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“MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA TEMPERATURA, 

INDICATIVO DE PEGAJOSIDADE DE RESINA, A PARTIR DE DADOS 

GERADOS POR MONITORAÇÃO DA REAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO” 

Referência cruzada a pedidos correlacionados 

[0001] Este pedido de patente está relacionado com o Pedido 

de Patente U.S. intitulado "Methods for On-Line Determination 

of Degree of Resin Stickiness Using a Model for Depression of 

Melt Initiation Temperature", por R. O. Hagerty, E. J. 

Markel, R. B. Pannell, designado para o requerente do 

presente pedido de patente e depositado no mesmo dia do 

presente pedido de patente. 

Campo da invenção 

[0002] A presente invenção refere-se a métodos para 

monitoração de reação de polimerização (por exemplo, reação 

de polimerização de olefinas conduzida em reator de fase 

gasosa) para produção de resina polimérica em reator de leito 

fluidizado e que gera (de modo em linha) dados indicativos de 

uma temperatura de referência (indicativa do grau de 

pegajosidade da resina no reator), e também, opcionalmente, 

para o controle da reação em resposta à temperatura de 

referência (ou um valor de temperatura relacionado ao mesmo). 

As concretizações da invenção referem-se à monitoração de uma 

reação de polimerização em fase gasosa que produz uma resina 

polimérica em reator de leito fluidizado, visando determinar 

uma temperatura de referência, indicativa do grau de 

pegajosidade da resina no reator e também, opcionalmente, ao 

controle da reação empregando a temperatura de referência ou 

um valor de temperatura relacionado com o mesmo. 

Antecedentes da invenção 

[0003] A expressão "geração em linha" de dados durante uma 
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reação é utilizada, aqui, para indicar geração dos dados 

suficientemente rápida para que os dados possam ser 

disponibilizados basicamente de modo instantâneo para uso 

durante a reação. A expressão "geração de dados em modo em 

linha" durante uma reação é utilizada como sinônimo da 

expressão geração de dados em linha durante uma reação. A 

geração de dados de, pelo menos, um teste de laboratório (em, 

pelo menos, uma substância empregada ou gerada na reação) não 

é consderada "geração em linha" de dados durante a reação, se 

o tempo consumido pelo teste de laboratório for de tal ordem 

que possibilite que os parâmetros da reação se alterem 

significativamente durante o teste. De acordo com a invenção, 

geração em linha de dados inclui o uso de um banco de dados 

previamente gerado que pode ter sido gerado por qualquer uma 

entre uma variedade de maneiras, incluindo testes de 

laboratório demorados. 

[0004] Ao se referir a um produto em produção por reação 

contínua, a expressão valor "instantâneo" de uma propriedade 

do produto indica, aqui, o valor da propriedade da quantidade 

mais recentemente produzida do produto. A quantidade mais 

recentemente produzida sofre, tipicamente, mistura com 

quantidades previamente produzidas do produto, antes que uma 

mistura do produto recente e previamente produzido saia do 

reator. Em contraste, ao se refeir a um produto em produção 

por reação contínua, valor "médio" (ou "médio do leito") (em 

um tempo "T") de uma propriedade indica, aqui, o valor da 

propriedade do produto que sai do reator no tempo T. 

[0005] Por toda esta exposição, a expressão "diluente" (ou 

"diluente condensável" ou "gás diluente condensável") indica 

gás condensável (ou uma mistura de gases condensáveis) 
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presente em um reator de polimerização contendo resina de 

polímero em produção. O diluente é condensável nas 

temperaturas existentes no permutador de calor do processo. 

Exemplos de diluentes incluem agentes indutores de 

condensação (ICAs), comonômeros, isômeros de comonômeros, e 

combinações destes. 

[0006] A expressão "resina de polímero seco" (ou "versão 

seca" de resina polimérica) é utilizada aqui para indicar uma 

resina polimérica que não contenha quantidades consideráveis 

de gás dissolvido. Um exemplo de resina de polímero seco é a 

de um polímero produzido previamente em reator de 

polimerização e , em seguida, purgado para eliminar todos (ou 

substancialmente todos) os comonômeros que não reagiram e 

ICAs que se dissolveram no polímero no momento da produção. 

Conforme será discutido aqui, uma versão seca de resina de 

polímero possui comportamento de fusão significativamente 

diferente do que seria exibido pela mesma resina de polímero 

se a fusão tivesse ocorrido na presença de quantidade 

significativa de gás diluente condensável e de comonômero. 

[0007] A expressão polietileno indica um polímero de 

etileno e, opcionalmente, de uma ou mais C3-C10 α-olefinas, 

enquanto a expressão poliolefina indica um polímero de uma ou 

mais C2-C10 α-olefinas. 

[0008] Por toda esta descrição, a abreviação "MI" (ou I2) 

indica índice de fusão, de acordo com a norma ASTM-D-1238-

E238-E. 

[0009] Um método comumente utilizado para produção de 

polímeros é polimerização em fase gasosa. Um reator 

convencional de leito fluidizado de fase gasosa, durante a 

operação para produção de poliolefinas por polimerização, 
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contém um leito fluidizado de fase densa, incluindo uma 

mistura de gás reagente, partículas de polímero (resina), 

catalisador e (opcionalmente) modificadores de catalisador. 

Tipicamente, qualquer uma entre as diversas variáveis de 

controle do processo pode ser controlada para fazer com que o 

produto da reação possua as características desejadas. 

[0010] Em geral, em processo com leito fluidizado de fase 

gasosa para produção de polímeros a partir de monômeros, uma 

corrente gasosa contendo um ou mais monômeros atravessa 

continuamente um leito fluidizado sob condições reativas na 

presença de um catalisador. Esta corrente gasosa é retirada 

do leito fluidizado e novamente reciclada no reator. 

Simultaneamente, o polímero produzido é retirado do reator e 

novo monômero é adicionado para substituir o monômero 

polimerizado. A corrente de gás reciclado é aquecida no 

reator pelo calor da polimerização. Este calor é removido em 

uma outra parte do ciclo por um sistema de resfriamento 

externo ao reator. 

[0011] É importante remover o calor gerado pela reação para 

que a temperatura da resina e da corrente gasosa possa ser 

mantida no interior do reator abaixo daquela do ponto de 

fusão do polímero e/ou da temperatura na qual o catalisador é 

desativado. Ademais, a remoção de calor é importante para 

prevenir pegajosidade excessiva das partículas do polímero, a 

qual, se não-verificada, poderia resultar em perda de fluidez 

ou aglomeração das partículas pegajosas que pode levar à 

formação de blocos ou folhas de polímero que não podem ser 

removidos como produtos. Ademais, estes blocos ou folhas 

podem cair na placa de distribuição comprometendo a fluidez 

e, em muitos casos, forçando uma interrupção do reator. Esta 
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pegajosidade pode ser prevenida pelo controle da temperatura 

do leito fluidizado para uma temperatura abaixo daquela de 

fusão ou de sinterização das partículas do polímero. De 

acordo com evidência empírica, temperatura acima da 

temperatura de fusão ou de sinterização, pode levar à 

aglomeração ou pegajosidade, as quais, por seu turno, se não-

verificadas, pode levar às condições acima. 

[0012] A quantidade de polímero produzido em processo de 

leito fluidizado está diretamente relacionada ao quanto de 

calor que pode ser removido da área de reação do leito 

fluidizado, conforme entendido. Dessa forma, o calor 

exotérmico gerado pela reação é diretamente proporcional à 

taxa de produção de polímero. Quando o processo da reação é 

operado em estado de equilíbrio, a taxa de remoção de calor 

do leito fluidizado deverá igualar à taxa de geração de 

calor, de modo que a temperatura do leito permaneça 

constante. Convencionalmente, a remoção de calor do leito 

fluidizado tem sido efetuada por resfriamento da corrente 

gasosa de retorno em permutador de calor externo ao reator. 

[0013] O processo de leito fluidizado requer que a 

velocidade da corrente gasosa de retorno seja suficiente para 

manter a área da reação em fluidez. Em processo de 

polimerização em leito fluidizado, a quantidade de fluído 

circulado para remover o calor da polimerização é maior do 

que a quantidade requerida de fluído para suporte do leito 

fluidizado e para mistura adequada dos sólidos no leito 

fluidizado. A velocidade em excesso provê fluxo adicional de 

gás a (e através) o leito fluído permitindo que a capacidade 

de resfriamento aumente e que ocorra mistura mais intensa no 

leito do reator. No entanto, para prevenir carreamento de 
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sólidos em corrente de gás saída do leito fluidizado, é 

preciso regular a velocidade da corrente de gás. 

[0014] Acreditou-se, por um tempo, que a temperatura da 

corrente de gás fora do reator, conhecida de outra forma como 

temperatura da corrente de retorno, não podia ser diminuída 

abaixo de seu ponto de condensação sem causar problemas de 

aglomeração do polímero ou obstrução do sistema do reator. O 

ponto de condensação da corrente de retorno é aquela 

temperatura na qual líquido condensado inicia a se formar na 

corrente gasosa de retorno. O ponto de condensação pode ser 

calculado quando a composição do gás é conhecida e é definido 

termodinamicamente utilizando uma equação de estado. 

[0015] Contrário a essa crença, conforme sugerido por 

Jenkins et al. na Patente U.S. Nº 4 543 399 e na Patente US 

Nº 4 588 790 relacionada, é possível resfriar uma corrente de 

retorno até uma temperatura abaixo do ponto de condensação em 

processo de polimerização em leito fluidizado, resultando em 

condensação de parte da corrente gasosa de retorno. A 

corrente resultante, na qual o líquido é carreado, é 

devolvida, em seguida, ao reator sem causar o fenômeno 

supramencionado de aglomeração e/ou obstrução (que era 

esperado antes de Jenkins). O processo de condensação 

proposital de parte da corrente de retorno é conhecido no 

ramo como operação em "modo condensado" de processo de 

polimerização em fase gasosa. 

[0016] As patentes U.S. supramencionadas concedidas a 

Jenkins et al. sugerem que, quando a temperatura de uma 

corrente de retorno é diminuída para abaixo do seu ponto de 

condensação em operação em "modo condensado", é possível 

aumentar a produção de polímero, em comparação à produção em 
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modo não-condensado pela capacidade aumentada de 

resfriamento. Consequentemente, é possível obter-se aumento 

considerável em rendimento espaço-tempo, ou seja, a 

quantidade produzida do polímero em um dado volume de reator, 

por operação em modo condensado com pouca ou nenhuma 

alteração em propriedades do produto. 

[0017] O resfriamento da corrente de retorno para uma 

temperatura abaixo daquela do ponto de condensação do gás 

produz uma mistura de duas fases, gasosa/líquida, com sólidos 

contidos em todas estas fases. A fase líquida desta mistura 

bifásica, gasosa/líquida, em operação em "modo condensado" 

continua sendo carreada ou suspensa na fase gasosa da 

mistura. A vaporização do líquido ocorre somente quando calor 

é adicionado ou a pressão, reduzida. No processo descrito por 

Jenkins et al., a vaporização ocorre quando a mistura 

bifásica entra no leito fluidizado, com a resina (mais 

quente) fornecendo o calor exigido para vaporização. A 

vaporização oferece, dessa forma, um recurso adicional para 

extração de calor gerado pela reação do leito fluidizado. A 

capacidade para remoção de calor é ainda intensificada, em 

operação em modo condensado, pelas temperaturas mais baixas 

do gás da corrente gasosa que entra no leito fluidizado. 

Esses dois fatores aumentam a capacidade global para remoção 

de calor do sistema e possibilitam, pelo mesmo, maiores 

rendimentos espaço-tempo (taxas mais altas de produção do 

reator por unidade de volume do leito fluidizado). 

[0018] Jenkins et al. ilustram a dificuldade e complexidade 

em geral do controle deste reator e de tentar-se ampliar a 

área de operação estável para otimizar o rendimento espaço-

tempo em reator de fase gasosa, especialmente quando operando 
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em modo condensado. 

[0019] A capacidade de resfriamento do gás de retorno pode 

ser aumentada mais, enquanto em uma dada temperatura de 

reação e uma dada temperatura do meio de resfriamento para 

transferência de calor. Uma opção descrita é adicionar, ao 

reator, materiais não-reativos que não se polimerizam e que 

podem se condensar nas temperaturas existentes no permutador 

de calor do processo. Estes materiais não reativos 

condensáveis são conhecidos coletivamente como agentes 

indutores de condensação (ICAs). Concentrações crescentes de 

ICA no reator causam aumentos correspondentes na temperatura 

do ponto de condensação do gás do reator, promovendo níveis 

mais altos de condensação e permitindo taxas mais altas 

(transferência de calor limitada) de produção pelo reator. 

Materias adequados como ICA são selecionados com base em suas 

propriedades referentes a calor específico e ponto de 

ebulição. Em especial, um composto ICA é selecionado de modo 

que uma parte relativamente alta do material seja condensada 

nas temperaturas das águas de refrigeração, disponíveis em 

unidades industriais de produção de polímeros, as quais são 

tipicamente 20 - 40 oC. Materiais ICA incluem hexano, iso-

hexano, pentano, isopentano, butano e outros compostos 

hidrocarbonetos igualmente não reativos no processo de 

polimerização. 

[0020] A Patente US 5 352 749, concedida a DeChellis et al, 

ensina que há limites para as concentrações de gases 

condensáveis, quer materiais ICA, comonômeros ou combinações 

destes, que podem ser toleradas no sistema da reação. Acima 

de certos limites de concentração, os gases condensáveis 

podem causar uma perda súbita de fluidez no reator e perda 
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consequente na capacidade de controlar a temperatura no leito 

fluído. A Patente US 5 352 749 supracitada e as Patentes US 5 

405 922 e 5 436 304 expõem limites superiores de ICA no 

reator que são discutidos de acordo com o tipo de polímero em 

produção. A Patente US 5 352 749 expõe um limite existente 

para concentração de ICA (isopentano) que, se ultrapassado, 

faz com que o o conteúdo do reator perca subitamente a 

fluidez. Os autores caracterizaram este limite por 

rastreamento da razão entre densidade da massa fluidizada e 

uma densidade de massa estabelecida. À medida que a 

concentração de isopentano foi aumentada, constataram que a 

razão da densidade de massa diminui uniformemente. Quando a 

concentração de isopentano tornou-se suficientemente alta, 

correspondendo a uma razão de densidade de massa de 0,59, foi 

constatada a perda de fluidez no reator. Por conseguinte, 

determinaram que esta razão (0,59) era um ponto sem retorno, 

abaixo do qual o reator deixa de operar pela perda de 

fluidez. 

[0021] Embora não apreciada pelos autores da patente US 5 

352 749, a perda súbita em fluidez por concentrações 

relativamente altas de ICA foi decorrente da formação de 

polímero pegajoso. Conforme descrito na Publicação do Pedido 

PCT Número WO 2005/113615(A2), operações de reatores de 

polimerização testadas com concentrações excessivas de ICA 

fazem com que partículas do polímero em suspensão tornem-se 

coesas ou "pegajosas" e, em algumas circunstâncias, fazem com 

que o leito fluído se solidifique na forma de um grande 

bloco. Esta pegajosidade problemática é caracterizada por 

alterações não desejadas em fluidez e mistura no leito 

fluído, as quais se não-verificadas, podem evoluir causando 
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um evento de descontinuidade do reator, como formação em 

folhas no lado reto da seção em que ocorre a reação, formação 

em folhas na cúpula deste reator ou formação em blocos, 

qualquer um destes podendo levar a interrupções do reator, 

cujas consequências, em reatores de larga escala, são de 

custo elevado. Essas massas sólidas (folhas ou blocos) de 

polímeros deslocam-se eventualmente das paredes e caem na 

seção em que ocorre a reação, depositando-se na placa 

distribuidora, onde interferem com a fluidez, bloqueiam a 

porta de descarga do produto e geralmente forçam a 

interrupção do reator para limpeza. O termo "evento de 

descontinuidade" é utilizado para descrever contratempo na 

operação contínua de um reator de polimerização causado por 

formação em folhas, formação em blocos ou obstrução da placa 

distribuidora. Os termos "formação em folhas e/ou formação em 

blocos", embora utilizados como sinônimos aqui, podem 

descrever manifestações diferentes de problemas causados por 

pegajosidade excessiva do polímero no leito fluidizado. Em 

ambas manifestações (formação em folhas ou em blocos), a 

pegajosidade excessiva do polímero pode levar diretamente a 

um evento de descontinuidade do reator com a perda associada 

de produção. 

