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C

omputational chemistry is a branch of chemistry which uses computer simulation
to assist in solving chemical problems. In this technique, the methods of theoretical

chemistry, incorporated into efficient computer programs, are used in order to calculate
the structures and properties of molecules. Examples of such properties are structural
parameters, (interaction) energies, electronic charge distributions, dipoles and higher
multiple moments and vibrational frequencies. Computational chemistry methods range
from highly accurate to very approximate methods which mainly include Ab initio and
semi-empirical methods. Ab initio methods are based entirely on quantum mechanics and
basic physical constants. Other methods are called empirical or semi-empirical, because
they employ additional empirical parameters. While computational results normally
complement the information obtained by chemical experiments, it can in some cases
predict infeasible and undone chemical reactions. Due to the importance of computational
chemistry in solving and predicting chemical reactions, especially catalytic reactions, this
article is dedicated to this issue. First, the computational chemistry software and methods
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will be described in brief. Then, the application of computational chemistry in polymers
is reviewed with special focus on Ziegler-Natta catalytic olefin polymerization reactions.
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کاربرد شبیهسازی رایانهای در کاتالیزگرهای پلیاولفینی
از نوع زیگلر-ناتا
نعیمه بحری الله  ،سیدامین میرمحمدی
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 -1تهران ،پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران ،پژوهشكده مهندسي پليمريزاسيون،
صندوق پستي 14975-112
 -2تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران مركزي ،دانشكده فني و مهندسي ،گروه مهندسی شیمی،
صندوق پستي 13185-768
دریافت ،1398/4/17 :پذیرش1398/7/16 :

شیمی محاسباتی شاخهای از شیمی است که با استفاده از شبیهسازی رایانهای سعی در حل مسائل

شیمی دارد .در این روش ،فنهای موجود در شیمی نظری بهکار گرفته میشوند ،بهطوری که در آن
از رایانه برای بررسی ساختار و خواص مولکولها استفاده میشود .نمونههایی از این خواص شامل

ویژگیهای ساختاری ،انرژی (برهمکنش) ،توزیع بار الکترونی ،ممان دوقطبی و بسامدهای ارتعاشی
هستند .روشهای شیمی محاسباتی از محدوده بسیار دقیق تا بسیار تقریبی را در بر میگیرد و عمدت ًا

نعيمه بحري الله

شامل روشهای آغازین و روشهای نیمهتجربی هستند .در روش آغازین بهطور کامل از مکانیک

کوانتومی و ثابتهای فیزیکی استفاده میشود ،در حالی که در روشهای نیمهتجربی ،عاملهای
تجربی نیز بهکار گرفته میشوند .با آنكه نتایج محاسبات بهطور معمول مکمل اطالعات بهدست
آمده از آزمایشهای شیمیایی است ،در برخی از موارد میتواند پدیدههای شیمیایی را پیشبینی کند

که تاکنون مشاهده نشده یا انجام آنها در آزمایشگاه امکانپذیر نیست .بهدلیل اهمیت ویژه شیمی
محاسباتی در حل مسائل شیمیایی ،بهویژه واکنشهای کاتالیزگری ،در این مقاله بدان توجه شده

سيدامين ميرمحمدي

است .نخست درباره روشهای موجود در شیمی محاسباتی و نرمافزارهای مربوط توضیحاتی

ارائه میشود .سپس ،به کاربرد این روش در واکنشهای پلیمرشدن کاتالیزی اولفینها با استفاده

از کاتالیزگرهای زیگلر-ناتا پرداخته میشود که جزء مهمترین واکنشهای شیمیایی شناخته شده

واژگان کلیدی

هستند.

کاتالیزگر زیگلر-ناتا،
نظریه تابع چگالی،
پلیمرشدن اولفین،
شبیهسازی مکانیک کوانتومی،
شیمی محاسباتی
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مقاالت علمی

