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چکیده :کنترل شکل شناسی یکی از مسائل مهم در توسعه صنایع کاتالیزوری در فرایند تولید پلیاتیلن میباشد.
نسلهای جدید کاتالیزورهای تولید پلیالفینها رفتارهای متفاوتی در طی فرایند تکهتکه شدن از خود نشان
میدهند .در طی لحظات اولیه پلیمرشدن ،بانفوذ سریع مونومر گازی اتیلن به درون حفرات کاتالیزور ،در مورد
کاتالیزورهای با استحکام مکانیکی پایین ،تکهتکه شدن رخداده که سبب تشکیل ذرات ریز میشود.از طرفی ذرات
تشکیل شده در حین فرایند پلیمرشدن در طی همزدن ممکن است با برخورد به یکدیگر ،همزن و یا دیواره راکتور
شکسته شده و ذرات کمتر از سایز استاندارد تولید شوند .این ذرات ریز با اندازه کمتر از حد معمول تحت عنوان
پودر ریز کمتر از  63میکرون ذرات پودر ریزشناخته میشود .وجود ذرات پودر ریز یکی از معضالت مهم در
صنعت پلیالفینها بهخصوص پلیاتیلن میباشد و مشکالتی ازجمله تشکیل الیه بر روی دیواره راکتور ،تشکیل
نقاط بسیار داغ ،گرفتگی در راکتورهای فاز گازی ،گرفتگی در تجهیزات جانبی نظیر مبدلهای حرارتی ،پمپها،
خشککنها و تولید محصوالت نامطلوب خارج از استاندارد را ناشی میشود.امروزه در صنعت پلی الفین همواره
به دنبال راهی برای کاهش میزان تشکیل ذرات پودر ریز در فرایند پلیمرشدن هستند .در این مقاله ،با توجه به
اهمیت این موضوع ،به عوامل مهم تشکیل این ذرات شامل عوامل فرایندی و کاتالیزوری پرداخته میشود.
واژگان کلیدی :کاتالیزور زیگلر-ناتا ،پلیاتیلن سنگین ،ذرات پودر ریز ،پلیمرشدن ،پلی الفین.
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Abstract
Morphological control is one of the critical issues in developing suitable catalysts used in the
polyethylene production industry. New generations of polyolefin catalysts exhibit different
behavior during the fragmentation process. In the initial stages of polymerization,
fragmentation occurs with the rapid penetration of ethylene monomer into the catalyst pores.
On the other hand, particles formed during the polymerization process may be colliding with
each other, the agitator or reactor wall will break, and particles smaller than the standard size
will be produced. In the case of catalysts with low mechanical strength, the formation of fine
particles would occur considerably. These particles have much smaller diameters (less than
63 mmmmmmm) mmmm mmm mmmmmmmm mmmm. mmm mmmmmmmm mm mmmm mm mmm mm mmm mmmm
important problems in the polyolefin industry, especially polyethylene, and problems such as
layer formation on the reactor wall, appearance of hot spots, clogging in gas phase reactors,
clogging in peripherals such as heat exchangers, pumps, dryers, and unfavorable products
arise out of standard. Today in the polyolefin industry, looking for a way to reduce the
formation of fine powder particles in the polymerization process. In this paper, due to the
importance of this issue, substantial factors in the formation of these particles, including
process and catalytic factors, are discussed.
Keywords: Ziegler-Natta catalyst, High density polyethylene, Fine particles, Polymerization,
Polyolefin.
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.1مقدمه
پلی الفینها ،پرمصرفترین پلیمرهاي سنتزي در جهان به شمار میروند و دامنهي کاربرد آنها در زندگی
امروزي انسان فراتر از حد تصور است .حدود  70سال پیش ،کارل زیگلر و همکارش سنتز پلیاتیلن را در فشار
