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Abstract 

The research was aimed to used bauxite ore that has a high aluminum minerals which available in Al-

Hussainiyat near al-Anbar district as a source of alumina which it used as a catalyst support after being 

loaded with palladium metal , The components of both bauxite ore and prepared catalyst were studied  

by  X-ray diffraction and fluorescence as well as thermogravimetric analysis (TGA) of the prepared 

catalyst , After this the catalyst was used in the treatment of kerosene which is distilled at (150-260C0) 

under different conditions of the (temperature , reaction time and the ratio of catalyst) to know the 

optimal reaction conditions that determid by measuring the (FTIR) and chemical analysis. The optimal 

conditions:  temperature was (250C0), reaction time was (2hours) and the catalyst ratio was (2%) .The 

catalyst appeard the ability to dehydrogenation reaction and reforming to form olefinic and aromatic 

compounds. The research also included the study of n-paraffins separated from kerosene samples that 

were treating in different temperatures (150,200,250C0 ) using (1HNMR).The results showed the 

ability of the catalyst  towards catalytic cracking and converting n-paraffins to iso-paraffins 
. 
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 ملخص البحث :
إستتتتتتتتت دام كام الاوكستتتتتتتتايل الوم  لعمصتتتتتتتتر ا لممسوم المتوفر ف  مماالة الحستتتتتتتتسميا  ف  محاف ة ا  با    يهدف البحث إلى

ة  كمصد  لاللومسما المتعادلة وإست دامها كمادة سا دة للحفاز , إذ تم تحلسل كام الاوكسايل لإست دام تالمست  حسود وفلو ة ا شعة السسمي 
وبعد تحضتتتتتسر حفاز الاالديوم المحمل على ا لومسما المتعادلة تم د استتتتتت  لإستتتتتت دام حسود  للتأكد من إحتواءه على عمصتتتتتر ا لممسوم , 

(, ثم د سل قد ت  التحفسزية من كالل تاايال  ف  معالجة الكسروسسن)    TGAوفلو ة ا شعة السسمية فضال عن التحلسل الحرا ي الوز   )
عتل والمستتتتتتتتتتتتتتبتة المثويتة للحفتاز ومن ثم تحتديتد ال روف الم لى لهت ه ظروف م تلفتة من د جتة الحرا ة وزمن التفتا  لتحتم(  0  150-260

%(, ود ستتتتتتل المماذا المعالجة للكسروستتتتتتسن  2ستتتتتتاعة( و ستتتتتتبة حفاز )2م( وزمن تفاعل )0  250المعالجة وكا ل افضتتتتتتل د جة حرا ة )
وبعض القياستتتتتتتا  الكيمياخية الم تارية لورف التعرف على التوسرا  التركساية    FTIR) لإستتتتتتتت دام تالمية عي  ا شتتتتتتتعة تحل الحمراء )

لمماذا الكسروستتتتتتتتسن المعالجة , إذ فظهر الحفاز الالد ة على إجراء تفاعال  ا زالة الهسد وجسمية وا صتتتتتتتتالن التركسا  لتكوين المركبا  
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ا  المستتتتتتتتتقيمة المفصتتتتتتتتولة من الكسروستتتتتتتتسن  سر المعال  والمماذا ا وليفسمية وا  وماتية , كما تضتتتتتتتتمن البحث إجراء د استتتتتتتتة للبا افسم
( إذ لوحظ إ  فاف ف  HNMR1م ( لإستتتتتتتتت دام تالمية عي  الر سن المووي الموماعيستتتتتتتت )0  250,200,150المعالجة بد جا  حرا ية )

ة الحفاز تجاه تفاعال  الحل الحفازي ( د لة على قد  meHوإ تفاع ف   ستتتتتتبة الاروتو ا  الم سلية )    my(H ستتتتتتبة الاروتو ا  الم سلسمية )
 وتحول قسم من البا افسما  إلى فيزومراتها المتفرعة.

 الفا فلومسما ,الحفازا   ,الاالديوم  ,الكسروسسن  الكلمات الدالة:

   المقدمة : 
كصتتتتتتتتاخت ممسزة تتم ل لالتركس  العال  المستتتتتتتتامية والمستتتتتتتتاحة الستتتتتتتتاحية العالية ل لك تستتتتتتتتت دم ف   تمتلك ال اما  الاسمية        

الصتتتتتماعا  المفاية لورف ازالة ا صتتتتتماد او المواد المنو   لها من الكازولسن وف  تمقية زيو  التفتتتتتحيم لا متتتتتافة الى استتتتتت دامها  
                                                                                 (1)جا  علسها كحفازا  ف  مجال التكرير المفا  لعد اجراء سلسلة من المعال

فضتتال عن    من ال اما  الاسمية المهمة لكو   يتكون من مزي  من المعادن تفتتنل اكاستتسد ا لممسوم  ستتبة عالية ممهاالاوكستتايل  ويعد   
الحديد و ستتتت  مم فضتتتتة من اكاستتتتسد التستا سوم والمومستتتتسوم والكالستتتتسوم ومعادن عسمية  واكاستتتتسد الستتتتسلينا بموعسها الالو ية و سر الالو ية 

 )2(.اكرى م ل الكاؤلسما 
  توجد  واستت  الاوكستتايل عادة ف  المماعس ا ستتتواخية او شتتب  ا ستتتواخية حسث تتكون  تيجة لعمليا  التعرية الجوية لصتت و 

كاريتا  ا لممسوم    ا تااويستتتتت دم ف  مجا   واستتتتعة م ل   ستتتتسلينا  ا لممسوم الت  تكون بهسثة صتتتت و  )متحولة ا  ا ية او  ستتتتوبية(
الماخية )الفتتت ( وف  ا تاا الاابوق الحرا ي المستتتت دم ف  اكستتتاء ا فران ذا  د جا  الحرا ة العالية وا تاا الستتتممل عال  ا لومسما ا 

