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O

ligomerization of higher α-olefin monomers for production of fuels, synthetic
lubricants and oils has attracted a lot of interest in recent years. The Poly(a-olefin)

(PAO) fluids are usually produced from 1-dodecene (C12) and 1-decene (C10) as starting
materials. Various synthetic protocols are employed in oligomerization processes. They
are mostly based on (1) conventional Lewis acid such as AlCl3 and BF3/donor systems,
(2) metallocene catalysts based on Ti, Zr, and Hf metals and cyclopentadienyl and indenyl
ligands, (3) Cr/silica catalysts known as Phillips catalysts and (4) ionic liquids as active
precursors. PAOs are graded and differentiated for different applications by their kinematic
viscosities at 100 °C (or KV100). The most usual grades have kinematic viscosity between
2 cSt to 100 Sct. Due to the importance of PAO lubricants in industry, this paper is dedicated
to this material. In this regard, after a short introduction on conventional lubricants, we
mainly focus on PAO based synthetic oils. In this regard, first conventional catalysts in
α-olefin oligomerization will be introduced in brief. Then, PAO properties, uses, and
analysis methods will be reported and aimed to further raise interest in PAO research in the
country.
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چکیده

اوليگومرشدن آلفااولفینهای سنگین برای سنتز محصوالت سوختی ،روغن و روانكار در سالهای
اخیر مورد توجه قرار گرفته است .مونومرهای استفاده شده در این زمینه اغلب از بین -1دودکن و

-1دکن انتخاب میشوند .تبدیل آلفااولفينها به محصوالت مدنظر با استفاده از كاتاليزگرهای متنوعی

سيدامين ميرمحمدي

انجام میشود که بهطور عمده شامل -1 :اسیدهای لوییس مانند آلومينيم تریکلرید و بورتریفلوئورید
در مجاورت دهندههای بازی -2 ،كاتاليزگرهای متالوسن بر پایه زیرکونیم ،هافنیم و تیتانیم با

لیگاندهای سیکلوپنتادیانیل و ایندنیل -3 ،كاتاليزگرهای کروم-سیلیکاي معروف به كاتاليزگرهای

نعيمه بحري الله

فیلیپس و  -4مایعات یونی هستند .محصوالت تولید شده با كاتاليزگرهای مختلف محدوده وسیعی از

گرانروي حركتي را ،از  2 cStتا  100 cStشامل میشوند که برای کاربردهای ويژه مستعدند .با این

چشمانداز در این مقاله ،پس از مقدمهای کوتاه در زمینه صنعت روغن و روانكارها ،نحوه گروهبندی
مهدي نكومنش حقيقي

روغنهای تجاری بر اساس نظام موسسه نفت آمریکا توضیح داده ميشود .سپس ،به دلیل خواص

ویژه روغنهای طبقه چهارم ،که بهنام پلیآلفااولفينها شناخته میشوند ،روش سنتز آنها با انواع
سامانههای كاتاليزگری بررسی و کاربردهای این محصوالت در صنعت روانکاری معرفی ميشوند.

فرشيد نوري

در ادامه نیز خواص پلی آلفااولفينهای تولید شده و روشهای تجزيه این روغنها بررسی ميشود.
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مقدمه

روانکاری بهعنوان علم تسهیل حرکت قطعات درگیر است که
امروزه یکی از شاخههای علم مهندسی را تشکیل میدهد .از میان
همه روانكارهای متداول ،روغنهای موتور جایگاه ويژهاي دارند و
این بدان علت است که روغنهای موتور در شرایطی بهمراتب
دشوارتر از سایر روانكارها مصرف میشوند .روغن موتور از
ترکیب روغن پایه و افزودنیهای مناسب تهیه و در سطوح کیفی
مختلف و گرانروی با درجات متفاوت عرضه میشود [ .]1در ادامه
به معرفی انواع روغنهای پایه پرداخته میشود.
روغن پایه

روغن پایه حجم اصلی تشکیلدهنده انواع روغنهای خودرو و
روغنهای صنعتی است .بهطور کلی ،روغنهای پایه به دو نوع
معدنی (نفتی) و سنتزی تقسیم میشوند .روغنهای پایه معدنی از
پاالیش برشهای نفتی و روغنهاي پايه سنتزی بهطور شیمیایی تهیه
میشوند .بر اساس تقسیمبندی مؤسسه نفت آمریکا )American
( ،Petroleum Institute, APIروغنهای پایه در  5گروه طبقهبندی
میشوند (جدول  .)1سه گروه اول شامل انواع روغنهای معدنی و
گروه چهارم ،روغنهای سنتزی پلیآلفااولفين هستند .در گروه پنجم،
روغن پایهای جاي دارد که در چهار گروه اول قرار ندارد [.]1
روغنهاي پایه معدنی
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این گروه از روغنهای پایه ،از فرايندهای مختلف پاالیش حاصل
ميشوند که روی برشهای نفتی انجام میشود .در این فرايندها،
هیدروکربنهای آروماتیکی و مولکولهای درشت پارافینی
با روشهای استخراج و جداسازی حذف شده یا با روشهای
كاتاليزگری به ترکیبات مفیدتري تبدیل میشوند .بسته به فناوري
روشهای بهکار رفته برای این منظور ،سه نوع روغن پایه شامل
گروه  II ،Iو  IIIبرحسب طبقهبندی  APIبهدست میآید [.]2
این گروهها در مقدار ترکیبات اشباع ،گوگرد ،شاخص گرانروی،
جدول  -1طبقهبندی روغنهای پایه توسط .]2[ API
شاخص
مقدار گوگرد
مقدار ترکیبات
گروه
گرانروی
()%wt
اشباع ()%wt
80-120
<0/03
>90
I
80-120
≥0/03
≤90
II
≤120
≥0/03
≤90
III
پليآلفااولفينها )(PAO
IV
همه روغنهای پایه بهاستثناي گروههای  1تا 4
V
62

مشخصات فیزیکی و شیمیایی و پایداری شیمیایی و گرمايی تفاوت
دارند.
روغنهاي پایه سنتزی