کم و دماي متوسط با کاتالیزورهاي فلزات واسطه و ترکیبات آلی آلومینیوم بهعنوان کمک کاتالیزور گزارش
کردند ] .[1ازآنپس تا امروز ،پژوهشگران بسیاري بهطور اختصاصی براي بهبود فعالیت کاتالیزور و خواص
نهایی پلیمر در صنعت و دانشگاهها مشغول به تحقیق هستند.
از زمان آغاز به کار اولین واحدهاي تولیدي پلیاتیلن تاکنون ،تشکیل فاین 1یکی از مشکالت اصلی صنایع پلی
اتیلنی بوده که همواره درصدد حذف و یا کاهش آن بودهاند .با توجه به متعدد بودن فرایندهاي تولید پلیاتیلن،
هیچکدام از روشهاي تولیدي نتواستند از تولید این ذرات ریز جلوگیري صد درصد به عملآورند و امروزه
باگذشت چندین دهه از کشف اولین کاتالیزورها براي تولید پلیاتیلن نظیر کاتالیزورهاي زیگلر ناتا ،فیلیپس،
متالوسن و ...هنوز هم بسیاري از واحدهاي تولیدي پلیاتیلن در فاز دوغابی و فاز گازي دچار مشکل تولید ذرات
ریز هستند] .[2تولید ذرات ریز با سایز کمتر از حد معمول (معموالً کمتر از  63میکرون) عالوه بر اینکه
یکنواختی محصول تولیدي پلیاتیلن را سلب میکند و سبب تغییرات در خواص محصول نهایی میشود
میتواند سبب مشکالت متعدد فرایندي در راکتورهاي پلیمرشدن و همچنین بعدازآن شود .این مشکالت شامل:
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تشکیل الیهاي از ذرات ریز بر دیواره راکتورهاي فاز گازي که عمدتاً منشأ نقاط با دماي بسیار باال
هستند،گرفتگی مبدلهاي حرارتی ،پمپها ،سانتريفیوژ (جهت جداسازي حالل و محصول) ،خشککن
(جهت خشک کردن پودر) و گرفتگی تجهیزات پاییندستی نظیر اکسترودر میشود ] .[3در این مقاله مروري با
توجه به اهمیت موضوع ،فرایند تشکیل ذرات ریز ،عوامل تشدیدکننده و جدیدترین نوآوريها در زمینه کنترل
میزان ذرات ریز موردبررسی قرار میگیرند .عوامل مرتبط بر تشکیل این ذرات شامل انواع تنشهاي واردشده بر
ذرات کاتالیزور ،فشار مونومر اتیلن ،کمک کاتالیزور ،دما ،میزان هیدروژن ،و پیش پلیمرشدن هرکدام بهطور
جداگانه موردبحث قرار خواهد گرفت.
.2بحث
.2-1فرایند تشکیل ذرات پودر ریز
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فرایند پلیمرشدن اتیلن به دلیل پیچیدگی بسیار در طی سالیان متوالی موردبررسی قرارگرفته است .در این فرایند،
زنجیرهاي پلیاتیلن که محصول نهایی را تشکیل میدهد در ابتدا در اطراف و منافذ کاتالیزور شروع به رشد
میکنند .باگذشت زمان پلیمرشدن ،اندازه ذرات افزایشیافته و به دلیل شرایط محیطی واکنش از برخورد ذرات
با یکدیگر جداره راکتور و همزن  ،فرایند تکهتکه شدن1ذرات رخ میدهد که منجر به پدید آمدن ذرات ریز با
سایز غیراستاندارد ،معموالً کمتر از  63میکرون میشود .فرایند تکهتکه شدن در طی سالیان گذشته توسط
محققان موردبررسی قرارگرفته است و مدلهاي تئوري روابط بین میزان منافذ ،سطح مقطع و ریزساختار
کاتالیزور را با رفتار تکهتکه شدن آنها بررسی کردهاند .بهطور خالصه دو نوع رفتار تکهتکه شدن براي
کاتالیزور بسته به نوع و میزان حفرات در نظر گرفته میشود .درصورتیکه کاتالیزور داراي میزان حفرات عمیق
و زیادي باشد فرایند تکهتکه شدن در مرکز شروعشده و به سطح ذرات میرسد ،این مدل به مدل Shrinking
 coreشناخته میشود .از طرفی درصورتیکه منافذ کاتالیزور سطحی و کم باشند ،فرایند تکهتکه شدن از سطح
کاتالیزور شروعشده و به مرکز میرسد که این مدل به مدل  Continuous bisectionمشهور است (شکل
 .)1از طرفی محققان معتقدند در طی فرایند پلیمرشدن به دلیل وارد شدن تنش ناگهانی بر ذرات کاتالیزور
احتمال وقوع هردو مدل مذکور در طی فرایند پلیمرشدن نیز وجود دارد].[4
توزیع اندازه ذرات محصول ازجمله مهمترین متغیرهاي نشاندهندهي میزان پودر ریز میباشد بطوریکه ،هرچه
توزیع اندازه ذرات محصول باریکتر باشد ،درصد ذرات ریز تشکیلشده نیز کمتر خواهد بود .درواقع ،در
صنعت ،پودر پلیاتیلن مناسب پودري است داراي توزیع اندازه ذرات باریکتر باشد.