 المستتت دمة ف  مجال  المحفزة من  وع ستتلينا  ا لممسوماايالا  مهمة ف  الصتتماعة المفاية حسث تستتت دم   تاا المواد  وللاوكستتايل ت
ومن  احية فكرى تستتتتت دم ف  قصتتتتر ازلوان وإزالة الفتتتتواخ  من المواد الفتتتتماية والاترولية والزيتية  ويمنن اعتماد    .)3(التكرير المفا   

 .(4)من ال ام تستهلك له ا الورف (85%)س    تاا ا لممسوم حسث انكام الاوكسايل المصد  الرخي
يتكون لصتو ة  خيستية من مركبا  مفتبعة   و  لمفط ال املالتالاسر المباشتر المفتتالا  المهمة ويمت  من  الكسروستسن من    ويعتار
)  توي على البا افسما  صتتتتتتتتماعة المم فا  ويح( ذ ة كا بون فو فك ر للجزيثة الواحدة ؛ ومن إستتتتتتتتت دامات  تستتتتتتتتت دم ف  12تحوي على )

12C-  16Cف سما  ثماخية الحلالة والهايد وكا بو ا  العارية فحادتة الحلالة ذا  الستتلستتلة الجا اية الاويلة مع العاريا   ضتتا( ويفتتمل فت 
 .(5)ا حماف ا ليفاتية  وا حماف المف سمية  فضال عنثماخية الحلالة والمركاتا ا  الحلقية 

ذ ون ( من اجراء عملية الحل الحفازي للكسروستتسن لإستتت دام حفاز عسم  لعد إجراء ستتلستتلة من المعالجا  الفسزياخية والكيمياخية  تمنن)  
على المتادة الاسميتة, وقتد فظهر الحفتاز كفتاءة عتاليتة تجتاه عمليتا  ا زمرة للبتا افسمتا  المستتتتتتتتتتتتتتتقيمتة وزيتادة المحتوى ا  ومتات  والمف سم  

 .(6)للكسروسسن 
بد استتتتتتتتة فمنا ية زيادة العدد ا وكتا   للمف ا العراالية من كالل إمرا حا ف  الحالة الوازية على حفاز الاالتسن المحمول ( صتتتتتتتتال  )وقام 

على ا لومسمتا حستث فظهر   تتاخ  التد استتتتتتتتتتتتتتتة فن للحفتاز كفتاءة عتاليتة ف  إجراء عمليتا  الحتل الحفتازي وتحويتل المركبتا  البتا افسميتة  
 (7 (العدد ا وكتا   الواعئ إلى مركبا  متفرعة واوليفسمية وا وماتية ذا  عدد فوكتا   عال  . المستقيمة ذا 

( وعمد د جا  حرا ية تتراون بسن  0A5وتمنن)  زال ( من إجراء عملية الحل الحفازي للكسروستسن العراق  لإستت دام المماكل الجزيثية )   
لى إ تاا الهسد وكا بو ا  ا وليفسمية, والمتفرعة وا  وماتية وبحستتتتتت  د جا  حرا ة  ( وفظهر  المتاخ  قد ة الحفاز ع0م  600  -400) 

 (8)المعاملة .
بد اسة تحضسر حفاز من الاالتسن المحمول على ا لومسما المتعادلة من  وع الفا ف  المعاملة الحفازية للكسروسسن وقد ( عادهللا  )وقام   

وقل التالمس مع ل ا  المموذا المعامل و اظهر  المتاخ   فن فاعلية الحفاز المحضتر تعتمد لصتو ة  خيستية على د جة حرا ة المعاملة  
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- 300ة للبتا افسمتا  المستتتتتتتتتتتتتتتقيمتة وتكوين المركبتا  ا لوفسميتة ف  د جتا  الحرا ة الت  تتراون بسن )حستث لوحظ حتدوت تفتاعال  ا زمر 
 9). (0م  500  -400(   ف  حسن لوحظ زيادة  ف   ستتتبة المركبا  ا  وماتية  ف   د جا   الحرا ة  العالية  الت  تتراون بسن )0م503

)  
  حفاز لعد اجراء لعض العمليا  التكمسلية على المادة ال ام والحصتتتتول على زيو يلكام الاوكستتتتايل ف  ا تاا ال( الجاو ي )واستتتتت دم  

ت توسرا  ف  محتوى ااحد للحفاز المحضتتتتتتتتتتر الالد ة على وقد اظهر  المتاخ  ان   حسث تم إستتتتتتتتتتت دام الحفاز ف  معالجة الكسروستتتتتتتتتتسن
عمليا  ا زمرة وقد حدثل توسرا  ف  المحتوى البا افسما  المستتتتتتتتتتتتقيمة وكاصتتتتتتتتتتتة ف  د جا  الحرا ة العالية مما يدل على حصتتتتتتتتتتتول 

 ( 10).لسا  حدوت عمليا  إزالة حسد وجسمية وإصالن تركسا   فسم لو ا  ومات  وا 
يهدف البحث الحال  الى تحضتتتتتتتسر حفاز مم فض الكلفة من كالل استتتتتتتتوالل اعيان الاوكستتتتتتتايل الااياية والمتوافرة لنميا  كاسرة ف  
المماعس الوربية من العراق كمصتد  لاللومسما المتعادلة المستت دمة بوصتفها مادة ستا دة لحفاز الاالديوم واستت دام الحفاز المحضتر ف  

 كسروسسن المعالجة الحفازية لل

 : الجزء العملي
 Preparation of the Sample for Study              (11)تهيئةالنموذج المستخدم في الدراسة -1
وياحن بهاون يدوي ثم توربل لاستتتت دام مم ل المتواجد ف  مماالة الحستتتسميا  لمحاف ة ا  با   وزن معسن من كام الاوكستتتايل   فك  تم

( يتم إمتتتتتتتتافة  ا ي ا ول اثماء الاحن لممع تأثر التراكس  الالو ية ف  المموذا المستتتتتتتتت دم لالحرا ة الماتجة من عملية 200meshحجم  )
 الاحن. 

