکتـور بـر مبنـــای مســائل 

اقتصادی موازنهای بر قرار میشود[1]. 

ــاثیر آن  اثـرات دمـا روی کاتالیسـت و پلیمریزاسـیون ناشـی از ت
روی مراکز فعال کاتالیست ، تغییر حاللیت مونومرهای گازی و 

تغییرات ویسکوزیته محیط پلیمریزاسیون است[2]. 
کاتالیسـتهای رایـج زیگلـر-ناتـا بـر پایـه وانـادیم کـــه در ســنتز 
EPDM  به کار میروند ، معموال در دمای پایین (زیر 100) به 

کار گرفته میشوند .، در دماهــای بـاالتر ایـن کاتالیسـتها اغلـب 
ــن کاتالیسـتها و   تخریب میشوند[4،3]. البته با ساپورت کردن ای
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ــیون را در  یا استفاده از کاتالیستهای متالوسن میتوان پلیمریزاس
دماهای باالتر انجام داد[4-6]. 

برای دستیابی به ترکیب دلخواه ترپلیمر معموال فشارهای نســبی 
ــرار مـیگـیرد[8،7].  مختلفی از پروپیلن به اتیلن مورد استفاده ق
کاتالیستهای رایج زیگلر-ناتا بر وانادیم فعالیت پلیمریزاســیونی 
ـــن  مختلفـی بـرای اتیلـن و پـروپیلـن دارنـد و بـه طـور کلـی ای
کاتالیستها فعالیت پلیمریزاسیون بزرگتری برای اتیلن نســبت بـه 
ــابراین مطالعـه فشـار نسـبی   P/E روی  پروپیلن دارند[9] ، بن

راندمان و خواص پلیمر به دست آمده ، مهم است. 
حضور دیان فعالیت کاتالیست را تحت تاثیر قرار داده و سبب 
کاهش راندمان کاتالیست میشود. دیان  اثرات متفاوتی روی 
اجزاء مختلف کاتالیست دارد به همیــن علـت بـرای تهیـه یـک 
کاتالیست فعال و االستومر  EPDM با خواص خوب بررســی 

رفتار دیان الزم است[10]. 
VCl4-TiBA- در ایـن مطالعـه کاتالیسـت محلـول بـر پایـــه
 CHCl3به روش درجا تهیه و اثرات دما ، فشار نسبی پروپیلن 

بـه اتیلـن و غلظـت دیان روی راندمـان و خـــواص االســتومر 
EPDM با این کاتالیست بررسی شده است. 

 
بخش تجربی 

ــاخت کاتالیسـت در glove box  تحـت اتمسـفر  مراحل س
ــیون در راکتـور یـک لیـتری  نیتروژن انجام گرفت و پلیمریزاس
ــترل کننـده bmd300 انجـام گرفـت  بوچی و با استفاده از کن

(شکل 1). 
در ابتدا حــدود500 میلـی لیـتر هپتـان نرمـال بـه عنـوان محیـط 
ـــه از   پلیمریزاسـیون وارد راکتـور شـد. سـپس گـاز نیـتروژن ک
ستونهای محتــوی سـیلیکاژل ، KOH  و الکهـای مولکولـی 
4A عبور میکرد جهت عاری کردن محیط پلیمریزاســیون  از 

ــاوب نیـتروژن بـه کـار گرفتـه  هوا و اکسیژن با خالء و پرچ متن
شد. وقتی که دمای در مقدار مورد نظر تثبیــت شـد راکتـور بـا 
ــده و سـپس بـه  گازهای اتیلن و پروپیلن با نسبت معین اشباع ش

ترتیــب مقــادیر الزم از دیان ، کمــک کاتالیســت ، پیــــش 
کاتالیست و در نهایت پیش برنده  CHCl3 تزریق شد. بعــد از 
30 دقیقه پلیمریزاسیون ، واکنــش متوقـف شـده و محلـول  بـه 
وسیله متانول 2% اسیدی رسوب داده و سپس با متــانول خـالص 
شستشو شده و در دمای oC 60 برای مــدت 24 سـاعت تحـت 

فشار کاهش یافته خشک گردید.   
 

 آنالیز و اندازهگیری 
   FT-IR محتـوای اتیلـن وپـــروپیلــن بــه وســیله دســتگاه
BRUKER مدل IF505 بر طبق ASTM D1648 انجام 

شد. 
اندازهگیری دمای انتقال شیشهایی با استفاده از  DSC و به این 
طریق انجام شد کــه ابتـدا نمونـهها بـا سـرعت oC/min 10تـا 
دمایoC 180 گرم کرده و سپس تا دمای oC 75- ســرد شـده 
و به مدت یک دقیقه در این دما ثابت نگه داشته و سپس شروع 

به گرم نمونه ها با سرعتoC/min 20  تا دمای oC 120 شد.   
برای اندازه گــیری دیان ENB از دسـتگاه FT-IR بـر طبـق 

استاندارد ASTM D6047 استفاده شد. 
ــی کالیبراسـیون  برای بررسی صحت دادههای فوق و تهیه منحن
از دستگاه  HNMR مدل BRUKER 200 استفاده شد. 