شکل  .1سازوکارهاي پیشنهادي براي فرایند تکهتکه شدن []4
1

Fragmentation
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.2-2عوامل تأثیرگذار بر تشکیل ذرات پودر ریز
عوامل تأثیرگذار بر تشکیل ذرات پودر ریز به دودسته عمده عوامل فرایندي و غیر فرایندي تقسیم میشوند.
منظور از عوامل فرایندي عواملی همچون فشار مونومر گازي و هیدروژن ،مقدار و نوع کمک کاتالیزور ،دما و
زمان واکنش ،انجام عملیات پیش پلیمر کردن بر روي کاتالیزور ،اندازه ذرات کاتالیزور و توزیع اندازه ذرات
آن میباشند .همچنین عوامل غیر فرایندي شامل تنشهاي ایجادشده در واکنش (از طریق همزن) ،تنشهاي
درونذرهاي کاتالیزور که به دلیل رشد ذرات و اعمال تنش از درون ذرات به پوسته بیرونی میشود ،میباشد
] .[5تأثیر عوامل یادشده بر میزان پودر ریز در ادامه بهتفصیل موردبحث قرار خواهد گرفت.
.2-3تأثیر تنشهای اعمالشده بر ذرات کاتالیزور بر تشکیل ذرات پودر ریز
یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر نوع شکل شناسی ذرات پلیمر ،تنشهاي اعمالشده بر ذرات کاتالیزور در
لحظات اولیه شروع واکنش میباشد .در ابتداي واکنش ،کاتالیزور که داراي منافذ سطحی و عمقی متعدد
میباشد در تماس با مونومر گازي اتیلن قرار میگیرد .این فرایند سبب تشکیل الیهاي از پوسته اولیه بر روي
ذرات کاتالیزور و نفوذ اتیلن به درون حفرات عمیق کاتالیزور میشود .با پیشرفت واکنش این نفوذ افزایشیافته
و رقابت بین رشد ذرات کاتالیزور از الیههاي درونی و الیه بیرونی شروع میشود .همانطور که در شکل 2
قسمت  1مشاهده میشود ابتدا حفرات کاتالیزور شروع به پر شدن از مونومر اتیلن کرده و رفتهرفته پوسته نازک
از پلیمر بر جداره داخلی حفرات نگهدارنده  1تشکیل میشود (شکل  2قسمت – 1خطوط پیوسته پلیمر) .در
شکل  2بخش  2خطوط نقطهچین حضور مونومر اتیلن در میان حفرات باگذشت زمان واکنش پلیمرشدن را
نشان میدهند .این الیههاي پلیمري رفتهرفته رشد کرده و درنهایت تمامی حفره از پلیمر پر میشود و ذرات
کاتالیزور تبدیل به ذرات پلیمري شده که داراي پوسته نازک از جنس پلیمر و حفرات پرشده از پلیمر هستند
(شکل  2بخش .)3