  ( 31 -  21)تحضيرحفاز الفا الومينا من خام البوكسايت  -2
    Preparation of Catalyst alpha alumina from Bauxite Ore                           
)تم إزالة الكا بو ا  عن عريس التصتتعسد الحرا ي مع (  رام من كام الاوكستتايل لعد ازالة الكا بو ا  والستتسلينا  سر الالو ية ( 50يوزن 

( مو  ي  0.5% ف  حسن تم إزالة الستتتتتتتتتتتتتتسلينتا  سر الالو ية لعمليتة التصتتتتتتتتتتتتتتعستد الحرا ي مع محلول )10حامض الهستد وكلو يك بتركسز  
ايل الصتتتوديوم %( ثماخ  ثايو 4( مل من محلول )100( مل ويضتتتاف الي  )250ويومتتتع ف   دو ق حجم  )حسد وكستتتسد الصتتتوديوم (  

(4O2S2Na   ويجرى التصتتتتتعسد الحرا ي لمدة ثالت ستتتتتاعا  لإستتتتتت دام من   عاكسا ثم يارد الدو ق إلى د جة حرا ة الورفة ثم يرشتتتتت )
(   4( ثم تجري عملية التصتتتعسد الحرا ي لمدة )   0.05N( مل حامض الهسد وكلو يك)  50الراستتت  ويوستتتل لالماء المالار ويعامل مع )

توستتتل لالماء المالار ويجف  ف  فرن  و   عاكس ويترك الدو ق لسارد إلى د جة حرا ة الورفة ثم يرشتتت  الراستتت   ستتتاعا  بواستتتاة من
متل من ثمتاخ  كاريتسد    (75تضتتتتتتتتتتتتتتاف إليت  )  لعتدحتا( ستتتتتتتتتتتتتتاعتا  ثم يارد بتد جتة حرا ة الورفتة  5لمتدة )   (0م120)  كهربتاخ  بتد جتة حرا يتة

فرن كهرباخ  بد جة حرا ة     تجف  الراستتتتتتت  ف و   ستتتتتتتاعة لعدحا يرشتتتتتتت لمدة   ( على شتتتتتتتنل دفعا  مع الرا المستتتتتتتتمر2CSالكا بون )
قارة   –من حامض الكاريتيك المركز قارة  ( مل 50( مل ويضتتتتتاف الي  )250( ستتتتتاعا  ثم يمالل الى بينر ستتتتتعة ) 3( لمدة )0م120)

يرشت  المحلول و ( ستاعة  24يترك ليستتالر لمدة )( ثم 0م110( ستاعا  بد جة )4ويرا ال ليط مينا ينيًا مع إستت دام من   عاكس لمدة )
( ثم يؤك  الراشتتتتتتتت  ويضتتتتتتتتاف الي  لضتتتتتتتتع قارا  من دلسل الفسمولف السن ويعادل المحلول 42لإستتتتتتتتت دام و ق ترشتتتتتتتتي  عدتم الرماد  قم )

دي الفات  ويست ن  قارة مع التحريك المستتتمر الى ان تصتتب  لون الدلسل لالون الو   –% ( قارة   25لإستتت دام  حسد وكستتسد ازمو سوم )
ويرشتتت  بواستتتاة و ق ترشتتتي  عدتم الرماد  قم )  ( داليالة ليستتتتالر15( دقاخس ثم يترك الراستتت  لمدة )   5ال ليط إلى د جة الوليان لمدة ) 

تحرق على  ويمالل بو قة الترشتتتتتتتتتتتتتتي  إلى جفمة كز ية  ثم ( ستتتتتتتتتتتتتتاعا   3( لمدة )  0م120)جف  ف  فرن كهرباخ  بد جة حرا ة( ثم ت  42
فوكستتتتتتتتتتسد    ( ستتتتتتتتتتاعة ثم يوزن المموذا ال ي تم ل  2( لمدة )  0م700بد جة )  يتم إكمال عملية الحرق لفرن كهرباخ  وزن  مصتتتتتتتتتتبان بم

 .)ا لومسما(ا لممسوم من  وع الفا 
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   (15- 14) تحميل حفاز البالديوم المحمل على الفا الومينا -3
                    3O2Al -αon  catalyst pd  of Preparation  

محلول (  رام من  1( مل ويضتتتتاف إلي  )  500(  رام من ا لومسما المحضتتتترة من الفالرة الستتتتالالة ف  دو ق داخري ستتتتعت  ) 25يؤك  )  
( وبعدحا 0م35( ستتتتتتتتتاعة بد جة حرا ة )24( مل من الماء المالار ويرا ال ليط مينا ينيا لمدة )  80الم اب ف  ) 2PdClالاالديوم كلو يد  

الدالة الهسد وجسمية  قارة مع التحريك المستتمر لحسن وصتول  –قارة   3CO2Na( مو  ي من محلول كا بو ا  الصتوديوم 1تضتاف إلي  )
(PH  للمحلول )( وبعدحا يترك لمدة ستتتاعة ثم يرشتتت  و 10.5إلى ) حسد وكستتتسد ا مو سوم الستتتاكن لحسن الت لت  ويوستتتل لالماء المالار

( ولورف تحويل الحفاز إلى حاسبا   0م120 ثم تجف  بد جة )  3OAgNويتم الكفت  عن الكلو يد بواستاة  ترا  الفضتة  ,من الكلو يد  
ل إلى محالمة مماستتتتتتتتبة مستتتتتتتتيار علسها (مل ويضتتتتتتتتاف إلي  كمية مماستتتتتتتتبة من الماء المالار وبعدحا يمال  250يتم  الل  إلى بينر ستتتتتتتتعت  )