  
 نتایج و بحث 

ــای پلیمریزاسـیون بـر راندمـان کاتالیسـت در جـدول  اثرات دم
آمده 1 است. همانطور که مالحظه میشود بــا افزایـش دمـا تـا 
حدود 70oC تغییرات عمدهایی در راندمان کاتالیست رخ نمی 
دهد ، اما از دمــای  oC 75 بـه بـاال افـت شـدیدی در راندمـان 
کاتالیست رخ میدهد که احتمــاال مربـوط بـه تخریـب مراکـز 
فعـال کاتالیسـت اسـت. بـا افزایـش دمـــا احیــاء V(+3) کــه 
گونههای فعال در پلیمریزاسیون محسوب می شوند بــه وانـادیم 
V(+2) افزایش مییابد. بنابراین انتظار میرود کــه بـا افزایـش 

دما راندمان کاتالیست کاهش یابد[11] ، گرچه ممکن است  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

که سرعت واکنش در لحظات اولیه افزایش یابد.  
مشاهده میشود که با افزایش دما تا حدود oC 35 درصد اتیلن 
ــد اتیلـن بـه مقـدار  افزایش مییابد اما با افزایش بیشتر دما درص

ثابت حدود 65% میرسد. 
ــت  علت رفتار فوق احتماال به دلیل افزایش مراکز فعال کاتالیس
تا حدود دمای oC 35 است. همانطور که اشاره شد بــا افزایـش 
ــه پلیمریـزه کـردن  دما تعداد گونههای V(+2) که فقط قادر ب
اتیلـن هسـتند افزایـش مـی یـابد کـه در نتیجـه هنگـــام آنــالیز 
نمونههای فوق با روشهای اسپکتروسکپی مقدار اتیلن بیشتری 

مشاهده میشود. 
با افزایش دما و افزایش درصد اتیلن در ترپلیمــر Tg افزایـش 
مییابد. انتظار بر این بود کــه وقتـی درصـد اتیلـن در تـرپلیمـر 
ــش دمـا ، درصـد  افزایش مییابد  Tg کاهش یابد ، اما با افزای
اتیلن ابتدا افزایش یافته و سپس به مقدار ثابتی میرسد  Tg نیز 
بـا افزایـش دمـا و افزایـش درصـد اتیلـن افزایـــش مییــابد. از 
ــا اتیلـن بـه  مشاهدات فوق چنین نتیجه میشود که با افزایش دم
صورت همو ، پلیمریزه میشــود کـه ذرات همـوی پلـی اتیلـن 
پراکنده شده در فاز االستومری سبب افزایش  Tgمیشود ، اما 
دلیل اینکه با افزایــش دمـا تولیـد همـوپلیمـر افزایـش مـی یـابد 

ــه   احتماال همان تبدیل گونههای V(+3) به   V(+2) است ک
ــاالتر نیسـت. نتـایج  قادر به پلیمریزه کردن پروپیلن و الفینهای ب
ــینتیکی  مشـابهی در تغیـیر ظرفیـت وانـادیم در مطالعـه رفتـار س

کاتالیستهای وانادیمی گزارش شده است[12]. 
 

ــر معمـوال فشـارهای  به منظور دستیابی به ترکیب دلخواه ترپلیم
ــیگـیرد ،  نسبی مختلفی از پروپیلن و اتیلن مورد استفاده قرار م
برای بررسی اثرات فشارهای نســبی مختلـف P/E بـر ترکیـب 
ــهایی دامنـه فشـار  پلیمر ، راندمان کاتالیست و دمای انتقال شیش
ـــایج حــاصل در  نسـبی P/E از 1/25 تـا 0/89 بررسـی شـد. نت
جدول 2 آمده است ، همانطور که مشاهده میشــود بـا فزایـش 
ــر افزایـش یافتـه و  فشار جزئی گاز اتیلن درصد اتیلن در ترپلیم

ــت کـه  دمای انتقال شیشهای نیز کاهش مییابد و بیانگر این اس
اتیلن با پروپیلن و دی ان نبه صــورت تصـادفی  واکنـش کـرده 
است. تغییرات فشار نسبی P/E در خوراک تاثیر چندانی روی 

راندمان کاتالیست ندارد. 
ــه وسـیله حضـور دیان ENB  تـا حـدی  فعالیت کاتالیست ب
ــالیت بـاالتر  تعدیل می شود ،  در حقیقت باند دوگانه دارای فع
احتمـال کئوردیناسـیون و واکنـش بـا مراکـز آغـازی را بیشــتر 
میکند. غلظــت دیان ENB در دامنـه 2cm-1-10*1.48 تـا 
1cm-1-10*1.48در نسـبت مولـی  Al/V=9/6:1 و فشــار 

نسبی P/E=1.3:1 بررسی شد. 
ENB بـا مراکـز فعـال واکنـش کـرده و تـــا حــدود غلظــت 

ــــت دیان ، راندمـــان  2mol/lit-10*4.7 بــا افزایــش غلظ

ــش بیشـتر مقـدار دیان ،  کاتالیست  افزایش مییابد. اما با افزای
راندمان کاتالیست سیر نزولی پیدا میکند. 