1

Support

6

شکل  .2رشد پلیمر از حفرات درونی کاتالیزور به سمت سطح بیرونی []6
تنشهاي اعمالشده بر ذرات کاتالیزور وابسته به نوع کاتالیزور ،مقاومت نگهدارنده کاتالیزور ،نوع حفرات،
میزان حفرات و عمیق یا سطحی بودن حفرات میباشد .در مطالعات انجامشده مشخص گردید تشکیل ذرات
پودر ریز وابسته به میزان استحکام ذرات کاتالیزور در فرایند پلیمرشدن در رقابت با تنشهاي اعمالی است .به
این صورت که در فشارهاي پایین مونومر اتیلن ،پوسته پلیاتیلن تشکیلشده در اطراف ذرات کاتالیزور بدان
استحکام بخشیده و تنش اعمالی از حفرات عمیق به پوسته در آن حدي نیست که باعث خرد شدن ذرات و
تشکیل ذرات پودر ریز شود .لیکن با افزایش فشار مونومر و گذر از حد تنش بحرانی قابلتحمل پوسته ،پلیمر
تشکیلشده در حفرات عمیق کاتالیزور بر پوسته بیرونی فشار زیادي وارد کرده و فرایند تکهتکه شدن تشدید
میگردد ] .[6همانطوري که در شکل  3قابلمشاهده است در فشارهاي پایین مونومر ،تنشهاي درونی (ناشی از
ورود مونومر به منافذ کاتالیزور) واردشده بر ذرات کمتر از میزان استحکام ذرات میباشند لیکن با افزایش فشار
مونومر شدت تنشهاي اعمالشده از استحکام پوسته پلیمري بیشتر شده و همین امر سبب غلبه تنشهاي درونی
بر پوسته پلیمري میشود و شدت تشکیل ذرات ریز افزایش مییابد.
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شکل  .3نحوه ارتباط تنش واردشده بر پوسته و استحکام پوسته پلیمري با فشار مونومر اتیلن []7
از طرفی در فرایند تولید پلیاتیلن به روش دوغابی یا فاز گازي ،کاتالیزور در قسمتهاي دیگر تهیهشده و
فرآیند انتقال کاتالیزور توسط خطوط انتقال مخصوص انجام میشود .در بخشهاي تهیه کاتالیزور دور همزن،
سرعت انتقال و خطوط انتقال کاتالیزور به راکتور پلیمرشدن میتواند سبب بروز تکهتکه شدن شدید در فرایند
پلیمرشدن شود .همچنین ،یکی از مراحل تهیه و آمادهسازي سیستم کاتالیزور جهت استفاده در فاز گازي توزیع
پودر کاتالیزور در روغنهاي خنثی تجاري ( به عنوان فاز پخش کننده ذرات ) میباشد .وجود روغن در اطراف
کاتالیزور مانع نفوذ شدید مونومر اتیلن به خلل و فرج آن شده ،افزایش استحکام کاتالیزور را به دنبال خواهد
داشت .چنانچه روغن نتواند بهخوبی در خلل و فرج کاتالیزور نفوذ کند ،ممکن است کاتالیزور تحت تنش
وارده از اختالط شکسته و یا خرد شود که تشکیل ذرات پودر ریز را در پی خواهد داشت .عالوه براین،
سرعتباالي همزن میتواند باعث شکستن ذرات کاتالیزور و تولید ذرات پودر ریز در حین پلیمر شدن شود
].[7
.2-4تأثیر اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات کاتالیزور بر تشکیل ذرات پودر ریز
نگهدارندههاي تجاري که بهعنوان ترکیب اولیه جهت ساخت کاتالیزورهاي زیگلر ناتا مورداستفاده قرار
میگیرند ،معموالً اندازه ذراتی در محدوده  800 -200میکرون دارند .با توجه به فرایند ساخت کاتالیزور و تنش
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اعمالشده بر ذرات اولیه معموالً اندازه کاتالیزور نهایی نسبت به نگهدارنده اولیه بسیار کمتر میشود (شکل .)4
شرکت هوخست 1بهعنوان یکی از پیشگامان صنعت پلیالفین و کاتالیزورهاي مربوطه ،در سال  1988به بررسی
تأثیر اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات نگهدارنده بر ذرات و توزیع اندازه پلیاتیلن نهایی پرداخته است .در این
راستا ترکیب منیزیم اتوکساید اولیه را توسط دستگاه آسیاب آزمایشگاهی بهاندازه ذرات در محدوده 125 - 63
میکرون رسانده و جهت ساخت کاتالیزور استفاده شد .نتایج حاکی از آن است که هرچه سایز منیزیم اتوکساید
اولیه کمتر و توزیع اندازه ذرات آن باریکتر باشد ،میزان تشکیل ذرات ریز کمتر و توزیع اندازه ذرات محصول
هم باریکتر میشود .درواقع با کاهش سایز منیزیم اتوکساید اولیه ،سایز کاتالیزور ساخته افزایشیافته و همین
افزایش سایز سبب کاهش تشکیل ذرات پودر ریز میشود .بهواسطه آسیاب کردن منیزیم اتوکساید و کاهش
سایز آن ،توزیع اندازه ذرات کاتالیزور و به دنبال آن توزیع اندازه ذرات پودر پلیاتیلن نهایی نیز باریک شده و
توزیع اندازه ذرات باریک شاهدي بر کاهش تشکیل ذرات ریز میباشد .نیاز صنعت تولید پلیاتیلن با توزیع
اندازه ذرات باریک و اندازه ذرات کنترلشده تر میباشد چراکه در توزیع اندازه ذرات پهن جداسازي پودر از
هگزان و انتقال از بخش پلیمرشدن به بخش اکستروژن با مشکالت عدیدهاي مواجه است .همچنین در محصول
نهایی ،بخصوص در گریدهاي فیلم ،نقاط ژل ناشی از عدم ذوب شدن ذرات درشت در اکسترودر کمتر دیده
2

میشوند] .[8در ثبت اختراع دیگري از شرکت هوخست ،به تهیه منیزیم اتوکساید پراکندهشده در فاز مایع
بهعنوان روشی براي کاهش تشکیل ذرات پودر ریز اشارهشده است .در این روش منیزیم اتوکساید ابتدا آسیاب

شده و اندازه ذرات آن به محدوده  15-10میکرون رسیده و پیش از شروع واکنش ساخت کاتالیزور و تماس با
ترکیباتی نظیر تیتانیوم تترا کلراید و کمک کاتالیزور ،توسط همزن مکانیکی در محدوده  60-0ساعت در
حضور حالل هیدروکربنی نظیر هگزان بهشدت هم زده میشود .این فرایند به بهبود عملکرد نگهدارنده در
رویارویی با تنشهاي محیطی و فرایندي کمک میکند و میزان ذرات پودر ریز کمتر از  63میکرون را به زیر 2
درصد میرساند ].[9-10