اولين بار روغنهاي پايه سنتزي را در جنگ جهاني دوم آمريكا و
آلمان در موتورهاي هواپيما آزمايش كردند .مشاهده شد ،در
صورت استفاده از روغنهاي سنتزي ،روشنكردن موتور در آب و
هواي سرد بسيار آسان است (بهدليل شاخص گرانروي زياد) و
تشكيل دوده كه هنگام استفاده از روانكارهاي معمولي در رادياتور
روغن ايجاد ميشد ،بهطور معنيداری كاهش مییابد.
این روغنها حاصل فرايندهای پتروشیمیایی ويژه هستند .اگرچه
آنها نسبت به روغنهاي پايه معدنی گرانتر هستند ،اما مقاومت
گرمايی و شیمیایی بسیار بيشتری داشته و گستره دمایی کاربرد آنها
وسیعتر است .این روغنها در گروه چهارم و پنجم طبقهبندی API
(انجمن نفت آمریکا) قرار میگیرند.
گروه  IVطبقهبندی  APIبه روغن پایهای از خانواده
پليآلفااولفينها ( )PAOمربوط است .توليد  PAOدر جهان حدود
 9%كل بازار توليد روغنهاي پايه را به خود اختصاص ميدهد.
PAOها تركیباتي هستند كه مشخصات فني آنها شامل شاخص
گرانروي زياد و نقطه ريزش كم بوده و فراريت و پايداري در برابر
اكسايش آنها نسبت به روغنهاي پايه مصرفي متداول بسيار بهتر
است .بهعلت آنکه این روغنها در دماهاي كم نیز سیالبودن خود
را حفظ میکنند ،انواع سبكتر  PAOدر توليد روغنهاي موتور
چندمنظوره كاربرد گستردهاي پيدا كرده و انواع سنگينتر آن در
بخش توليد روانكارهاي صنعتي از جايگاه ويژهاي برخوردار است
[.]3
ساير روغنهای پايه كه جزء چهار گروه ياد شده محسوب
نميشوند ،در گروه  Vقرار میگیرند ،مانند :سیلیکون ،فسفاتاستر،
یاُلاستر ،زيستروانكارها ( )biolubesو
پلیآلکیلنگلیکول ( ،)PAGپل 
غيره .بهطور كلي ،این گروه از روغنهای پایه با سایر گروهها
مخلوط میشوند تا خواص روغن را بهبود بخشند .بهعنوان مثال،
روغن کمپرسور پایه پلیآلفااولفینی با پلیاُلاستر مخلوط میشود.
استرها قدرت شويندگي بیشتري دارند و طول عمر روغن PAO
را افزایش میدهند .از ويژگيهاي بارز روغنهای پايه اين گروه
گرانروي و نقطه ريزش كم و سياليت مناسب در دماهاي كم است
كه در روغنهاي موتور موجب صرفهجويي در مصرف سوخت و
كاهش مقدار انتشار آاليندههاي ورودي به محيط زيست
ميشود [.]2

مقاالت علمی

پلیآلفااولفینها ( )PAOاوليگومرهای حاصل از آلفااولفینهای
خطی هستند که بهعنوان روغن در صنعت کاربرد گستردهای
دارند .این روغنها نسبت به روغنهای معدنی عملکرد بهتری
نشان میدهند .از ویژگیهای بارز PAOها در مقایسه با روغنهای
معدنی ،شاخص گرانروی ( )viscosity index, VIزياد است که
باعث میشود تغییرات گرانروي آنها با دما کمتر باشد .شکل 1
نمودار گرانروي-دما را برای PAOها در مقایسه با روغنهای
معدنی نشان میدهد [.]4
برخی دیگر از این ویژگیها شامل غیرسمی بودن ،کاهش
ساییدگی در ماشینآالت ،مقاومت گرمايی و اكسايش زياد است
که همه این ویژگیها باعث جلب توجه کاربران به استفاده از PAO
بهجای روغنهای معدنی شده است [.]5
PAOها جایگاه خاصی در بازار روغنهای روانكار به خود
اختصاص دادهاند .با توجه به اهمیت ویژه روغنهای ،PAO
در ادامه مقاله بدان پرداخته ميشود .نخست ،روشهای سنتز
پلیآلفااولفينها با انواع سامانههای كاتاليزگری شرح داده میشود.
سپس ،روشهای تجزيه روغنها ،خواص و انواع کاربردهای آنها و
شركتهای تولیدکننده بهطور مفصل بررسی ميشوند.
سنتز پلیآلفااولفينها

كاتاليزگر آلومینیم کلرید و بور تری فلوئورید

شکل  -1اثر دما بر گرانروي در روغنهای پایه معدنی و
پلیآلفااولفینی [.]4

شکل  -2شیمی تولید پلیآلفااولفينها [.]8
63
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پلیآلفااولفينها معموال با استفاده از كاتاليزگرهای اوليگومرشدن
(پليمرشدن به محصوالت با وزن مولکولی كم) آلفااولفينها
بهدست میآیند که از -1اکتن تا -1دودکن را شامل میشوند.
-1دکن معمولترین آنها در این مورد است ،هر چند که اولفینهای
سبکتری چون اتیلن و پروپیلن و کوپلیمر آنها نیز ممکن است،
استفاده شوند.

آلومینیم کلرید برای تولید روغنهایی با شاخص گرانروي زياد
(بین  130و  )200و گرانروي حركتي ( )kinematic viscosityزياد
(بین  )40-100 cStو  BF3برای سنتز روغنهایی با گرانروي كم
(کمتر از  )10 cStبهکار میروند .اختالف این دو به قدرت اسیدی
(لويیس) آنها مربوط میشود BF3 .با قدرت اسیدی زياد ،یون
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سیکلودکسترین با
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های سنتز،
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روغنهاي پایه پلیآلفااولفینی