( ستتتاعة بد جة حرا ة الم تار وبعدحا تجف  لفرن كهرباخ    24للحصتتتول على الفتتتنل الحاسا  ومن ثم يترك على زجاا الستتتاعة لمدة )
( ستتتتتتتتتاعا     5( لمدة ) 0م  600 ( ستتتتتتتتتاعا  للت لت من الماء و تجرى عملية الكلستتتتتتتتتمة ف  الفرن بد جة ) 3( لمدة )    0م130)بد جة

 لورف إكساب الحفاز الصاللة وزيادة استالرا ه الحرا ي .
  Gravimetric analysis (TGA)                                   التحليل الحراري الوزني : -4

ية كلية الترب –( ف  جامعة الموصتتتتتتتتتتل  METTLER TOLEDOتم إجراء التحلسل الحرا ي الوز   للحفاز المحضتتتتتتتتتتر لإستتتتتتتتتتت دام جهاز )
 ا ساسية قسم العلوم.

 X-ray Diffraction                                             قياس حيود االشعة السينية  -5
لورف التعرف على ف ماط حسود التركس  الالو ي وتالدير المستبة المثوية للعماصتر الم تلفة لكل من كام الاوكستايل والحفاز المحضتر 

 جمهو ية إيران اإلسالمية . –عهران  جامعة ف تم إجراء الياس تفتل الااقة لا شعة السسمية 

 X-ray Fluorescence                                        قياس االشعة السينية المتفلورة   -6
ل ام الاوكستايل والحفاز تم تالدير  ستبة ح ه العماصتر بهسثتها ا وكستسدتة من كالل لعد التعرف على ف ماط الحسود للعماصتر الم تلفة 

 جمهو ية إيران اإلسالمية . –عهران  جامعةوتم إجراء القياس ف  الياس فلو ة ا شعة السسمية 

 المعالجات الحفازية التي أجريت على الكيروسين  -7
 Catalytic treatments carried out on kerosene             

  Stainless steel( مل من الكسروستسن ف  مفاعل ا وتوكلي  المحنم الولس والمصتموع من مادة الفو ذ المالاوم للصتدف ) 50 ضتع )
الحفاز ومن ثم يومتتتتع مفاعل ا وتوكلي  ف  حمام  مل  تحتوي على محرا  لضتتتتبط  ( من  % ( 1(  م0.5(  وبعدحا تضتتتتاف )  

( وبعد إستتتتتتتتالرا  د جة الحرا ة تحستتتتتتت  الزمن لمدة ستتتتتتتاعة واحدة ثم 0م150د جة الحرا ة ومن ثم تستتتتتتت ن الرمل إلى د جة حرا ة )
ثم تفت  ويوك  محتويات  ومن ثم  حرا ة الم تار وق  عملية التستتتتتتتتتتتتتت سن ويرفع المفاعل من الحمام الرمل  ويترك لسارد إلى د جة  

 يما    يرشتتت  لإستتتت دام و قة الترشتتتي  لورف فصتتتل الحفاز عن  وات  التفاعل الت  يتم تحويلها إلى قما   كاصتتتة لورف د استتتتها
 (0م300-250-200ح ه العملية بد جا  حرا ية م تلفة ) تكرا  ويجرى لعد 

        ازيةتحديد الظروف المثلى للمعاملة الحف -8
( حسث تم ت استها  0م250لعد تحلسل المماذا الماتجة من المعاملة الحفازية عيفيا وكيمياخيا تاسن فن ففضتتتل د جة حرا ة كا ل عمد )

 %( وز ا للتعرف على  وع التوسرا  تحل ال روف الجديدة .2ساعة ( و سبة حفاز ) 2وتوسسر زمن التفاعل إلى )
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 : امل حفازياأجريت على الكيروسين )االم  ( والمعالدراسات التي  -9 
 (16)فصل البارافينات المستقيمة بإستخدام معقدات اليوريا -أ

( من المس ا ول المالس ثم يرا 3ستتتم15( لعدحا تضتتتاف إلسها )   3ستتتم 250من السو يا ف  دو ق م روع  ستتتعت  ) (  م  20يؤك  )
 م ( من المموذا المعال  ويستتتتد لستتتتداد  15ثم تضتتتتاف إلى الدو ق ) ,داليالة ( مع تستتتت سن حادى إلى حد ذوبان السو يا 15لفترة )  

 بد جة  داليالة  ( 55محنم ثم يومع ف  جهاز الرا المينا ين  لمدة ) 
( داليالة ف  15ل مادة حالمية بيضتاء اللون ويترك المعالد ليستتالر لمدة )( حسث ت هر معالد السو يا مع البا افسما  على شتن0م40 )

( ثم توستتتتل المعالد المتكون جسدا لالمس ا ول المالس البا د ثم يترك 42ماء لا د ثم يرشتتتت  لإستتتتت دام و ق ترشتتتتي  عدتم الرماد  قم )
( من الماء المالار  3ستتتم  30لمتكون لإمتتتافة )( ستتتاعة ثم تفكك المعالد ا24ليج  على و قة الترشتتتي  بد جة حرا ة الم تار لمدة )

صتتتتتتتتلبة وزوال التعنر ثم يمالل ال ليط إلى قمع فصتتتتتتتتل  ( لحسن إكتفاء فتة مادة0م70-60ثم يرا مع التستتتتتتتت سن عمد د جة حرا ة )
 الالماخ إمتتتتتافة كلو يد الكالستتتتتسوم حسث تهمل الابالة الماخية وتؤك  الابالة العضتتتتتوية الت  تم ل البا افسما  المستتتتتتقيمة وتجف  ل

 وتوزن وتحس   ساتها المؤية.
 (71)بإستخدام حامض الكبريتيك المركز واالوليفينية  تقدير نسبة المركبات االروماتية  -ب