1

Hochest

2

Dispersion in liquid

9

شکل  .4اندازه ذرات نگهدارنده اولیه و کاتالیزور نهایی ][10
.2-5تأثیر فشار مونومر اتیلن بر تشکیل ذرات پودر ریز
همانطور که اشاره شد ،فشار مونومر (در فرایند فاز گازي و دوغابی) یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر
تشکیل ذرات پودر ریز میباشد .مطالعات نشان میدهند با افزایش فشار مونومر ،نرخ پلیمرشدن افزایش مییابد.
این افزایش نرخ پلیمرشدن به دلیل تشکیل مکانهاي فعال کاتالیزوري جدید میباشد .بهعبارتدیگر ،در
فشارهاي پایین ،پوسته تشکیلشده در اطراف ذرات کاتالیزور توانایی کنترل تنشهاي درونی کاتالیزور ناشی از
نفوذ مونومر به حفرات عمیق کاتالیزور را داشته و به همین دلیل ذرات فعال در درون پوسته باقیمانده و امکان
پلیمر شدن وجود ندارد .با افزایش فشار مونومر اتیلن استحکام پوسته تشکیلشده در اطراف ذرات کاتالیزور
کمتر از تنش اعمال شده در اثر رشد ذره شده و این مساله سبب تکهتکه شدن ذرات کاتالیزور میشود .این امر
مکانهاي فعال بیشتري را جهت نفوذ مونومر و تشکیل پلیمر در دسترس قرار میدهد و سبب افزایش نرخ
پلیمرشدن میشود .با افزایش فشار بیش از حد مونومر فرایند تشکیل ذرات ریز هم تشدید شده و روند افزایشی
میگیرد .[11–13] .در شکل  5الف تاثیر فشار مونومر اتیلن بر نرخ پلیمرشدن نشان داده شده است .با افزایش
فشار مونومر اتیلن از  2بار به  20بار ،نرخ پلیمرشدن روبه افزایش بوده و در فشار  20بار به حداکثر مقدار خود
میرسد .از طرف دیگر همانطور که در شکل  5ب نشان داده شده است ،نخست با افزایش نرخ پلیمرشدن (از
فشار  2بار تا  8بار اتیلن) اندازه ذرات بزرگ تر میشود .با افزایش بیشتر فشار مونومر (از  8تا  10و  20بار) و

10
افزایش شدید نرخ پلیمرشدن ،اندازه ذرات پلیمر ریزتر و میزان تشکیل ذرات پودر ریز افزایش مییابد .در واقع
با افزایش نرخ پلیمرشدن و تشدید واکنش ،میزان تنش هاي وارد شده بر ذرات کاتالیزور بیشتر شده و همین امر
سبب تشکیل ذرات پودر ریز بیشتر می شود؛ به عبارت دیگر ،با افزایش فشار مونومر اتیلن ،نرخ پلیمرشدن
افزایش یافته و این افزایش سبب تشدید واکنش و افزایش تنشهاي درونی به ذرات کاتالیزور میشود .افزایش
تنشهاي وارد شده ،تشدید فرایند تکه تکه شدن را به دنبال دارد که در نهایت ذرات پودر ریز بیشتري تشکیل
میشوند.
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شکل  .5تأثیر افزایش فشار اتیلن بر الف)نرخ واکنش پلیمرشدن در فاز دوغابی و ب) اندازه ذرات پلیمر تولیدي
[]11
.2-6تأثیر هیدروژن بر تشکیل ذرات ذرات پودر ریز
عموماً در فرایند تولید پلیاتیلن به منظور کنترل جرم مولکولی پلیمر تشکیلشده از هیدروژن بهعنوان عامل انتقال
زنجیر استفاده میشود .حضور هیدروژن در ساختار پلیاتیلن سبب تغییرات فیزیکی مانند تغییر در طول زنجیرها،
تحرک پذیري زنجیرها و میزان بلوريشدن محصول میشود .با توجه به مطالعات انجامشده ،یکی از عوامل
تشکیل ذرات ریز در طی فرایند پلیمرشدن ،بلوري بودن باالي پلیمر تشکیلشده میباشد .در واقع ،استحکام
پلیمر تشکیلشده در ارتباط با درصد بلورینگی آن میباشد و با افزایش بلورینگی کاهش مییابد .حضور
هیدروژن سبب تشکیل زنجیرهاي کوتاه پلیاتیلن با میزان بلورینگی بیشترمیشود .لذا ،شکنندگی ذره در حال
رشد افزایش یافته و همین امر سبب تولید ذرات ذرات پودر ریز در حین فرایند پلیمرشدن میشود.
یکی دیگر از علل کاهش اندازه ذرات پودر در فشارهاي باالي هیدروژن ،به غیرفعال شدن یا افت فعالیت ذرات
کاتالیزور در حضور هیدروژن مربوط میشود .در واقع هیدروژن به دلیل تشدید واکنشهاي انتقال امکان
غیرفعال سازي یا افت فعالیت را در برخی از مراکز فعال فراهم میکند ،درنتیجه ذرات پلیمر تشکیلشده از
کاتالیزورهاي در تماس با هیدروژن رشد کافی براي رسیدن بهاندازه مناسب را نکرده و تشکیل ذرات ریز را
تشدید میکند .عالوه بر مقدار هیدروژن ،زمان تزریق هیدروژن در فرایند پلیمرشدن نیز دیگر متغیر تأثیرگذار بر
میزان تشکیل ذرات ریز میباشد .بهعبارتدیگر با توجه به تأثیر منفی هیدروژن بر فعالیت مکان هاي فعال ،با
تزریق هیدروژن در زمانهاي طوالنیتر امکان تشکیل ذرات ریز کمتر خواهد شد].[14–16
.2-7تأثیر کمک کاتالیزور بر تشکیل ذرات پودر ریز
همانطور که اشاره شد یکی از مهمترین عوامل تشکیل ذرات ریز در پلیمرشدن اتیلن ،فرایند رشد ذرات
میباشد .این فرایند در اثر عوامل مختلفی ازجمله شدت فعالیت کاتالیزور تشدید میشود .بهعبارت دیگر،
کاتالیزورهاي بدون پیش فعالسازي با کمک کاتالیزور قبل از آغاز فرایند پلیمرشدن شدت فعالیت پایینتري
نسبت به کاتالیزورهاي پیش فعالسازي شده با کمک کاتالیزور دارند .لذا همین امر سبب تشکیل و رشد ذرات
با سرعتپایین تر شده و در نتیجه ،میزان تنش وارد شده به کاتالیزور در لحظات اولیه فرایند پلیمرشدن کمتر می
شود .از طرف دیگر همواره غلظت باالي کمک کاتالیزور سبب تشدید فرایند پلیمرشدن نمیشود .در واقع،
براي افزایش محصول دهی کاتالیزور یک مقدار بهینه براي مقدار کمککاتالیزور وجود دارد .این غلظت بهینه
با توجه به نوع کاتالیزور ،ساختار شیمیایی کاتالیزور و کمک کاتالیزور متفاوت میباشد؛ بنابراین ،دو متغیر زمان
و مقدار کمک کاتالیزور در مرحله قبل از پلیمرشدن بر عملکرد کاتالیزور در فرایند تأثیرگذار هستند .مطالعات

