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الخالصة :
تزسؽ البحث تييئة الحفاز السدتخجم (الديؾاليت) إلجخاء عسمية االصالح التخكيبي لمشفثا وقج تؼ اجخاء
العسمية مؽ خالل اضافة الشفثا والحفاز السدتخجم بشدب معيشة الى مفاعل االوتؾكميف سعة (033سؼ)0
بغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخوف ابتجائية (درجات ̊ 033 , 053 , 033 , 053م وندبة حفاز  % 3.5وزمؽ ساعة واحجة) وبعج
اجخاء ؾياسات ( H NMR0و  ) FTIRتبيؽ ان افزل درجة تؼ فييا اجخاء تغييخات تخكيبية لمشفثا ىي درجة ح اخرة
(̊ 033م)  ,وبعج ذلػ تؼ تثبيت الغخوف السثمى ليحه العسمية مؽ خالل زيادة ندبة الحفاز وزمؽ التفاعل وتبيؽ ان
افزل الغخوف ىي (ندبة الحفاز  % 0.5وزمؽ تفاعل  0ساعات) وقج تبيؽ ان لمحفاز السدتخجم القجرة عمى
اجخاء عسمية تكؾيؽ الحمقات وعسمية االزالة الييجروجيشية لمبارافيشات والشفثيشات مسا ادى الى زيادة ندبة السخكبات
االروماتية مؽ ( )%7.39الى ( , )%09.00فزال عؽ الؿياسات السحكؾرة آنفاً تؼ ؾياس كخوماتؾغخاؼيا الغاز
( )GCوتبيؽ مظابقتيا لمؿياسات االخخى.
الكلمات المفتاحية  :النفثا  ,االصالح التركيبي  ,الزيؽاليت المطعػ
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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 cm3
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

المقدمة
تُ َعُّج الشفثا مؽ أخف السدتقظخات الدائمة التي تشتج مؽ عسميات تقظيخ الشفط الخام والتي تتخاوح درجة
 وتكؾن غشية بالبارافيشات السدتؿيسةC10-C5( ( م) وىي خميط مؽ الييجروكاربؾنات مؽo 05-033( غميانيا بيؽ
 ويؾجج فييا أيزا بعض, أن تكؾن ليا سالسل جانبية صغيخة
ْ وكحلػ الشفثيشات أُحادية الحمقة التي مؽ السسكؽ
) وكحلػ أثيل البشديؽ ومخكبات الكبخيت مثل (السخكبتانات,السخكبات الييجروكاربؾنية االروماتية مثل البشديؽ والتؾلؾيؽ

َّ  ونغ اخ لكثخة االيدومخات,
فإن عسمية فرل مخكب مفخد مؽ الشفثا تكؾن صعبة لمغاية وغيخ مسكشة بعكذ األنؾاع
 إذ ال يسكؽ استخجام الشفثا كؾقؾد برؾرة مباشخة بل تدتخجم في, األخخى مؽ الؾقؾد مثل زيت الغاز والكيخوسيؽ
الرشاعات السختمفة إلنتاج البؾليسخات واأللياف الرشاعية والبالستيكات والسؾاد البتخوكيسياوية وصشاعة األسسجة
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والسبيجات  ,وأيزا تدتخجم في وحجات السعالجة الييجروجيشية في السرافي ألنتاج الكازوليؽ والييجروجيؽ ,إذا لؼ
يتؾفخ الغاز الظبيعي في وحجات السعالجة الييجروجيشية في السرافي(.)0
إما مؽ عسميات التقظيخ لمشفط الخام ,أو مؽ وحجات السعالجة الثانؾية في السرافي
ويسكؽ الحرؾل عمى الشفثا َّ
وأيزا مؽ وحجات السعالجة لمغاز الظبيعي  ,ويسكؽ ترشيف الشفثا حدب درجات غميانيا إلى ما يأتي :
 -0الشفثا الخؽيفة ( :) Light naphthaويكؾن مجى غميانيا مابيؽ (o 03-93م) وتحتؾي عمى  %83مؽ
الييجروكاربؾنات البارافيشية (. )C6,C5
 -0الشفثا الثقيمة  :))Heavy Naphthaيكؾن مجى غميانيا مابيؽ (o 93-033م) وتحتؾي عمى مخكبات
ىيجروكاربؾنية اروماتية ونفثيشية وبارافيشية (.)C10-C6
َّ
إن أىؼ ما يسيد الشفثا ىي استخجاميا محيباً في العجيج مؽ السجاالت باالعتساد عمى محتؾاىا الييجروكاربؾني ,إذ
تدداد قابمية الشفثا عمى اإلذابة بديادة السحتؾى االروماتي وتقل قابميتيا عمى اإلذابة بديادة محتؾاىا مؽ البارافيشات
السدتؿيسة(.)3
تُ َعُّج عسمية االصالح التخكيبي مؽ العسميات السيسة في معالجة السذتقات الشفظية والتي تتؼ بتعخض أحج السذتقات
الشفظية مثل الشفثا إلى معالجة ح اخرية في وجؾد حفاز كسا في عسميات التكديخ ولكؽ في زمؽ قميل ججا وتجخي ىحه
العسمية باستخجام حفازات مختمفة مثل البالتيؽ أو السؾليبيجيشيؾم محسمة عمى االلؾميشا أو االلؾميشا والديميكا
واإلصالح التخكيبي بالبالتيؽ يدتعسل بكثخة ويشتج مشيا كازوليؽ ذو عجد اوكتاني عال يرل إلى (( 98بجون إضافة
رباعي اثيالت الخصاص( ,)0فزال عؽ ذلػ تشتج بعض الغازات التي تكؾن ندبيا متبايشة تبعا لشؾع السادة السغحية
والغخوف السدتخجمة مثل الييجروجيؽ وغازات السيثان وااليثان والبخوبان ( .)4وىشاك عجة تفاعالت تكخيخية تحجث
اثشاء عسمية االصالح التخكيبي ومؽ اىسيا عسمية االزمخة وتتزسؽ تحؾل السخكبات مؽ شكل الى اخخ مثل تحؾل
البارافيشات السدتؿيسة الى بارافيشات متفخعة او حمؿية نفثيشية او اروماتية دون حجوث تغيخ بعجد ذرات الكاربؾن في
الجديئات االصمية إذ تكؾن نؾاتج ىحه العسمية ذات عجد أوكتاني ٍ
عال َّ ,
إن الحفازات السدتخجمة في عسمية األزمخة
مذابية لتمػ الحفازات في عسمية اإلصالح التخكيبي ,اال َّ
أن حفازات األزمخة تكؾن أكثخ حامزية ,إذ تؼ إنتاج حفاز
متكؾن مؽ مديج مؽ معادن نبيمة مع زيؾاليت نؾع ( )Mordeniteمؽ شخكة (( Shellوالحي يكؾن ذا محتؾى
صؾديؾمي واطيء لو كفاءة عالية في عسمية األزمخة لمبارافيشات السدتؿيسة( .)5ومؽ الجراسات التي اجخيت في ىحا
السجال ,اذ استظاع (( )Soltanali(6وجساعتو تحزيخ زيؾاليت  )ZSM-5(Si/Al=50إذ تؼ االعتساد عمى درجة
الح اخرة والزغط كعؾامل رئيدة لتحجيج الغخوف السثمى لمحرؾل عمى أقرى عجد أوكتان واستخجم ىحا الحفاز
بشاء عمى الشساذج السقتخحة لعسمية إصالح الشفثا
لإلصالح التخكيبي لمشفثا في غياب الييجروجيؽ  ,وتؼ تحميل الشتائج ً
بػياب الييجروجيؽ وكانت الغخوف السثمى ليحه العسمية عشج درجة ح اخرة °)049م ) والزغط  )03بار) َّ ,
إن
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الشتائج الشيائية التي تؼ الحرؾل عمييا باستخجام اختبارات السفاعل أشارت إلى أ َّ
َن الشسؾذج السقتخح صالح تساما  .و
درس (()Alipour