 – م ( من حامض الكاريتيك المركز قارة  10)   ( ثم تضاف إلي 3سم 50(  م من المموذا المعال  ف  دو ق سعة ) 10يؤك  )
(داليالة عمد د جة الحرا ة  فستتتتتتتتها    55( ف  حمام ماخ  وبعد ا  تهاء من ا متتتتتتتتافة يرا المحلول لمدة ) 0م 55قارة  عمد د جة )

متتاختتل إلى الام  تم تتل   لعتتدحتتا يارد إلى د جتتة حرا ة الورفتتة ثم يمالتتل إلى قمع فصتتتتتتتتتتتتتتتل  الحظ تكون عبالتسن فحتتدحمتتا بلون فحمر
ية المركبا  الهايد وكا بو ية الت   تتفاعل مع الحامض ويتم فك  المركبا  ا  وماتية المستتتتتتتتتتتتلفمة وا كرى عدتمة اللون تم ل لق

الابالة الوسر ا  وماتية وتوستتل لالماء المالار  ستتال جسدا وتجف  بواستتاة كلو يد الكالستتسوم الالماخية ثم تحستت  وز ها ومن فرق 
 الوز سن يتم حساب المحتوى ا  ومات  للمموذا المعامل بد جا  حرا ية م تلفة .

 قياس طيف االشعة تحت الحمراء   -ج
تم الياس عي  ا شتتتتتعة تحل الحمراء لورف التعرف على عايعة التوسرا  التركساية للكسروستتتتتسن لعد إجراء المعاملة الحفازية وتم 

 FT-IR 27 BRUCKERالقياس لإست دام جهاز من  وع 
 HNMR1قياس طيف الرنين النووي المغناطيسي  -د

تم إستتتتتت دام تالمية الر سن المووي الموماعيستتتتت  لورف حستتتتتاب التوزيع الاروتو   والكا بو   للبا افسما  المستتتتتتقيمة المفصتتتتتولة من  
   .  ف  تركيا لإستتتتتتتتتتتت دام جهاز  Karatekinجامعة    ف الكسروستتتتتتتتتتتسن )ا م( والمعامل بد جا  حرا ية م تلفة وتم إجراء القياس 

600MHz of Agilent brand  
 النتائج والمناقشة :

تؤدي الحفازا  دو ا مهما ف  ا تاا المواد ا ستاستية ف  الصتماعا  الاتروكيمياوية وك لك دو حا الهام ف  عمليا  التكرير المفا  
ة  مما ادى إلى زيادة الال  علسها وا تفاع استعا حا وبه ه الد استة استتعمل كام الاوكستايل ال ي تعد من ال اما  الااياية المتوفر 

لنميا  كاسرة ف  المماعس الوربية من العراق وال ي تمتاز لنو    ميا لمعادن ا لممسوم ول لك فستتتتتت دم كمصتتتتتد  للحصتتتتتول على 
( لورف تحويلها إلى فلومسما متعادلة الت  تمتاز لإ ستتتتالرا  0م700ا لومسما الت  عوملل حرا يا بواستتتاة فرن كهرباخ  إلى د جة )

ة ستا دة للحفاز لعد تحمسلها لمعدن الاالديوم وقد تم د استة ال ام والحفاز لإستت دام تالمية حسود ا شتعة   الحرا ي ثم فستت دمل كماد
الستتتتسمية لورف التعرف على  وع المعادن الاسمية و سر الاسمية وذلك من كالل شتتتتدة ف ماط الحسود لكل معدن وكما مومتتتت  ف  

 (.2( و)1( والجداول )2( و)  1ا شنال )
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 يوضح أنماط حيود االشعة السينية للخام  :(1الشكل )

 

 
 ( للحفاز XRDحيود االشعة السينية) :(2الشكل )

 
 ( 1لالجدول) (2θ) والزواتا (d-spacingويمنن تومي  اليم المسافا  ال  ي )
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 خام البوكسايت.ل ةالسيني ةللمعادن التي ظهرت في حيود االشع ( 2θ) والزوايا (d-spacingقيم المسافات الذريه ): (1الجدول)
I/I1 

Peak 
Intensity 

d-spacing 2θ minerals 

81.39 
100 

99.10 
49.20 

635.1 
780.8 
773.3 
383.9 

6.013 
3.137 
2.334 
1.856 

14.7 
28.4 
38.5 
49 

Boehmite 

12.60 
15.55 

98.2 
121.3 

4.405 
2.478 

20.1 
36.2 

Gibbsite 

17.86 
8.47 
28.36 
10.83 
14.12 

139.3 
66.1 
221.3 
84.5 
110.1 

7.022 
4.113 
3.540 
1.973 
1.762 

12.6 
21.6 
25.1 
45.9 
51.8 

Kaolinite 

28.12 
10.69 

219.4 
83.4 

1.659 
1.380 

55.3 
67.8 

Quartz 

7.66 
27.67 
15.66 

59.7 
215.8 
122.1 

1.524 
1.448 
1.432 

60.7 
64.3 
65.1 

Calcite 

64.40 
14.57 
23.44 

502.5 
113.7 
182.9 

1.841 
1.485 
1.309 

49.4 
62.5 
72 

Hematite 

 
وح  ة يتكون لصتتتتتتتتو ه  خيستتتتتتتت  من اكاستتتتتتتتسد ا لممسوم الماخي ة(ان كام الاوكستتتتتتتتايل قسد الد استتتتتتتت1(والجدول)1حسث  الحظ من الفتتتتتتتتنل )

التحلسل الكيمياخ  الت  اجريل على ال ام الاوحمايل والجبستتتتتتتايل ف ال عن الكاؤولسما  والهيمستا  والكالستتتتتتتايل وح ا يتوافس مع  تاخ  
 .ةا وكسسدت ت من ا لممسوم بهسث ةمما يؤكد احتواخ  على  سب  عالي(13 )ذات  ف  د اسا  سالال 