در حقیقتPAO ،ها هیدروکربنهای سنتزی اشباع هستند که
با فرايند دومرحلهای (اوليگومرشدن و هیدروژندارشدن) سنتز
میشوند (شکل  .)2در مرحله اول ،اوليگومرشدن مونومرها
به محصوالتی غیراشباع با وزن مولکولی كم انجام میشود .در
مرحله هیدروژندارشدن ،محصوالت غیراشباع تولید شده بهوسیله
كاتاليزگرهایی چون نیکل و پاالدیم هیدروژندار شده که نتیجه آن
تولید محصوالتی با مقاومت اكسايشی بسیار زياد است [ .]6،7برای
تولید محصوالتی با گرانروي و برش خاص ،عمل تقطیر روی
مخلوط محصوالت انجام میشود که این مرحله میتواند قبل یا
بعد از مرحله هيدروژندارشدن باشد [.]8
پليمرشدن آلفااولفینها ،همیشه مخلوطی از محصوالت با وزن
مولکولیهای مختلف را بهدست میدهد .در شکل  3نمودار
رنگنگاري گازی محصول حاصل از پليمرشدن -1دکن با استفاده
از كاتاليزگر  BF3-ROHآمده است .همانطورکه مشاهده میشود،
گسترهای از محصوالت با وزن مولکولیهای مختلف تولید شده
است [.]9
كاتاليزگرهای استفاده شده برای اوليگومرشدن آلفااولفينها بهطور
عمده شامل اسیدهای لوییسی مانند  AlCl3و  ،BF3كاتاليزگرهای
متالوسن ،کروم-سیلیکا و محلولهای یونی [ ]5،10هستند که در
ادامه به توضیح هر يك از آنها پرداخته میشود.
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جدول  -2اثر مقدار كاتاليزگر  AlCl3بر گرانروي پلی-1دکن در غلظت ثابت كمككاتاليزگر [.]12
AlCl3

1
2
3
4
6

غلظت ()%wt

الکل
0/18

ب

KV100

53/6
64/6
79
84/4
88/4

گرانروي حركتي در( :الف)  40°Cو (ب)  100°Cو (پ) شاخص گرانروي.
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کربونیومی تشکیل میدهد که اوليگومرشدن اولفینها را شروع
میکند .از آنجاكه این فرايند سریع انجام میشود به محصوالتی با
وزن مولکولی كم منتهی میشود.
هر دو كاتاليزگر اغلب در کنار آب یا الکل برای اوليگومرشدن
آلفااولفینها بهکار گرفته میشوند .آب و الکل بهعنوان فعالکننده
استفاده میشوند که حدواسط فعال را تولید میکنند .از طرفی ،بهدلیل
ماهیت کاتیونی اوليگومرشدن ،انواع کربوکاتیون ایجاد میشود که
به تولید زنجیرهای پلیمری با ساختار و وزن مولکولی مختلف منجر
ميشود Mandai .و همکاران از پودر آلومينيم و پلیاستر به همراه
 AlCl3بهعنوان مخلوط كاتاليزگر برای اوليگومرشدن اولفینها
استفاده کردند و در ادامه نیز هيدروژندارشدن را با استفاده از رانی
نیکل انجام دادند .نتایج بهدست آمده نشان داد ،استفاده از پودر
آلومينيم تنها ،به ايجاد هالوژن آزاد در حین اوليگومرشدن منجر
میشود [ Kumar .]11و  Davisروی پليمرشدن -1دکن با استفاده
از مخلوط  AlCl3و الکلهایی چون متانول ،اتانول ،پروپانول و غيره
کار کردند .آنها نشان دادند ،گرانروي محصول نهایی با افزایش
وزن مولکولی الکل ،کاهش مییابد [.]12
نشاندن كاتاليزگر  AlCl3بر محملهای متفاوت گزارش شده
است [ .]13این کار افزون بر کاهش هزینه استفاده از كاتاليزگر،
مشکالت زیستمحیطی ناشی از آن را نیز میکاهد .بور
تریفلوئورید نیز بهطور گسترده برای اوليگومرشدن آلفااولفينها
بهکار میرود .اما با این تفاوت که برای تهیه روغنهای با گرانروي
كم استفاده میشود که در دماهای كم کاربرد دارند Barrett .و
همکاران فرايند اوليگومرشدن دومرحلهای -1دکن را با استفاده
از كاتاليزگر بور تریفلوئورید-بوتانول گزارش کردند [ .]14در
سال  ،Shubkin 1980اوليگومرشدن اولفینهای سنگین C12–C16
را با استفاده از كاتاليزگر  BF3.2H2Oانجامداد .روغنهای حاصل
گرانروي بسيار كمي داشتند [.]15
64

KV40

الف

561
715
885
961
1020

VI

پ

158
161
169
170
171

اثر شرایط فرايند بر محصول روغن نهایی سنتز شده با
كاتاليزگرهای  AlCl3و BF3

در این قسمت ،اثر شرایط فرايند و نسبت مواد اولیه در سامانه
كاتاليزگری روی محصول روغن نهایی در صورت استفاده از
كاتاليزگرهای بر پایه  AlCl3و  BF3بررسی ميشود.
اثر نوع كاتاليزگر آلومينيمی و طول زنجیر مونومر
برای بررسی اثر كاتاليزگر بر خواص روغن ،از سه كاتاليزگر ،AlCl3

 Et2AlClو  Et3Al2Cl3برای اوليگومرشدن مونومرهای -1پنتن،
-1هگزن-1 ،اکتن و -1دودکن استفاده شد [ .]16گرانروي
حركتي روغنهای سنتز شده با وجود كاتاليزگر  AlCl3کمتر از
كاتاليزگرهاي  Et2AlClو  Et3Al2Cl3بهدست آمد .مقدار شاخص
گرانروي با افزایش طول مونومر افزایش یافت ،ولی براي نقطه
ریزش ،نظمی مشاهده نشد .همچنین با افزایش طول مونومر ،وزن
مولکولی محصول نهایی از پلی(-1پنتن) به پلی(-1اکتن) افزایش و
سپس کاهش یافت.
اثر دمای اوليگومرشدن

اثر دمای اوليگومرشدن بر خواص روغن نهایی با وجود مونومرهای
مختلف از -1هگزن تا -1دودکن و استفاده از كاتاليزگر Et3Al2Cl3
بررسی شد [ .]16نتایج نشان داد ،دما اثر شگرفی بر ( KV100گرانروي
حركتي در دمای  )100°Cروغنهای سنتزی دارد ،بهطوری که با
افزایش دما ،وزن مولکولی روغن و در نتیجه  KV100کاهش مییابد.
اثر نوع و مقدار حالل