12
انجامشده نشان میدهد با افزایش زمان پیش تماس کاتالیزور با کمک کاتالیزور نرخ پلیمرشدن افزایشی بوده و
میزان تشکیل ذرات ریز هم افزایش مییابد .از طرف دیگر ،با افزایش مقدار کمک کاتالیزور نیز روند مشابه
مشاهده میشود .بهعبارتدیگر ،حضور کمک کاتالیزور در مرحله قبل از پلیمرشدن سبب تشکیل مکانهاي
فعال بیشتر و پایدارتر در فرایند شده که همین امر سبب افزایش نرخ پلیمرشدن و در نتیجه آن تشکیل مقدار
بیشتري ذرات ریز میشود (شکل هاي .[17–19])7-6
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شکل  .6تأثیر زمان پیش فعالسازي کاتالیزور با کمک کاتالیزور بر الف) نرخ پلیمرشدن و ب) اندازه ذرات
پودر پلیمر ][16

الف

ب
شکل  .7تأثیر مقدار کمک کاتالیزور در مرحله پیش تماس بر الف) نرخ پلیمرشدن و ب) اندازه ذرات پودر
پلیمر ] (.[16منحنی هاي نارنجی مربوط به مقدار بهینه کمک کاتالیزور (شرایط یک) و منحنی هاي صورتی
مربوط به سه برابر غلظت بهینه کمک کاتالیزور می باشند)