مقدمهای بر شیمی محاسباتی

معموالً دو روش برای حل مسائل شیمی بهطور نظری وجود دارد:
شیمی محاسباتی و شیمی نظری غیرمحاسباتی .شیمی محاسباتی به
محاسبات عددی ساختارهای الکترونی مولکولها و اندرکنشهای
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حل تحلیلی معادله شرودینگر جز برای سامانههای تکالکترونی
امکانپذیر نیست و برای سایر مولکولها نیازمند حل تقریبی آن
است .با این فرض که جرم هستهها بسیار بیشتر از جرم الکترون
است ،تقریب سادهکنندهای تحت عنوان تقریب بورن-اپنهایمر
بهوجود میآید که طبق آن ،حرکت هستهها از الکترونها جدا شده و
با در نظر گرفتن آرایش ثابت برای هستهها ،معادله شرودینگر قابل
حل میشود.
برای حل معادله وابسته به زمان شرودینگر ،روشهای شبیهسازی
مولکولی اعمال میشود که یکی از شاخههای فیزیک محاسباتی
است .در این روش ،حل دقیق مسائل مکانیک آماری ،برهمکنش
میان اتمها و مولکولها در بازههایی از زمان بر اساس قوانین
فیزیک ،بهوسیله رایانه شبیهسازی میشود و چشماندازی از حرکت
اتمها حاصل میکند [.]1-3
در شیمی محاسباتی موارد زیر بررسی میشوند:
 ساختار مولکولی :شکل مولکول ،طول و زوایای پیوندی، انرژی سامانهها :شامل انرژی حالت تعادلی ،ایزومرها،صورتبندیها و انرژیهای حالتگذار،
 واکنشپذیری :جایگاههای الکتروندوست یا هستهدوست، طیفهای  UV ،NMR ،IRو غیره و برهمکنشهای ذرات با یکدیگر در محیطهای گازی ،مایع یاحاللهای زیستشیمیایی برای طراحی داروها و غیره.
برای انجام بررسیهای باال از روشهای مختلف موجود در شیمی
محاسباتی استفاده میشود که در ادامه بدان پرداخته میشود.
انواع روشهای استفادهشده در شیمی محاسباتی

دو حوزه وسیع در شیمی محاسباتی وجود دارد که به ساختار
61

فصلنامه علمي ،سال دهم ،شماره  ،1بهار 1399

در دنیای پیشرفته امروز ،رایانه نقش مهم و کلیدی را در توسعه
علم و گسترش مرزهای دانش ایفا میکند .یکی از پایهایترین
موضوعاتی که در این حوزه مطرح میشود ،برنامههای رایانهای
است .در علم شیمی نیز شاخهای بهنام شیمی محاسباتی وجود
دارد که در آن از رایانهها برای پیشبینی ساختار مولکول ،خواص
مولکولی و واکنشهای شیمیایی استفاده میشود .این روش به
شیمیدانها اجازه میدهد ،به جای بررسي پدیدههای شیمیایی از
راه واکنشها و ترکیبات شیمیایی در آزمایشگاه ،آنها را بهکمک
محاسبات رایانهای مطالعه کنند .بهطور کلی نتایج شیمی محاسباتی،
نه تنها کاملکننده اطالعات بهدست آمده از روشهای تجربی و
آزمایشگاهی هستند ،بلکه در برخی موارد میتواند به پیشبینی
پدیدههای مشاهدهنشده شیمیایی نیز منجر شود .به بیان بهتر،
شیمی محاسباتی بهعنوان یک آزمایشگاه مجازی عمل کرده و
میتواند با شیمی آزمایشگاهی در یافتن موضوعات جدید رقابت
کند [ .]1،2کاتالیزگرهای پلیمرشدن از این قاعده مستثنا نیستند .از
میان کاتالیزگرهای موجود که در این واکنشها استفاده میشوند،
کاتالیزگرهای مربوط به پلیمرشدن اولفینها ،بهدلیل جایگاه ویژه و
غالب پلیاولفینها در زندگی روزمره ،از اهمیت ویژهای برخوردار
است .با توجه به زمان بسیار اندک (کسری از ثانیه) رشد زنجیر و نیز
با درنظرگرفتن ساختار پیچیده کاتالیزگرهای ناهمگن که در تولید
اغلب پلیاولفینها در صنعت استفاده میشوند ،شناسایی کامل این
سامانهها با روشهای آزمایشگاهی امکانپذیر نیست ،بنابراین برای
شناسایی دقیق آنها از شیمی محاسباتی استفاده میشود.
امروزه ،شیمی محاسباتی کمک شایانی به علم کاتالیزگر و
پلیمرشدن اولفین میکند که از جمله آن میتوان به بررسی دقیق
مراکز فعال کاتالیزگری ،نحوه فعالشدن و غیرفعالشدن کاتالیزگر،
بررسی فضاویژگی پلیاولفینها با استفاده از سامانههای کاتالیزگری
مختلف و سازوکار پلیمرشدن اشاره کرد.
در این مقاله ،ابتدا اساس شیمی محاسباتی تشریح میشود.
سپس ،به برخی از کاربردهای شیمی محاسباتی در پلیمرشدن
کوئوردینانسیونی اولفینها با استفاده از کاتالیزگرهای زیگلر-ناتا
پرداخته میشود.
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مقدمه