-3O2Alمن  وع الفا ) ةللحفاز المحضتتتتتتتتر والمتكون من الاالديوم المحمول على ا لومسما المتعادل ةالستتتتتتتتسمي  ةوعمد الياس حسود ا شتتتتتتتتع 
α  ةمن كام الاوكستتتتتتتتايل لوحظ وجود تاابس تام مع المموذا القياستتتتتتتت  من كالل ا ماط الحسود واليم المستتتتتتتتافا  ال  ي(المحضتتتتتتتتر (d-

spacing( والزواتتتا )2θةا وكستتتتتتتتتتتتتتستتدتتت  تتت للاالديوم بهسثود  عت  ة( لكتتل ممهتتا مع ظهو  حزم متتتتتتتتتتتتتتايفتت  ( 2عمتتد اليمθ   على المحو التتتال)
 (2) لوكما ماسن ف  الفن     (68.1,54.8,40.1,34.7)

  
 ( للحفاز المتكون من االلومينا المتعادلة ومقارنتها مع النموذج القياسي . 2θ( والزوايا)d-spacingقيم المسافات الذرية ) :(2الجدول)

1I/I 

d-spacing 

(A ) 

 

Prepared Alumina From X- ray 

Chart 

) 2θ ) 

Standard Alumina 

From Literatures 

(2θ ) 

100 2.09 43.29 43.29 

99 2.55 35.29 35.16 

82.7 1.60 57.59 57.60 

52.2 3.48 25.73 25.59 

46.8 2.37 37.91 37.96 

43.8 1.37 68.39 68.48 

39.8 1.73 52.60 52.59 

30.3 1.40 66.76 66.82 

15.1 1.23 76.86 76.88 
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 قياس فلورة االشعة السينية لكل من خام البوكسايت والحفاز المحضر  
Measarement of X- ray Fluorescence for Bauxite ore  and Catalytic prepared  

 ( تم تالديرEXDلعد التعرف على المستتتت  المثوية للمعادن المنو ة ل ام الاوكستتتتايل والحفاز لاريالة تفتتتتتل الااقة لا شتتتتعة الستتتتسمية )
( لكل من كام الاوكستتتايل والحفاز وكما ماسن ف  XRF ستتت  ح ه العماصتتتر بهسثتها ا وكستتتسدتة من كالل الياس فلو ة ا شتتتعة الستتتسمية)

 (4( و )  3الجداول )
 

 النسب المئوية للعناصر الموجودة في خام البوكسايت بهيئتها االوكسيدية عن طريق قياس فلورة االشعة السينية .   :(3الجدول )
Wt  (% ) Oxides 

59.29 Al2O3 

23.18 SiO2 

8.35 TiO2 

2.22 Fe2O3 

0.6 CaO 

0.76 MgO 

0.54 Na2O 

 
عالية من فكاستسد ا لممسوم والستلينون مما يدل على تكو   لصتو ة  خيستية  ( إحتواء كام الاوكستايل على  ستبة  3 الحظ من الجدول ) 

ك لك تم إجراء  فس   (EDXمن الاوحمايل والجبستتتتايل  والكاؤولسما  والكوا تز وح ا يتفس مع الياس تفتتتتتل الااقة لا شتتتتعة الستتتتسمية )
 ( 4القياس على الحفاز المحضر من كام الاوكسايل وكما ماسن ف  الجدول )

 
 النسب المئوية للعناصر الموجودة في الحفاز المحضر بهيئتها االوكسيدية عن طريق قياس فلورة االشعة السينية   :(4دول )الج

Wt  (% ) Oxides 

85.93 Al2O3 

1.16 SiO2 

0.48 TiO2 

1.38 Fe2O3 

4.34 CaO 

0.39 MgO 

0.55 Na2O 

0.99 PdO 

 
( مع إ  فاف وامتت  ف   ستتبة )الستتسلينا( بمستتبة  26.6( إ تفاع ف   ستتبة فوكستتسد ا لممسوم  ستتبة )%4حسث  الحظ من الجدول ) 

  (EDX( والت  تؤثر سلبا على جودة الحفاز وقد ت  التحفسزية وح ا يتوافس مع الياس تفتل الااقة لا شعة السسمية )22%)
 (18):المحضرالتحليل الوزني الحراري للحفاز  

الياس التحلسل الحرا ي الوز   للحفاز المحضتتتتتتر لورف معرفة مدى استتتتتتتالرا ه الحراي عمد تعرمتتتتتت  لد جا  حرا ة م تلفة  تم اجراء 
لمالتدا  زيتادة) (  ₒم 700حستث تم وزن كميتة معلومتة من المموذا ف  جفمتة كز يتة كتاصتتتتتتتتتتتتتتة لجهتاز التحلستل وستتتتتتتتتتتتتت متل الى د جتة )

 (5ف  الجدول )لكل قراءة وكما ماسن ( ₒم100
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 نتائج التحليل الحراري الوزني للحفاز المحضر   :(5الجدول )
Lossin Weight % Temperature 

0.00 0 

0.47 100 

0.94 200 

1.15 300 

1.3 400 

1.4 500 

1.46 600 

1.46 700 

 

 
 منحنى التحليل الوزني الحراري للحفاز المحضر  :(3شكل )ال

لستتتتتتتتتتتتتتاتت  فالتتدان جزيثتتا    %( 0.47تفالد من وز   ) ( 0م100( لوحظ فن الحفاز عمد د جة حرا ة )  3( والفنل )5ف   الجدول )
    الماء الممتزة على سا  الحفاز .