استفاده از حالل در مدت اوليگومرشدن با استفاده از كاتاليزگر
 AlCl3را افراد مختلف گزارش كردهاند .طبق یافتههای پژوهشگران،
حالل آلیفاتیکی مانند هگزان باعث افزایش گرانروي میشود

مقاالت علمی

شکل  -3نمودار رنگنگاري گازی محصوالت حاصل از
اوليگومرشدن -1دکن با استفاده از كاتاليزگر .]9[ BF3-ROH

جدول  -3اثر حالل تولوئن بر وزن مولکولی محصول پلی(-1دکن)
در مجاورت كاتاليزگر مایع یونی بر پایه .]17[ AlCl3
در نبود تولوئن
در بود تولوئن

Mw

4450
534

Mn

3740
434

Mw/Mn

1/19
1/23

آبكافتي بيشتری داشتند [ .]19با افزودن جزء آروماتیکی به ساختار
 ،PAOخاصیت حاللپوشي و پراكنش بهبود مییابد و دیگر نیازی
به استفاده از ترکیبات استری (که خواص آبكافتي ضعیفی دارند)
در فرمولبندي روغن نیست .ادعا شده استPAO ،های آریلدار
میتوانند جایگزین افزودنیهای استری در فرمولبندي روغن
موتور یا روغن صنعتی شوند .همچنین ،بهعنوان مواد افزودنی
سوخت نیز کاربرد دارند [.]19
اثر نوع و مقدار دهنده

دهندههای الکلی و آب برای سنتز PAOها با استفاده از كاتاليزگر
 AlCl3و  BF3گزارش شدهاند .با افزایش وزن مولکولی دهنده
از متانول به پروپانول ،بوتانول و دکانول مقدار گرانروي در
اوليگومرشدن -1دکن با استفاده از كاتاليزگر  AlCl3کمتر میشود
[ .]12همچنین ،در باره اثر مقدار الکل بر گرانروي محصول ،گفته
شده است که با افزایش مقدار الکل ،نخست گرانروي  PAOافزایش و
سپس کاهش مییابد .برای روشنشدن موضوع به جدول  4مراجعه
شود.
 -2-1-3سامانه كاتاليزگری بر پایه کروم

چند روش برای اوليگومرشدن اولفینها با استفاده از كاتاليزگرهای
بر پایه کروم وجود دارد .كاتاليزگرهای کرومی که برای این
منظور استفاده میشوند ،در حالت کاهشیافته هستند و اغلب
روی سطوحی مانند سیلیکا نشانده میشوند .کروم استفاده شده
بهعنوان كاتاليزگر اغلب از جنس کروم اکسید است که از اكسايش
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[ .]16در سال  Kumar 1983و همکار [ ]12از هپتان در حین
اوليگومرشدن -1دکن بهوسيله  AlCl3استفاده کردند .حالل مزبور
باعث افزایش گرانروي حركتي از  54/1 cStبه  63/3 cStدر دمای
 100°Cشد .آنها از نسبت  1:1حالل هپتان به مونومر استفاده
كردند و غلظت  AlCl3را تغییر دادند ،در حالیکه غلظت دهنده
-1پروپانول ثابت بود .نتایج نشان داد ،با افزایش غلظت كاتاليزگر،
گرانروي زياد میشود (جدول .)2
استفاده از تولوئن برای تغییر گرانروي محصول را  Azizovو
همکاران [ ]17گزارش كردند .در این مقاله نیز از كاتاليزگر AlCl3
استفاده شده بود .نتایج موجود در جدول  3نشان میدهند ،در
مجاورت تولوئن ،گرانروي و وزن مولکولی محصول کاهش
مییابد .براي سازوكار اثر تولوئن بر اوليگومرشدن آلفااولفينها
با كاتاليزگر  AlCl3میتوان به واکنش فریدل-کرافتس اشاره کرد
(شکل .]18[ )4
این واکنش به اضافهشدن حلقه آروماتیک به انتهای روغن
سنتز شده منجر میشود .بهنظر میرسد ،وجود حلقه آروماتیک
موجب بهبود عملکرد روغن در دماهای زياد میشود .برای
روشنشدن مطلب به این موضوع اشاره میشود که بهمنظور افزایش
انحاللپذيري مواد افزودنی و لجن تشکیل شده در خود روغن و
مشخصه درزگیری در اثر تورم PAOها از ترکیبات استری استفاده

میشود .اما ترکیبات استری بهراحتی در مجاورت آب ،آبكافت
میشوند و مقاومت اکسایشی و گرمايی کمتری نسبت به PAOها
دارند .همچنین ،ترکیبات استری گران هستند .در ثبت اختراعي []19
پس از اوليگومرشدن آلفااولفينها با طول شاخه  ،C6-C20محصول
بهدست آمده با ترکیبات آروماتیک مانند بنزن ،آلکیلبنزن و نفتالن
به محصول آریلدار شده تبدیل شد .برای این کار ،پس از گذشت
 1-16 hاز شروع اوليگومرشدن ،ترکیب آروماتیکی به مخلوط
واکنش اضافه شدPAO .های آریلدار شده خواص گرما اکسایشي و

آلفااولفی...نها ...
سیکلودکسترین با
برپایهو کاربرد پلی
پلیمریخواص
های سنتز،
جهای
نانواسفنش
مروری بر رو

شکل  -4واکنش آلکیلدار شدن فریدل-کرافتس [.]18

مقاالت علمی
آلفااولفی...نها ...
سیکلودکسترین با
برپایهو کاربرد پلی
پلیمریخواص
های سنتز،
جهای
نانواسفنش
مروری بر رو

جدول  -4اثر مقدار الکل بر گرانروي پلی(-1دکن) در غلظت ثابت كاتاليزگر [.]12
غلظت )%wt( AlCl3