مولکولی مربوط میشود .اما ،شیمی نظری غیرمحاسباتی به
توصیف تحلیلی مولکولها و فرمولبندی آنها بهطور دستی اطالق
میشود [ .]1،2پژوهشگران علم شیمی محاسباتی اغلب سعی در
حل معادله مستقل از زمان و وابسته به زمان شرودینگر دارند .معادله
مستقل از زمان شرودینگر بهصورت  Hψ=Eψاست .در این معادله،
 ،Hعملگر هامیلتونی کل سامانه است که با صرفنظرکردن از اثرهای
نسبیتی ،خود شامل مجموع عملگرهای انرژیهای جنبشی هستهها و
الکترونها و انرژیهای پتانسیل برهمکنش میان آنهاست که رابطه
آنها در معادله ( )1آورده شده است:
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مولکولها و واکنشپذیری آنها اختصاص دارد :مکانیک مولکولی و
نظریه ساختار الکترونی (مکانیک کوانتومی) .هر دو حوزه میتوانند
محاسبات مشترکی را انجام دهند که مهمترین و پرکاربردترین آنها
در ادامه آورده میشود:
 تعیین آرایش هندسی هستهها که مطابق با پایدارترین آرایشممکن برای مولکول است،
 تعیین انرژی نسبی سامانه و محاسبه خواص مولکولی (مانندگشتاور دوقطبی ،قطبشپذیری و اثرهای پوشیدگی شیمیایی).
در روش مکانیک مولکولی که بر مبنای قوانین فیزیک کالسیک
بنا شده است ،بهطور صریح حرکت الکترونها بررسی نمیشود،
بلکه محاسبات بر اساس برهمکنش بین مولکولها انجام
میگیرد .همچنین ،اثرهای الکترونی بهطور ضمنی در میدان نیرو
اعمال میشوند که این باعث تسریع محاسبات میشود .اما در
مواردی که اثرهای الکترونی نقش عمده را ایفا میکنند ،باعث
بیارزششدن محاسبات میشوند .در روش ساختار الکترونی که
ی شده است ،انرژی و
بر مبنای قوانین مکانیک کوانتومی پیریز 
سایر خواص مولکولی از حل معادله شرودینگر حاصل میشود.
جز برای سامانههای کوچک ،حل دقیق معادل ه شرودینگر از نظر
تحلیلی امکانپذیر نیست [ .]4،5روشهای ساختار الکترونی بر
اساس تقریبهای ریاضی مختلف که بهکار میبرند ،به سه گروه
نیمهتجربی ،آغازین و نظریه تابعیت چگالی تقسیم میشوند.
روشهای نیمهتجربی :در این روشها از عاملهای بهدست آمده
از دادههای تجربی استفاده شده و سعی در حل تقریبی معادله
شرودینگر میشود [.]6
روشهای آغازین :در این روشها ،برخالف مکانیک کوانتومی یا
روشهای نیمهتجربی ،هیچ عاملی در محاسبات وارد نمیشود و
محاسبات آن تنها مبتنی بر قوانین مکانیک کوانتومی است .روش هاتری-
فاک ( ،)Hartree-Fockاساس روشهای آغازین را تشکیلمیدهد [.]7
روشهای نظریه تابع چگالی ( :)DFTاین روش که میتوان آن
را بهعنوان زیرمجموعه روشهای آغازین بهشمار آورد ،مبتنی بر
قضیهای است که  Hohenbergو  Kohnدر سال  1964به اثبات
رساندهاند .بر پایه این نظریه ،خواص پایه یک سامانه یا مولکول،
بهشکل تابعی از چگالی الکترون بیان میشود .بنابراین ،در روش
 DFTکوششی برای حل معادل ه شرودینگر و بهدست آوردن تابع
موج الکترونی مولکول انجام نمیگیرد .در این روش که متداولترین
روش استفادهشده در شیمی کوانتومی است ،بهطور مستقیم چگالی
الکترونی جستوجو میشود که انرژی را حداقل کند .بدین علت
ی از چگالی الکترونی
به جای سروکار داشتن با اوربیتالها ،با تخمین 
62

در سامانه ،محاسبات آغاز میشود [ ]8-10و انرژی آن در این
چگالی اولیه محاسبه میشود .تغییر چگالی الکترون تا جایی ادامه
مییابد که انرژی سامانه کمینه شود .حالتی از مولکول که در آن
انرژی کمترین مقدار خود را دارد ،بهعنوان حالت پایه یا بهینه در
نظر گرفته شده و گزارش میشود.
کاربرد شبیهسازی در کاتالیزگرهای زیگلر-ناتا