[0022] Dois artigos pela Process Analysis & Automation 

Limited (PAA), intitulados "Agglomeration Detection by 

Acoustic Emission" PAA Application note: 2002/111 (© 2000) e 

"Acoustic Emission Technology - a New Sensing Technique for 

Optimising Poliolephin Production" (© 2000), sugerem controle 

de processo de produção em leito fluidizado de poliolefinas 

utilizando sensores de emissão acústica, localizados em 

várias posições no reator e na linha de retorno. Essas 
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publicações pretendem resolver a questão pela detecção de 

aglomerados grandes de polímeros em um reator, como blocos ou 

folhas, em vez de detectar a pegajosidade das partículas da 

resina, e fornecem somente um único exemplo específico 

apresentando a detecção de um bloco de diâmetro de 

aproximadamente 1,5 metro em um reator comercial de leito 

fluidizado. Não há menção à detecção de pegajosidade ou 

coesividade do polímero. Aliás, os documentos da PAA 

descrevem a detecção de aglomerados após terem sido formados 

no reator, em vez de detecção de pegajosidade da resina que, 

se não-verificada, poderia levar à formação dos aglomerados. 

[0023] A Publicação do Pedido PCT Número WO 03/051929 

descreve o uso da teoria matemática do caos para detectar o 

aparecimento e presença de formação em folhas em um reator de 

leito fluidizado. Sinais de uma faixa de instrumentos, 

incluindo sensores de emissão acústica, sensores de pressão 

diferencial, sensores estáticos e sensores de temperatura da 

parede, são filtrados por certos métodos específicos para 

construção de uma "série histórica" de dados, os quais são 

processados, em seguida, por métodos de dinâmica não-linear, 

referidos aqui como teoria do caos, e comparados a dados de 

uma operação de controle do reator sem formação em folhas. O 

aparecimento de formação em folhas é indicado por aumento em 

"tempo de ciclo" médio (em relação a valor basal de um reator 

de controle), geralmente com diminuição concomitante no 

"desvio médio" da série histórica. Alternativamente, o 

aparecimento de formação em folhas é indicado por diminuição 

na "entropia" matemática dos dados da série histórica, em 

comparação a uma operação similar do reator sem formação em 

folhas. (Os termos "série histórica", "tempo do ciclo", 
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"desvio médio" e "entropia" referem-se, aqui, a parâmetros 

calculados pela teoria do caos). Essa referência não expõe o 

processamento de leituras dos sensores (sem recurso para as 

complexidades envolvidas com a teoria do caos) para geração 

de dados indicativos de condições nas quais se possa prever 

que a resina em um reator se tornará pegajosa, ou qualquer 

método que permita operação segura de um reator, próximo do 

limite de sua capacidade final de resfrimanto para taxas 

máximas de produção. 

[0024] Em acréscimo à complexidade de controle de 

pegajosidade enquanto em uso de ICAs, produtos poliméricos 

diferentes variam amplamente em sua capacidade de tolerar 

materiais ICA, alguns com tolerância relativamente alta 

(expressa em termos de pressão parcial do ICA no reator), por 

exemplo 344,7 kPa (50 psia), enquanto outros polímeros podem 

tolerar tão pouco quanto 34,47 kPa (5 psia). Nestes últimos 

polímeros, os limites para produção de taxa de transferência 

de calor são consideravelmente mais baixos, sob condições 

similares. Polímeros com distribuição mais uniforme de 

comonômeros em sua composição possuem reconhecidamente 

tolerância mais alta à pressão parcial de ICA no reator. 

Catalisadores típicos do tipo metaloceno são um bom exemplo 

de catalisadores que podem produzir polímeros com composição 

mais uniforme de comonômero. No entanto, em algum ponto, 

mesmo estes polímeros produzidos com metalanoceno atingem o 

limite de concentração de ICA que induz pegajosidade. O 

limite de concentração de ICA depende de vários fatores, além 

do tipo de polímero, incluindo temperatura do reator, tipo e 

concentração do comonômero. Ademais, com o efeito da 

temperatura, o nível de ICA e níveis de comonômero que 
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afetam, todos, o aparecimento de pegajosidade, a determinação 

do ponto no qual inicia pegajosidade tem sido difícil até a 

data do presente. 

[0025] Mesmo considerando as restrições da operação 

convencional segura, o controle destes reatores é complexo, 

acrescentado ainda pela dificuldade e incerteza em 

experimentos quando se deseja descobrir novas e melhoradas 

condições operacionais que talvez resultassem em taxas de 

produção mais altas. Unidades industriais em larga escala de 

fase gasosa são custosas e de alta produção. Os riscos 

associados à experimentação nestas unidades são altos pelo 

custo elevado por tempo inoperante. Por conseguinte, é 

difícil investigar limites para o desenho e operação, em 

termos experimentais, em vista dos custos e risco. 

[0026] Seria desejável prover um método para determinação 

de uma condição operacional estável para polimerização gasosa 

em leito fluidizado, especialmente se operando em modo 

condensado, para facilitar o desenho mais adequado da unidade 

industrial e a determinação de condições desejáveis do 

processo para taxas ótimas ou máximas de produção em um dado 

desenho de unidade industrial. 

[0027] Seria desejável também que houvesse um mecanismo em 

reatores comerciais de fase gasosa que detectasse o 

aparecimento de pegajosidade e que fosse um indicador melhor 

ou mais precoce do aparecimento de pegajosidade do que 

técnicas convencionais (por exemplo, monitoração da densidade 

de massa fluidizada, conforme descrito em US 5 352 749). Este 

mecanismo permitiria aos operadores determinar quando 

condições para limite de pegajosidade estivessem se 

aproximando, possibilitando a doção de medida corretiva antes 
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que eventos de descontinuidade (como formação em folhas ou em 

blocos) ocorressem, ao mesmo tempo em que mantendo os 

reatores em condições, ou próximas, da concentração máxima de 

ICA, permitindo taxas mais altas de produção com risco 

consideravalmente menor. 

[0028] A Publicação do Pedido PCT Número WO 2005/113615 e 

Publicação do Pedido de Patente U.S.Nº 2005/0267269 

correspondente, publicado em 1º de dezembro de 2005, 

descrevem a determinação em laboratório de uma temperatura 

crítica abaixo da qual a resina em um reator de polimerização 

não é capaz de se tornar pegajosa, e uso desta temperatura 

crítica predeterminada para controlar o reator. Estas 

referências definem "temperatura de pegajosidade a seco" de 

um polímero a ser produzido em reator de leito fluidizado 

como a temperatura na qual inicia aglomeramento ou obstrução 

em qualquer superfície do recipiente do reator em operação 

com pressão e velocidade normais do gás, porém na presença de 

nitrogênio substancialmente puro, em vez de os componentes 

gasosos normais, ou a temperatura na qual há uma queda de, 

pelo menos, 50% em largura de banda da leitura DP do leito, o 

que for o menor valor (em que a "leitura DP do leito" indica 

a diferença de pressão medida entre a parte inferior e a 

superior do leito fluído). Elas definem "depressão do ponto 

de fusão" como a temperatura pela qual o ponto de fusão do 

polímero no reator será diminuido pela presença de 

condensáveis (ICA e comonômero) a serem utilizados no 

processo. As referências descrevem também um método, 

incluindo as etapas de determinação da temperatura de 

pegajosidade a seco de um polímero a ser produzido; 

determinação da depressão do ponto de fusão para a reação em 
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resultado a medições em laboratório (ou seja, por testes 

conduzidos em laboratório sobre uma amostra do polímero a ser 

produzido, imersa em líquido ou mistura de líquidos), em vez 

de medições de parâmetros da reação, geradas por monitoração 

da reação; e, em seguida, a operação do processo no reator de 

fase gasosa com temperatura de leito abaixo de uma 

"temperatura crítica", definida como a temperatura de 

pegajosidade a seco menos a depressão do ponto de fusão. As 

referências ensinam que a reação realizada com a temperatura 

do leito abaixo da temperatura crítica pode eliminar a 

pegajosidade na resina decorrente de altas concentrações de 

condensáveis. 

[0029] O Pedido de Patente Serial U.S. Nº 11/227,710, 

intitulado "Method for Operating a Gas-Phase Reactor at or 

Near Maximum Production Rates While Controlling Polymer 

Stickiness" e depositado por Michael E. Muhle e Robert O. 

Hagerty em 14 de setembro de 2005, expõe a monitoração 

(durante oepração de um reator de polimerização) de 

pegajosidade de resina por geração de uma série histórica de 

leituras de emissões acústicas do conteúdo do reator 

utilizando sensores de emissão acústica. As medições de 

emissões acústicas são geradas durante operação em estado de 

equilíbrio de um reator (produzindo o polímero pertinente). 

Medições adicionais de emissões acústicas (geradas durante 

operação do reator) são processadas, em seguida, para 

determinar se estas emissões desviam-se das emissões 

acústicas indicativas de operação do reator em estado de 

equilíbrio. Esse desvio é tratado como indicativo de 

aparecimento de pegajosidade excessiva de partículas do 

polímero no reator. Medida corretiva pode ser adotada (por 
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exemplo, possíveis ajustes de níveis de ICA e/ou de monômero 

e/ou temperatura do reator) quando as medições de emissão 

acústica determinam que houve desvio daquelas de um reator em 

estado de equilíbrio. No entanto, este pedido de patente não 

ensina a geração de uma temperatura de referência acima da 

qual pode-se prever que a resina em um reator se tornará 

pegajosa. Outras referências de antecedentes incluem WO 

2005/049663, WO 2005/113610, WO 2006/009980, Pedidos de 

Patente U. S. Nos 2004/063871 e 2007/073010, e Ardell, G. G. 

et al. "Model Prediction for Reactor Control", Chemical 

Engineering Progress, American Institute of Chemical 

Engineers, U.S. vol. 79, nº 6, 1º de junho de 1983, pág. 77-

83. 

Sumário da Invenção 

[0030] Em uma categoria de concretizações, a invenção é um 

método incluindo as etapas de: 

(a) monitoração de uma reação de polimerização que 

produz uma resina polimérica em reator de leito fluidizado, 

em que a resina polimérica possui uma temperatura de 

referência de fusão a seco (temperatura, referida às vezes, 

aqui, como "MRT a seco," característica de comportamento de 

fusão de uma versão seca da resina polimérica); e 

(b) em resposta a dados indicativos de, pelo menos, um 

parâmetro monitorado da reação, a determinação, de modo em 

linha, de uma temperatura reduzida de referência de fusão 

(referida às vezes, aqui, como "MRTR"), característica do 

comportamento de fusão da resina polimérica conforme 

existente no reator. 

[0031] A temperatura reduzida de referência de fusão 

("MRTR") é uma temperatura característica do comportamento de 
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fusão da resina polimérica na presença de diluente (por 

exemplo, gás ou gases diluentes condensáveis) com a resina no 

reator, e é, pelo menos, substancialmente igual à diferença 

entre a MRT a seco e o valor de depressão de uma temperatura 

de referência de fusão, "D," onde D é uma temperatura pela 

qual a MRT a seco é diminuída pela presença de diluente (por 

exemplo, gás ou gases diluentes condensáveis) com a resina no 

reator. Em algumas concretizações, o método inclui também a 

etapa de determinação de um parâmetro de controle de 

pegajosidade a partir da temperatura reduzida de referência 

de fusão. Tipicamente, o parâmetro de controle de 

pegajosidade é uma temperatura (referida às vezes, aqui, como 

valor "∆MRT"), pelo menos, substancialmente igual a MRTR – 

Trx (ou Trx – MRTR), onde Trx é a temperatura corrente do 

reator. 

[0032] Opcionalmente, o método inclui também a etapa de 

controle da reação em resposta à temperatura de referência 

reduzida de fusão ou do parâmetro de controle de pegajosidade 

(por exemplo, em resposta a um valor ∆MRT), por exemplo, pela 

manutenção da temperatura do leito em uma relação 

predeterminada (por exemplo, abaixo) com a temperatura 

reduzida de referência de fusão (ou intervalo de 

temperatura), relativa à temperatura de referência reduzida 

de fusão. 

[0033] A MRT a seco é uma temperatura distinta e mensurável 

que é característica do comportamento de fusão de uma versão 

seca da resina polimérica e que pode ser definida ou 

determinada em qualquer uma entre uma variedade de maneiras, 

inclusive sob a forma de: 

[0034] Temperatura de pico de fusão, conforme determinada a 
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partir de uma medição de primeira ou segunda fusão por DSC 

("calorimetria diferencial de varredura") em uma amostra seca 

da resina polimérica; 

- Temperatura para início de vedação do polímero, medida em 

uma amostra da resina em filme; 

- Temperatura para início de aderência a quente; 

- Temperatura para pegajosidade a seco de polímero granular 

em leito fluído; 

- Temperatura para início de fusão a seco (MIT) determinada 

graficamente como o aparecimento de fusão rápida em uma curva 

de DSC de primeira ou de segunda fusão, determinada a partir 

de uma medição por DSC em amostra seca do polímero. Esta MIT 

a seco é determinada, de preferência, a partir de uma medição 

de primeira fusão por DSC em uma amostra de versão seca do 

polímero (amostra da resina polimérica sem quantidade 

significativa de diluente hidrocarboneto presente na mesma); 

ou 

- Temperatura na qual prevê-se que a resina polimérica se 

funda ou comece a se fundir no recipiente do reator operado 

sob pressão e velocidade normais do gás, porém na presença de 

nitrogênio substancialmente puro, em vez de os componentes 

gasosos efetivamente presentes na resina no reator durante a 

reação. 

[0035] Em concretizações típicas, dados de temperatura de 

referência (indicativos da temperatura reduzida de referência 

de fusão) são gerados em modo em linha, de acordo com a 

invenção, pelo processamento de dados indicativos de uma 

combinação de variáveis do processo, medidas durante a reação 

(por exemplo, valores correntes da temperatura do leito, 

densidade e índice de fusão da resina polimérica, e 
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concentração (por exemplo, pressão parcial) de ICA, 

comonômero e de isômeros gasosos e também, opcionalmente, de 

,pelo menos, um outro diluente presente no reator) de acordo 

com um modelo predeterminado. O processamento pode ser 

realizado em qualquer uma entre uma variedade de maneiras, 

inclusive por acesso a, pelo menos, um banco de dados ou 

tabela informativa preparada de acordo com o modelo. 

Tipicamente, temperatura de referência de fusão a seco é 

determinada a partir dos dados medidos do processo (por 

exemplo, utilizando uma correlação predeterminada com índice 

de fusão e/ou densidade da resina), e correlações apropriadas 

(fornecidas pelo modelo) são empregadas para estimar um grau 

de redução da temperatura de referência de fusão a seco 

decorrente dos efeitos dos componentes do diluente, presente 

no reator, com a resina polimérica durante a reação. 

[0036] Em concretizações típicas, para que um modelo do 

tipo mencionado no parágrafo precedente possa ser 

implementado, são medidos dados indicativos de temperatura de 

referência de fusão a seco de cada conjunto representativo de 

tipos ou graus diferentes de resina polimérica que podem ser 

produzidos no reator. De preferência, a densidade e o índice 

de fusão dos polímeros no conjunto abrangem uma gama completa 

de valores de densidade e índice de fusão de polímeros que 

podem ser produzidos, utilizando cada tipo de catalisador 

porventura utilizado no processo. Os dados medidos são 

tipicamente analisados em seguida (e retrocedidos) para que 

seja fornecida uma correlação matemática de temperatura de 

referência de fusão a seco em função de densidade e índice de 

fusão do polímero, além de o tipo de catalisador (se 

necessário). Dados medidos, indicativos da densidade e do 

Petição 870180021245, de 16/03/2018, pág. 30/94



20/74 
 

índice de fusão do polímero em produção, além de dados 

indicativos do tipo de catalisador em uso para produzir o 

polímero (se necessário), podem ser então processados de modo 

em linha, utilizando a correlação para determinar uma 

temperatura de referência de fusão a seco para a resina 

polimérica. Alternativamente, dados de temperatura de 

referência de fusão a seco, fornecidos na forma de um banco 

de dados predeterminado (um "Banco de Dados de Referência de 

Fusão") ou tabela informativa, são acessados para identificar 

uma temperatura de referência de fusão a seco para a resina 

polimérica em produção. O banco de dados ou tabela 

informativa conteria, de preferência, dados de temperatura de 

referência de fusão a seco para cada grau do polímero a ser 

produzido no reator, de modo que os dados possam ser 

convenientemente acessados de maneira em linha por 

especificação da densidade e do índice de fusão do polímero 

em produção (e do catalisador em uso na reação de 

polimerização, se necessário). 

