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الخالصة :
تضمن البحث تهيئة الحفاز المستخدم (الزيواليت) إلجراء عملية االصالح التركيبي للنفثا
وقد تم اجراء العملية من خالل اضافة النفثا والحفاز المستخدم بنسب معينة الى مفاعل االوتوكليف
سعة (300سم ) 3بظـــــــــــــــــــــــــــروف ابتدائية (درجات  300 , 250 , 200 , 150م̊ ونسبة
حفاز  % 0.5وزمن ساعة واحدة) وبعد اجراء قياسات ( 1H NMRو  )FTIRتبين ان افضل
درجة تم فيها اجراء تغييرات تركيبية للنفثا هي درجة حرارة ( 300م̊)  ,وبعد ذلك تم تثبيت الظروف
المثلى لهذه العملية من خالل زيادة نسبة الحفاز وزمن التفاعل وتبين ان افضل الظروف هي (نسبة
الحفاز  % 2.5وزمن تفاعل  3ساعات) وقد تبين ان للحفاز المستخدم القدرة على اجراء عملية
تكوين الحلقات وعملية االزالة الهيدروجينية للبارافينات والنفثينات مما ادى الى زيادة نسبة المركبات
االروماتية من ( )%7.09الى ( , )%29.13فضال عن القياسات المذكورة آنفا ً تم قياس
كروماتوغرافيا الغاز ( ) GCوتبين مطابقتها للقياسات االخرى.
الكلمات المفتاحية  :النفثا  ,االصالح التركيبي  ,الزيواليت المطعم
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Abstract:
The research included preparing the used catalyst (zeolite) for reforming of
naphtha. The process was carried out by adding certain proportions of naphtha and the
catalyst to the autoclave reactor with a capacity of (300 cm 3) under initial conditions
(150, 200, 250, 300 ̊C, catalyst ratio was 0.5% and reaction time was one hour). Naphtha
samples were measured firstly by (1HNMR and FTIR), it was found that the best
temperature for reforming for naphtha was (300°C) .The optimal conditions for this
process were adjusted by increasing the catalyst ratio and reaction time, and it was found
that the best conditions are ( The catalyst ratio is 2.5% and the reaction time is 3 hours.
The used catalyst showed the ability to cyclisation of paraffins and dehydrogenation of
paraffins and naphthenes, which led to an increase the ratio of aromatic compounds from
(7.09%) to (29.13%) . In addition to the previous measurements, the gas chromatography
of one of the naphtha samples was measured and was identical to those measurements.

Keywords: naphtha , reforming , grafted zeolite
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المقدمة
تُ َع ُّد النفثا من أخف المستقطرات السائلة التي تنتج من عمليات تقطير النفط الخام والتي تتراوح درجة غليانها

بين (o 200-35م) وهي خليط من الهيدروكاربونات من ( (C10-C5

وتكون غنية بالبارافينات المستقيمة وكذلك

أن تكون لها سالسل جانبية صغيرة  ,ويوجد فيها أيضا بعض المركبات
النفثينات أُحادية الحلقة التي من الممكن ْ
الهيدروكاربونية االروماتية مثل البنزين والتولوين ,وكذلك أثيل البنزين ومركبات الكبريت مثل (المركبتانات)  ,ونظ ار
فإن عملية فصل مركب مفرد من النفثا تكون صعبة للغاية وغير ممكنة بعكس األنواع األخرى من
لكثرة االيزومرات َّ
الوقود مثل زيت الغاز والكيروسين  ,إذ ال يمكن استخدام النفثا كوقود بصورة مباشرة بل تستخدم في الصناعات
المختلفة إلنتاج البوليمرات واأللياف الصناعية والبالستيكات والمواد البتروكيمياوية وصناعة األسمدة والمبيدات ,
وأيضا تستخدم في وحدات المعالجة الهيدروجينية في المصافي ألنتاج الكازولين والهيدروجين ,إذا لم يتوفر الغاز
الطبيعي في وحدات المعالجة الهيدروجينية في المصافي(.)1
إما من عمليات التقطير للنفط الخام ,أو من وحدات المعالجة الثانوية في المصو و ووو وووافي
ويمكن الحصو و ووو وووو علا النفثا َّ
وأيضا من وحدات المعالجة للغاز الطبيعي  ,ويمكن تصنيف النفثا حسب درجات غليانها إلا ما يأتي :
 -1النفثو ووا الخ يفو ووة ( :) Light naphthaويكون مو وودى غليو ووانهو ووا مو ووابين (o 90-30م) وتحتوي علا  80%من
الهيدروكاربونات البارافينية (. )C6,C5
 -2النفث و ووا الثقيل و ووة ) :)Heavy Naphthaيكون م و وودى غلي و ووانه و ووا م و ووابين (o 200-90م) وتحتوي علا مركب و ووات
هيدروكاربونية اروماتية ونفثينية وبارافينية (.)C10-C6
إن أهم ما يميز النفثا هي اسو و ووو وووتخدامها مذيبام في العديد من المجاالت باالعتماد علا محتواها الهيدروكاربوني ,إذ
َّ
تزداد قوابليوة النفثوا علا اإلذابوة بزيوادة المحتوى االرومواتي وتقول قوابليتهوا علا اإلذابوة بزيوادة محتواهوا من البوارافينوات
المستقيمة(.)2
تُ َع ُّد عملية االصو وووالح التركيبي من العمليات المهمة في معالجة المش و ووتقات النفطية والتي تتم بتعر