کشف کاتالیزگرهای زیگلر-ناتا در سال  1950برای پلیمرشدن
اولفینها از اساسیترین اتفاقات قرن پیش در زمینه شیمی است
که تاثیر شگرفی بر شیمی صنعتی نیز دارد .کاتالیزگرهای زیگلر-
ناتا مهمترین نوع کاتالیزگر برای سنتز انواع پلیمرهای اتیلنی و
پلیپروپیلن تکسوآرایش است .این مسئله به فعالیت بسیار زیاد
این کاتالیزگرها همراه با فضاویژگی زیاد و وزن مولکولی مناسب
پلیمرهایی مربوط است که از این کاتالیزگرها سنتز میشوند.
مهمترین مزیت کاتالیزگرهای ناهمگن نسبت به نوع همگن آن
(مانند متالوسنها و غیرمتالوسنها) عبارت از کارایی بیشتر
کاتالیزگر ،کاهش هزینه تولید و شکلشناسی گرانول پلیمر است که
مورد آخر باعث کاهش جرمگرفتگی راکتور نیز میشود .با وجود
بهکارگیری کاتالیزگرهای زیگلر -ناتا در صنعت ،هنوز فهم دقیقی
از نوع و تعداد مراکز فعال در آنها انجام نگرفته است .دانش کم ما
در این زمینه به ماهیت چندمرکزی این کاتالیزگرها مربوط میشود.
گرچه آنها فقط از چهار جزء اصلی زیر تشکیل شدهاند:
الف -یک پایه خنثی مانند ،MgCl2
ب -کاتالیزگر  TiCl4که روی پایه نشاندهشده،
ج -کمککاتالیزگر آلومینیمی که کاتالیزگر را فعال میکند و
د -الکتروندهندهها که از خانواده بازهای لوییس هستند.
با وجود ترکیب بسیار ساده ،شناسایی کاتالیزگرهای زیگلر-ناتا کار
بسیار چالشبرانگیز بوده و توجه بسیاری از پژوهشگران را جلب
کرده است .کارهای بسیاری در این زمینه با هر دو روش نظری و
تجربی انجام شده است .در این مقاله ،کارهای شبیهسازی که در این
زمینه انجام شده ،مرور میشود.
محکزنی ( )benchmarkingو انتخاب مدل

در این بخش ،انواع مدلهای استانداردی بحث میشوند که برای
شبیهسازی کاتالیزگرهای زیگلر ناتا استفاده میشود .کاتالیزگرهای
تجاری زیگلر-ناتا از ذرات ریز  MgCl2تشکیل یافتهاند که حین
پلیمرشدن شکسته میشوند و اندازه آنها کوچکتر میشود .با این
رخداد ،دیگر نه میتوان ذرات  MgCl2را بهشکل بلور سهبعدی

مقاالت علمی

کاتالیزگرهای کارآمد زیگلر-ناتا که امروزه در صنعت استفاده
میشوند ،از کاتالیزگر اولیه ساده بر پایه  TiCl3توسعه یافته و به
سامانه الکتروندهنده  MgCl2-TiCl4-رسیدهاند .الکتروندهنده
نوعی باز لوئیس ( )LBاست که یا در هنگام ساخت کاتالیزگر
(الکتروندهنده داخلی) یا هنگام پلیمرشدن (الکتروندهنده
خارجی) به سامانه اضافه میشود .افزون بر آنها ،از کمککاتالیزگر،
که اغلب ترکیبات آلکیل آلومینیم هستند ،برای فعالسازی کاتالیزگر
استفاده میشود .ساختار شیمیایی این ترکیبات و نحوه ترکیب آنها
باعث بهوجود آمدن نسلهای مختلف کاتالیزگر زیگلر-ناتا شده و
بر فعالیت کاتالیزگر و مشخصات پلیمر نهایی اثر میگذارد.
منیزیمکلرید بهعنوان مناسبترین پایه برای نشاندن  TiCl4در
کاتالیزگرهای زیگلر-ناتا معرفی شده است [ .]14در ساختار MgCl2
عملآوریشده که به شکل دلتا درآمده است ،دستههای Cl-Mg-Cl
به شکل ساندویج وجود دارند .با بررسی ریزساختار با میکروسکوپی
الکترونی با تفکیک باال )high resolution transmission
( ]15،16[ electron microscopy, HRTEMو میکروسکوپ نوری
روشن شد MgCl2 ،دارای دو سطح بلوری ( )100و ( )110است
که با مدلهای بهدست آمده از مکانیک کوانتومی توافق بسیار خوبی
را نشان میدهد .ساختار این دو سطح بلوری در شکل  2نشان داده
شده است.
همانطور که در شکل  2دیده می شود ،منیزیم موجود بر سطح
( )110چهار کوئوردینه و در سطح ( ،)100پنج کوئوردینه است.
مطالعات شبیهسازی فراوانی با استفاده از دو سطح باال انجام
شده و در باره نحوه نشستن  TiCl4در آنها بهشکل تکهستهای
یا چندهستهای ،نحوه فعالشدن کاتالیزگر با استفاده از ترکیبات
آلومینیمی ،سازوکار پلیمرشدن و اختتام زنجیر و فضاویژگی هر
یک از سطوح نظریههایی ارائه شده است [ ]17-19که در ادامه به
برخی از آنها اشاره میشود.
همانطور که گفته شد ،سطوح ( )110و ( )100منیزیمکلرید
بهعنوان سطوح مناسب برای نشاندن  TiCl4معرفی شده است که
در آنها کاتالیزگر تیتانیمی بهشکل تکهستهای بر سطح ( )110و
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شکل  ∆G -1و  ∆Hمربوط به جذب  H2Oروی سطح ()104
منیزیم کلرید با تعداد واحدهای  MgCl2متفاوت [.]12

