Zieglerovy-Nattovy katalyzátory je možno definovat jako kombinaci slou7enin
pUechodových kov] IV. – VIII. skupiny, zpravidla halogenid] nebo oxyhalogenid] titanu,
vanadia, chromu, molybdenu nebo zirkonia a organometalických slou7enin kov] I. až III.
skupiny periodické tabulky prvk]. Obvykle se používají hydridy, alkyl nebo aryl deriváty
hliníku, lithia, zinku, cínu, kadmia, berylia a hoU7íku. Katalyzátory pUipravené kombinací
uvedených komponent jsou nerozpustné v reak7ním prostUedí a využívají se tedy pro
heterogenní katalýzu.
K nejd]ležitEjším katalyzátor]m patUí kombinace TiCl3 a TiCl4 s trialkylaluminiovými slou7eninami. Katalyzátory se pUipravují smísením komponent v suchém inertním
rozpouštEdle za vylou7ení kyslíku, zpravidla pUi nízkých teplotách (hluboko pod 0 °C). Jsou
vysoce reaktivní v]7i UadE nepolárních monomer] a obvykle zaru7ují vznik polymer]
s vysokým stupnEm stereoregularity. Po smísení obou složek katalyzátoru jeho aktivita
postupnE vzr]stá, až dosáhne (UádovE po hodinách) své maximální hodnoty. V pr]bEhu
„zrání“ katalyzátoru dochází k UadE výmEnných (7.7-1 až 7.7-3) a reduk7ních (7.7-4 a
7.7-5) reakcí.
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Radikály, které vznikají pUi redukci organotitani7itých slou7enin, mohou zanikat
rekombinací nebo reakcí s rozpouštEdlem. Heterogenita reak7ního systému velmi
komplikuje studium procesu zrání katalyzátoru, a tak z]stává Uada detail], napU. i stupeO
redukce Ti4+ na Ti3+, dosud ne zcela objasnEna. Bylo prokázáno, že katalyzátory, které se
pUipravují pUímo z TiCl3 jsou aktivnEjší než katalyzátory, kde TiCl3 vzniká redukcí TiCl4
bEhem jejich „zrání“. TiCl3 se vyskytuje ve 7tyUech krystalických formách: g, , a h.
Aktivita katalyzátoru je ovlivnEna typem pUechodového kovu, pomErem složek
katalytického systému, dobou „zrání“ katalyzátoru a typem krystalické modifikace
halogenid] pUechodových kov] suspendovaných v reak7ním prostUedí. Stereoregularita
vznikajících polymer] výraznE závisí na povrchových charakteristikách katalyzátor].
V krystalické mUížce chlorid] pUechodových kov] jsou atomy kov] oktaedricky
koordinovány (XIX):
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7.7.1 Zieglerovy-Nattovy katalyzátory