أحد المش و ووتقات

النفطية مثل النفثا إلا معالجة ح اررية في وجود حفاز كما في عمليات التكس و ووير ولكن في زمن قليل جدا وتجري هذ

العمليووة بوواسو و و و و و ووتخوودام حفووازات مختلفووة مثوول البالتين أو الموليبيوودينيوم محملووة علا االلومينووا أو االلومينووا والسو و و و و و وويليكوا
واإلصوالح التركيبي بالبالتين يسوتعمل بكثرة وينتج منها كازولين ذو عدد اوكتاني عا يصول إلا ( (98بدون إضوافة
رباعي اثيالت الرص و ووا

( ,)3فض و ووال عن ذلك تنتج بعض الغازات التي تكون نس و ووبها متباينة تبعا لنوع المادة المغذية

والظروف المسو و و و و ووتخدمة مثل الهيد روجين وغازات الميثان وااليثان والبروبان ( .)4وهناك عدة تفاعالت تكريرية تحدث
791

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،18العدد ( ،)3لسنة 2022
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(3), (2022
اثناء عملية االص و ووالح التركيبي ومن اهمها عملية االزمرة وتتض و وومن تحو المركبات من ش و ووكل الا اخر مثل تحو
البارافينات المسو و و و ووتقيمة الا بارافينات متفرعة او حلقية نفثينية او اروماتية دون حدوث تغير بعدد ذرات الكاربون في
إن الحفازات المسو وو ووتخدمة في عملية األزمرة
الجزيئات االصو و ووولية إذ تكون نواتج هذ العملية ذات عدد أوكتاني عا َّ ,
أن حفازات األزمرة تكون أكثر حامض ووية ,إذ تم إنتاج حفاز
مش ووابهة لتلك الحفا ازت في عملية اإلص ووالح التركيبي ,اال َّ
متكون من مزيج من معوادن نبيلوة مز زيواليوت نوع ) (Mordeniteمن شو و و و و و ووركوة ( (Shellوالوذي يكون ذا محتوى
ص و وووديومي واهيء لء كفاءة عالية في عملية األزمرة للبارافينات المس و ووتقيمة( .)5ومن الد ارس و ووات التي اجريت في هذا
المجا  ,اذ اس و ووتطاع (  )6((Soltanaliوجماعتء تحض و ووير زيواليت ) ZSM-5(Si/Al=50إذ تم االعتماد علا درجة
الح اررة والضو و ووغط كعوامل رئيسو و ووة لتحديد الظروف المثلا للحصو و ووو علا أقصو و ووا عدد أوكتان واسو و ووتخدم هذا الحفاز
بناء علا النماذج المقترحة لعملية إص ووالح النفثا
لإلص ووالح التركيبي للنفثا في بيال الهيدروجين  ,وتم تحليل النتائج م
إن
بغيوال الهيودروجين وكوانوت الظروف المثلا لهوذ العمليوة عنود درجوة ح اررة )°349م ) والضو و و و و و ووغط ) 20بوار) َّ ,
َن النموذج المقترح صالح تماما  .و
النتائج النهائية التي تم الحصو عليها باستخدام اختبارات المفاعل أشارت إلا أ َّ
درس ( )7ِ()Alipourإمكانية اسو و و و و ووتخدام النانو -زيواليت ( )nano ZSM-5في التكسو و و و و ووير الحفازي للنفثا  ,و تمت
مقوارنوة توأثير ) )nano ZSM-5علا انتقوائيوة المنتج وعمر الحفواز  ,إذ لم ي طد تطبيل ا (  )nano ZSM-5إلا
زيادة عمر المحفز فحسب بل أعطا أيضا مزيدام من الثبات النتقائية تكوين االوليفينات الخ يفة .