[0037] Tipicamente, um modelo do tipo mencionado nos dois 

parágrafos precedentes prediz o valor pelo qual a temperatura 

de referência de fusão a seco (de uma versão seca da resina 

polimérica em produção no reator) é reduzida pela presença, 

junto à resina, de gás diluente condensável (por exemplo, 

ICA, comonômero e isômero(s) de, pelo menos, um comonômero) 

utilizado na reação. Pelo menos um parâmetro monitorado na 

etapa (a) é processado de acordo com o modelo para gerar 

dados de temperatura de referência, os quais, por seu turno, 

determinam a temperatura reduzida de referência de fusão. 

[0038] Dados de temperatura de referência, gerados em modo 

em linha de acordo com a invenção, podem ser fornecidos e 
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processados por (ou seja, integrados com) um sistema de 

controle de processo da unidade industrial para ser fornecido 

um monitor em linha que exponha a aproximação a, pelo menos, 

uma condição de pegajosidade não desejada da resina no 

reator. Este monitor em linha pode proporcionar base 

quantitativa para controle de condições do processo para que 

problemas de continuidade que ocorreriam de outra forma, 

decorrentes de pegajosidade excessiva da resina no reator, 

possam ser evitados e para que um operador da unidade 

industrial possa operar o processo com segurança em condições 

próximas dos limites de pegajosidade visando capacidades mais 

altas de transferência de calor do reator e taxas mais altas 

de produção. 

[0039] Durante transições da reação, as condições no reator 

de leito fluidizado são ajustadas (por exemplo, para produção 

de polímero de grau diferente, como um polímero de densidade 

e/ou índice de fusão diferentes). Na maioria dos casos, os 

ajustes em condições do processo podem ser efetuados bem 

rapidamente, porém às vezes é necessário que o leito fluído 

seja reajustado para as propriedades da nova resina. O tempo 

exigido para efetuar uma transição completa é tipicamente o 

necessário para três ou quatro rodízios de leito. Durante uma 

transição da reação, as propriedades calculadas em média para 

o leito (por exemplo, densidade e índice de fusão da resina) 

não são iguais às propriedades da resina correntemente em 

produção (a "produção instantânea"). Por conseguinte, é 

possível para dados de temperatura de referência gerados de 

acordo com a invenção serem indicativos de dois parâmetros 

diferentes de controle de pegajosidade: um calculado com 

propriedades em média da resina para o leito e um calculado 
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com valores instantâneos das propriedades da produção 

instantânea. Em algumas concretizações, os dados de 

temperatura de referência são indicativos de dois parâmetros 

de controle de pegajosidade: temperatura "∆MRTave", indicativa 

da diferença entre a temperatura corrente do reator e uma 

temperatura de referência acima da qual pode-se prever que 

resina com propriedades de resina calculadas em média para o 

leito no reator se tornará pegajosa; e temperatura "∆MRTinst", 

indicativa da diferença entre a temperatura corrente do 

reator e uma temperatura de referência acima da qual pode-se 

prever que a resina correntemente em produção no reator se 

tornará pegajosa. Para operação confiável (sem pegajosidade 

excessiva da resina), a reação é, de preferência, controlada 

(pelo menos durante a transição) de modo que nem a 

temperatura "∆MRTave", nem a temperatura "∆MRTinst" exceda um 

limite predeterminado ou saia de uma faixa predeterminada. O 

limite ou faixa predeterminada para ∆MRTave pode diferir 

daquele para ∆MRTinst. 

[0040] Concretizações preferidas determinam parâmetros de 

controle de pegajosidade com base em parâmetros calculados em 

média para o leito de reações de polimerização em estado de 

equilíbrio e os utilizam para caracterizar e também, de 

preferência, controlar as reações em estado de equilíbrio. 

Durante transições destas reações, as concretizações 

preferidas da invenção determinam parâmetros de controle de 

pegajosidade com base em parâmetros instantâneos da reação e 

os utilizam para caracterizar e também, de preferência, 

controlar as reações durante as transições. Por exemplo, uma 

reação em estado de equilíbrio pode ser controlada para 

prosseguir com parâmetro de controle de pegajosidade 
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relativamente próximo a um valor ∆MRT crítico (ou limite) 

(por exemplo, um valor ∆MRT crítico, pelo menos 

substancialmente igual a Trx − MRTR , onde Trx é a 

temperatura corrente do reator e MRTR é, pelo menos, 

substancialmente igual a MRT – D, onde MRT é temperatura de 

referência de fusão a seco de uma versão seca da resina 

polimérica em produção, e D é uma temperatura estimada 

(determinada de acordo com a invenção), pela qual MRT é 

reduzida pela presença de gás diluente condensável junto à 

resina durante a reação, de modo que MRTR é o valor do limite 

de temperatura além do qual possivelmente ocorre pegajosidade 

na resina). No entanto, durante uma transição, a reação deve 

ser tipicamente controlada para prosseguir com um parâmetro 

de controle de pegajosidade relativamente distante do valor 

∆MRT crítico determinado de acordo com a invenção. Para maior 

segurança e operação mais confiável sem pegajosidade na 

resina, a reação deve ser controlada de modo que nem uma 

temperatura "∆MRTave" (indicativa da diferença entre 

temperatura corrente do reator e uma temperatura de 

referência acima da qual pode-se prever que resina com 

propriedades de resina calculadas em média para o leito se 

tornará pegajosa) nem uma temperatura "∆MRTinst" (indicativa 

da diferença entre temperatura corrente do reator e uma 

temperatura de referência acima da qual pode-se prever que a 

resina correntemente em produção no reator se tornará 

pegajosa) exceda um limite predeterminado ou saia de uma 

faixa predeterminada. O limite ou faixa predeterminada para 

∆MRTave pode diferir daquele para ∆MRTinst. 

[0041] Quando se controla uma reação para prevenir que um 

parâmetro de controle de pegajosidade (gerado de acordo com a 
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invenção) exceda um valor ∆MRT crítico (ou deixar um 

intervalo crítico de ∆MRT), a temperatura do reator ou 

concentração de ICA pode ser ajustada (tipicamente diminuída) 

para que o parâmetro de controle de pegajosidade retone a um 

intervalo aceitável. Ajustes na temperatura do reator Trx são 

geralmente preferidos pelos tempos relativamente rápidos de 

resposta envolvidos. Se, por exemplo, o valor calculado do 

parâmetro de controle de pegajosidade aumentar em 1 oC, uma 

redução na temperatura de reação de 1 oC faria com que o 

parâmetro de controle de pegajosidade retornasse ao intervalo 

em alguns minutos. Alternativamente, um parâmetro de controle 

de pegajosidade excessivamente alto pode ser corrigido por 

diminuição da concentração (ou pressão parcial) de ICA no 

reator. Esta concentração pode ser diminuída, por exemplo, 

reduzindo-se a taxa de alimentação de ICA para o reator, ou 

aumentando-se a taxa de descarga do reator. Em ambos os 

casos, a taxa de alteração em concentração de ICA (ou pressão 

parcial) é relativamente baixa, requerendo normalmente várias 

horas para que a alteração pretendida possa ser efetudada. 

Por esse motivo, ajustes na temperatura do reator são, de 

modo geral, preferidos. 

Breve Descrição dos Desenhos 

[0042] A Figura 1 é uma visão em corte transversal 

simplificada de um sistema de reação incluindo um reator de 

leito fluidizado (10), cuja operação pode ser monitorada e 

também, opcionalmente, controlada de acordo com a invenção. 

[0043] A Figura 2 é um diagrama em bloco de alguns 

elementos do sistema da Figura 1 e elementos adicionais para 

implementação de um processo que permite o cálculo das 

variáveis de controle MRTR e ∆MRT. Esses parâmetros podem ser 
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calculados utilizando dados em linha provenientes do sistema 

da reação e podem ser utilizados para fornecer uma estimativa 

em tempo real do grau de pegajosidade da resina no leito 

fluidizado. 

[0044] A Figura 3 é uma curva de DSC de primeira fusão, 

gerada a partir de dados medidos para o polímero e 

catalisador listados na Coluna 6 da Tabela 1. Foi determinado 

valor de MIT a seco de 97,4 oC a partir do primeiro ponto de 

inflexão da curva de DSC, conforme apresentado na figura. 

[0045] A Figura 4 é a curva de DSC da Figura 3 e uma outra 

curva de DSC de primeira fusão que apresenta o efeito de 

deslocamento (ou "de aumento de depressão"), por 

hidrocarbonetos dissolvidos, na curva de DSC da Figura 3 para 

valores mais baixos de temperatura. Os hidrocarbonetos 

dissolvidos produzem também uma redução da MIT para um valor 

mais baixo, indicado como MITR conforme apresentado. O desvio 

(ou deslocamento) de valores de MIT (D) é computado 

utilizando a equação de Flory. 

[0046] A Figura 5 é uma curva de DSC de primeira fusão com 

indicações que ilustram a variável de controle ∆MIT, 

calculada como a diferença entre a temperatura do reator 

(Trx) e o valor deslocado da temperatura para início de fusão 

MITR. 

Descrição detalhada de concretizações preferidas 

[0047] Um sistema de reator cuja operação pode ser 

monitorada e também, opcionalmente, controlada de acordo com 

a invenção será descrito com referência à Figura 1. O sistema 

da Figura 1 inclui o reator de leito fluidizado 10. O reator 

10 possui uma extremidade inferior 11, uma seção superior 

expandida 19, uma seção cilíndrica (reta) 14 entre a 

Petição 870180021245, de 16/03/2018, pág. 36/94



26/74 
 

extremidade inferior 11 e uma placa distribuidora 12 na seção 

14. Na seção reta 14 estão contidos um leito fluidizado 15 e 

partículas de polímero granular e de catalisador. O leito é 

fluidizado pelo fluxo estável de gás de retorno através da 

placa distribuidora 12. A vazão do gás fluidizante é regulada 

de modo a permitir uma mistura relativamente boa no leito 

fluidizado, conforme ilustrado na figura. 

[0048] O sistema do reator possui também um alimentador de 

catalisador 9 para adição controlada de catalisador de 

polimerização à área de reação do leito fluidizado. Na área 

de reação (ou seja, o leito fluidizado), as partículas do 

catalisador reagem com o etileno e comonômero e, 

opcionalmente, com outro gás da reação para produção de 

partículas granulares de polímero. À medida que novas 

partículas de polímero são produzidas, outras partículas de 

polímero são continuamente retiradas do leito fluidizado por 

meio de um sistema de descarga de produto (não-mostrado). 

Após passarem pelo sistema de descarga do produto, os 

grânulos de polímero são desgaseificados (ou "purgados") com 

um fluxo de nitrogênio inerte para remover substancialmente 

todos os materiais de hidrocarbonetos dissolvidos. 

[0049] O sistema do reator da Figura 1 possui também um 

circuito de controle do resfriamento, constituído por linha 

de gás de retorno 31, resfriador do gás circulante 30 e 

compressor 32, acoplado ao reactor 10 conforme apresentado. 

Durante a operação, o gás circulante resfriado proveniente do 

resfriadrs 30 flui através da entrada 34 para o reator 10, 

propagando-se em seguida para cima através do leito e 

deixando o reator 10 pela saída 33. 

[0050] A seção expandida 19 é conhecida também como a "área 
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de velocidade reduzida" e destina-se a minimizar o 

carreamento de partículas em suspensão provenientes do leito 

fluidizado. O diâmetro de cada corte horizontal da seção 

expandida 19 é maior do que o diâmetro da seção reta 14. O 

aumento de diâmetro reduz a velocidade do gás fluidizante, 

permitindo que a maior parte das partículas carreadas 

(catalisador e partículas da resina) depositem-se novamente 

no leito fluidizado, minimizando, pelo mesmo, as quantidades 

de partículas sólidas "transferidas", provenientes do leito 

fluidizado (em um dado valor de velocidade de gás 

fluidizante), através da linha de gás de retorno 31. 

[0051] Um ou mais sensores de temperatura 16 podem estar 

localizados no leito fluidizado, e são utilizados junto a um 

sistema de controle (não-apresentado na Figura 1, mas que 

pode incluir um processor 50 da Figura 2) e um circuito 

externo de resfriamento para controlar a temperatura do leito 

fluidizado Trx para que fique próxima do ponto definido do 

processo. Gases do reator relativamente aquecidos (cuja 

temperatura foi aumentada durante o seu fluxo através do 

reator 10) são retirados da saída 33 e bombeados pelo 

compressor 32 para o resfriador 30, onde a temperatura do gás 

(o fluído de resfriamento) é reduzida. O fluido relativamente 

resfriado proveniente do resfriador (o qual pode conter 

líquido condensado) flui para a entrada do reator 34 para 

resfriar o leito fluidizado. Sensores de temperatura (não-

apresentados) próximos da entrada e saída do resfriador 30 

podem fornecer retroalimentação para o sistema de controle e 

assim ser regulado o quanto é reduzida, pelo resfriador 30, a 

temperatura do fluído que entra no reator. 

[0052] O sistema da Figura 1 inclui também sensores de 
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"temperatura superficial" 8 montados em posições ao longo da 

seção reta 14 da parede do reator, formando uma pequena 

proeminência na parede do reator em direção ao leito (por 

exemplo, 0,317 a 0,635 cm (um oitavo a um quarto de 

polegada)). Os sensores 8 são configurados e posicionados 

para perceberem a temperatura Two da resina próxima à parede 

do reator 10 durante operação. 

[0053] O único ou mais sensores 16 no leito fluidizado 

podem incluir, pelo menos, um sensor de temperatura equipado 

com uma resistência posicionado e configurado para perceber a 

temperatura do leito durante operação do reator em um local 

no interior do reator 10, distante de sua parede. A montagem 

do sensor de temperatura equipado com uma resistência pode 

ser de modo a formar uma proeminência no leito (por exemplo, 

de 8 a 18 polegadas de distância da parede do reator), mais 

profundamente do que os sensores 8. 

[0054] Outros sensores e também, opcionalmente, outros 

aparelhos podem ser empregados para medir outros parâmetros 

da reação durante a reação de polimerização. Estes outros 

parâmetros da reação incluem, de preferência, propriedades 

instantâneas e calculadas em média para o leito da resina 

produzida (por exemplo, índice de fusão e densidade da resina 

polimérica em produção pelo sistema da Figura 1 durante uma 

reação de polimerização). As propriedades da resina produzida 

são medidas convencionalmente por coleta periódica de 

amostras da resina, à medida que esta sai do reator (por 

exemplo, uma vez por hora) e realização dos testes 

apropriados em laboratório de controle de qualidade. 

[0055] Outros parâmetros medidos da reação incluem, de 

preferência, composição do gás do reator, por exemplo, 
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concentrações (e pressões parciais) de todos os gases em 

reação e agentes indutores de condensação (ICAs), bem como de 

todos os gases inertes (como nitrogênio, hidrocarbonetos 

inertes, etc.) existentes em quantidades relevantes. A 

composição do gás do reator pode ser medida com sistema de 

cromatografia gasosa 40. 

[0056] É bem-conhecido o modo como controlar diversas 

variáveis de controle de processo (por exemplo, o controle da 

composição da fase gasosa no interior do reator 10, a 

concentração de agentes indutores de condensação (ICAs) e de 

comonômeros introduzidos no reator 10, pressão parcial de, 

pelo menos, uma substância em reação (por exemplo, etileno) 

introduzida no reator, o tipo e propriedades de cada 

catalisador introduzido no reator 10 e o uso de elementos 30 

e 32 na maneira descrita acima para para controlar 

temperatura) para controlar diversas reações executadas pelo 

sistema da Figura 1. Por exemplo, o modo como controlar uma 

reação de polimerização durante uma transição é conhecido, ou 

seja, controlando-se variáveis de controle do processo de 

modo que o produto (resina polimérica granular) possua 

propriedades que correspondam a uma primeira especificação 

definida ao se iniciar a transição, de modo que o produto 

resultante durante a transição deixe de corresponder à 

especificação inicial definida pela primeira vez e para que o 

produto possua propriedades que correspondam a uma 

especificação final definida ao findar a transição. 