3

(الف) گرانروي حركتي در .100°C

غلظت الکل ()%wt
0/15
0/20
0/46
0/56
0/70
0/72
0/74
0/83

نمکهای کروم در دماهای بيش از  200°Cدر مجاورت هوا یا
اکسیژن بهدست میآید [ .]20حین اوليگومرشدن ،از ترکیبات
کاهنده مانند  CO ،H2و ترکیبات آلکیل-فلز مانند  AlR3و R2Mg
استفاده میشود .پلیآلفااولفینهایی که با كاتاليزگرهای برپایه کروم
سنتز میشوند ،معموال گرانروي و شاخص گرانروي بسیار زيادی
دارند .در سال  Wu ،1989با استفاده از كاتاليزگر کروم بر پايه
سیلیکا ،پلیآلفااولفینهایی را با گرانروي بسیار زياد بهدست آورد
[ .]21سپس ،او سطح سیلیکا را اصالح و -1دکن را با استفاده از
همان كاتاليزگر در مجاورت هیدروژن اوليگومر کرد Wu .نشانداد،
این کار موجب کنترل گرانروي محصول شده و به تولید محصول

درجه تبدیل ()%
92
96
95
95
94
94
93
95

)KV100 (cSt

الف

39/8
45/5
75/3
87/0
101/0
86/9
77/5
75/0

با وزن مولکولی كم منجر میشود که آن را برای کاربردهایی مانند
روانكار مناسب میکند.
بهطور کلی میتوان گفت ،بسیاری از كاتاليزگرهای کرومی که

برای اوليگومرشدن اولفینها استفاده میشوند ،روی سیلیکا نشانده
شده و محصولي با گرانروي حركتي بسیار زياد (بيش از )100 cSt
و شاخص گرانروي بيش از  150را تولید میکنند .مزیت سامانههای
كاتاليزگری مانند سامانههای کرومی تولید محصول با ساختار زنجیر
مشخص شانهايشكل است .برعکس سامانههای کاتیونی که بهدلیل
ماهیت کربوکاتیونی و امکان نوآرایی زنجیر ساختارهای متفاوتي
تولید ميكنند (شکل  .]21[ )5ساختار یکدست  PAOسنتز شده
با كاتاليزگرهای کوئوردیناسیونی باعث دستيابي به خواص
رئولوژیکی بهبودیافته میشود.
كاتاليزگرهای متالوسن
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شکل  -5نحوه عملکرد سامانه کاتاليزگري کرومی و روش کاتیونی
در اوليگومرشدن -1دکن [.]21
66

در ابتدا  Kaminskyنشان داد ،كاتاليزگر متالوسن در کنار
کمکكاتاليزگر متیلآلومینوکسان برای پليمرشدن اولفینها بسیار
فعال است [ .]22كاتاليزگرهای متالوسن نیز مثل كاتاليزگرهای
کرومی محصوالتی یکپارچه (بدون نوآرایی) با گرانروي زياد (بيش
از  )100 cStتولید میکنند .شکل  6ساختار برخی كاتاليزگرهای
متالوسنی را براي سنتز و تولید پلیآلفااولفینها نشان میدهد.
در ابتدای پژوهشها در باره كاتاليزگرهای متالوسن ،تنها تولید
پلیآلفااولفینها با گرانروي زياد (بيش از  )100 cStمد نظر بود.
اما در سالهای اخیر ،شرکت شورون فیلیپس موفق به تولید
پلیآلفااولفین در محدوده وسیعی از گرانروي حركتي (2-150 cSt
در دمای  )100°Cشده است [.]23
PAOهای متالوسنی شرکت اکسون موبیل با نام تجاری
 SpectraSyn Eliteدر انواع  150 ،65و  300و در شرکت شورون

مقاالت علمی

شکل  -7مقایسه نقطههاي ریزش PAOهای متالوسنی شرکت
شورون فیلیپس با PAOهای متداول [.]24

شکل  -8مقایسه شاخصهاي گرانروي PAOهای متالوسنی شرکت
شورون فیلیپس با PAOهای متداول [.]24

كاتاليزگرهای محلولهای یونی

در سالهای اخیر ،نتايج چند پژوهش در باره اوليگومرشدن
اولفینها با محلولهای یونی گزارش شده است .محلولهای
یونی بهعنوان نمکي با دماي ذوب كمتر از دماي جوش آب
تعریف میشوند .مایعات یونی با نام نمک مذاب و حالل طراح
( )designer solventsنیز شناخته شدهاند .بسیاری از محلولهای
یونی ،از بخشهاي كاتیونی آلی و آنیونی معدنی تشکیل ميشوند
که در دمای محيط مایع هستند .كمبودن دماي ذوب این محلولها به
نامتقارنبودن کاتیون و انرژی کم شبکه بلور مربوط میشود .کاتیون
ترجیحا باید نامتقارن باشد .بنابراین ،گروههای آلکیل باید متفاوت
باشند .قطبیت و آبدوستی-آبگریزی محلولهای یونی را میتوان
با ترکیب مناسب آنیون و کاتیون تنظیم كرد .بهدلیل همین ویژگیهای
منحصر به فرد از محلولهای یونی با نام حالل طراح یاد میکنند.
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فیلیپس با نام تجاری  Synfluidدر سه نوع  mPAO 100 ،mPAO 65و
 mPAO 150عرضه میشوند .این محصوالت جدیدترین
محصوالت پلیآلفااولفینی هستند که دارای خواص بسیار بهبودیافته
مانند شاخص گرانروي زياد و نقطه ریزش بسیار كمتر نسبت به
PAOهای متداول هستند [ .]24بهعنوان مثال ،نقطه ریزش و اندیس
گرانروي  PAOهای شرکت شورون فیلیپس با نوع متداول آن در
شکلهای  7و  8مقایسه شده است.