ــر طبـق دادههـای تبدیـل  با وجود اینکه تعداد کل مراکز فعال ب
کمتر میشود ، اما احتماال حضــور دیان تـا غلظـت مشـخصی 
(2mol/lit-10*4.7) هموژنیتی معینی را به اجزاء کاتالیســتی 
میدهد. این مشاهدات تجربی ممکن اســت ، بـه ایـن صـورت 
ـــز فعــال  تشـریح گـردد کـه کئوردیتاسـیون  ENB بـه مراک
ـــایدارتر و  کاتالیسـتی در مقایسـه بـا سـایر لیگاندهـای رقیـب پ
انتخابیتر است و کئوردیناسیون ENB روی مراکز کاتالیستی 
ــدگـی آن بررسـی کردکـه تـا  را میتوان از طریق الکترون دهن
غلظت  (2mol/lit-10*4.7) سبب افزایش راندمــان میشـود 
با افزایش بیشتر  ENB ، احتماال تعداد زیادی  از مراکز فعــال 
را به دلیل تشکیل کمپلکس پایدارتر آن غیر فعال میسازد و به 

همین علت راندومان کاتالیست افت میکند. 
 
 
 
 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

نتیجهگیری 
 • افزایـش دمـای پلیمریزاسـیون تـا حـــدود 70oC تــاثیر 
ــا افزایـش بیشـتر  چندانی بر راندمان کاتالیست ندارد . اما ب

دما افت شدیدی در راندمان کاتالیست حاصل میشود. 
 • دما روی ترکیب کوپلیمر موثر بــوده و بـا افزایـش دمـا 
ــا وجـود افزایـش درصـد  درصد اتیلن افزایش مییابد اما ب

اتیلن  Tg تر پلیمر افزایش یافت. 

ــر متناسـب بـا   • با تغییر فشار نسبی  P/E تر کیب کوپلیم
آن تغییر میکند. با کاهش فشار نسبی P/E درصـد اتیلـن 

در ترپلیمر افزایش مییابد و  Tgکاهش مییابد. 
ــــا غلظـــت  (-10*4.7  • بــا افزایــش غلظــت دیان ت
2mol/lit) راندمان کاتالیست افزایش مییابد ، با افزایش 

بیشتر مقدار دیان ، راندمان کاتالیست کاهشمییابد  

 
جدول1 مطالعه اثر دما روی راندمان کاتالیست ، ترکیب ترپلیمر و دمای انتقال شیشه ایی 

دمای شروع 
پلیمریزاسیون و دامنه 

تغییرات 

درصد اتیلن 
در ترپلیمر 

در صد 
اتیلیدین 
نوربورنن 

مقدار 
محصول 
(گرم) 

 PEPDM gr)فعالیت کاتالیست
 /mmol.V.h.bar)

دمای 
انتقال 

شیشهایی 
 19-37 47/2 13 20/3 88/5 -31

 30-46/46 70/3 - 20/6 91/2 -22
 40-55 - 10 21/1 92/9 -

 50-61/7 65/5 6/3 18/6 82/5 -19
 60-74 63/3 4/6 17/6 78/1 -15
 70-82 - - 7/2 30/9 -

 
 ، TiBA=2 mmol ، VCl4=0.226 mmol  . tp=30 min ، T=40 oC :شرایط پلیمریزاسیون

PP/PE=1.3:1 ، CHCl3=mililit0,8 ، ENB=3.2 cc ، فشار کل داخل راکتور 0/1±1بار. 
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جدول2 مطالعه اثر Al/V روی راندمان کاتالیست ، ترکیب ترپلیمر و دمای انتقال شیشه ایی 

دانسیته 
 (gr/Cm3)

فشار اتيلن 
 (bar)

فشـــار نســــبي 
ــــه  پــروپيلــن ب

اتيلن 

ــن در  درصـد اتيل
ترپليمر 

دمـــــــــاي 
ــــــــال  انتق
شيشهايي 

ــــــــدار  مق
محصول 

(گرم) 

آارايي 
آاتاليست

 0/58 1/22 1/25 37/91 -29/15 18/5 81/7
 0/59 1/35 1/13 44/58 -32/94 19/1 84/4
 0/51 1/53 1/00 47/02 -34/28 20/24 89/5
 0/46 1/71 0/89 49/70 -36/64 19/3 85/3
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شکل1 شماتیک سیستم پلیمریزاسیون محلولی اتیلن/پروپیلن/دیان 

1- اتیلن                     5- سیلیکاژل                       9- راکتور بوچی          13- فشارسنج 
2- پروپیلن                 6- پتاس                           10- نمایشگر دما و فشار  14-همزن         

3- نیتروژن                  7- الک مولکولی 3A           11- سیرکوالتور  
4- الک مولکولی3A   8- کنترلر                         12- دماسنج  
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