[0057] Em concretizações típicas da invenção, uma reação 

(por exemplo, uma reação em estado de equilíbrio e/ou uma 

transição da reação) executada por um reator de polimerização 

é controlada por ajuste (ou regulagem) de variáveis que 
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controlam o processo em resposta a, pelo menos, uma nova 

variável de controle determinada de acordo com a invenção. 

Uma ou mais novas variáveis de controle da invenção (por 

exemplo, valores MRTR e ∆MRT, conforme definidos aqui) são 

determinadas com base na informação fornecida por sensores (e 

também, opcionalmente, por outros aparelhos) que medem 

parâmetros da reação. O processador 50 da Figura 2 é um 

exemplo de processador programado para gerar estas novas 

variáveis de controle, de acordo com qualquer concretização 

da invenção, em resposta a parâmetros da reação (por exemplo, 

parâmetros determinados pela informação fornecida pelo sensor 

de temperatura 16, medições de propriedades da resina 

(densidade e MI) e pela cromatografia gasosa do processo 40) 

medida durante uma reação, e para controlar a reação em 

resposta a estes valores de temperatura. O processador 50 

pode ser um processador separado e independente ou pode estar 

integrado a outros computadores de controle do processo 

utilizados convencionalmente para monitorar e controlar o 

sistema do reator. 

[0058] Em uma categoria de concretizações, a invenção é um 

método incluindo as etapas de: 

- monitoração de uma reação de polimerização que produz uma 

resina polimérica em reator de leito fluidizado (por exemplo, 

reator 10), em que a resina polimérica possui uma temperatura 

de referência de fusão a seco, e a temperatura de referência 

de fusão a seco (referida às vezes, aqui, como "MRT a seco") 

é uma temperatura característica do comportamento de fusão de 

uma versão seca da resina polimérica; e 

- em resposta a dados indicativos de, pelo menos, um 

parâmetro monitorado da reação, a determinação, de modo em 

Petição 870180021245, de 16/03/2018, pág. 41/94



31/74 
 

linha, de uma temperatura reduzida de referência de fusão 

(referida às vezes, aqui, como "MRTR") característica do 

comportamento de fusão da resina polimérica conforme 

existente no reator. A temperatura reduzida de referência de 

fusão ("MRTR") é uma temperatura característica do 

comportamento de fusão da resina polimérica na presença de 

diluente (por exemplo, gás ou gases diluentes condensáveis) 

junto à resina no reator e é, pelo menos, substancialmente 

igual à diferença entre a MRT a seco e um valor da depressão 

de temperatura de referência, "D," onde D é uma temperatura 

pela qual a MRT a seco é reduzida pela presença de diluente 

junto à resina no reator. Em algumas concretizações, o método 

inclui também a etapa de determinação de um parâmetro de 

controle de pegajosidade a partir da temperatura reduzida de 

referência de fusão. Tipicamente, o parâmetro de controle de 

pegajosidade é uma temperatura (referida às vezes, aqui, como 

valor de "∆MRT"), pelo menos, substancialmente igual a MRTR – 

Trx (ou Trx – MRTR), onde Trx é a temperatura corrente do 

reator. 

[0059] Opcionalmente, o método inclui também a etapa de 

controle da reação em resposta à temperatura de referência 

reduzida de fusão ou o parâmetro de controle de pegajosidade 

(por exemplo, em resposta a um valor de ∆MRT), por exemplo, 

mantendo-se a temperatura do leito em uma relação 

predeterminada (por exemplo, abaixo) com a temperatura 

reduzida de referência de fusão ou uma temperatura (ou faixa 

de temperatura) relacionado com a temperatura reduzida de 

referência de fusão. 

[0060] A MRT a seco é uma temperatura distinta e mensurável 

que é característica do comportamento de fusão de uma versão 
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seca da resina polimérica, e pode ser definida ou determinada 

em qualquer uma entre uma variedade de maneiras diferentes, 

incluindo sob a forma de: 

- Temperatura de pico de fusão, conforme determinada a partir 

de uma medição de primeira ou de segunda fusão por DSC 

("calorimetria diferencial de varredura") em amostra seca da 

resina polimérica; 

- Temperatura para início de vedação do polímero, medida em 

amostra da resina em filme; 

- Temperatura para início de aderência a quente da resina; 

- Temperatura para pegajosidade a seco de polímero granular 

em leito fluído; 

[0061] Uma temperatura na qual prevê-se que a resina 

polimérica se funda ou comece a se fundir no recipiente do 

reator operando com pressão e velocidade normais do gás, 

porém na presença de nitrogênio substancialmente puro, em vez 

de os componentes do gás efetivamente presentes junto à 

resina no reator durante a reação; ou 

[0062] Temperatura para Início de Fusão (MIT) a seco, 

determinada graficamente em uma curva de DSC de primeira ou 

de segunda fusão, determinada a partir de uma medição por DSC 

em uma amostra seca do polímero. Esta MIT a seco é 

determinada, de preferência, a partir de uma medição de 

primeira fusão por DSC em uma amostra de versão seca do 

polímero (uma amostra da resina polimérica sem quantidade 

significativa de diluente hidrocarboneto presente na mesma). 

[0063] Abaixo (com referências às Figuras 3 - 5 e Equações 

1 - 15), os requerentes descreverão concretizações exemplares 

da invenção nas quais a MRT a seco é uma temperatura para 

início de fusão a seco ("MIT a seco") determinada 
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graficamente como o aparecimento de fusão rápida em uma curva 

de DSC de primeira ou de segunda fusão, determinada a partir 

de uma medição por DSC em uma amostra seca da resina 

polimérica do tipo em produção. Nestas concretizações 

exemplares, a temperatura reduzida de referência de fusão é 

uma temperatura reduzida para início de fusão ("MITR") que é, 

pelo menos, substancialmente igual à diferença entre a MIT a 

seco e um valor de depressão da temperatura de referência de 

fusão, "D," onde D é uma temperatura pela qual a MIT a seco é 

reduzida pela presença de diluente (por exemplo, gás ou gases 

diluentes condensáveis) junto à resina no reator. As 

concretizações exemplares incluem também a etapa de 

determinação de um parâmetro de controle de pegajosidade 

(referido às vezes, aqui, como "∆MIT" ou valor de "∆MIT" ), 

pelo menos, substancialmente igual a MITR – Trx (ou Trx – 

MITR), onde Trx é a temperatura corrente do reator. Nas 

concretizações exemplares, dados de temperatura de 

referência, gerados de modo em linha de acordo com a 

invenção, são gerados por processamentos de dados indicativos 

de uma combinação de variáveis do processo, medidas durante a 

reação (por exemplo, valores correntes de temperatura no 

leito, densidade e índice de fusão da resina polimérica e 

concentração (por exemplo, pressão parcial) de ICA, 

comonômero e de gás isômero, além de, opcionalmente, a de 

pelo menos um outro diluente presente no reator) de acordo 

com um modelo predeterminado (por exemplo, um modelo de 

depressão de MIT que implementa a equação de Flory). O 

processamento pode ser efetuado em qualquer uma entre uma 

variedade de maneiras, incluindo pelo acesso de, pelo menos, 

um banco de dados ou tabela informativa preparada de acordo 
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com o modelo. 

[0064] Nas concretizações exemplares, uma temperatura de 

referência de fusão a seco é determinada a partir de dados 

medidos do processo (empregando uma correlação predeterminada 

com índice de fusão e/ou densidade da resina), e correlações 

apropriadas (providas pelo modelo) são empregadas para 

estimar um grau de redução da temperatura de referência de 

fusão a seco decorrente dos efeitos de componentes diluentes 

presentes no reator junto à resina polimérica durante a 

reação. 

[0065] Dados de temperatura de referência gerados de modo 

em linha de acordo com a invenção (por exemplo, de acordo com 

as concretizações exemplares) podem ser fornecidos e 

processados por (ou seja, integrados a) um sistema de 

controle de processo da unidade industrial para ser fornecido 

um monitor em linha que exponha a aproximação a, pelo menos, 

uma condição de pegajosidade não-desejada da resina no 

reator. Este monitor em linha pode proporcionar base 

quantitativa para controle de condições do processo visando 

evitar problemas de continuidade que ocorreriam, de outra 

forma, em decorrência de pegajosidade excessiva da resina no 

reator, e pode possibilitar que um operador da unidade 

industrial opere o processo com segurança em condições mais 

próximas dos limites de pegajosidade para obter capacidades 

maiores de transferência de calor do reator e taxas mais 

altas de produção. 

[0066] A Figura 4 ilustra o efeito de causar desvio (ou 

"deslocamento" ou "depressão"), por hidrocarbonetos 

dissolvidos, na curva de fusão de um polímero. O efeito 

destes componentes dissolvidos, principalmente de comonômero 
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e ICA dissolvido, supostamente, de acordo com o presente 

artigo, desloca toda a curva de fusão (apresentada na Figura 

3 e também sob a forma de curva tracejada na Figura 4) para 

temperaturas mais baixas, resultando na curva deslocada 

indicada na Figura 4. A temperatura do pico de fusão do 

polímero é deslocada para baixo, juntamente com a MIT. O 

valor do deslocamento é indicado como D (em unidades de 

temperatura, oC) e, nas concretizações exemplares a serem 

descritas abaixo, é calculado com a equação de Flory e dados 

apropriados (ou correlações) para a solubilidade de 

hidrocarbonetos condensáveis no polímero. O valor deslocado 

(reduzido) de MIT é indicado como MITR. 

[0067] A Figura 5 ilustra um cálculo do parâmetro de 

controle de pegajosidade ∆MIT de acordo com as concretizações 

exemplares a serem descritas abaixo. Este parâmetro é 

computado como ∆MIT = Trx – MITR, e representa a extensão 

pela qual a temperatura do leito excede (ou "sobrepõe-se") o 

valor deslocado (reduzido) da MIT. As unidades físicas de 

∆MIT são temperatura em graus C. O ∆MIT incorpora todas as 

variáveis conhecidas do processo que afetam pegajosidade de 

resina (por exemplo, densidade e MI da resina, temperatura do 

reator Trx e concentrações de hidrocarbonetos e 

solubilidades) em uma única variável que pode ser monitorada 

em linha (durante uma reação) e utilizada como a base para 

controle do reator para prevenir problemas associados à 

pegajosidade excessiva e/ou para maximizar taxas de produção 

do reator. Limites para o valor de ∆MIT correspondem a 

limites para valores de pegajosidade e podem diferir daqueles 

para sistemas catalisadores diferentes. Para polímeros 

produzidos com o Catalisador A (um catalisador metaloceno 
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descrito abaixo), o limite para valor de ∆MIT foi determinado 

como incluído no intervalo de 6 a 7°C. 

[0068] As concretizações exemplares da presente invenção 

determinam um grau estimado de depressão de temperatura para 

início de fusão a seco para resina polimérica, decorrente da 

presença de, pelo menos, um diluente (por exemplo, ICA, 

comonômero e, pelo menos, um isômero do comonômero) junto à 

resina em um reator durante uma reação de polimerização, a 

partir de, pelo menos, um parâmetro monitorado da reação, de 

modo em linha, e utilizando um modelo predeterminado de 

depressão de temperatura para início de fusão (por exemplo, 

um com base e empregando a equação de Flory). Conforme foi 

discutido acima, a presença de diluente condensável (por 

exemplo, comonômero e agentes de condensação, e isômeros de 

comonômeros) causa depressão da temperatura para início de 

fusão a seco da resina polimérica (por exemplo, de 

polietileno) em um reator de polimerização em fase gasosa. A 

magnitude da depressão da temperatura para início de fusão a 

seco pode ser suficiente para que a temperatura reduzida para 

início de fusão se aproxime da temperatura da reação. O 

modelo empregado nas concretizações observadas relaciona a 

temperatura para início de fusão a seco de uma versão seca da 

resina polimérica (a qual é tipicamente determinada por uma 

correlação predeterminada com índice de fusão e densidade da 

resina) e a temperatura reduzida para início de fusão da 

resina polimérica na presença de quantidades significativas 

dos componentes diluntes (tipicamente hidrocarbonetos 

solúveis), presentes junto à resina, com a resina enquanto em 

produção. Pelo processamento de dados indicativos da 

temperatura do reator, além de concentração, solubilidade e 
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densidades líquidas dos componentes diluentes de acordo com o 

modelo, a temperatura reduzida para início de fusão pode ser 

determinada de acordo com a invenção a partir da temperatura 

para início de fusão a seco. Este modelo (referido às vezes, 

aqui, como modelo de depressão da temperatura para início de 

fusão ou modelo de depressão de MIT) pode ser programado de 

imediato em um computador independente ou em sistema 

convencional de DCS da unidade indutrial para ser fornecido 

um monitor em linha que exponha combinações de condições do 

processo que resultem em pegajosidade de resina. Essa 

monitoração possibilita operações para ajuste de condições do 

reator e para evitar pegajosidade e reduzir a possibilidade 

de incidentes de formação em folhas. 

[0069] As concretizações observadas incluem as etapas de: 

determinação de uma temperatura para início de fusão a seco 

para resina polimérica em produção, de preferência, pela 

caracterização de uma curva de DSC (calorimetria diferencial 

de varredura) de fusão para uma versão seca da resina em 

produção; e estimativa do valor pelo qual a temperatura para 

início de fusão a seco é reduzida em decorrência de a 

presença do componente ou componentes diluentes condensáveis 

efetivamente presentes junto à resina em produção no reator. 

Na caracterização desta curva de DSC de fusão, um ponto de 

inflexão na curva de DSC de fusão é identificado tipicamente 

como a temperatura para início de fusão (MIT) a seco. 

Utilizando a equação de Flory, estas concretizações 

determinam uma temperatura reduzida para início de fusão 

(MITR) na qual a resina no reator começará a se fundir na 

presença dos gases diluentes condensáveis (por exemplo, 

hidrocarbonetos solúveis) que estão presentes junto à resina 
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durante a reação. A temperatura reduzida para início de fusão 

, MITR , é, pelo menos, substancialmente igual a MIT – D, 

onde MIT é a temperatura para início de fusão a seco e D é um 

grau estimado de depressão de MIT, causado pelos componentes 

solúveis do gás diluente no reator. 

[0070] A metodologia para calcular a depressão "D" da 

temperatura para início de fusão a seco pode usar como base a 

equação de Flory e modelos existentes para solubilidade de 

vapor na resina polimérica. As concretizações observadas 

determinam tipicamente um único parâmetro calculado, ∆MIT, 

sendo este a diferença entre a temperatura do reator, Trx, e 

MITR, para quantificar o grau ao qual a temperatura do reator 

se sobrepõe na curva de fusão (deprimida) e, dessa forma, 

quantificar o grau de pegajosidade da resina. 

[0071] A expressão "curva de DSC de fusão" para versão seca 

de resina polimérica indica, aqui, uma relação determinada 

experimentalmente entre a taxa na qual calor é absorvido por 

uma amostra da resina seca (por exemplo, em unidades de 

mcal/segundo) versus temperatura da amostra, conforme 

determinada por dados da curva de fusão por DSC, resultante 

de medições por calorimetria diferencial de varredura na 

amostra. Existem dois tipos de curvas de DSC de fusão: as 

curvas de "primeira fusão" e de "segunda fusão". Curva de 

primeira fusão é determinada por medições em uma amostra que 

não se fundiu previamente. Curva de segunda fusão é 

determinada por medições em uma amostra que se fundiu 

previamente, no sentido de que a amostra está fundida em uma 

primeira varredura por DSC, em seguida é resfriada até a 

temperatura ambiente e lentamente reaquecida para o segundo 

teste por DSC. As curvas de DSC de fusão empregadas em 
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concretizações preferidas da invenção são curvas de primeira 

fusão, uma vez que se acredita que dados de primeira fusão 

reflitam com mais exatidão a verdadeira curva de fusão de 

resina polimérica conforme existente em um reator de 

polimerização do que aquela gerada por dados de segunda 

fusão. 