در سال  Kenneth ،2002و همکاران اوليگومرشدن -1دکن
با سامانه كاتاليزگری دوتایی آلومینیمتریکلرید و تریمتیلآمین
هیدروکلرید با نسبت  2به  1را گزارش کردند [ .]25آنها مدعی
شدند ،این سامانه كاتاليزگری مزایایی چون دردسترس بودن ،قیمت
كم و روش تهیه آسان دارد .در سال  Kenneth ،2004با گروهی دیگر
از همکاران دو ثبت اختراع را در این زمینه به ثبت رساندند .اولی به
روش تهیه محلول یونی :TMA) HClAlCl3.TMAتریمتیلآمین)
در نسبت مولی  2به  ]26[ 1و دومي به اوليگومرشدن -1دکن و
-1دودکن در دماهای مختلف و غلظتهای متفاوت با استفاده از
كاتاليزگر مزبور مربوط میشود [.]26
در سال  Hogg ،2015و همکاران کمپلکسهای کوئوردیناسیونی
مایع جدیدی را برای اوليگومرشدن -1دکن در تولید  PAOمعرفی
كردند .این سامانه كاتاليزگری از ترکیب هالید فلز ( )GaCl3با مولکول
دهنده از خانواده آمین ،آمید یا فسفین تشکیل شده بود .با استفاده
از این سامانه كاتاليزگری محصول  PAOبا گرانروي حركتي cSt
 4-6در دمای  ،100°Cاندیس گرانروي بيش از  120و نقطه ریزش
برابر  -57°Cبهدست آمد .این روش نقطه عطفی در تهیه PAOهای
با گرانروي كم محسوب میشود .به دلیل اینکه در صنعت برای
دستيابي به این گرانروي كم باید از سامانه ( BF3که گازی خورنده
بوده و کارکردن با آن بسيار مشکل است) استفاده شود [.]27
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شکل  -6ساختار كاتاليزگرهای متالوسن استفاده شده در اوليگومرشدن آلفااولفینها [.]5

مقاالت علمی
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برپایهو کاربرد پلی
پلیمریخواص
های سنتز،
جهای
نانواسفنش
مروری بر رو

جدول  -5تولیدکنندههای پلیآلفااولفینهای خطی [.]28
شرکت

محل تولید

تولید ساالنه (كيلوتن)

CPChem

 ،Cedar Bayouتگزاس آمريكا
 ،Pasadenaتگزاس آمريكا
 ،Beringenبلژيك
 ،Elmiraانتاريوي كانادا
 ،Ankerwegهلند
 ،Gravenchonفرانسه
 ،Beaumontتگزاس آمريكا
 ،Baytownتگزاس آمريكا
 ،Feluyبلژيك
 ،La Porteتگزاس آمريكا
 ،Shanghaiچين

48
9
63
16
15
60
85
50
120
90
15

CPChem
CPChem
Chemtura
Chemtura
ExxonMobil
ExxonMobil
ExxonMobil
Ineos
Ineos
NACO

شركتهای تولیدکننده پلیآلفااولفینها

جدول  5فهرستي از بزرگترین و اصلیترین تولیدکنندههای
پلیآلفااولفینهای خطی جهان را نشان میدهد .همانطورکه دیده
میشود ،این فناوري بیشتر در دست ایالت متحده آمریکا قرار دارد [.]28
روشهای تجزيه پلیآلفااولفینها

در جدول  6آزمونهای استاندارد برای تجزيه پلیآلفااولفینها
آورده شده است [ .]23اغلبPAO ،ها بر اساس گرانروي حركتي

(برحسب  )cStدر  100°Cطبقهبندی میشوند .محصوالت
پلیآلفااولفینی در گستره وسیعی از گرانروي عرضه میشوند که
مواد با گرانروي بسيار كم ( )2 cStتا محصوالت با گرانروي بسیار
زياد ( )1000 cStرا شامل میشود .گرانروي استفاده شده در این
طبقهبندی ،گرانروي حركتي بوده که با استاندارد ASTM D-445
در  100°Cتعیین میشود .خواص پلیآلفااولفینهای مرسوم بیشتر
به نوع آلفااولفين بهکار رفته ،كاتاليزگر استفاده شده و فرايندهای
تهیه آنها بستگی دارد [.]29

جدول  -6آزمونهای استاندارد برای تجزيه پلیآلفااولفينها [.]23
رديف
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
68

استاندارد

ASTM

D 445
D 446
D 471
D 892
D 924
D 971
D 972
D 1169
D 1298
D 2270
D 2272
D 2273
D 2766
E 1064

نوع آزمون
گرانروي حركتي
نحوه کار با گرانرويسنجهاي مویین
اندازهگیری خواص الستيكي-اثر روان کنندگی مایعات
اندازهگیری آثار كفزايي روغنهای روانكار
اندازهگیری ضریب نفوذپذیری روغنهای عایق
اندازهگیری کشش سطحی روغنها
اندازهگیری مقدار روغنها و روانكارهایی که در اثر تبخیر از بین میروند.
اندازهگیری مقدار مقاومت روغنهای عایق
اندازهگیری مقدار چگالي
اندازهگیری شاخص گرانروي از راه گرانروي حركتي
اندازهگیری مقدار مقاومت در برابر چگالي
اندازهگیری مقدار رسوب در روغنهای روانكار
اندازهگیری گرمای ویژه
اندازهگیری مقدار آب در روغنها

مقاالت علمی

خاصیت فیزیکی

گرانروي حركتي در )cSt( 100 °C
گرانروي حركتي در )cSt( 40 °C

PAO-2

PAO-4

PAO-6

PAO-8

PAO-10

PAO-40

PAO-100

1/80

3/90

5/90

7/80

9/60

40/0

100

5/54

16/8

31/0

45/8

62/9

395

1250

گرانروي حركتي در )cSt( -40 °C
شاخص گرانروي

310
-

نقطه اشتعال ()°C

-65

-70

<155

215

235

99/0

12/50

7/0

نتقطه ریزش ()°C
درصد

ازدستدادن Noack

*

2460
125

7890
135

18160
136

32650
137

151

-34

-20

252

264

272

288

3/0

2/0

0/8

0/6

-68

-63

-53

آلفااولفی...نها ...
سیکلودکسترین با
برپایهو کاربرد پلی
پلیمریخواص
های سنتز،
جهای
نانواسفنش
مروری بر رو

جدول  -7خواص فیزیکی پلیآلفااولفينهای تجاریشده [.]29

168

(*) این آزمون مشخصکننده درصد تبخیر بخارهاي روغن در دمای زياد است.