بررسی مراکز فعال کاتالیزی

کاربرد شبیهسازی رایانهای در کاتالیزگرهای پلیاولفینی ...

کامل و نه بهصورت خوشه کوچک به تقلید از مراکز تکموضعی
کاتالیزگرهای همگن در نظر گرفت .بدین دلیل ،انتخاب مدل
مناسب برای شبیهسازی کاتالیزگرهای زیگلر-ناتای بر پایه MgCl2
کار سادهای نیست .متداولترین روشهای بهکار گرفتهشده در این
زمینه ،شامل استفاده از مدل خوشهای یا روش حالت جامدی بر
پایه شرایط مرزی دورهای ( )PBCاست .در مدل خوشهای ،کل
سطح منیزیمکلرید در یک خوشه خالصه میشود که دارای تعداد
محدودی واحد ( MgCl2معموال کمتر از  30عدد) است .هندسه
این خوشهها را میتوان طوری تنظیم کرد که بتواند سطوح بلوری
منیزیمکلرید را مدل کند .روی این خوشهها هم جذب  TiCl4یا باز
لوییس ( ]11[ )LBیا آلکیلهای آلومینیم و هم رشد زنجیر پلیمر
رخ میدهد .بهدلیل اینکه منیزیم کلرید مادهای خنثی در پلیمرشدن
اولفین است ،میتوان از اثر الیههای درونی چشمپوشی کرد.
بهمنظور بررسی اندازه خوشه  MgCl2بر محاسبات انرژی جذب،
 Busicoو همکاران [ ]12جذب مولکول آب را روی سطح ()104
منیزیم کلرید با تعداد واحدهای  MgCl2متفاوت ()n=10-40
بررسی کردند .آنتالپی و انرژی آزاد جذب ( ∆Gو  )∆Hدر شکل 1
نشان داده شده است .همانطورکه دیده میشود ،تعداد واحدهای
 MgCl2اثر چندانی بر انرژی جذب ندارد.
از نقطه نظر محاسباتی ،روش خوشهای مزایایی دارد ،از جمله
کاهش زمان الزم برای انجام محاسبات ،مدلکردن تعداد زیادی
از حالتها در مدت زمان کوتاه و استفاده از از بستههای متنوع
رایانهای که برای این منظور توسعه یافتهاند .از سوی دیگر ،روش
 PBCاز فیزیک حالت جامد ناشی میشود .در آن از برنامههایی
استفاده میشود که برای فلزات ،نیمهرساناها و اکسیدهای فلزی

توسعه یافتهاند .در روش  PBCاز سلول واحدی استفاده میشود که
در سه بعد انتشار یافته است .این روش برای مطالعه پایداری نسبی
سطوح منیزیم کلرید مناسب است .عیب این روش زمانبربودن
محاسبات و نیاز به سامانه رایانهای قدرتمند است .همچنین ،با این
روش نمیتوان گوشهها و نقصهاي ساختاری را بررسی کرد [.]13

مقاالت علمی
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(الف)