[0072] Algumas concretizações do método da invenção 

implementando um modelo de depressão de temperatura para 

início de fusão incluem as etapas de: 

- durante uma reação de polimerização em reator de leito 

fluidizado que produza resina polimérica, medição de valores 

correntes de parâmetros da reação, incluindo temperatura do 

reator, pelo menos uma propriedade de resina (por exemplo, 

densidade e índice de fusão) da resina polimérica e 

concentração (por exemplo, pressão parcial) de, pelo menos, 

um gás diluente condensável no reator (por exemplo, pressões 

parciais de ICA, comonômero e de pelo menos um isômero do 

comonômero no reator); 

- determinação, a partir de, pelo menos, um entre os valores 

correntes da, pelo menos, uma propriedade de resina com base 

em uma correlação predeterminada entre temperatura de fusão 

da resina e a referente a, pelo menos, uma propriedade da 

resina, um valor de temperatura para início de fusão a seco 

("MIT a seco" ou "MIT") indicativo de uma temperatura na qual 

prevê-se que uma versão seca da resina polimérica começará a 

se fundir (por exemplo, uma temperatura na qual prevê-se que 

a resina polimérica no reator começará fundir-se na ausência 

de qualquer quantidade significativa de gás diluente 

condensável que esteja efetivamente presente no reator 

durante a reação). Tipicamente, o valor de MIT a seco é 
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determinado utilizando um banco de dados que incluem valores 

de MIT previamente medidos (determinados a partir de medições 

por DSC) em função de propriedades da resina (densidade, MI, 

etc.); 

- durante a reação, utilizando um modelo de depressão de 

temperatura para início de fusão (MIT) para determinar de 

modo em linha uma temperatura reduzida para início de fusão 

na qual prevê-se que a resina polimérica começará a fundir-se 

na presença de, pelo menos, um gás diluente condensável no 

reator, o referido modelo identificando um grau estimado de 

um valor de depressão da MIT a seco, decorrente da presença 

de, pelo menos, um dilunte junto à resina polimérica (por 

exemplo, a presença do gás diluente condensável efetivamente 

presente junto à resina polimérica no reator durante a 

reação). De preferência, o modelo de depressão de MIT emprega 

a equação de Flory; e 

- determinação de modo em linha de um valor de temperatura 

indicativo de pegajosidade da resina no reator, a partir da 

temperatura reduzida para início de fusão determinada na 

etapa (c) e um valor corrente da temperatura do reator. 

[0073] As etapas (b) e (c) podem ser realizadas em qualquer 

uma entre uma variedade de maneiras, incluindo pelo acesso de 

uma ou mais tabelas informativas, preparadas de acordo com a 

correlação predeterminada ou o modelo. 

[0074] Tipicamente, a temperatura reduzida para início de 

fusão, determinada na etapa (c), é uma temperatura (MITR) 

acima da qual prevê-se que a resina no reator (na presença de 

gás diluente condensável) começará a fundir-se. Em algumas 

concretizações, o valor de temperatura gerado na etapa (d) é 

um valor de temperatura, ∆MIT, pelo menos, substancialmente 
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igual a Trx − MITR, onde Trx é a temperatura corrente do 

reator e MITR é a temperatura reduzida para início de fusão 

determinada na etapa (c). Tipicamente, MITR é, pelo menos, 

substancialmente igual a MIT – D, onde MIT ("temperatura para 

início de fusão") é o valor de MIT a seco determinado na 

etapa (b) e D é um grau estimado de depresssão de MIT 

decorrente da presença do, pelo menos, um gás diluente 

condensável junto à resina no reator. Em outras 

concretizações, o valor de temperatura gerado na etapa (d) é 

um valor de temperatura, de outra forma, indicativo do grau 

de pegajosidade da resina no leito fluído. 

[0075] De preferência, as etapas (a)-(d) são realizadas 

repetidamente (por exemplo, em base contínua) durante a 

reação para gerar uma sequência de valores de temperatura 

indicativos de pegajosidade da resina no reator (por exemplo, 

uma sequência de valores de ∆MIT ou dados indicativos de um 

valor que varia em função de tempo de ∆MIT), e o método 

inclui também as etapas de: 

- controle da reação para, em um esforço, prevenir 

pegajosidade inaceitável da resina no reator (por exemplo, 

para manter um valor corrente de ∆MIT em uma relação 

predeterminada com um limite predeterminado para valor de 

temperatura ou intervalo de valores). 

[0076] Para algumas concretizações, a reação controlada na 

etapa (e) é uma reação de polimerização de polietileno, 

utilizando um catalisador metoloceno a ser referido como 

Catalisador A (descrito abaixo), e o valor de temperatura 

gerado na etapa (d) é um valor de temperatura ∆MIT, pelo 

menos, substancialmente igual a Trx − MITR. Este valor de 

temperatura ∆MIT correlacionou-se com dados medidos, 
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caracterizando o mesmo tipo de reação de polimerização de 

polietileno (realizada com Catalisador A) em reator comercial 

de fase gasosa. Os dados caracterizaram vários incidentes de 

formação em folhas na parede e cúpula, ocorridos durante a 

reação, bem como operação normal ocorrida sem formação em 

folha. A correlação determinou que, quando o valor de ∆MIT 

excedeu um valor crítico (determinado como incluído no 

intervalo de 6 oC a 7 oC), a possibilidade de formação em 

folha aumentou significativamente. A correlação determinou 

também que a manutenção do valor de ∆MIT abaixo deste valor 

crítico é fundamental para evitar formação em folha na parede 

e cúpula durante uma reação do tipo analisado. Por 

conseguinte, nas concretizações observadas, a etapa (e) 

mantém, de preferência, (ou tenta manter) os parâmetros da 

reação de modo que ∆MIT esteja incluído no intervalo de 

limite predeterminado de 5 oC a 6 oC (ou menor do que um 

valor de limite predeterminado de 6 oC a 7 oC).  

[0077] Para algumas outras reações de polimerização de 

polietileno utilizando outro catalisador e não o Catalisador 

A supramencionado, o valor de temperatura gerado na etapa (d) 

é um valor de temperatura ∆MIT, pelo menos, substancialmente 

igual a Trx − MITR, e a etapa (e) mantém (ou tenta manter) os 

parâmetros da reação de modo que ∆MIT esteja incluído em um 

intervalo de limite predeterminado constatado (em experiência 

comercial) como apropriado para aquele catalisador. Com estes 

outros sistemas catalisadores, o intervalo de valores de 

∆MIT, exigidos para evitar pegajosidade excessiva da resina, 

podem ser diferentes do intervalo de 5 oC a 6 oC. Os valores 

de limites de ∆MIT (ou intervalo de valores) para estes 

catalisadores são considerados como aqueles em que foi 
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constatada correlação de eventos de descontinuidade (formação 

em folha, formação em bloco e/ou obstrução rápida da placa 

distribuidora) com o catalisador em particular em sistema 

comercial de reator. 

[0078] As requerentes descrevem a seguir um exemplo de 

execução da etapa (c), supondo que um valor de temperatura 

para início de fusão a seco tenha sido determinado na etapa 

(b). 

[0079] A partir de considerações termodinâmicas, a presença 

de uma substância solúvel condensável (por exemplo, um 

hydrocarboneto) reduz a temperatura de fusão de um polímero. 

Uma relação, conhecida como a equação de Flory, para a 

depressão do ponto de fusão de um polímero com alto peso 

molecular por um diluente é fornecida em Fried, J. R., 

Polymer Science and Technology, Prentice Hall, Upper Saddle 

River, New Jersey, 1995, como: 

 ( )2

110

11 χφφ −
















∆
=−

Vs

Vu

Hu

R

TT
mm

 (1) 

onde: 

R é a constante do gás, 

Vu é o volume molar da unidade de repetição do polímero, 

Vs é o volume molar do diluente, 

Tm é a temperatura do pico de fusão do polímero com diluente 

(°C), 

Tm
0 é a temperatura do pico de fusão do polímero sem diluente 

(°C),  

∆Hu é a entalpia de fusão para a unidade de repetição do 

polímero (850,6 cal/mol), 

Ø1 é a fração de volume de diluente (componente único ou 

múltiplo), e 
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χ é um parâmetro binário de interação. 

[0080] O parâmetro χ é definido pela referência acima como: 

 ( ) ( )2

21

12

21

1 34.0 δδδδχχχχ −+≈−+=+=
RT

V

RT

V
SHS  (2) 

onde: 

δ1 é o parâmetro de solubilidade do diluente, e 

δ2 é o parâmetro de solubilidade do polímero. 

[0081] Para um diluente que é uma mistura de gases: 

  ⋅== iimix fδδδ1  (3) 

onde fi é a fração de volume do componente diluente i, e δi é 

o parâmetro de solubilidade do componente i , e onde a soma 

de frações de volume, para todos os componentes diluentes, 

equivale a 1. A Equação 3 é substituída pela Equação 2 para 

calcular χ para misturas. 

[0082] Resolvendo Tm na Equação 1, a seguinte expressão é 

obtida: 
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[0083] Esta equação prediz a temperatura do pico de fusão 

de um polímero em função de componentes solúveis. No exemplo, 

Tm
0 é a temperatura do pico de fusão, determinada a partir da 

curva de DSC de primeira fusão para o polímero, e Tm
0 é a 

temperatura do pico de fusão prevista para o polímero na 

presença do diluente. A partir de considerações 

termodinâmicas, o efeito dos diluentes solúveis é reduzir (ou 

"deprimir") a temperatura do pico de fusão, por conseguinte, 

Tm é sempre menor do que Tm
0 na presença de um ou mais 

diluentes solúveis, e a diferença Tm
0 - Tm é sempre positiva. 

[0084] Neste exemplo, é necessário estimar o grau de 

depressão da temperatura para início de fusão , MIT. A 
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depressão exigida da MIT é considerada equivalente à 

depressão da temperatura do pico de fusão, conforme 

determinada acima a partir da equação de Flory. Definindo o 

parâmetro D como a depressão (ou deslocamento) da temperatura 

para início de fusão, 

 0    mm TTD −=  (5) 

a temperatura reduzida para início de fusão é determinada na 

etapa (c) a partir da temperatura para início de fusão 

(determinada na etapa (b)) como 

DMITMITR −=     (6) 

[0085] No exemplo, o valor de temperatura gerado na etapa 

(d) é um valor de temperatura ∆MIT = Trx − MITR, onde Trx é a 

temperatura corrente do reator e MITR é fornecida pela 

Equação 6. O valor de ∆MIT é a diferença entre a temperatura 

do reator (Trx) e a temperatura para início de fusão do 

polímero, responsável pela depressão em ponto de fusão para 

hidrocarbonetos solúveis. Um valor positivo de ∆MIT indica a 

extensão na qual a temperatura do reator excede a temperatura 

deprimida para início de fusão. 

[0086] Para que a Equação 4 possa ser utilizada, são 

necessárias as relações para a solubilidade de componentes 

diluentes no polímero. Uma destas relações generalizadas, 

descrita em Stiel, L. I. et al., J. Appl. Poly. Sci., v. 30, 

1145-1165, 1985, provê uma estimativa de uma constante da Lei 

de Henry, calculada como: 

 ( )
2

 438.1057.2561.1    
1

 ln 






++−=








T

Tc

Kp
ω  (7) 

onde: 

Kp é a constante da Lei de Henry, 

ω é um fator acêntrico, 

Tc é a temperatura crítica do diluente (°K), e 

Petição 870180021245, de 16/03/2018, pág. 56/94



46/74 
 

T é a temperatura (°K). 

[0087] Para calcular a solubilidade do vapor, a equação 

seguinte foi apresentada por Stiel et al (citado acima): 
0

11 VKpyP ⋅=  (8) 

onde: 

P é a pressão total do reator (atm), 

y1 é a fração molar da fase de vapor, e 

V1
0 é solubilidade de vapor em cm³ do diluente/g de polímero 

em 0,05°C (273,2 °K) e pressão de 1 atmosfera. 

[0088] Combinando-se as Equações 7 e 8, a solubilidade de 

vapor do diluente (em unidades de fração de peso) pode ser 

expressa como: 
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onde: 

Ta é 273,15 (°K), 

R é a constante do gás (82,06 cm³•atm/mol•°K), e 

Mw é o peso molecular do diluente, 

ou: 
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[0089] Se P for expresso em unidades de bar (em vez de 

atmosferas), a constante no denominador da Equação 10 é igual 

a 22710,9. 

[0090] Propriedades de componentes, como Tc, ω e Mw, podem 

ser encontradas em Reid, R. C. et al., The Properties of 

Gases and Liquids, 4
th
 ed., McGraw-Hill, New York, 1987. 

[0091] Para calcular a depressão do ponto de fusão pela 

Equação 4, é preciso calcular a fração de volume de diluente 
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φ no polímero. Supondo que volumes foram adicionados, a 

seguinte relação aplica-se: 

 

p

mix Ms

s

Ms

s

Ms

ρρ

ρφ
−+

=
1

 (11) 

onde: 

Ms é a fração de massa de diluente, 

ρs é a densidade do diluente (em g/cm³), e 

ρp é a densidade do polímero (em g/cm³) 

[0092] Outras equações de solubilidade de vapor podem ser 

utilizadas como alternativas à Equação 10. Por exemplo, para 

reações de polimerização nas quais etileno esteja presente e 

isopentano é utilizado como diluente, a seguinte relação para 

solubilidade de vapor S (em unidades de fração de peso) pode 

ser utilizada: 

 ( ) eT
d

cb
PeMIaS rx1

1 ρ−=  (12) 

onde MI é o índe de fusão do polímero, I2 (g/10 min), ρ é a 

densidade do polímero (g/cm³), Trx é a temperatura do reator 

(em °K), P é a pressão parcial do hidrocarboneto nas 

condições de resina (em psia), e a, b1, c, d e e são 

parâmetros predeterminados. 

[0093] A título de outro exemplo, para reações de 

polimerização nas quais 1-buteno e 1-hexeno são diluentes, a 

relação seguinte para solubilidade de vapor S (em unidades de 

fração de peso) pode ser utilizada: 
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onde (novamente) MI é o índe de fusão do polímero (I2, g/10 

min), ρ é a densidade do polímero (g/cm³), Trx é a 

temperatura do reator (em °K), P é a pressão parcial do 
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hidrocarboneto nas condições de resina (em psia), e a, b1, c, 

d e e são parâmetros predeterminados. 

[0094] No exemplo, são precisos os volumes molares da 

mistura de diluentes. Métodos bem conhecidos, como o método 

de Rackett utilizando regras de mistura de Chueh-Prauxnitz ou 

o método de Hankinson-Brobst-Thomson para misturas, podem ser 

utilizados. Volumes molares, conforme utilizados aqui, foram 

calculados empregando o método modificado de Rackett com as 

regras de mistura de Chueh-Prausnitz (conforme descritos em 

Reid, R. C. et al., The Properties of Gases and Liquids, 4th 

ed., McGraw-Hill, New York, 1987): 

[0095] Para calcular χ na Equação 4, a fração de volume de 

cada componente solúvel é necessária também. No exemplo, o 

parâmetro χ foi computado modificando-se a Equação 2 da forma 

como segue: 
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onde: 

δP é o parâmetro de solubiliade do polímero, 

δi é o parâmetro de solubiliade do componente diluente i, 

Si é definido pela Equação 10, e 

a temperatura T é considerada como a Trx. 

[0096] No exemplo, as medições de fusão por DSC foram 

efetuadas para uma série de polímeros (produzidos com uma 

variedade de catalisadores), antes que a etapa (b) fosse 

realizada. A Tabela 1 apresenta o índice de fusão (MI) e 

densidade (ρ) de cada polímero, o catalisador empregado para 

produzir o polímero (e incluído com a amostra medida do 

polímero) e a temperatura para início de fusão e temperatura 

do pico de fusão, determinadas para o polímero. A densidade 
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dos polímeros variou de 0,909 a 0,966 g/cm3 e seus índices de 

fusão, de 0,81 a 19,0 g/10 min 

[0097] Densidade de polímero, na Tabela 1 e em outros 

locais aqui, refere-se à densidade medida de acordo com ASTM 

1505 e ASTM D-1928. É feita uma placa e condicionada por uma 

hora a 100 °C para aproximar-se da cristalinidade de 

equilíbrio; a medição quanto à densidade é efetuada em 

seguida em coluna de gradiente de densidade. O índice de 

fusão (MI) é medido de acordo com ASTM D 1238-E (190 °C, 2,16 

kg). 