جدول  -8مهمترین کاربرد پلیآلفااولفینهای تجاری [.]4
كاربرد

PAO-2

PAO-4

PAO-6

PAO-8

PAO-10

PAO-40

PAO-100

روغن موتور گازوییلی و بنزینی

-

+

+

+

-

+

-

روانكار سامانههای هیدرولیکی

+

+

+

-

-

+

+

روغن کمپرسورهای چرخشی

-

روغن توربین

روغن دنده
روغن گیربکس
روغن یاتاقان

گریس

سیال انتقال گرما
افشانه روانكار

+
-

+
+
+

+
+
+
-

+
-

+
-

+
+
+
+

+
+
+
+

+

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-
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-

+

+

-

-

+

+

خواص جریانپذیری گستره کاملی از پلیآلفااولفینهای تجاری
بر پایه -1دکن در جدول  7آورده شده است .سادهترین راه طراحی و
سنتز انواع مختلف ،استفاده از گرانروي حركتي بر حسب
 )cSt) mm2/sدر دمای  100°Cاست .بنابراین ،مایع پلیآلفااولفین
با  KV100=4 cStبه  PAO-4مربوط است .خواص فهرست شده در
این جدول به پلیآلفااولفینهایی مربوط است که در حال حاضر
کاربری داشته و در دسترس هستند.
خواص و کاربردهای پلیآلفااولفینها

پلیآلفااولفینها شماری از ویژگیهای روانکار هیدروکربنی

شکل  -9مقایسه رنگنگاری گاز  PAO-4و روغن معدنی با
شاخص گرانروي بسیار زياد [.]9
69
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آلفااولفی...نها ...
سیکلودکسترین با
برپایهو کاربرد پلی
پلیمریخواص
های سنتز،
جهای
نانواسفنش
مروری بر رو

جدول  -9مقایسه خواص فیزیکی  PAO-4تجاری با روغن معدنی .]29[ VHVI
خاصیت فیزیکی

PAO-4

VHVI

گرانروي حركتي در )cSt( 100 °C

3/90

3/75

گرانروي حركتي در )cSt( -40 °C

2460

جامد

137

121

گرانروي حركتي در )cSt( 40 °C

16/8

شاخص گرانروي

نقطه ریزش ()°C

نقطه اشتعال ()°C
درصد

-70

-27

12/0

22/2

215

ازدستدادن Noack

مطلوب را دارند .طول زنجیر اثر شگرفی بر ویژگیهای محصول
نهایی دارد ،بهطوریکه گرانروی آلکانهای راستزنجیر با افزایش
طول زنجیر بهشدت افزایش مییابد .این روند در باره نقطه ریزش و
شاخص گرانروی نیز صادق است .فراریت پلیآلفااولفینها
در مقایسه با روغنهای نفتی با گرانروي یکسان کمتر است.
همچنین ،روغنهای پایه سنتزی مزبور دارای مقادیر بسیار کمی
نوع روغن پایه

پلیآلفااولفینها

 VIزياد ،پایداری اكسايشي و
گرمای زياد ،فراریت كم ،خواص
سیالیت مناسب در دماهای كم،
غیرسمی

فسفات استرها

مقاوم در برابر آتش ،کامال
زیستتخریبپذیر ،مقاومت
عالی در برابر سایش ،محافظت از
خراشیدگی و فرسایش

غیرسمی ،زیستتخریبپذیرVI ،
زياد ،خواص خوب در دمای كم،
دیاسترها و پلیاسترها امتزاجپذیری با روغنهای معدنی
فصلنامه علمي-ترويجي ،سال هفتم ،شماره  ،4زمستان 1396

پلیآلکیلنگلیکولها

سیلیکونها
70

روانکاری عالی ،غیرسمی،
پایداری اكسايشي و گرمای
خوب VI ،زياد

 VIبسیار زياد ،پایداری شیمیایی
زياد ،سازگاری بسیار عالی با
درزگیرها ،پایداری اكسايشي و
گرمایي بسیار خوب

206

ترکیبات غيراشباع هستند .مقدار ناخالصیهای تركيبات سولفور و
نیتروژن در این روغنها بسیار ناچیز است .با همه این اوصاف ،در
برخی از آزمایشهای اكسايش ،پلیآلفااولفینهای عاری از مواد
افزودنی در مقایسه با روغنهای نفتی ،مقاومت کمتری در مقابل
اكسايش نشان دادهاند .بهنظر میرسد ،این موضوع بهسبب مقادیر
کم ضداكسندههای طبیعی باشد که در طول فرايندهای مختلف

جدول  .10مقایسه نقاط قوت و ضعف تعدادی از روغنهای پایه متداول []30
نقاط قوت

16/2

نقاط ضعف

زیستتخریبپذیری محدود،
انحاللپذيري کم افزودنیها ،خطر
ازبینرفتن درزگیرها

کاربرد

روغنهای موتور ،دنده ،یاتاقان،
کمپرسور ،گریسهای دمازياد

مورد استفاده فقط در گرانرويهای روغنهــای کمپرســور ،دنــده،
یاتاقــان ،موتورجــت گریسهــای
كم ،پایداری آبكافتي ضعیف،
دمازيــاد ،روغــن پایــه مشــترک بــا
سازگاری محدود با پوششهای
PAO
رنگی و درزگیرها
ســیاالت هیدرولیــک ضدآتــش
 VIكم ،سازگاری محدود با
مــورد اســتفاده در نیروگاههــا،
درزگیرها ،امتزاجناپذیري با
کارخانههــا ،شــناورهای دریایــی،
روغنهای معدنی ،پایداری
معــدن و هواپیمــا
آبكافتي متوسط

کمپرسورهای یخچال ،روغن
انحاللپذيري کم افزودنیها،
ترمز و سیاالت ضدآتش (محلول
امتزاجناپذیري با روغنهای
در آب) ،کمپرسورهای گاز
معدنی ،سازگاری محدود با
(انحاللپذيري كم گاز) ،دندههای
پوششهای رنگی و درزگیرها
مارپیچی دمازياد ،روغن زنجیر،
مصارف خوراکی
خواص بسیار بد روانکاری مرزی ،سیاالت دمازياد ،گریسهای
امتزاجناپذیري با روغنهای معدنی خاص ،مواد شیمیایی در تماس با
روانکار ،برخی روغنهای ترمز
و افزودنیها