الجزء العملي
 -1تهيئة الحفاز (الزيواليت) المستخدم في هذ الدراسة:
ان الحفاز المسوتخدم في هذ الد ارسوة هو زيوال يت محضور من خام معدني هيني هبيعي بعد عدد من الخطوات
إلزالة المكونات غير المرغوبة وقد تم تطعيمء بكلوريد الروثينيوم وتبين انء ذو مواص و ووفات حفازية جيدة حس و ووب
القياسو و و ووات التي اجريت عليء

()

وهي التحليل الكيميائي وقياس حيود االشو و و ووعة السو و و ووينية( )XRDوفلورة االشو و و ووعة

السينية( )XRFوقياس االمتزاز بطريقة ) (BETوقياس المجهر االلكتروني الماسح ( )SEMفضال عن التحليل
الحراري الوزني ( )TGA/DTAوقد نشر في بحث منفصل وهو جزء من رسالة ماجستير .
 -2تجهيز النفثا وتهيئتها للدراسة:
تم تجهيز النفثا قيد الد ارس و ووة من مص و ووفا الكس و ووك ( 45كم) غربي الموص و وول وهي ذات مدى غليان (-55
 )110م̊̊ وذات لون اصفر فاتح وقيمة ( )69.8( )APIومحتوى الكبريت اقل من (.)0.3 ppm
-3اجراء تفاعل االصالح التركيبي الحفازي للنفثا
تم اختيار الظروف الالزمة لتفاعل اإلصالح التركيبي من درجة الح اررة والزمن فضال عن نسبة الحفاز المستخدمة

والمضافة إلا التفاعل من خال الجدو أدنا :
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الجدول ()1الظروف االبتدائية المستخدمة لتفاعل اإلصالح التركيبي للنفثا
قيم الظروف

ظروف التفاعل

( ° )300 , 250, 200 , 150م

درجات الح اررة المستخدمة

ساعة واحدة

زمن إجراء التفاعل االبتدائي

 %0.5من وزن النفثا

النسبة المئوية االبتدائية للحفاز

اذ تم وضز ( )50غرام من النفثا غير المعاملة( º 110-55م) في مفاعل االوتوكليف ذي سعة ()300

مل ومحكم الغلل ويضاف إليء ( )0.25غم ( )%0.5من الحفاز نسبة إلا وزن النفثا  ,وبعد غلل المفاعل بصورة
جيدة يتم وضعء في حمام رملي يحتوي علا محرار لتثبيت الح اررة عند الدرجة المطلوبة  ,يسخن الحمام الرملي

بواسطة مسخن كهربائي لحين الوصو إلا الدرجة الح اررية المطلوبة وبعد مرور زمن ساعة واحدة يتم إيقاف التفاعل
من خال رفز المفاعل من الحمام الرملي ,ويترك ليبرد في درجة ح اررة المختبر ومن ثم يتم ترشيح النفثا باستخدام

ورقة ترشيح لفصل النفثا المعالجة عن الحفاز (الزيواليت)  ,اذ يتم وضز النفثا في قناني نظيفة ليتم بعد ذلك اجراء
بعض القياسات عليها لمعرفة التغيرات الحاصلة في نسب مكوناتها الهيدروكاربونية بعد معاملتها بالحفاز.
-3

تحديد الظروف المثلا الجراء التفاعل وفل الظروف األولية التي أجريت علا النفثا وبعد التعرف

أجريت عليها تم تثبيت الظروف المثلا للتفاعل وفقا لما
علا نتائج اإلصالح التركيبي من خال القياسات التي ُ
موضح في الجدو (: )2
الجدول ( )2تثبيت الظروف المثلى لتفاعل اإلصالح التركيبي الحفازي للنفثا قيد الدراسة

ظروف التفاعل

قيم الظروف

تثبيت درجة الحرارة

تبين أ َّن أفضل درجة حرارة هي ( )300م°

زمن إجراء التفاعل

أجري التفاعل عند زمن ( )2()3ساعات  ,إذ كان ساعة واحدة

في الظروف االبتدائية.