دوهستهای بر سطح ( )100مینشیند .تعدادی از مدلهای
استفادهشده برای نحوه نشستن  TiCl4روی سطوح مزبور در شکل 3
قابل مشاهده است.
افزون بر بررسی مراکز فعال ،مطالعات شبیهسازی فراوانی در
باره نحوه اتصال الکتروندهندهها (یا بهطور کلی بازهای لوئیس)
به سطوح منیزیمکلرید انجام شده است .نتایج بهدست آمده نشان
میدهد ،الکتروندهندههای دودندانه به شکل کی لیت و پل بر سطح
( )110و تنها بهشکل پل بر سطح ( )100جذب میشوند .امکان
جذب الکتروندهندهها به شکلهای یادشده بر سطوح مزبور به
دلیل عاملهای ساختاری ویژه و نیز عدد کوئوردیناسیون اتم منیزیم
در سطوح ( )100و ( )110بوده که در شکل  4نشان داده شده است.
نقش کمککاتالیزگر

(ب)
شکل  -2سطوح بلوری منیزیمکلرید فعالشده( :الف) ( )110و
(ب) ( .)100اتمهای منیزیم با گلولههای خاکستری و اتمهای کلر
با گلولههای سفید نشان داده شده است [.]14

وجود کمککاتالیزگر برای فعالکردن کاتالیزگر زیگلر-ناتا
اجتنابناپذیر است .این مواد بهطور عمده از خانواده آلکیلهای
آلومینیم بهطور خالص یا کلردارشده جزئی انتخاب میشوند [.]22
آنها با اثرگذاری بر حالت اکسایش فلز مرکزی در کاتالیزگر،
فعالیت و فضاویژگی آن را تحت تاثیر قرار میدهند .نقش مهم دیگر
کمککاتالیزگر ،آلکیلدارکردن فلز مرکزی و تولید اولین پیوند Ti-C
است .رخدادن کاهش اتم فلز در کاتالیزگر زودتر از آلکیلدارشده
آن ،معموال پذیرفته شده است Stukalov .و همکاران تشکیل
مراکز فعال کاتالیزگری را با مطالعه واکنشهای کمپلکسشدن،
آلکیلدارشدن و کاهش را بررسی کردند که از برهمکنش کمک
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شکل  -3ساختارهای مربوط به نشاندن کاتالیزگر تیتانیمی بهشکل( :الف) تکهستهای بر سطح ( )110و (ب و ج) دوهستهای بر سطح (.]20[ )100
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مسیر
1
2

3

4
5
6

7

8

واکنش

TS

TiCl4 + Al(C2H5)3 → TiCl2.Al(C2H5)2Cl + C2H5Cl
TiCl4 + 2Al(C2H5)3 → TiCl2.2Al(C2H5)2Cl + C4H10
TiCl4 + 2Al(C2H5)3 → TiCl2.2Al(C2H5)2Cl + C2H4 + C2H6
2TiCl4 + 2Al(C2H5)3 → 2[TiCl3.Al(C2H5)2Cl] + C2H4 + C2H6
2TiCl3(C2H5) → Ti2Cl6 + C2H4 + C2H6
TiCl3(C2H5) + Al(C2H5)3 → TiCl2.Al(C2H5)2Cl + C2H4 + C2H6
TiCl4 + 2Al(C2H5)2(i-Bu) → TiCl2.2Al(C2H5)2Cl + i-C4H8 + i-C4H10
TiCl4 + 2Al(C2H5)3 → TiCl2.2Al(C2H5)Cl2 + C2H4 + C2H6

42/0

39/2

36/6
34/6
67/3

51/0

32/9

44/7
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جدول  -1انرژی محاسبهشده برای واکنش کاهش  TiIVبهوسیله ترکیبات آلکیلآلومینیم مختلف [.]23
محصوالت
25/0
-57/2

-31/5
-42/0
2/8

8/3

-37/8
-19/5

شکل  -4نحوه اتصال بازهای لوئیس بر سطوح مختلف منیزیمکلرید
[.]21

شکل  -5سازوکار پیشنهادشده برای واکنش تبادل آلکیل توسط
بحری و همکاران [.]19

[ .]23نتایج بهدست آمده از محاسبات  DFTدر جدول  1جمعآوری
شده است .نتایج محاسبات نشان داد ،تمام ترکیبات  TiCl4صرف
نظر از اینکه دارای ظرفیت خالی هستند یا نه ،میتوانند با ترکیبات
آلی آلومینیم کاهش یابند.
در فرایند کاهش ،تشکیل ترکیبات گازی از نوع اتیل کلرید،
بوتان ،اتیلن یا اتان امکانپذیر است ،گرچه تشکیل اتیل کلرید
از لحاظ ترمودینامیکی مطلوب نیست .همچنین همانطور که در
جدول دیده میشود ،سد انرژی الزم برای تشکیل  TiIIو TiIII
از ماده اولیه شامل  TiIVیکسان است ،با اینحال تشکیل TiIII
ارجحیت دارد .این دستاورد ،این موضوع تولید مقدار بیشتر TiIII
را در فرایند پلیمرشدن ،توجیه می کند .افزون بر این ،مقایسه
نتایج نشان میدهد که نوع کمککاتالیزگر آلکیل آلومینیم بر
انرژی الزم برای کاهش  TiIVاثر فراوانی می گذارد Stukalov .و
همکاران ثابت کردند ،تریایزوبوتیل آلومینیم و دیاتیل آلومینیم
کلرید بهترتیب قویترین و ضعیفترین کمککاتالیزگر در فرایند

