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 سنتز کاتالیزورھای کرومیم

با تالش محققین داخلی برای اولین بار در کشور 

کاتالیزورھای کرومیم در مقیاس آزمایشگاھی و برای 

پلیمریزاسیون اتیلن در شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی 

 .سنتز شد

 شرکت پلیمری ھای پژوھش رییس نیپنا؛ گزارش به
 کرومیم کاتالیزورھای مزایای از :گفت پتروشیمی،فناوری  و پژوھش

 وزن کنترل ھمچنین و سموم به کاتالیزورھانوع  این کمتر حساسیت
 .است کاتالیست سازی فعالدمای  از استفاده با پلیمر مولکولی
 این از استفاده با شده تھیه پلیمرھای از :افزود باشی قافله مھدی سید
 و بھداشتی و کشاورزی خانگی، لوازم خودروسازی، صنایع در کاتالیزورنوع 
 فیلم گاز، تانکرھای شیمیایی،مواد  نگھداری بطری غذا، ظروف ساختدر 
 .میشود استفادهلوله  و
 اتیلن پلی تولید واحد یک وجود به توجه با کاتالیزورھا این قیمت :افزود وی
 ساالنه انبوه، تولید با است که کیلوھر  ازاء و به یورو ١٦٠تقریبا کشور در

 .داشت خواھد ھمراه به اقتصادی صرفه جویی یورو میلیون ھفت تا شش
 و دوپان بازل، فیلیپس، ھمچون دنیا در بزرگی شرکتھای :داد ادامه وی

 این  روی بر اتوفینا
 .کنند میکار  کاتالیزورھا

 ٣٠ کاتالیزورھا، از نوع این افزون روز گسترش به توجه با وی، گفته به
 توسط جھان در موجوددانسیته  با اتیلن پلی کل ظرفیت از درصد

 .شود می تھیه رومیمپایه ک بر کاتالیزورھای
 درکروم یعنی اصلی جز دو از کرومیم کاتالیزورھای حاکیست، گزارش این
 باشد، می سیلیکا عمومًا کهنگھدارنده  ماده و شش ظرفیت حالت
 .است شده تشکیل
 ھمکاری با دکتری دانشجویی پروژه قالب در طرح این است؛ ذکر به الزم

 آزمایشگاھی "بچ" اولین و آغاز سالجاریماه  فروردین از زنجان دانشگاه
 .پذیرفت انجام موافقت با آن
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. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی می باشد
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