تثبيت النسبة المئوية الحفازية نسبة الحفاز تم زيادتها إلا ( )%1.5و( , )%2.5إذ كان ( 0.5
 )%في الظروف االبتدائية .
وبعد إجراء التفاعالت وفقام لما مبين في الجدو أعال ولغر

التعرف علا التغييرات التركيبية التي حصلت

علا النفثا المعالجة ,تم إجراء القياسات علا بعض نماذج النفثا المعالجة فضالم عن نموذج النفثا غير المعاملة

 - 4القياسات التي اجريت على النفثا المعاملة والنموذج غير المعامل:
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 1.4تحليل نماذج النفثا باستخدام مطياف الرنين النووي المغناطيسي
تم تحليل نماذج النفثا بواسطة تقنية مطياف الرنين النووي المغناهيسي( )1HNMRللتعرف علا أنواع

البروتونات الموجودة في الجزيئة الهيدروكابونية والتغيرات التي هرأت عليها خال عملية اإلصالح التركيبي الحفازي

للنفثا  ,إذ تم القياس باستخدام جهاز من نوع (.)Varian 500 MHz

 2.4تحليل نماذج النفثا باستخدام مطياف األشعة تحت الحمراء
استخدمت تقنية مطياف األشعة تحت الحمراء( )FTIRفي قياس نماذج النفثا المعاملة والنموذج غير المعامل

من أجل معرفة التغير في تركيب نماذج النفثا المعاملة من خال التعرف علا االمتصاصات الجديدة التي من المتوقز

أن تظهر في هيف األشعة تحت الحمراء.
ْ

 3.4قياس كروماتوغرافيا الغاز ( )GCلنماذج النفثا
تم قياس كروماتوغرافيا الغاز ( )GCلنماذج النفثا قيد الدراسة فضال عن النموذج غير المعامل باستخدام
جهاز من نوع  Agilant, USAللتعرف علا محتوى النفثا المعاملة وغير المعاملة من الهيدروكاربونات البارافينية
واألوليفينية والنفثينية واألروماتية المعروفة اختصا امر ب(. )PONA

النتائج والمناقشة
 -1المواصفات العامة للحفاز المستخدم (الزيواليت)
بناء علا القياسات التي اجريت عليء والتي تم ذكرها
يمكن بيان مواصفات وخصائص الحفاز المستخدم م
في بداية الجزء العملي من خال الجدو ()3
الجدو ( )3المواصفات والخصائص العامة للحفاز المستخدم
Analysis Data

Measurements and Properties

556.3289 m2/g

Langmuir Surface Area

79.0341 m2/g

BET Surface Area

0.19843 25cm3/g

Pore Volume

6.16710 nm

Pore Size

750 ̊C

Thermal Stability
Natural Zeolite Content
)(Montmorillonite and Kaolinite

62.43 %
2.84

SiO2 /Al2O3
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 - 2قياسات نماذج النفثا المعاملة حفازيا ومقارنتها مع النموذج االصلي غير المعامل
 1.2قياس طيف الرنين النووي المغناطيسي ( )1HNMRلنماذج النفثا
يحدث في أثناء المعالجة الحفازية للنفثا بحفاز الزيواليت تغييرات تركيبية في المركبات الهيدروكاربونية المكونة
للنفثا وهي البارافينية والنفثينية واالروماتية والمعوض ووة بموقز (الفا) للحلقة االروماتية وللتعرف علا هذ التغييرات يتم
قياس النفثا باسو ووتخدام مطياف الرنين النووي المغناهيسو ووي الهيدروجيني الذي يعطينا معلومات نوعية وكمية عن هذ
التغييرات من خال امتصو ووا

المجا المغناهيسو ووي للمطياف من بروتونات هذ المركبات الهيدروكاربونية المختلفة

والتي سو و و و و و ووتظهر في مواقز محوددة لكول نوع من هوذ البروتونوات وهي البروتونوات المثيليوة ( )Hmeوالمثيلينيوة ()Hmy
والنفثينية ( )HNواالروماتية ( )HAوالمعوضة بموقز الفا ( (Hαللحلقة األروماتية(.)8
أن هناك تغييرات واضو ووحة هرأت علا النفثا من خال زيادة
وتبين من خال أشو ووكا القياس لعدد من النماذج َّ
أو نقصان مكوناتها وكما مبين في الجدو (. )4