[0098] "Catalisador A", na Tabela 1 e em outros locais 

aqui, é um catalisador metaloceno descrito na Publicação do 

Pedido PCT Número WO9961486A1 (publicada em 02 de dezembro de 

1999), onde é designado também como "Catalisador A". A 

Publicação do Pedido de Patente PCT Número WO9961486A1 ensina 

(na página 29) o seguinte método para o preparo deste 

catalisador: "Sílica grau 948 da Davison (disponibilizada por 

W.R. Grace, Davison Chemical Division, Baltimore, Maryland) 

foi desidratada até 600 °C e utilizada como o suporte. A 

sílida desidratada (850g) foi introduzida em um reator de 7,6 

litros (2 galões) e 1060 ml de metilaluminohexano (MAO) a 30% 

em peso (disponibilizado por Albemarle Corporation, Baton 

Rouge, Louisiana) foram adicionados sob agitação lenta. 

Tolueno (2000 ml) foi introduzido em seguida no reator, e a 

mistura permaneceu sob agitação a 66 °C (150 °F) por 4 horas. 

Em seguida ao tempo de reação do MAO, 23 gramas de dicloreto 

de bis-(1,3-metil-n-butil ciclopentadienil) zircônio foram 

adicionados em uma solução a 10% em peso em tolueno. O tempo 

de reação para o composto catalisador ligante de massa do 

tipo metaloceno foi de 1 hora, após o qual o sistema 
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catalisador foi secado com N2 sob vácuo. O tempo de secagem 

foi de 3 horas a 66 °C (150 °F) e em velocidade de agitação 

reduzida de 30 rpm. No total, foram isolados 1200 gramas de 

catalisador seco livre em fluxo". 

[0099] "Catalisador B", na Tabela 1 e em outros locais 

aqui, é um catalisador metaloceno descrito na Publicação do 

Pedido PCT Número WO9961486A1 (publicada em 02 de dezembro de 

1999). O catalisador é identificado como "Catalisador D" na 

publicação e é à base de um "composto catalisador ligante de 

massa do tipo metaloceno", dicloreto de dimetilsilil-

bis(tetrahidroindenil)zircônio (Me2Si(H4Ind)2ZrCl2), 

disponibilizado pela Albemarle Corporation, Baton Rouge, 

Louisiana. A Publidação do Pedido PCT Número WO9961486A1 

ensina (linha 11 da página 32 até linha 11 da página 33) o 

seguinte método para o preparo deste catalisador: "O composto 

catalisador (Me2Si(H4Ind)2ZrCl2) foi preparado em sílica grau 

ES-70 da Crosfield ES-70 que foi desidratada a 600 °C com 

teor hídrico de aproximadamente 1,0 por cento em peso. A 

sílica de grau da Crosfield ES-70 com Tamanho Médio de 

Partícula de 40 mícrons é disponibilizada pela Crosfield, 

Manchester, Inglaterra. A primeira etapa na produção do 

catalisador suportado do tipo metaloceno acima envolve a 

formação de uma solução precursora. 209 kg (460 libras) de 

tolueno espalhado e seco são adicionadas a um reator sob 

agitação após o qual 482 kg (1060 libras) de 

metilaluminohexano em um percentual em peso (Albemarle Corp., 

Baton Rouge, LA.) são adicionadas. 430 kg (947 libras) de uma 

solução de tolueno a 2 percentuais em peso de um composto 

catalisador, dicloreto de dimetil silil-

bis(tetrahidroindenil)zircônio e 272 kg (600 libras) de 
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tolueno adicional são introduzidas no reator. A solução 

precursora é agitada, em seguida, em 26,7 a 37,8°C (80°F a 

100°F) por uma hora. Durante a agitação da solução precursora 

acima, 850 libras (386 kg) de sílica desidratada a 600 °C, 

conforme descrito acima, são adicionadas lentamente à solução 

precursora e a mistura agitada por 30 min em 26,7 a 37,8 °C 

(80 °F a 100 °F). Ao final dos 30 min de agitação da mistura, 

109kg (240 libras) de uma solução de tolueno a 10 por cento 

em peso de AS-990 (N,N-bis(2-hidroxiletil)octadecilamina 

(C18H37N(CH2CH20H)2), disponibilizado como Kemamine AS-990 (da) 

Witco Corporation, Memphis, Tennessee, são adicionadas 

juntamente com 5,0 kg adicionais (10 libras) de lavagem de 

tolueno, e o conteúdo do reator foi misturado, em seguida, 

por 30 min ao mesmo tempo em que aquecido até 79°C (175 °F). 

Após 30 min, é aplicado vácuo, e a mistura do catalisador 

secada a 79 °C (175 °F) por aproximadamente 15 horas até se 

transformar em pó livre em fluxo. O peso final do catalisador 

foi de 544 kg (1200 libras) com teor de Zr de 0,35% em peso e 

de Al de 12,0% em peso". 

[0100] "Catalisador B", na Tabela 1 e em outros locais 

aqui, é um catalisador de Ziegler-Natta suportado, preparado 

de acordo com a Patente U.S. 4 302 566. Este catalisador é 

preparado em três etapas. Na primeira etapa, sílica 955 da 

W.R. Grace & Co. é desidratada a 600 oC, reagida com 

trietilalumínio (AlEt3) a 60 oC em isopentano, o solvente é 

removido e o produto resultante, secado. Na segunda etapa, 

uma solução de MgCl2 e TiCl3.1/3AlCl3, dissolvidos em THF, é 

misturada a 60 oC com o produto formado na primeira etapa, o 

solvente é removido e o produto resultante, secado para 

reduzir a concentração de THF no produto para o intervalo de 
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0,13 a 0,15. Na terceira etapa, o produto formado na segunda 

etapa é reagido com Et2AlCl e Al(n-hexila)3 a 60 oC em 

isopentano, o solvente é removido e o produto, secado. A 

quantidade de Et2AlCl utilizada na terceira etapa é tal que a 

razão molar de Et2AlCl/THF é de 0,50. A quantidade de Al(n-

hexila)3 utilizada na terceira etapa é tal que a razão molar 

de Al(n-hexila)3/THF é de 0,30. 

[0101] Para cada polímero avaliado, somente a DSC da 

primeira fusão foi utilizada porque se acredita que esta seja 

mais representativa do polímero conforme existente no reator 

do que as curvas mais convencionais de DSC de segunda fusão. 

As curvas de DSC de segunda fusão podem ser 

significativamente diferentes das curvas de DSC de primeira 

fusão, exibindo tipicamente temperaturas mais baixas de pico 

de fusão e um pico mais agudo de fusão. Nos dados da Tabela 2 

abaixo, as curvas de DSC foram geradas com taxa de elevação 

de temperatura de 10 °C/minuto e com uma quantidade típica de 

amostra de 4,5 mg. 
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Tabela 1 

Catalisador Temp. para 
início de 
fusão (oC) 

Temp. de 
pico de 

fusão (oC) 

Índice de 
fusão 

(dg/min, 
ASTM) 

Densidade 
(g/cc, 
ASTM) 

A 87,1 114,2 0,97 0,909 
A 86,0 110,1 7,83 0,912 
A 85,1 113,3 1,03 0,913 
A 85,5 108,4 11,7 0,912 
A 86,0 110,2 5,11 0,912 
A 97,4 116,1 1,04 0,917 
A 96,4 122,2 0,81 0,924 
A 95,5 113,3 3,37 0,917 
C 111,2 127,5 1,9 0,942 
C 125,8 135,5 8,2 0,966 
C 97,0 121,8 1,0 0,918 
C 97,7 119,5 2,0 0,918 
C 95,0 122,6 22 0,925 
C 108,7 127,0 3,3 0,935 
C 116,0 128,1 19 0,953 
B 96,9 113,8 1,06 0,921 
B 85,4 110,6 4,55 0,912 

[0102] A temperatura do pico de fusão para amostra de cada 

polímero foi determinada a partir de medições por DSC. Foi 

determinada uma temperatura para início de fusão (isto é, a 

MIT a seco) para cada polímero como o primeiro ponto de 

inflexão de uma curva de DSC (de preferência, uma curva de 

DSC de primeira fusão) para o polímero, conforme ilustrado na 

Figura 3. 

[0103] É contemplado que em concretizações alternativas, 

uma MIT a seco (ou outra MRT a seco) para cada polímero possa 

ser determinada em outras maneiras. Ponto de inflexão de uma 

curva de DSC (gerada a partir de medições em uma amostra de 

versão seca do polímero sem quantidade significativa de 

diluente hidrocarboneto presente na mesma) é um ponto de 

aparecimento rápido de fusão, conforme indicado pela curva de 

DSC, e dessa forma, a temperatura na qual o ponto de inflexão 
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ocorre pode determinar uma temperatura para início de fusão a 

seco. 

[0104] Ponto de inflexão em uma curva de DSC de fusão 

(ocorrendo em uma temperatura a ser considerada a temperatura 

para início de fusão) pode ser identificado graficamente a 

partir da curva de DSC. Por exemplo, este ponto de inflexão 

pode ser identificado, localizando a temperatura do pico de 

fusão indicada pela curva de DSC (a temperatura na qual calor 

é absorvido mais rapidamente pela amostra) e determinando um 

segmento em linha de aproximação linear de cada sequência de 

diferentes partes da curva de DSC (e a inclinação deste 

segmento em linha), onde os pontos extremos de cada parte da 

curva abrangem o mesmo faixa predeterminada de temperaturas, 

porém sendo cada parte da curva centralizada em uma 

temperatura diferente, abaixo daquela do pico de fusão. Em 

seguida, para pares consecutivos dos segmentos em linha com 

temperaturais centrais decrescentes (isto é, para 

temperaturas centrais que diminuem desde a temperatura do 

pico de fusão), identificando a diferença entre as 

inclinações de cada um destes pares, identificando o primeiro 

par de segmentos em linha (para duas partes consecutivas das 

partes da curva) para o qual a diferença de inclinação do 

segmento em linha seja indicativa de um ponto de inflexão da 

curva de DSC, e identificando (como o ponto de inflexão da 

curva de DSC) a temperatura na qual os segmentos em linha 

destes pares se interceptam. Nas concretizações exemplares, o 

ponto de inflexão da curva de DSC para cada polímero é 

considerado como o valor da temperatura para início de fusão 

a seco (MIT a seco) para o polímero. 

[0105] As temperaturas para início de fusão listadas na 
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Tabela 1 são as temperaturas para início de fusão a seco 

(valores de MIT) para os polímeros pertinentes. As 

temperaturas para início de fusão listadas na Tabela 1 

sofreram regressão para determinar um "melhor ajuste" por 

quadrados mínimos, empregando a densidade e logaritmo natural 

do índice de fusão (ln(MI)) para os polímeros pertinentes. A 

linha de regressão foi: 

MIT = 763.4ρ- 1,7524 ln(MI) – 606,09  (15) 

onde ρ representa a densidade do polímero (em unidades de 

g/cc, ASTM) e MI representa o índice de fusão, I2, do 

polímero (em unidades de dg/min, ASTM). 

[0106] Em algumas concretizações, a Equação 15 é utilizada 

para determinar a temperatura para início de fusão a seco 

(MIT) para outros polímeros diferentes daqueles 

especificamente listados na Tabela 1. Na Equação 15 não há 

termo responsável pelo tipo específico do catalisador 

utilizado para produzir o polímero. O mesmo é apropriado uma 

vez ter sido constatado que todas as combinações de polímero 

e de tipo de catalisador, utilizadas para medições de DSC, se 

enquadravam na correlação da Equação 15. No entanto, prevê-se 

que polímeros produzidos por outros sistemas catalisadores 

(isto é, diferentes dos Catalisadores A, B ou C) podem exibir 

valores de MIT que não se enquadram na curva de regressão 

definida pela Equação 15. 

[0107] Os inventores codificaram, em uma planilha de Excel, 

o modelo acima descrito de depressão de temperatura para 

início de fusão, o qual utiliza as Equações 4, 9, 10 e 11 

para aplicação em polimerização de polietileno com 

componentes típicos de gás condensável (C4 olefinas, C4 

saturados, C6 olefinas, C6 saturados e isopentano). Os 
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parâmetros de solubilidade para estes gases foram obtidos do 

Chemical Properties Handbook ©1999 e estão listados na Tabela 

2 abaixo. Para o parâmetro de solubilidade de polietileno, o 

valor foi obtido a partir de uma média de diversos valores 

que estão listados para polietileno no Polymer Handbook, 4th 

ed. 

Tabela 2 – Parâmetros de solubilidade ((cal/cm3)1/2) 

1-Buteno 6,717 

n-Butano 7,062 

Isopentano 6,771 

1-Hexeno 7,352 

n-Hexano 7,323 

Polietileno 7,95 

[0108] A Tabela 3 apresenta um cálculo exemplar, realizado 

com o modelo codificado de depressão de temperatura para 

início de fusão para um polímero do tipo produzido pelo 

Catalisador A, com índice de fusão (MI) de 1,0 dg/min (ASTM) 

e densidade de 0,918 g/cc (ASTM), em produção em reator de 

leito fluidizado. O cálculo usou como base valores assumidos 

de concentrações de gás diluente, temperatura e pressão 

(conforme fornecidas na tabela), os quais se acredita serem 

representativos do Catalisador A em operação comercial. 

Tabela 3 

Pressão parcial de 1-hexeno (bar)  0,217 
Pressão parcial de isopentano(bar)  3,45 
Temperatura do reator, Trx (°C)  85 

Pressão do reator (bar)  21,7 
Temp. do pico de fusão do polímero, Tm

0 (°C) 115,86 
Depressão do ponto de fusão, D (°C)  13,00 

Temp. reduzida do pico de fusão, Tm (°C)  102,86 
Temp. para início de fusão, MIT (°C)  94,71 

MIT reduzida, MITR (°C)  81,71 

∆MIT em Trx = 85 oC, (°C)  3,38 

[0109] No cálculo exemplar, a temperatura para início de 

fusão a seco (MIT) para o polímero foi determinada a partir 
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da correlação da Equação 15. A depressão do ponto de fusão D 

foi determinada a partir das Equações 4, 9, 10 e 11 

(utilizando os valores indicados de temperatura e de 

concentrações de gás diluente), e o valor calculado 

resultante foi de 13 oC. Um valor de temperatura reduzida 

para início de fusão MITR foi determinado como a diferença 

MIT – D, a qual produziu um valor estimado de 81,71 oC. Como 

esta é mais baixa do que a temperatura do reator (Trx) de 85 

°C, o cálculo assim determinou que (este exemplo) o sistema 

estava operando com valor positivo de ∆MIT igual a 3,38 oC. 

Uma vez que este valor é menor do que o intervalo de limite 

para valores de ∆MIT que se aplica ao Catalisador A (5 a 

6°C), o sistema do reator supostamente operaria nas condições 

acima sem pegajosidade excessiva da resina no leito 

fluidizado e, consequentemente, sem tendência aumentada para 

eventos de descontinuidade, como formação em folha, formação 

em bloco ou obstrução da placa distribuidora, causados por 

pegajosidade excessiva. 

[0110] Concretizações do método da invenção que utilizam o 

modelo descrito acima de depressão de MIT permitem vincular 

propriedades da resina e condições operacionais do reator 

para predizer condições operacionais sob as quais eventos de 

descontinuidade decorrentes de pegajosidade de resina podem 

ser evitados durante operação de partida, bem como de estado 

de equilíbrio. Estas concretizações permitem que taxas de 

produção do reator sejam maximizadas com segurança, ao mesmo 

tempo em que minimiza o potencial para eventos de 

descontinuidade (isto é, para prosseguir com combinações 

máximas de temperatura do reator e ICA), enquanto evitando as 

condições no reator (ou combinações de condições) que 
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resultariam em pegajosidade excessiva e eventos de 

descontinuidade. Estas concretizações utilizam somente dados 

do processo e de propriedades da resina de disponibilização 

imediata, e podem ser implementadas de imediato em unidades 

industriais quer em sistemas de controle de processo em linha 

(isto é, pelo processamento dos dados pertinentes em 

processador que tenha sido programado para implementar o 

método e cálculos da invenção) ou podem ser implementadas sem 

ser em linha, empregando planilhas disponíveis. 