الواقعتتتتتة    لسا  فالدان( وذلك 0م205%( عمد فستمرا  التس سن إلى د جة حرا ة )0.94ويفالد الحفازمن وز   ) المتتتتتاء  جزيثتتتتتا  
%( من وز   وذلك لستتتتتتا   .41(  فإن الحفاز تفالد )0م005إلى د جة حرا ة )  داكل الالموا  الداكلية للحفاز وعمد إستتتتتتتمراء التستتتتتت سن

 ( 0م700حرا ة )ويالحظ استالرا ه الحرا ي الى د جة فالدان مجاميع الهسد وكسسل الموجودة ممن تركس  الحفاز 

 تحديد الظروف المالئمة للمعاملة الحفازية :
%( وز ا من الحفاز ولمدة ستتتتاعة واحدة وبد جا  حرا ية  1للمعاملة الحفازية للكسروستتتتسن لإستتتتت دام  ستتتتبة )ا ولية  تم تحديد ال روف 

 (6( وكما ماسن ف  الجدول ) 0م300-150تتراون مابسن )
 

 الحفازية للكيروسينالظروف والنتائج االولية للمعاملة  :(6الجدول )

 المركبا  البا افسمية المتفرعة والمف سمية *

Refractive 

Index 

Density 

gm/cm3 

Other* 

Comp. 

Aromatic 

+Olefin% 

n-Paraffin 

(%) 

Catalyst 

Ratio(%) 

Reaction 

Tim (hrs.) 
Temp 0C Sample 

1.409 0.786 45.1 15.4 39.5 …. …. …. 
Kerosene 

االم      

1.408 0.788 44.3 19.2 36.5 1 1 150  

1.412 0.791 43.1 22.8 34.1 1 1 200  

1.416 0.833 42 31.6 26.4 1 1 250  

1.406 0.782 56.6 11.5 31.9 1 1 300  
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وا وليفسمية لا كت  ( إ  فاف ف   سبة البا افسما  المستقيمة مع إ تفاع ملحوظ ف   سبة المركبا  ا  وماتية  6 الحظ من الجدول )
( ممتا يتدل على فن الحفتاز يؤدي تفتاعال  الحتل الحفتازي وا زالتة الهستد وجسميتة وا صتتتتتتتتتتتتتتالن التركسا  لنفتاءة  0م250عمتد د جتة حرا ة )

على ( د لتة  0م300عتاليتة عمتد حت ه التد جتة و يمتا يتعلس لتالمركبتا  البتا افسميتة المتفرعتة والمف سميتة فكتا تل فعلى  ستتتتتتتتتتتتتتبتة لهتا عمتد د جتة )
 حدوت تفاعال  التحولس وا زمرة .

( حسث ظهر  0م  250الياس عي  ا شعة تحل الحمراء لوحظ وجود توسرا  وامحة ف  اليم ا متصاص وبا كت ف  د جة )  وعمد
,   693فضتال عن ظهو  حزم إمتصتاص عمد )  ا  وماتية   H-C( الت  تعود إلى مط اآلصترة  1-ستم3100  -3000حزم ف  المماالة )

العاخدة (  1-ستتتتتتم 1559ا  وماتية وك لك لوحظ ظهو  حزمة إمتصتتتتتتاص عمد)    H  -Cالعاخدة إلى ثم  اآلصتتتتتترة    (1-ستتتتتتم  282,  751
د لة على حصتتتتتتتتول عمليا  ا زالة الهسد وجسمية    1-( ستتتتتتتتم1623  -1461للم ام ا  ومات  وظهو حزم إمتصتتتتتتتتاص عمد )  C=Cإلى  

 .وتكوين ا وليفسما  
 

        
 (0م150)للكيروسين المعامل عند  IRطيف   :(5الشكل )                     للكيروسين االم   IRطيف  :(4الشكل )             

                                                                                
  

  
 ( 0م250للكيروسين المعامل عند  )  IRطيف  :(7الشكل )         (   0م 200للكيروسين المعامل عند )    IRطيف  :(6لشكل )ا              
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 ( 0م  300للكيروسين المعامل عند ) IRطيف  :(8الشكل )

 
 ( 7الجدول )ساعة( وكما ماسن ف  3و2%( وزمن تفاعل إلى )2( تم توسسر  سبة الحفاز إلى )0م250لعد ت اسل د جة الحرا ة عمد )

 
 الظروف والنتائج المحصل عليها بعد تغيير كل من نسبة الحفاز وزمن التفاعل  :(7الجدول)

 
%( فدى إلى حصتول توسرا  وامتحة ف   ستبة المركبا  الهسد وكا بو ية حسث 2فن زيادة  ستبة الحفاز إلى ) (7يتضت  من الجدول )     

 الحظ إ  فاف ف   ستتتتتتتتتبة المركبا  البا افسمية المستتتتتتتتتتقيمة وإ تفاع ف   ستتتتتتتتتبة المركبا  ا  وماتية وا وليفسمية يرافالها ا تفاع ف  اليم 
التفتاعتل لوحظ زيتادة قتد ة الحفتاز تجتاه تفتاعال  ا زالتة الهستد وجسميتة وتكوين المركبتا  الك تافتة ومعتامتل ا  كستتتتتتتتتتتتتتتا  وعمتد زيتادة زمن 

%( مع ت اسل كل من زمن 3ستتتتتتتتتتاعة ( وعمد زيادة  ستتتتتتتتتتبة الحفاز إلى ) 2ا  وماتية وبلول فعلى  ستتتتتتتتتتبة له ه المركبا  عمد زمن ) 
لتتة الهستتد وجسميتتة وتكوين المركبتتا  ا  ومتتاتيتتة وكمتتا مان ف   التفتتاعتتل ود جتتة الحرا ة لوحظ إ  فتتاف قتتد ة الحفتتاز تجتتاه تفتتاعال  ا زا

 ( 8الجدول )
 

 %( 3الظروف والنتائج المحصل عليها بعد تغيير نسبة الحفاز إلى )  :(8الجدول )

 
تمنن ا ستتتتتتتمتاا فن للحفاز المحضتتتتتتر الالد ة على إجراء تفاعال  ا زالة الهسد وجسمية والحل الحفازي وا صتتتتتتالن التركسا  من ب لك       

الوامتتتتحة ف   ستتتتبة البا افسما  المستتتتتقيمة والمركبا  ا  وماتية فضتتتتال عن اليم الك افة ومعامل ا  كستتتتا  وفن ففضتتتتل كالل التوسرا  
 %( 2ساعة( و سبة حفاز ) 2( وزمن تفاعل )0م250ال روف كا ل عمد إست دام د جة حرا ة )

ما ماسن ف  كجا  حرا ية م تلفة وحستاب التوزيع الاروتو   و وتتم د استة البا افسما  المستتقيمة المفصتولة من الكسروستسن ا م والمعامل بد  
 ( 9الجدول )

Refractive 

Index 

Density 

gm/cm3 

Other* 

Comp. 