الجدول ( )4النسب المئوية للبروتونات الهيدروكاربونية لنماذج النفثا المعالجة حفازياً والنموذج غير المعامل من
خالل طيف (. )1HNMR

Hme

Hmy

HN

Hα

HA

*Samples

37.27
40.1
32.11
36.32
35.03
29.82
25.65

40.26
39.19
41.4
43.5
37.6
38.9
34.09

12.34
8.41
8.91
7.21
6.03
10.61
9.18

3.04
2.1
3.08
2.07
1.51
2.93
1.95

7.09
10.2
14.5
10.9
19.83
17.74
29.13

1
2
3
4
5
6
7

*( )1نموذج النفثا غير المعاملة .
( )2النفثا المعاملة بدرجة الح اررة ( ⁰ )250م وزمن ساعة واحدة ونسبة حفاز مطعم ()%0.5
( )3النفثا المعاملة بدرجة الح اررة ( ⁰ )300م وزمن ساعة واحدة ونسبة حفاز مطعم ()%0.5
( )4النفثا المعاملة بدرجة الح اررة ( ⁰ )300م وزمن ساعة واحدة ونسبة حفاز غير مطعم ()%2.5
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( )5النفثا المعاملة بدرجة الح اررة ( ⁰ )300م وزمن ساعة واحدة ونسبة حفاز مطعم ()%2.5
( )6النفثا المعاملة بدرجة الح اررة (⁰ )300م وزمن ( )3ساعات ونسبة حفاز غير مطعم()%2.5
( )7النفثا المعاملة بدرجة الح اررة (⁰ )300م وزمن ( )3ساعات ونسبة حفاز مطعم ()%2.5
أن النموذج ( ) 2قد حصو و و و و وولت فيء تغييرات بسو و و و و وويطة من خال زيادة النسو و و و و ووبة المئوية
من خال الجدو ( )4يتبين َّ
للبروتونات االروماتية ,إذ ارتفعت إلا ( )%10.2بعدما كانت ( )%7.09في النموذج غير المعامل وبالوقت نفسووء
يالحظ نقصووان المركبات النفثينية ( (HNإلا نسووبة ( )%8.41وهذا يفسوور حصووو إزالة هيدروجينية لنسووبة كبيرة من
هذ المركبات لتتحو إلا المركبات االروماتية  ,أما قسو و و ووم من المركبات النفثينية فقد تعرضو و و ووت إلا فتح الحلقة من
خال مالحظة زيادة نسو و و و و و ووبة المركبات البارافينية ( )Hmy , Hmeإذ ازدادت بشو و و و و و ووكل بسو و و و و و وويط من ( )%77.5إلا
(.)%79.29
وفيما يخص النموذج ( )3فقد ازدادت فيء نسو ووبة المركبات األروماتية لتصو وول الا ( ,)%14.5أي ضو ووعف ماكان
موجود في النموذج غير المعامل  ,مز مالحظة انخفا
وانخفا

بسو و و و و و وويط في نسو و و و و و ووبة المركبات البارافينية ()Hmy , Hme

نسبة المركبات النفثينية الا ( ) %8.91عن النموذج غير المعامل وبقاء نسبة المجاميز المعوضة بالحلقة

األروماتية ( )Hαثابتام تقريبام.
وفيما يخص النموذج ( )4فيالحظ فيء أن نس و و ووبة المركبات االروماتية قد ارتفعت عن النموذج األم غير المعامل
بنسووبة ( )%3.81مز انخفا

نسووبة المركبات النفثينية بنسووبة ( )%5.13عن نموذج النفثا غير المعامل مز ارتفاع

أما نسوو ووبة التعويض علا الحلقة االروماتية فقد انخفضو وووت
بس و وويط في نس و ووبة المركبات البارافينية بنس و ووبة (َّ , )%2.29
بنسبة ( )%1تقريبام.
أن نسوبة بروتونات المركبات األروماتية قد ارتفعت ثالثة أضوعاف تقريبا عن ماكانت
وفي النموذج ( ) 5فيالحظ َّ
في نموذج النفثا غير المعاملة لتص و وول إلا ( , )%19.83مز انخفا