[0111] Diversas variações (ou melhoras) dos exemplos 

descritos do método da invenção são contempladas: 

- outras correlações de solubilidade para condensação e 

comonômeros podem ser empregadas; 

- outros métodos para predizer (possivelmente com mais 

exatidão) solubilidades comuns em sistemas multi-componentes 

podem ser empregados; 

- entalpia melhorada de valores de fusão (∆Hu) pode ser 

empregada para registrar variação de ∆Hu com densidade de 

polímero (Foi relatado na literatura que ∆Hu é uma função da 

densidade do polímero); e 

- dados de dilatometria podem ser utilizados para predizer 

(possivelmente com mais precisão) as frações de volume do 

polímero e do diluente. 

[0112] Os inventores levaram em consideração a importância 

de compostos isoméricos (isômeros de comonômeros) presentes 

em reatores de polimerização em leito fluidizado, na 

monitoração e também, opcionalmente, controle de reações de 

polimerização que ocorrem nos reatores (por exemplo, reações 

de polimerização de polietileno sob condições de 

polimerização com catalisador metaloceno). Estes compostos 
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isoméricos são relativamente inertes e se acumulam 

significativamente em reatores comerciais equipados com 

sistemas de recuperação (Isômeros do comonômero são 

observados raramente em qualquer quantidade relevante em 

unidades industriais principais que não operam com sistemas 

de recuperação). Como estes isômeros podem estar presentes em 

quantidades relevantes em sistemas comerciais de reação, é 

possível que exerçam impacto considerável sobre a depressão D 

do ponto de fusão e a temperatura reduzida de referência de 

fusão MRTR. As concretizações preferidas da invenção 

reconhecem e registram o impacto de isômeros acumulados sobre 

a depressão D do ponto de fusão e sobre os valores 

resultantes de MRTR e ∆MRT. Procedimentos para corrigir os 

efeitos de isômeros acumulados (como ventilação controlada do 

reator conforme descrita abaixo) são, de preferência, 

implementados também. 

[0113] Os inventores consideraram dados sobre composição de 

isômeros por cromatografia gasosa em, pelo menos, um reator 

comercial de polimerização de polietileno de fase gasosa, 

operando com catalisador substancialente igual ao Catalisador 

A. Os dados foram analisados para caracterizar separadamente 

o comonômero 1-hexeno e os isômeros C6 e C6+ do comonômero em 

amostras de gás de retorno proveniente do reator. Os dados 

indicaram que concentrações tão altas de isômeros quanto à de 

2,5 mols (de todo o gás do reator) foram obtidas sistema do 

reator, as quais foram substancialmente mais altas do que a 

concentração de aproximadamente 1 a 1,5 mol por cento quando 

utilizado apenas 1-hexano. Ademais, nesses níveis, os 

próprios isômeros (excluindo o comonômero) produziram aumento 

de depressão da MIT igual a 4 oC, valor que representa um 
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impacto muito significativo sobre operações comerciais, 

incluindo a tendência para formação em folha. Os inventores 

acreditam que concentrações de isômeros mais altas do que de 

2,5 mols por cento exerceriam um impacto correspondentemente 

maior sobre grau estimado de depressão de MIT e, por 

conseguinte, sobre a possibilidade de formação em folha, se 

permitido que isômeros se acumulassem até que estas 

concentrações fossem atingidas. 

[0114] Independentemente do método empregado para 

determinar uma temperatura de referência de fusão a seco e 

temperatura de referência reduzida de fusão de acordo com a 

invenção, o uso de um método uniforme é recomendado durante a 

realização de todos os cálculos, e limites apropriados para 

∆MRT ou ∆MIT (limites que se aplicam ao método em particular 

empregado para determinação de temperatura de referência de 

fusão) estabelecidos, de preferência, através de experiência 

operacional real. Em prática, limites para valores de ∆MIT 

ou de ∆MRT são tipicamente aqueles valores que se 

correlacionam com tendência para formação em folha, formação 

em bloco e/ou obstrução da placa distribuidora. 

[0115] Métodos e sistemas específicos para inferir 

pegajosidade de polímeros pelo cálculo de depressão da curva 

de fusão foram descritos aqui. No entanto, é contemplado 

também que a depressão D da curva de fusão pode ser 

determinada ou estimada em qualquer um entre inúmeras 

maneiras diferentes; por exemplo, em maneiras que não façam 

uso da equação de Flory ou que utilizem outras correlações 

para a solubilidade dos componentes do gás diluente na resina 

(isto é, diferentes dos apresentados nos exemplos). Os 

inventores contemplam que estes outros métodos podem ser 
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empregados construtivamente. Por exemplo, é possível empregar 

um método que inclua estimativas razoavelmente construídas 

das solubilidades do gás diluente e a depressão resultante da 

curva de fusão do polímero. 

[0116] Em concretizações preferidas da invenção, todos os 

componentes condensáveis que estão presentes em quantidades 

significativas na corrente de gás de retorno (incluindo 

isômeros de comonômero) são medidos, e a etapa de 

determinação de um grau estimado de depressão de temperatura 

de referência de fusão a seco (para uma versão seca da resina 

em produção) considera estes componentes condensáveis 

significativos. Os componentes significativos devem incluir 

o(s) isômero(s) de cada comonômero presente (por exemplo, 

cada comonômero que é C6 isômero ou cada comonômero que é um 

C3-C10 alfa olefina). Prevê-se que algumas concretizações da 

invenção utilizirão um valor agrupado de concentração de 

isômeros para determinação de um grau estimado de depressão 

de temperatura de referência de fusão a seco que considere as 

contribuições de todos os isômeros presentes em concentrações 

significativas. 

[0117] Prevê-se que a contagem exata de isômeros na 

determinação de grau estimado de depressão de temperatura de 

referência de fusão a seco (por exemplo, temperatura para 

início de fusão a seco) beneficie diretamente muitas, se não 

todas as concretizações da invenção, incluindo aquelas que 

geram uma temperatura de referência com base em parâmetros 

calculados em média para leito de reações em estado de 

equilíbrio e os utilizam para caracterizar e controlar as 

reações em estado de equilíbrio, e aquelas que geram uma 

temperatura de referência com base em parâmetros instantâneos 
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e os utilizam para caracterizar e controlar as reações 

durante transições da reação. 

[0118] Uma medida específica de controle para corrigir o 

impacto de isômeros (de comonômeros) sobre ∆MRT é 

descarregar isômeros provenientes do reator/sistema de 

retorno. Isômeros descarregados podem ser encaminhados para 

um sistema de reativação ou de recuperação separado do 

reator/sistema de retorno do reator. Conforme é bem conhecido 

por versados na técnica, é possível a descarga direta do gás 

do ciclo para reativação, porém possivelmente distante do 

mais adequado. Um ponto preferido para extração de uma 

descarga é a partir da corrente de gás que sai do sistema de 

purga da resina. Uma descarga de gás a partir deste local 

contém concentração relativamente alta de isômeros (de até 

50% em peso) e uma concentração relativamente baixa de 

etileno. Dependendo dos desenhos específicos, outros sistemas 

do reator com outras configurações de descarga de produto, 

sistemas de purga e de recuperação podem conter diferentes 

pontos preferidos de descarga. 

[0119] Os requerentes descrevem a seguir exemplos de 

reações em escala comercial (por exemplo, reações de 

polimerização em leito fluidizado de fase gasosa em escala 

comercial) que podem ser monitoradas e também, opcionalmente, 

controladas de acordo com a invenção. Algumas destas reações 

podem ocorrer em reator com a geometria do reator 10 da 

Figura 1. Em diferentes concretizações da invenção, o 

desempenho de qualquer um entre uma variedade de reatores 

diferentes é monitorado e também, opcionalmente, controlado 

de acordo com a invenção. 

[0120] Em algumas concretizações, um reator de leito 
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fluidizado de fase gasosa contínua é monitorado e também, 

opcionalmente, controlado de acordo com a invenção, enquanto 

operado para polimerização da forma como segue: O leito 

fluidizado é formado por grânulos de polímero. Correntes 

gasosas alimentadas, constituídas pelo monômero primário e 

hidrogênio, juntamente com comonômero líquido ou gasoso, são 

misturadas em um arranjo de chá de mistura e introduzidas 

abaixo do leito do reator na linha do gás de retorno. Por 

exemplo, o monômero primário é etileno e o comonômero, 1-

hexeno. As vazões individuais de etileno, hidrogênio e de 

comonômero são controladas para manter alvos fixados para 

composição do gás. A concentração de etileno é controlada 

para manter uma pressão parcial constante de etileno. O 

hidrogênio é controlado para manter uma razão molar constante 

de hidrogênio para etileno. O hexano é controlado para manter 

uma razão molar constante de hexano para etileno (ou, 

alternativamente, as vazões de comonômero e de etileno são 

mantidas em uma razão fixada). A concentração de todos os 

gases é medida por cromatografia gasosa em linha para 

garantir que exista uma composição relativamente constante na 

corrente de gás de retorno. Um catalisador sólido ou líquido 

é injetado diretamente no leito fluidizado, utilizando 

neutrogênio purificado como veículo. A taxa de alimentação do 

catalisador é ajustada para manter uma taxa constante de 

produção. O leito da reação de partículas de polímero em 

número crescente é mantido em estado fluidizado pelo fluxo 

contínuo de gás de alimentação e de retorno através da área 

de reação (ou seja, o leito fluidizado). Em algumas 

implementações, é utilizada velocidade de gás superficial de 

30,5 a 91,4 cm/segundo (1 a 3 pé/segundo) para o mesmo, e o 
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reator pode ser operado em pressão total de 2068,5 kPa (300 

psig). Para manter uma temperatura constante do reator, a 

temperatura do gás de retorno é ajustada continuamente para 

mais ou para menos, visando acomodar quaisquer alterações na 

taxa de geração de calor pela polimerização. O leito 

fluidizado é mantido em altura constante pela retirada de uma 

parte do leito em taxa igual àquela de produto formado por 

partículas em suspensão. O produto é retirado 

semicontinuamente por meio de uma série de válvulas em um 

compartimento de volume fixado, o qual é simultaneamente 

descarregado, retornando ao reator. Isso permite retirada 

altamente eficiente do produto, enquanto, ao mesmo tempo, 

recicla uma grande parte dos gases não reagidos que retornam 

ao reator. Este produto é purgado para retirada de 

hidrocarbonetos carreados e tratado com uma corrente pequena 

de nitrogênio úmido para desativar qualquer traço de 

quantidades residuais do catalisador. 

[0121] Em outras concretizações, um reator é monitorado e 

também, opcionalmente, controlado de acordo com a invenção 

enquanto opera para realizar polimerização utilizando 

qualquer uma entre uma variedade de processos diferentes (por 

exemplo, processos de pasta fluida ou fase gasosa). Por 

exemplo, o reator pode ser um reator de leito fluidizado 

operando para produzir polímero de poliolefinas por processo 

de polimeração de fase gasosa. Esse tipo de reator e meio de 

operação deste reator são bem conhecidos. Em operação destes 

reatores para realização de processos de polimeração de fase 

gasosa, o meio de polimerização pode ser agitado 

mecanicamente ou fluidizado pelo fluxo contínuo de monômero 

gasoso e diluente. 
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[0122] Em algumas concretizações, uma reação de 

polimerização em processo de fase gasosa contínua (por 

exemplo, um processo de leito fluido) é monitorada e também, 

opcionalmente, controlada de acordo com a invenção. Um reator 

de leito fluidizado para este processo compreende tipicamente 

uma área de reação e uma área assim chamada de velocidade 

reduzida. A área de reação compreende um leito constituído 

por número crescente de partículas do polímero, partículas 

formadas do polímero e uma quantidade mínima de partículas do 

catalisador, fluidizadas pelo fluxo contínuo de monômero 

gasoso e diluente para remoção do calor gerado pela 

polimerização através da área de reação. Opcionalmente, 

alguns dos gases re-circulados podem ser resfriados e 

comprimidos para formar líquidos que aumentam a capacidade de 

remoção de calor da corrente de gás circulante quando 

readmitidos na área de reação. Esse método de operação é 

referido como "modo condensado". Uma taxa adequada de fluxo 

de gás pode ser determinada de imediato por experimento 

simples. A formação de monômero gasoso para corrente de gás 

circulante é em taxa igual àquela na qual polímero produzido 

em partículas em suspensão e monômero associadas às mesmas é 

retirado do reator, e a composição do gás que atravessa o 

reator é ajustada para manter uma composição gasosa 

essencialmente em estado de equilíbrio na área de reação. O 

gás que deixa a área de reação atravessa a área de velocidade 

reduzida onde partículas carreadas são retiradas. Partículas 

carreadas mais finas e poeira podem ser retiradas em filtro 

de ciclone e/ou de partículas finas. O gás é comprimido e 

atravessa um permutador de calor, onde o calor gerado pela 

polimeração é removido e, em seguida, devolvido à área de 
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reação. 

[0123] A temperatura do reator (Trx) do processo de leito 

fluído é normalmente operada na temperatura mais alta 

possível, dada as características de pegajosidade e de 

sinterização do polímero no leito fluído. Embora não exista 

um método geralmente reconhecido para estabelecer o limite 

superior de temperatura do reator, acredita-se que este 

esteja relacionado com a temperatura de sinterização do 

polímero produzido. Concretizações típicas do método da 

invenção provêem um recurso quantitativo para estabelecer os 

limites de temperatura com base na MRTR (a temperatura 

reduzida de referência de fusão que é tipicamente uma 

temperatura na qual prevê-se que ocorra aparecimento de fusão 

no reator). O limite superior de temperatura do reator é 

fixado, de preferência, por um valor que limite ∆MRT, 

definida acima, ou um valor que limite outro parâmetro de 

∆MRT. O valor de limite de ∆MRT, em concretizações 

preferidas, é valor máximo pelo qual a temperatura do reator 

pode exceder a MRTR sem induzir pegajosidade excessiva no 

produto. 

[0124] Em outras concretizações, um reator cuja operação é 

monitora e também, ocionalmente, controlada de acordo com a 

invenção efetua polimerização por um proceso de polimerização 

em pasta fluida. Este tipo de processo utiliza geralmente 

pressões que variam de 1 a 50 atmosferas, e temperaturas no 

intervalo de 0 °C a 120 °C e, mais especialmente, de 30 °C a 

100 °C. Em polimerização em pasta fluida, uma suspensão de 

partículas sólidas do polímero em suspensão é formada meio 

diluente líquido de polimerização, a qual monômero e 

comonômeros, além de frequentemente hidrogênio, juntamente 
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com catalisador são adicionados. A suspensão incluindo 

diluente é retirada intermitente ou continuamente do reator, 

onde os componentes voláteis são separados do polímero e 

reciclados, opcionalmente após uma destilação, para o reator. 

O diluente líquido empregado no meio de polimerização é 

tipicamente um alcano com de 3 a 7 átomos de carbono, um 

alcano ramificado em uma concretização. O meio empregado deve 

ser líquido sob as condições de polimerização e relativamente 

inerte. Quando um meio de propano é utilizado, o processo 

deverá ser operado acima da tempertura e da pressão críticas 

do diluente da reação. Em uma concretização, é empregado um 

meio contendo hexano, isopentano ou isobutano. 

[0125] Em outras concretizações, uma reação monitorada e 

também, opcionalmente, controlada de acordo com a invenção é 

ou inclui polimerização formada por partículas, ou um 

processo com pasta fluida no qual a temperatura é mantida 

abaixo daquela na qual o polímero se solubiliza. Em outras 

concretizações, uma reação monitorada e também, 

opcionalmente, controlada de acordo com a invenção é em 

reator em circuito ou em um entre uma pluralidade de reatores 

agitados em série, paralelos ou combinações dos mesmos. 

Exemplos que não limitam processos com pasta fluida incluem 

processos em circuito contínuo ou em tanque de agitação. 