14

.2-8تأثیر پیش پلیمرشدن بر تشکیل ذرات پودر ریز
در فرایندهاي صنعتی فاز گازي مانند اسفریلن1از شرکت بازل به دلیل شدید بودن واکنش در فاز گازي ،از
فرایند پیش پلیمرشدن قبل از راکتور اصلی استفاده میشود .درواقع فرایند پیش پلیمرشدن یک فرایند پلیمرشدن
با نرخ آهسته و شرایط واکنش مالیمتر است که در دما ،فشار و زمان کم انجام میشود .فرایند فوق میتواند هم
با مونومر گازي اتیلن و هم با کومونومرهاي پروپیلن-1 ،بوتن و یا -1هگزن انجام شود] .[20حضور مونومر در
این مرحله سبب رشد آهسته ذرات پلیمر در قسمت پیش پلیمرشدن شده و ذرات کاتالیزور به صورت آنی در
معرض تنشهاي فاز گازي به دلیل دما و فشار باال قرار نمیگیرند .همین امر سبب کاهش تشکیل ذرات ریز و
توزیع اندازه ذرات باریکتر در مرحله اصلی پلیمرشدن میشود .ازجمله متغیرهاي تأثیرگذار بر نقش پیش
پلیمرشدن در کاهش میزان ذرات ریز ،مقدار مونومر پیش پلیمره شده و زمان پیش پلیمرشدن میباشد .معموال
در فناوري هاي دو مرحلهاي از مونومر غیر از اتیلن براي پیش پلیمرشدن استفاده میشود که سبب بهبود کنترل
بر روي توزیع اندازه ذرات و شکل شناسی بهتر پلیمر نهایی میشود].[21،22
.2-9تأثیر دمای واکنش پلیمرشدن بر تشکیل ذرات پودر ریز
دما یکی دیگر از متغیرهاي کنترلکننده واکنش پلیمرشدن و میزان تشکیل پودر ریز میباشد .با افزایش دما،
سرعت واکنش پلیمرشدن افزایش مییابد (شکل  8الف) و با افزایش سرعت پلیمرشدن میزان تنشهاي
واردشده بر کاتالیزور بیشتر شده که همین امر میتواند سبب تشکیل ذرات پودر ریز شود (شکل  8ب) .از طرفی
با افزایش دما واکنشهاي انتقال زنجیر بیشتر شده و درنتیجه زنجیرهاي با طول کوتاهتر تشکیل میشوند که
سبب افزایش فاز بلوري پلیمر نهایی میشوند .در نتیجه حضور ذرات شکننده با فاز بلوري باال ذرات ریز بیشتري
نیز تولید میشوند ].[23،24

1

Spherilene
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شکل  .8تأثیر دماي واکنش بر الف) نرخ پلیمرشدن و ب) اندازه ذرات پلیمر ][22
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 .2-10راهکارهای ارائه شده به منظور عدم تشکیل ذرات پودر ریز
در میان فرایندها و راهکارهاي ارایه شده براي جلوگیري از تشکیل ذرات پودر ریز ،اعمال تغییرات در فرایند
ساخت کاتالیزور ،استفاده از ترکیبات الکترون دهنده ،تغییر نوع منبع فلزي جهت ساخت کاتالیزور و ...پیشنهاد
شدهاند .در جدیدترین نوآوريهاي بهکاربرده شده ،استفاده از دهندههاي بنزوآتی و همچنین ترکیبات سیالنی
کلردار و غیره کلردار نظیر تترا اتوکسی سیالن یا سیلیسیوم تترا کلراید در طی فرایند ساخت کاتالیزور بهمنظور
باریکتر کردن توزیع اندازه ذرات مورد بررسی قرارگرفته است ] .[24در ثبت اختراع شرکت ساینوپک 1در
سال  2018به بررسی تاثیر حضور ترکیب سیالنی تترا اتوکسی سیالن در کنار اتم فلزي تیتانیوم تترا آلکوکساید
پرداخته است .اطالعات حاصل از این ثبت اختراع نشان میدهند حضور دهنده تترا اتوکسی سیالن میتواند
تشکیل ذرات پودر ریز را کاهش دهد ]. [24
در ثبت اختراع دیگري از شرکت سولوي  2به استفاده از ترکیب کلردار بنزوئیل کلراید در ساخت کاتالیست
زیگلر ناتا به منظور کاهش میزان ذرات پودر ریز اشاره شده است .در این فرایند از ترکیب دهنده داخلی بنزوئیل
کلراید در کنار ترکیب تیتانیوم تترا بوتوکساید و کمک کاتالیست ایزوبوتیل آلومینیوم دي کلراید و پایه منیزیم
اتوکساید در ساخت کاتالیست استفاده میشود .نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از کاهش میزان تشکیل ذرات
پودر ریز به کمترین مقدار ممکن میباشد .لیکن در این ثبت اختراع هیچگونه اطالعاتی در زمینه فعالیت
کاتالیزور و تاثیر ترکیب دهنده کلر دار بر فعالیت کاتالیست ارائه نشده است .در ثبت اختراع دیگري از شرکت
سولوي که در سال هاي اخیر با نام آینوس 3شناخته می شود ،از ترکیب منیزیم اتوکساید و تیتانیوم تترا
بوتوکساید در دماي  150درجه سانتی گراد به منظور ساخت کاتالیست استفاده میشود .اولین مزیت این روش
استفاده از میزان حالل کمتر و دست یابی به فعالیت مناسب در پلیمرشدن اتیلن در فاز دوغابی میباشد .همچنین،
در بررسی اطالعات ارائه شده این ثبت اختراع مشخص شد که توزیع اندازه ذرات پلیمر نهایی با استفاده از این
کاتالیزور باریک و زیر  1بوده که نشان از کاهش میزان ذرات پودر ریز در فرایند پلیمرشدن دارد].[25-27
شرکت سابیک 4نیز در زمینه کاهش میزان ذرات پودر ریز و بهبود عملکرد کاتالیزور روش هاي مختلفی ارائه
داده است .دو مورد از ثبت اختراعات ارائه شده شامل موارد زیر میباشد:
1