Aromatic 

+Olefin% 

n-Paraffin 

(%) 

Catalyst 

Ratio(%) 

Reaction 

Tim (hrs.) 

Temp 
0C 

Sample 

1.409 0.786 45.1 15.4 39.5 …. …. …. 
Kerosene 

االم      

1.411 0.79 49 32.8 18.2 2 1 250  

1.42 0.88 46.3 41.6 12.1 2 2 250  

1.41 0.82 50.1 34.5 15.4 2 3 250  

Refractive 

Index 

Density 

gm/cm3 

Other* 

Comp. 

Aromatic 

+Olefin% 

n-Paraffin 

(%) 

Catalyst 

Ratio(%) 

Reaction 

Tim (hrs.) 

Temp 
0C 

Sample 

1.409 0.786 45.1 15.4 39.5 …. …. …. 
Kerosene 

االم      

1.411 0.787 42.3 21.5 36.2 3 2 250  
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  -150يوضح التوزيع البروتوني النسبي للبارافينات المستقيمة المفصولة من الكيروسين االم والكيروسين االم المعامل بدرجات حرارة )  :(9الجدول )

 % ( 2( ساعة وبنسبة حفاز ) 2لمدة )  (0م 250 - 200
Hmy% Hme % n- paraffine 

76.19 23.80 Untreated Kerosene 

72.07 27.92 0C150  

74.87 25.12 0C200   

72.816 27.18 0C250  

 
) كما اشتتتتتتملل الد استتتتتة على تحلسل البا افسما  المستتتتتتقيمة المفصتتتتتولة من الكسروستتتتتسن ازم والمعامل بد جا  حرا ية م تلفة  

( لالحّفاز عن عريس د اسة التوزيع الكا بو   المسا  له ه المركبا  لاعياف الر سن المووي الموماعيس  وكما  0م   250  -200  -150
 ماسن ف  الجدول اآلت : 

 
(   0م 250 - 200  -150التوزيع الكاربوني النسبي للبارافينات المستقيمة المفصولة من الكيروسين االم والمعامل بدرجات حرارية  ) :(10جدول )

 % 2ونسبة حفاز ساعتين  مدةل
C my % C me   % n- paraffine 

38.09 7.9 Untreated Kerosene 

36.03 9.30 0C150   

37.43 8.37 0C200   

36.40 9.06 0C250   

 
از  مة الم سلية %( و ستتتتبة من  7.9( فن الكسروستتتتسن ازم تحتوي على  ستتتتبة من از  مة الم سلسمية تستتتتاوي )10يتاسن من الجدول )   

الم سلية    الحظ زيادة ف   ستتتبة المجاميع(    0م250- 200-150)  %( وعمد معاملة الكسروستتتسن بد جا  حرا ية م تلفة38.9تستتتاوي )
وتحول  ل لك من المتوقع حدوت لعض عمليا  الحل الحّفازي   في  الصتتتتتتتتتان عول الستتتتتتتتتلستتتتتتتتتلةالم سلسمية  وا  فاف ف   ستتتتتتتتتبة از  مة  

( فعياف الر سن المووي الموماعيستتتتتت  للكسروستتتتتتسن ا م 12  -11  -10  -9)ة إلى آيزومراتها, وتومتتتتتت  ا شتتتتتتنال البا افسما  لمستتتتتتتقيم
 م(0 250-200-150والمعامل بد جا  حرا ة ) 

  
 

 
         

 للكيروسين االمللبارافينات المستقيمة المفصولة طيف الرنين النووي المغناطيسي  :(9الشكل )
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 ( 0م 150للكيروسين المعامل بدرجة )للبارافينات المستقيمة المفصولة طيف الرنين النووي المغناطيسي  :(10الشكل )
 

 
 

 

 
 

 ( 0م 200للكيروسين المعامل بدرجة )للبارافينات المستقيمة المفصولة طيف الرنين النووي المغناطيسي  :(11الشكل )
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 ( 0م 250للكيروسين المعامل بدرجة )للبارافينات المستقيمة المفصولة طيف الرنين النووي المغناطيسي  :(12الشكل )
 

                                                            Conclusionاالستنتاجات : 
 حفاز الاالديوم المحمول على ا لومسما والمحصل علي  من كام الاوكسايل تمتاز لما تأت :  فظهر  الد اسة فن

للحفاز الالد ة على إجراء التفاعال  التحويلية للمركبا  الهسد وكا بو ية الم تلفة الموجودة متتتتتتتتمن مفتتتتتتتتتس الكسروستتتتتتتتسن وبحستتتتتتت     -1
 ظزوف المعاملة الم تلفة .

( 0م  200-150   الحتل الحفتازي وا زالتة الهستد وجسميتة لتكوين المركبتا  ا وليفسميتة بتد جتا  )فظهر الحفتاز فتاعليتة إتجتاه تفتاعال-2
 ( ساعة. 1% وبزمن )1و سبة الحفاز

( 2%( وبزمن )2( و ستتبة حفاز )0م250فظهر الحفاز فاعلية كاسرة إتجاه ا زالة الهسد وجسمية وا صتتالن التركسا  بد جة حرا ة )    -3
 ساعة.

 %(.3جع ف  قد ة الحفاز على إجراء التفاعال  التحويلية بزيادة  سات  إلى )لوحظ ترا -4
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