نس و ووبة المركبات النفثينية إلا النصو وووف تقريبام

لتنز إلا ( )%6.03داللة علا حص و و ووو ع ملية إزالة هيدروجينية لهذ المركبات لتتحو إلا المركبات االروماتية ,
أن هناك نقصووانام بنسووبة ( ) %4.88للمركبات البارافينية والذي يفسوور حصووو عملية تكوين للحلقات من
وتبين أيضووا َّ
هذ المركبات ثم يتبعها إزالة هيدروجينية لتكوين المركبات األروماتية  ,ويالحظ أيضو وام نقص ووان نس ووبة التعويض علا
الحلقات األروماتية بمقدار النصف ويفسر حصو عملية ( )Dealkylationمن الحلقات االروماتية.
أما النموذج ( ) 6فيالحظ فيء زيادة نسوبة المركبات األروماتية لتصول إلا نسوبة ( )%17.74ولكن المالحظ في
أن معظمهوا كوان نتيجوة لحصو و و و و و ووو عمليوة تكوين الحلقوات واإل ازلوة الهيودروجينيوة من المركبوات البوارافينيوة
هوذ الزيوادة َّ
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ونسو وو ووووبة قليلة كان نتيجة اإلزالة الهيدروجينية من المركبات النفثينية  ,في حين حافظت تقريبام نسو و و وووبة التعويض علا
الحلقات األروماتية مز انخفا

ه يف جدام.

ويالحظ في النموذج ( )7أن هناك زيادة كبيرة في نس و ووبة المركبات األروماتية وص و وولت إلا ( ,)%29.13أي أكثر
من أربعة أضو ووعاف ما كان موجود من هذ المركبات في النموذج غير المعامل كان معظمء من خال عملية تكوين
الحلقات ومن ثم إزالة هيدروجينية للمركبات البارافينية وهو واضح من خال النقصان الكبير في نسبتها ,إذ انخفضت
بمقدار (  ,) %20.08في حين انخفضو و و و و و ووت نسو و و و و و ووبة المركبات النفثينية بمقدار ( ,)%3.16والذي تحو معظمء إلا
الحلقات األروماتية من خال اإلزالة الهيدروجينية في حين انخفضو و و و ووت نسو و و و ووبة التعويض علا الحلقة األروماتية إلا
(.)9()%1.95
يتبين مما سبل أن الزيواليت المحضر كان لء القدرة علا حصو تغييرات تركيبية في الهيدروكاربونات المكونة
للنفثوا من خال عمليوات تحفيز عمليوة تكوين الحلقوات من المركبوات البوارافينيوة (المكون الرئيس للنفثوا غير المعوالجوة)
إن عملية تطعيم الزيواليت بكلوريد الروثينيوم
وكذلك تحفيز عملية اإلزالة الهيدروجينية لتكوين المركبات األروماتية و َّ
قد زادت من القدرة التحفيزية للزيواليت وهو واض و و ووح من خال القيم المبينة في الجدو وباألخص النموذج ( )7الذي
أوض و ووح أيضو و وام تأثير زيادة زمن التفاعل علا زيادة التغييرات التركيبية للمكونات الهيدروكاربونية للنفثا

()10

في األشكا (.)3 -1
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الشكل ( )1طيف الرنين النووي المغناطيسي للنموذج ()1
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الشكل ( )2طيف الرنين النووي المغناطيسي للنموذج ()5

الشكل ( )3طيف الرنين النووي المغناطيسي للنموذج ()7
 2.2قياس طيف األشعة تحت الحمراء ( )FTIRلنماذج النفثا
يتم من خال هذا القياس التعرف علا التغير من ناحية زيادة أو نقص و ووان المركبات الهيدروكاربونية
المكونة للنفثا المعالجة حفازيام تحت ظروف مختلفة  ,وقد تبين من خال قياس هيف ( )FTIRأنَّء
متوافل مز ما ظهر من قياس هيف ( )1HNMRوخاصو مة فيما يتعلل بالنظام األروماتي ,وقد ظهر
ذلك كليام في جميز النماذج كما هو واضووح في األشووكا ( , )30-25إذ لوحظ من خال زيادة شوودة
امتص ووا

هذ المركبات في المنطقة الواقعة ( )3100-3000س ووم
799

1-

وهي المنطقة التي تعزى لتردد
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مط ( )Stretchingاآل صو و و و و و ورة ( )C-Hاألروماتية  ,وكذلك فإن حزم االمتصو و و و و و ووا
األروماتي في المنطقتين ( )1650,1500سووم