بحری و همکاران نیز ترمودینامیک واکنش کاهش  TiIVرا در
مجاورت کمککاتالیزگرهای آلومینیمی شامل  AlCl3و دیمر آن،
 AlEt3و دیمر آن و همچنین واکنش حمایتشده با مونومر اتیلن
بررسی کردند [ .]19نتایج محاسبات نشان داد ،از میان مسیرهای
مختلف مطالعهشده ،مسیری که بهوسیله تریاتیلآلومینیم ،چه در
حالت مونومر ( )8/8 kcal/molو چه دیمر ()25/8 kcal/mol
حمایت میشود ،کمترین مقدار انرژی شکست را دارد ،بنابراین
مطلوبتر است .سپس ،همان گروه سازوکار واکنش تبادل آلکیل
بین  TiIIIو کمککاتالیزگر آلکیلآلومینیمی را بررسی کردند.
سازوکار پیشنهادشده توسط این گروه و انرژی محاسبهشده برای
هر مرحله از آن در شکل  5نشان داده شده است.
نشان داده شده است ،الکتروندهندههای داخلی از نوع استری با
کمککاتالیزگر آلکیلآلومینیمی واکنش میدهند .آنها از سطح MgCl2
جدا شده و وارد محیط پلیمرشدن میشوند [ .]24بهعنوان نمونه،
واکنش اتیلبنزوات با  AlEt3اضافی در شکل  6آورده شده است.
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کاتالیزگر با مراکز کاتالیزگری از نوع  TiCl3و  TiCl4حاصل میشود

کاهش  TiIVهستند.

مقاالت علمی
O

AlEt3
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O
PhCOEt

PhCO2Et + AlEt3

I
AlEt2

O

OEt

O
O

Et3Al

		
ديبوتيل فتاالت ()DBP

O
PhCOEt

I+ AlEt3

ل بنزوات ()EB
اتي 
O

Et II

AlEt3

O

O

O

O

Et2AlOEt + PhCEt

II

III

O

دیاتیل-3،2-دیایزوبوتیل سوکسینات
Et3Al

AlEt2
O

III + AlEt3

PhCEt
Et

شکل  -6سازوکار واکنش اتیلبنزوات با تریاتیلآلومینیم اضافی در
محیط واکنش پلیمرشدن [.]24
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حال ،سطوح کاتالیزگر که از الکتروندهنده داخلی خالی شده ،آماده
جذب الکتروندهنده خارجی میشود Busico .و همکاران نحوه
جداشدن سه نوع الکتروندهنده داخلی شامل اتیلبنزوات (،)EB
دیبوتیلفتاالت ( )DBPو دیاتیل-3،2-دی-ایزوبوتیلسوکسینات
( )DiBSرا از سطح منیزیمکلرید به کمک  AlEt3یا بدون کمک آن
بررسی کردند .ساختار این سه الکتروندهنده در شکل  7نشان داده
شده است.
محاسبات انرژی به همراه نتایج آزمایشگاهی نشان داد ،گرچه
واکنش  DiBSبا  AlEt3کند است ،مقدار  DiBSجداشده از

شکل  -7ساختار مولکولی الکتروندهندههای داخلی استفادهشده
در کار  Busicoو همکاران [.]24

کوئوردینهشدن ،حالت گذار و محصول در نظر گرفته میشود [.]25
با بهدست آوردن انرژی هر مرحله ،مسیر واکنش ترسیم میشود.
با مقایسه مسیر واکنش برای مراکز فعال مختلف یا در مجاورت
مونومرهای مختلف ،نظریههایی در باره واکنشها ارائه میشود.
بهعنوان مثال ،انرژی واکنش جایگیری اتیلن-1،2 ،پروپیلن و
-2،1پروپیلن با استفاده از شبیهسازی به روش  DFTو در سطح
محاسباتی  B3LYP/TZVPمحاسبه شد [ .]25انرژیهای مربوط در
نمودار شکل  9نشان داده شده است .همانطورکه دیده میشود،
جایگیری اتیلن با صرف کمترین مقدار انرژی (تفاوت بین حالت
گذار و حالت کوئوردینه) انجام میشود که با نتایج تجربی انطباق