مقاالت علمی

مقایسه خواص فیزیکی پلیآلفااولفینها با سایر روغنهای پایه

در این مقاله ،ابتدا مروری بر علم روانکاری و روغنهای پایه (که
بخش اعظم یک روانکار را تشکیل میدهند) انجام شد .همانطور
که گفته شد ،بر اساس تقسیمبندی  ،APIروغنهای پایه در  5گروه
طبقهبندی میشوند .سه گروه ابتدایی از مشتقات نفتی هستند و
به روغنهای پایه معدنی معروفاند .دسته چهارم و پنجم بهنام
روغنهای پایه سنتزی شناخته میشوند PAO .روغنهای پایه
گروه  4را تشکیل میدهند .این مواد در مقایسه با سایر روغنهای
پایه ،دارای شاخص گرانروی زياد و خواص بسیار خوب در دمای
كم هستند که آنها را برای کاربرد بهعنوان روغن در دستگاههای
مختلف ،بهویژه روغن موتور مستعد میسازد .شرکتهای بزرگ و
اصلی تولیدکننده PAOها در این مقاله معرفی شدند .دیده شد،
عمده تولید آنها در ایالت متحده آمریکا انجام میگیردPAO .ها
با توجه به محدوده گرانروي ،از اوليگومرشدن آلفااولفینهای
سنگین ،بهویژه -1دکن ،با كاتاليزگرهای مختلف مانند اسیدهای
لوییس ،كاتاليزگرهای متالوسن و کروم-سیلیکا و مایعات یونی تهیه
میشوند .عمدهترین ویژگی مورد استفاده برای طبقهبندی PAOها،
گرانروي حركتي آنها در دمای  100°Cاست .بر این اساس،
محدوده وسیعی از محصوالت از گرانروي  2 cStتا  100 cStبه
بازار عرضه میشود که کاربردهای خاص خود را دارند و در این
مقاله به طور مفصل بدانها پرداخته شد.

مراجع
USA, 2003.
2. Rudnick L.R., Buchanan R.P., and Medina F., Evaluation of

1. Totten G.E., Fuels and Lubricants Handbook: Technology,
Properties, Performance, and Testing, ASTM International,
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پلیآلفااولفینها بهدلیل خواص ذاتی و ویژگیهای مطلوب بهسرعت
پذيرش پیدا کرده و استفاده شدند .با توجه به مطالب پيشگفته ،به
مقایسه پلیآلفااولفینها با سایر روغنهای پایه (روغنهای معدنی)
پرداخته میشود .شکل  9نمودار رنگنگاري گازی ( )GCمحصول
 PAO-4تجاری و نوعي روغن معدنی با گرانروي یکسان VHVI
را نشان میدهد .همانطورکه دیده میشود ،گستره وزن مولکولی
در روغنهای معدنی بسیار پهن است .گستره وزن مولکولی وسیع
میتواند بر خواص آن ،بهويژه در دمای كم اثر بگذارد PAO-4 .شامل
ترکیباتی از قبیل تریمر ،تترامر و پنتامر است .جدول  9خواص

نتیجهگیری

آلفااولفی...نها ...
سیکلودکسترین با
برپایهو کاربرد پلی
پلیمریخواص
های سنتز،
جهای
نانواسفنش
مروری بر رو

پاالیش جان سالم بهدربرده و در روغنهای پایه نفتی باقی ماندهاند.
پاسخدهی و سازگاری پلیآلفااولفینها به ضداكسندهها نسبت به
فراوردههای نفتی بهتر است .از طرف دیگر ،قطبیت کم این ترکیبات
باعث انحاللپذيري کمتر افزودنیهای قطبی در این محصوالت
میشود .این مسئله میتواند مشکالتی برای تورم و بادکردن آببندها و
درزگيرها ایجاد کند [ .]29امروزه پلیآلفااولفینها بهطور گسترده
بهعنوان روغنهای اتومبیل استفاده میشوند .این روغنها معموال
با یکی از استرهای آلی ترکیب شده و بهعنوان روغنهای پایه در
روغنهای یاتاقان و دنده و روانکارهای توربینهای گاز کوچک
کاربرد دارند .در جدول  8کاربرد مهمترین پلیآلفااولفینها بهطور
خالصه نشان داده شده که در جدول  7ویژگی آنها گفته شده بود.
رشد اصلی محصوالت پلیآلفااولفینی در اروپای غربی و آمریکای
شمالی در اواخر دهه  80میالدی در پاسخ به افزایش تقاضای بازار
در صنعت روانكارهای خودرو اتفاق افتاد و تا به امروز نیز روغن
موتور خودرو از کاربردهاي اصلی این محصوالت است .اما این
موضوع روي کاربرد آنها در ساير صنایع اثرگذار نبوده و این
پلیمرها همچنان کاربردهای وسیعی در روغن موتورها ،روغنهای
دوزمانه ( ،)two-stroke oilsروغنهای انتقال خودکار )automatic
( ،transmission oilsقیر و گریسها دارند .کاربردهای صنعتی آنها
شامل روغنهای هیدرولیکی ،روغن کمپرسور ،سياالت انتقال گرما و
روغنهای نوع خوراکی است.

فیزیکی  PAO-4تجاری و نوعي روغن معدنی ( )VHVIبا گرانروي
یکسان را نشان میدهد .همانطورکه مشاهده میشود PAO-4 ،نه
تنها دارای شاخص گرانروی بيشتر است ،بلکه خواص بهتري در
هر دو دمای زياد و كم نسبت به روغن معدنی داراست .بهعنوان
مثال PAO-4 ،در  -40°Cهنوز مایع است و گرانروي حركتي آن
قابل اندازهگیری است .در حالی که در شرایط مشابه ،روغن معدنی
بهشكل جامد درمیآید [ .]29ویژگیهای بارز پلیآلفااولفینها با
برخی روغنهای متداول در جدول  10مقایسه شدهاند [.]30
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