1-

التابعة للنظام

قد ازدادت بشووكل واضووح وبخاصووة في الشووكل ( )7

 ,نفسو و و و و و وء وكذلك زيادة حدة النغمات التوافقية التي تعزى إلا المركبات األروماتية مما يد أيضو و و و و و وام
وبش و ووكل واض و ووح علا الزيادة الحاص و وولة في نس و ووبة هذ المركبات في أثناء عملية اإل ص و ووالح التركيبي
للنفثا قيد الدراسووة  ,وكذلك فقد لوحظ زيادة شوودة االمتصوواصووات الواقعة عند ( )455.22سووم
( )493.79سو و ووم
سووم

1-

1-

و ( )696.33سو و ووم

و ( )1100سووم

1-

1-

و ( )734.90سو و ووم

1-

و ( )765.77سو و ووم

1-

1-

وعند

و( )1025

وهي تعزى إلا انحناء اآلص ورة ( )C-Hاألروماتية ضوومن وخارج المسووتوى

).)11,12

الشكل ( )4طيف األشعة تحت الحمراء للنفثا غير المعاملة
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الشكل ( )5طيف األشعة تحت الحمراء للنموذج ()2
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الشكل ( ) 7طيف االشعة تحت الحمراء للنموذج ()6
 3.2قياس كروماتوغرافيا الغاز
يتم استخدام هذ الطريقة بشكل واسز للتعرف علا المكونات الرئيسة للمشتقات النفطية
(وبخاصة النفثا) من الهيدروكاربونات البارافينية واالوليفينية والنفثينية واألروماتية والتي تعرف اختصارام

ل( )PONAلإلشارة الا هذ المكونات األربعة( )13,14وفي هذ الدراسة تم اختيار أحد النماذج وهو
النموذج ( ) 7وهي النفثا المعاملة بالحفاز المطعم بكلوريد الروثينيوم بدرجة حرارة (º )300م وزمن

التفاعل ( )3ساعات في حين كانت نسبة الحفاز المضافة للتفاعل ( , )%2.5وكذلك تم قياس نموذج
النفثا غير المعاملة لمعرفة التغييرات التي حصلت علا النموذج ( , )7ويوضح الجدو ( )5قيم
قياس كروماتوغرافيا الغاز للنفثا غير المعاملة والنموذج المعامل.
جدول ( )5قياس كروماتوغرافيا الغاز لنموذج النفثا غير المعاملة والنموذج ()7
Treated

Untreated

Hydrocarbon

)Naphtha Sample(7

Naphtha

types

60.64

80.67

Paraffins

4.64

1.49

Olefins

6.82

11.83

Naphthenes
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27.90

6.01

Aromatics

أن هناك تغيي امر واضحا في التركيب الكيميائي لمكونات النفثا من خال تحولها من نوع
يتبين من الجدو (َّ )5

إلا آخر بعمليات تكوين الحلقات من البارافينات خال التفاعل يلحقها عملية إزالة هيدروجينية إذ نالحظ نقصان قيمة
المركبات البارافينية والنفثينية مقابل زيادة واضحة في قيمة المركبات االروماتية التي بلغت أربعة اضعاف ونصف

تقريبام ,وكذلك لوحظ زيادة في نسبة المركبات االوليفينية لتصل إلا ثالثة إضعاف ماكانت عليء في نموذج النفثا غير

المعاملة بسبب عمليات اإلزالة الهيدروجينية  ,وأظهرت هذ النتائج تقاربام واضحا مز قياسات هيف الرنين النووي

المغناهيسي ويمكن مالحظة األشكا ( ) 9 , 8التي توضح قياس كروماتوغرافيا الغاز للنموذجين المذكورين.

الشكل ( )8كروماتوغرافيا الغاز للنموذج غير المعامل

الشكل ( ) 9كروماتوغرافيا الغاز للنموذج ()7
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:االستنتاجات
تبين من خالل البحث قدرة الحفاز المستخدم (الزيواليت المطعم وغير المطعم بكلوريد
الروثينيوم) على اجراء عملية االصالح التركيبي للنفثا قيد البحث من خالل اجراء عمليات تكوين
الحلقات من البارافينات المستقيمة وكذلك اجراء عملية االزالة الهيدروجينية لتكوين المركبات
.)% 29.13( االروماتية التي وصلت نسبتها في افضل النتائج الى
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