سطح کاتالیزگر بسیار چشمگیر است .این موضوع نشان میدهد،
جداشدن  EBو  DBPاز روی سطح کاتالیزگر بهدلیل واکنش
شیمیایی آنها با  AlEt3است .در حالی که درباره  DiBSجداشدن
آن از سطح کاتالیزگر بهدلیل تشکیل محصول افزایشی اسید-باز
(الکتروندهنده-کمککاتالیزگر) است.
شبیهسازی سازوکار پلیمرشدن

سازوکار پلیمرشدن با استفاده از تیتانیم روی سطح ( )110در
شکل  8نشان داده شده است .همانطورکه دیده میشود ،مطابق با
سازوکار کوزی برای جایگیری مونومر در پیوند  ،Ti-Cسه مرحله
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شکل  -8مسیر واکنش جایگیری اتیلن در مرکز فعال نشاندهشده بر
سطح (.]25[ )110
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شکل  -9مسیر واکنش جایگیری )1( :اتیلن-1،2 )2( ،پروپیلن و
(-2،1 )3پروپیلن در مرکز فعال نشاندهشده بر سطح (.]25[ )110
کامل دارد .همچنین ،از بین حالتهای -1،2پروپیلن و -2،1پروپیلن،

جایگیری از نوع -1،2پروپیلن به انرژی کمتری نیاز دارد.
شبیهسازی پلیمرشدن فضاویژه اولفینها

پلیمرهای طبیعی مثل سلولوز و الستیکها به طور ذاتی دارای
نظم فضایی هستند .با کشف کاتالیزگر زیگلر-ناتا درسال 1953
توسط زیگلر و همچنین تولید پلیمرهای فضاویژه در سال 1954
توسط ناتا ،قابلیت تولید پلیمرهایی با نظم فضایی در پلیمرهای
غیرطبیعی نیز فراهم شد .این نوع نظم فضایی در پلیاولفینها
به ساختارهای مربوط به تکسوآرایش ،دوسوآرایش و بیآرایش
مربوط میشود که در شکل  10آورده شده است .در این شکل
میتوان دید ،این پیکربندی را بهطور کلی در دو ساختار مزو ( )mو

شکل  -12ارتباط بین فضاویژگی کاتالیزگر و .]26[ ΔEre-si
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شکل  -10ساختارهای تکآرایش ،همآرایش و بینظم زنجیرهای
پلیمری پلیپروپیلن.

راسمیک ( )rتعریف کرد .در ساختار تکسوآرایش زنجیرشدن
رخهای مشابه مونومرها رخ میدهد ،در حالی که ساختار
دوسوآرایش از زنجیرشدن رخهای مقابل مونومرها بهوجود میآید
(شکل .)11
میزان ساختار تکآرایش زنجیرهای پلیاولفینی بهوسیله
روشهای محاسباتی قابل محاسبه است .تفاوت انرژی میان دو
حالت گذار  ،ΔEre-siفضاویژگی کاتالیزگرهای متفاوت را تعیین
میکند و حتی گاهی به طراحی کاتالیزگرهای جدید منجر میشود.
هرچه مقدار  ΔEre-siبزرگتر باشد ،مقدار تکسوآرایشی زنجیر
پلیاولفین بیشتر میشود.
در این زمینه  Cavalloو همکاران مطالعات نظری متعددی
درباره کاتالیزگرهای متالوسن با ساختارهای مختلف انجام دادند
که پلیپروپیلنهای با شاخص تکسوآرایش متفاوت تولید میکنند
[ .]26نمودار بهدست آمده از محاسبات این گروه برای ارتباط بین
فضاویژگی کاتالیزگر ( mmmm%که از نتایج تجربی بهدست میآید) و
( ΔEre-siکه از نتایج شبیهسازی بهدست میآید) در شکل 12
نشان داده شده است .همانطورکه دیده میشود ،رابطهای که از
نتایج شبیهسازی بهدست میآید ،با دقت خوبی (ضریب اطمینان
 )99/3%نتایج تجربی را تایید میکند.

کاربرد شبیهسازی رایانهای در کاتالیزگرهای پلیاولفینی ...

شکل  -11ساختارهای مزو ( )mو راسمیک ( )rمربوط به جایگیری
پروپیلن در مرکز فعال کاتالیزی [.]21
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