Sinopec

2

Solvay

3

Inoes

4

Sabic
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 .1منیزیم اتوکساید +سیلیسیوم تترا کلراید  +تیتانیوم تترا بوتوکساید  +دهنده خارجی دي متوکسی بنزن
 .2منیزیم اتوکساید+تیتانیوم تترا کلراید +تیتانیوم تترا بوتوکساید
در هردومورد ثبت اختراع فرایند پلیمرشدن دوغابی مورد استفاده قرار گرفته است .همچنین در مقایسه با این دو
سري کاتالیزور نمونه بدون ترکیب کلر دار سیلیسیوم تترا کلراید و و دهنده خارجی ( کاتالیزور ( ) )3در مقایسه
با کاتالیزور  1و نمونه بدون تیتانیوم تترا کلراید ( )4در مقایسه با کاتالیزور  2به صورت مقایسهاي مورد بررسی
قرار گرفته اند (جدول .[28] )1
نتایج نشان میدهند در حضور ترکیب کلردار سیلیسیوم تترا کلراید و دهنده خارجی (کاتالیزور  )1در مقایسه با
کاتالیزور  3توزیع اندازه ذرات باریکتر و فعالیت باالتري حاصل میشود .همچنین در مورد کاتالیزور  2که
داراي  2نوع ترکیب تیتانیومی میباشد مشخص شد در حضور هردو نوع ترکیب تیتانیومی (کاتالیزور  )2توزیع
ذرات باریکتر و فعالیت کاتالیزور نسبت به کاتالیزور  4باالتر میباشد.عالوه بر ثبت اختراعات مربوط به تغییر
در فرموالسیون کاتالیزور جهت جلوگیري از تشکیل ذرات پودر ریز ،شرکت بازل 1در مطالعات فرایندي خود
فرایند جدیدي با حضور فیلترهاي جداکننده ذرات ریز کمتر از  63میکرون در بخشهاي مختلف سیستم اعمال
کرده که این تغییرات در شکل  9نشان داده شده است :بالکهاي  10،11،12و  13فیلترهاي جداکننده ذرات
ریز کمتر از  63میکرون میباشند.این تغییرات بر فرایند هوستالن  2شرکت بازل اعمال شده است.با اعمال این
فیلترها میزان ذرات ریز کمتر از  63میکرون محصول به زیر  2درصد میرسد].[29
جدول  .1نتایج حاصل از ثبت اختراعات شرکت سابیک ][27،28
کاتالیزور

میزان فعالیت () kg PE/ gr Cat.

توزیع اندازه ذرات

1

25

1

2

24

0/69

3

8/6

1/3

4

12

1

1

Basell

2

Hostalen
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شکل  .9فرایند جدید شرکت بازل با استفاده از فیلترهاي جداکننده ذرات پودر ریز ][29
.3نتیجهگیری
در بررسیهاي انجامشده مشخص گردید متغیرهاي متعددي ازجمله فشار مونومر ،هیدروژن ،مقدار کمک
کاتالیزور و زمانبندي پیش تماس کاتالیزور و کمک کاتالیزور ،پیش پلیمرشدن ،دماي واکنش ،اندازه ذرات
کاتالیزور ،توزیع اندازه ذرات کاتالیزور و مجموعه تنشهاي فیزیکی واردشده بر ذرات در مرحله ساخت
کاتالیزور و پلیمرشدن میتواند در تشکیل ذرات پودر ریز مؤثر باشند .در این میان با افزایش متغیرهاي نظیر فشار
مونومر ،دما و مقدار کمک کاتالیزور شدت واکنش پلیمرشدن افزایشیافته و این افزایش میتواند سبب تشدید
فرایند تکهتکه شدن ذرات و درنتیجه تشکیل ذرات پودر ریز بیشتر شود .از طرفی در اثر حضور متغیرهاي مانند
هیدروژن و دما ،واکنشهاي انتقال افزایشیافته و این امر سبب تشکیل زنجیرهاي با طول کوتاه میشود که
درنتیجه افزایش مقدار بلوريشدن و شکننده شدن ذرات را سبب میشود و فرایند تشکیل پودر ریز نیز تشدید
میشود .همچنین ،راهکارهاي متعددي در زمینه کاهش میزان ذرات پودر ریز با استفاده از انواع دهنده هاي
داخلی کلردار و غیر کلردار ،تغییر ماده اولیه در ساخت کاتالیزور و ...مورد بررسی قرار گرفت.
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