[0126] Uma reação monitorada e também, opcionalmente, 

controlada de acordo com algumas concretizações da invenção 

pode produzir homopolímeros de olefinas (por exemplo, 

homopolímeros de etileno), e/ou copolímeros, terpolímeros, e 

os similares, de olefinas, especialmente, de etileno e, pelo 

menos, uma outra olefina. As olefinas, por exemplo, podem 

conter de 2 a 16 átomos de carbono em uma concretização; e em 

Petição 870180021245, de 16/03/2018, pág. 78/94



68/74 
 

uma outra concretização, etileno e um comonômero 

compreendendo de 3 a 12 átomos de carbono; e etileno e um 

comonômero compreendendo de 4 a 10 átomos de carbono em ainda 

uma outra concretização; e etileno e um comonômero 

compreendendo de 4 a 8 átomos de carbono em ainda uma outra 

concretização. Uma reação monitorada e também, opcionalmente, 

controlada de acordo com a invenção pode produzir 

polietilenos. Estes polietilenos podem ser homopolímeros de 

etileno e interpolímeros de etileno e, pelo menos, uma α-

olefina, em que o teor de etileno é de, pelo menos, 

aproximadamente 50% em peso dos monômeros totais envolvidos. 

Olefinas exemplares que podem ser utilizadas em 

concretizações da invenção incluem etileno, propileno, 1-

buteno, 1-penteno, 1-hexeno, 1-hepteno, 1-octeno, 4-

metilpent-l-eno, 1-deceno, 1-dodeceno, 1-hexadeceno e os 

similares. Polienos que também podem ser utilizados no 

presente incluem 1,3-hexadieno, 1,4-hexadieno, 

ciclopentadieno, diciclopentadieno, 4-vinilciclohex-1-eno, 

1,5-ciclooctadieno, 5-vinilideno-2-norbomeno e 5-vinil-2-

norbomeno, e olefinas formadas in situ no meio de 

polimerização. Quando olefinas são formadas in situ no meio 

de polimerização, é possível ocorrer formação de poliolefinas 

contendo ramificação de cadeia longa. 

[0127] Na produção de polietileno ou polipropileno, 

comonômeros podem estar presentes no reator de polimerização 

. Quando presente, o comonômero pode estar em qualquer nível 

com o monômero de etileno ou propileno que atinjirá a 

incorporação desejada de percentual em peso do comonômero na 

resina final. Em uma concretização de produção de 

polietileno, o comonômero está presente com etileno em 
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intervalo de razão molar na fase gasosa de 0,0001 

(comonômero:etileno) para 50, e de 0,0001 para 5 em uma outra 

concretização, e de 0,0005 para 1,0 em ainda uma outra 

concretização, e de 0,001 para 0,5 em ainda uma outra 

concretização. Expresso em termos absolutos, na produção de 

polietileno, a quantidade de etileno presente no reator de 

polimerização pode variar até 1000 atmosferas de pressão em 

uma concretização, e até 500 atmosferas de presssão em uma 

outra concretização, e até 100 atmosferas de presssão em 

ainda uma outra concretização, e até 50 atmosferas em ainda 

uma outra concretização, e até 10 atmosferas em ainda uma 

outra concretização. 

[0128] Gás hidrogênio é utilizado frequentemente em 

polimerização de olefinas para controlar as propriedades 

finais da poliolefina. Para alguns tipos de sistemas 

catalisadores, sabe-se que concentrações crescentes (ou 

pressões parciais) de hidrogênio podem alterar o peso 

molecular ou o índice de fusão (MI) da poliolefina gerada. O 

MI pode, por conseguinte, ser influenciado pela concentração 

de hidrogênio. A quantidade de hidrogênio na polimerização 

pode ser expressa como razão molar relativa ao total de 

monômero polimerizável, por exemplo, etileno, ou uma mistura 

de etileno e hexano ou propileno. A quantidade de hidrogênio 

utilizada em alguns processos de polimerização é a necessária 

para atingir o MI desejado (ou peso molecular) da resina 

final de poliolefina. Em uma concretização, a razão molar na 

fase gasosa de hidrogênio para monômero total (H2:monômero) é 

maior do que 0,00001. A razão molar é maior do que 0,0005 em 

uma outra concretização, maior do que 0,001 em ainda uma 

outra concretização, abaixo de 10 em ainda uma outra 
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concretização, abaixo de 5 em ainda uma outra concretização, 

abaixo de 3 em ainda uma outra concretização, abaixo de 0,10 

em ainda uma outra concretização, em que um intervalo 

desejável pode compreender qualquer combinação de qualquer 

limite superior de razão molar com qualquer limite inferior 

de razão molar descrito aqui. Expresso em outra maneira, a 

quantidade de hidrogênio no reator, a qualquer tempo, pode 

variar até 10 ppm em uma concretização, ou até 100 ou 3000 ou 

4000 ou 5000 ppm em outras concretizações, ou entre 10 ppm e 

5000 ppm em ainda uma outra concretização, ou entre 500 ppm e 

2000 ppm em uma outra concretização. 

[0129] Um reator monitorado e também, opcionalmente, 

controlado de acordo com algumas concretizações da invenção 

pode ser um elemento de um reator em etapa, empregando dois 

reatores ou mais em série, em que um reator pode produzir, 

por exemplo, um componente de alto peso molecular e um outro 

reator pode produzir um componente de baixo peso molecular. 

[0130] Um reator monitorado e também, opcionalmente, 

controlado de acordo com a invenção pode implementar um 

processo de pasta fluida ou de fase gasosa na presença de 

sistema catalisador ligante de massa do tipo metaloceno e na 

ausência, ou essencialmente livre de quaisquer sequestrantes, 

como trietilalumínio, trimetilalumínio, tri-isobutilalumínio 

e tri-n-hexilalumínio e cloreto de dietil alumínio, dibutil 

zinco e os similares. Por "essencialmente livre", pretende-se 

significar que estes compostos não são deliberadamente 

adicionados para o reator ou para quaisquer componentes do 

reator e, se presentes, estão presentes em menos de 1 ppm no 

reator. 

[0131] Um reator monitorado e também, opcionalmente, 
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controlado de acordo com a invenção pode empregar um ou mais 

catalisadores combinados com até 10% em peso de um composto 

metal-ácido graxo, como, por exemplo, estearato de alumínio, 

com base no peso do sistema catalisador (ou de seus 

componentes). Outros metais que podem ser adequados incluem 

metais do Grupo 2 e do Grupo 5-13. Em outras concretizações, 

o composto metal-ácido graxo é misturado com catalisador e 

alimentado no reator separadamente. Esses agentes podem ser 

misturados com o catalisador ou podem ser alimentados no 

reator em uma solução, pasta fluida ou sólido (de 

preferência, em pó), com ou sem o sistema catalisador ou seus 

componentes. 

[0132] Em um reator monitorado e também, opcionalmente, 

controlado de acordo com algumas concretizações da invenção, 

catalisador(es) suportado(s) podem ser combinados a 

ativadores e podem ser combinados por tombamento e/ou outros 

meios adequados, com até 2,5% em peso (em peso da composição 

do catalisador) de um agente antiestático, como amina 

etoxilada ou metoxilada, sendo um exemplo deste Kemamine AS-

990 (ICI Specialties, Bloomington Delaware). Outras 

composições antiestáticas incluem a família de compostos 

Octastat, mais especificamente Octastat 2000, 3000 e 5000. 

[0133] Ácidos graxos de metal e agentes antiestáticos podem 

ser adicionados sob a forma de pastas fluida sólidas, 

soluções ou sólidos (preferência em pó), alimentados 

separadamente para o reator. Uma vantagem deste método de 

adição é a de que permite ajuste em linha do nível do 

aditivo. 

[0134] Exemplos de polímeros que podem ser produzidos de 

acordo com a invenção incluem os seguintes: homopolímeros e 
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copolímeros de C2 - C18 alfa olefinas; cloretos de 

epolivinila, borrachas de etileno propileno (EPRs); borrachas 

de etileno-propileno dieno (EPDMs); poliisopreno; 

poliestireno; polibutadieno; polímeros de butadieno 

copolimerizados com estireno; polímeros de butadieno 

copolimerizados com isopreno; polímeros de butadieno com 

acrilonitrila; polímeros de isobutileno copolimerizado com 

isopreno; borrachas de etileno buteno e borrachas de etileno 

buteno dieno; e policloropreno; homopolímeros de norborneno e 

copolímeros com uma ou mais C2 - C18 alfa olefina; 

terpolímeros de uma ou mais C2 - C18 alfa olefinas com um 

dieno. 

[0135] Monômeros que podem estar presentes em um reator 

monitorado e também, opcionalmente, controlado de acordo com 

a invenção incluem um ou mais entre: C2 - C18 alfa olefinas, 

como etileno, propileno e, opcionalmente, pelo menos, um 

dieno, por exemplo, hexadieno, diciclopentadieno, octadieno 

incluindo metiloctadieno (por exemplo, 1-metil-1,6-octadieno 

e 7-metil-1,6-octadieno), norbornadieno e etilideno 

norborneno; e monômeros prontamente condensáveis, por 

exemplo, isopreno, estireno, butadieno, isobutileno, 

cloropreno, acrilonitrila, olifinas cíclicas como 

norbornenos. 

[0136] Polimerização em leito fluidizado pode ser 

monitorada e também, opcionalmente, controlada de acordo com 

algumas concretizações da invenção. A reação pode ser 

qualquer tipo de reação de polimerização fluidizada e pode 

ser conduzida em um único reator ou reatores múltiplos, como 

dois ou mais reatores em série. 

[0137] Em várias concretizações, qualquer um entre muitos 
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tipos diferentes de catalisadores de polimerização pode ser 

utilizado em processo de polimerização monitorado e também, 

opcionalmente, controlado de acordo com a presente invenção. 

Um único catalisador pode ser utilizado, ou uma mistura de 

catalisadores pode ser empregada, se desejado. O catalisador 

pode ser solúvel ou insolúvel, suportado ou não suportado. 

Pode ser um pré-polímero, secado por atomização com ou sem 

agente de massa, líquido ou uma solução, pasta 

fluida/suspensão ou dispersão. Estes catalisadores são 

utilizados com co-catalisadores e promotores bem conhecidos 

na técnica. Tipicamente, são alquilalumínios, haletos de 

alquilalumínio, hidretos de alquilalumínio, bem como 

aluminoxanos. A título apenas de ilustração, exemplos de 

catalisadores adequados incluem catalisadores de Ziegler-

Natta, catalisadores à base cromo, catalisadores à base de 

vanádio (por exemplo, oxicloreto de vanádio e 

acetilacetonoato de vanádio), catalisadores Metaloceno e 

outros catalisadores de sítio único ou similares a de sítio 

único, formas catiônicas de haletos de metal (por exemplo, 

tri-haletos de alumínio), iniciadores aniônicos (por exemplo, 

butil lítio), catalisadores de cobalto e misturas destes, 

catalisadores de níquel e misturas destes, catalisadores de 

metal terroso raros (ou seja, aqueles contendo um metal com 

número atômico na Tabela Periódica de 57 a 103), como 

compostos de cério, lantânio, praseodínio, gadolínio e 

neodímio. 

[0138] Em várias concretizações, uma reação de 

polimerização monitorada e também, opcionalmente, controlada 

de acordo com a invenção pode empregar outros aditivos, como 

(por exemplo) partículas finas inertes em suspensão. 
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[0139] Deve ser entendido que embora algumas concretizações 

da presente invenção são ilustradas e descritas aqui, a 

invenção não deverá ser limitada pelas concretizações 

específicas descritas e apresentadas. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Método, incluindo as etapas de: 

(a) prover uma reação de polimerização que produz uma resina 

polimérica em um reator de leito fluidizado, dito método 

sendo caracterizado pelo fato a resina polimérica estar em 

uma temperatura de referência da fusão a seco que é uma 

caractersistica do comportamento da fusão de uma versão seca 

da resina polimérica, sendo que a temperatura de referência 

da fusão a seco é uma temperatura para início de fusão a seco 

determinada graficamente como o deslocamento da fusão rápida 

em uma curva de DSC de primeira ou de segunda fusão, 

determinada a partir de uma medição por DSC em uma amostra 

seca da resina polimérica tal como definida na seção 

experimental; e 

(b) determinar em resposta a dados indicativos de, pelo 

menos, um parâmetro monitorado da reação, a determinação, em 

modo em linha, de uma temperatura reduzida de referência da 

fusão característica do comportamento de fusão da resina 

polimérica conforme existente no reator, e sendo que a 

temperatura reduzida de referência da fusão é uma temperatura 

reduzida para início de fusão, sendo que a temperatura 

reduzida de referência da fusão é igual à diferença entre a 

temperatura de referência da fusão a seco e um valor da 

depressão da temperatura de referência da fusão, "D", onde D 

é uma temperatura pela qual a temperatura de referência da 

fusão a seco é reduzida pela presença do diluente junto à 

resina no reator, sendo que o diluente é um gás condensável 

ou uma mistura de gases condensáveis que está presente no 

reator de polimerização com a resina polimérica sendo 

produzida; e 
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(c) controlar a reação em resposta a temperatura reduzida de 

referência da fusão onde a etapa (a) inclui a etapa de 

monitoração da temperatura do reator de, pelo menos, um entre 

densidade e índice de fusão da resina polimérica, e a 

concentração de pelo menos um diluente presente com a resina 

no reator, e a etapa (b) inclui as etapas de: 

- determinar a referida temperatura de referência da fusão a 

seco em resposta a dados indicativos de, pelo menos, um entre 

densidade e índice de fusão da resina polimérica; e 

- determinar a depressão D da referida temperatura por 

processamento de dados, incluindo dados indicativos da 

temperatura do reator, a concentração de cada um citado 

diluente presente com a resina no reator, e a referida 

temperatura de referência da fusão a seco, de acordo com um 

modelo predeterminado.  

2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de incluir também a etapa de determinação de um 

parâmetro de controle da pegajosidade a partir da temperatura 

reduzida de referência da fusão, sendo que o parâmetro de 

controle da pegajosidade é igual ao valor absoluto de MRTR – 

Trx, onde Trx é a temperatura corrente do reator e MRTR é a 

temperatura reduzida de referência da fusão. 

3. Método, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, 

caracterizado pelo fato de incluir também a etapa de controle 

da reação em resposta ao parâmetro de controle da 

pegajosidade, sendo que o parâmetro de controle da 

pegajosidade é substancialmente igual ao valor absoluto de 

MRTR – Trx, onde Trx é a temperatura corrente do reator e 

MRTR é a temperatura reduzida de referência da fusão. 

4. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado 
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pelo fato de a etapa de controle da reação incluir a etapa de 

manutenção da temperatura do leito no reator em uma relação 

predeterminada com a temperatura reduzida de referência da 

fusão. 

5. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações de 1 

a 4, caracterizado pelo fato de a etapa de controle da reação 

incluir a etapa de manutenção da temperatura do leito no 

reator em uma relação predeterminada com a temperatura 

reduzida de referência da fusão. 

6. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações de 1 

a 4, caracterizado pelo fato de a etapa de controle da reação 

inclui a etapa de manutenção da temperatura do leito no 

reator em uma relação predeterminada com o intervalo de 

temperatura relacionado com a temperatura reduzida de 

referência da fusão. 

7. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações de 1 

a 6, caracterizado pelo fato de a concentração de cada 

referido diluente monitorado na etapa (a) incluir, pelo 

menos, uma concentração de, pelo menos, um agente indutor de 

condensação, uma concentração de, pelo menos, um comonômero e 

uma concentração de, pelo menos, um isômero do comonômero. 

8. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações de 1 

a 7, caracterizado pelo fato de a concentração de cada 

referido diluente monitorado na etapa (a) incluir uma 

concentração de, pelo menos, um agente indutor de 

condensação, de, pelo menos, um comonômero e de, pelo menos, 

um isômero do comonômero. 

9. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações de 1 

a 8, caracterizado pelo fato de a reação polimerizar etileno 

e pelo menos um referido comonômero na presença de um 
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catalisador selecionado do grupo consistindo em de Ziegler-

Natta, cromo, óxido de cromo, AlCl3, cobalto, ferro, paládio 

e catalisador metaloceno. 

 

Petição 870180021245, de 16/03/2018, pág. 89/94



Petição 870180021245, de 16/03/2018, pág. 90/94



Petição 870180021245, de 16/03/2018, pág. 91/94



Petição 870180021245, de 16/03/2018, pág. 92/94



Petição 870180021245, de 16/03/2018, pág. 93/94


	Bibliographic Data
	Description
	Claims
	Drawings