ِ)7

إمكانية استخجام الشانؾ -زيؾاليت ( )nano ZSM-5في التكديخ الحفازي لمشفثا  ,و تست

مقارنة تأثيخ  ))nano ZSM-5عمى انتقائية السشتج وعسخ الحفاز  ,إذ لؼ ِ
يؤد تظبيق ال(  )nano ZSM-5إلى
زيادة عسخ السحفد فحدب بل أعظى أيزا مديجاً مؽ الثبات النتقائية تكؾيؽ االوليفيشات الخؽيفة .

الجدء العسمي
 -2تييئة الحفاز (الديؾاليت) السدتخجم في ىحه الجراسة:
ان الحفاز السدتخجم في ىحه الجراسة ىؾ زيؾاليت محزخ مؽ خام معجني طيشي طبيعي بعج عجد مؽ الخظؾات
إلزالة السكؾنات غيخ السخغؾبة وقج تؼ تظعيسو بكمؾريج الخوثيشيؾم وتبيؽ انو ذو مؾاصفات حفازية جيجة حدب
الؿياسات التي اجخيت عميو

()

وىي التحميل الكيسيائي وؾياس حيؾد االشعة الديشية( )XRDوفمؾرة االشعة

الديشية( )XRFوؾياس االمتداز بظخيقة ( )BETوؾياس السجيخ االلكتخوني الساسح ( )SEMفزال عؽ
التحميل الحخاري الؾزني ( )TGA/DTAوقج نذخ في بحث مشفرل وىؾ جدء مؽ رسالة ماجدتيخ .
 -3تجييد الشفثا وتييئتيا لمجراسة:
تؼ تجييد الشفثا قيج الجراسة مؽ مرفى الكدػ ( 45كؼ) غخبي السؾصل وىي ذات مجى غميان (-55
 )003م̊ وذات لؾن اصفخ فاتح وؾيسة ( )API) (69.8ومحتؾى الكبخيت اقل مؽ (.)ppm 3.0
-0اجخاء تفاعل االصالح التخكيبي الحفازي لمشفثا
تؼ اختيار الغخوف الالزمة لتفاعل اإلصالح التخكيبي مؽ درجة الح اخرة والدمؽ فزال عؽ ندبة الحفاز السدتخجمة
والسزافة إلى التفاعل مؽ خالل الججول أدناه:
الجدول ()5العروف االبتدائية المدتخدمة لتفاعل اإلصالح التركيبي للنفثا
قيػ العروف

ظروف التفاعل

(° )053 , 033 ,053 , 033م

درجات الح اخرة السدتخجمة

ساعة واحجة

زمؽ إجخاء التفاعل االبتجائي

 %3.5مؽ وزن الشفثا

الشدبة السئؾية االبتجائية لمحفاز

اذ تؼ وضع ( )53غخام مؽ الشفثا غيخ السعاممة( º55-003م) في مفاعل االوتؾكميف ذي سعة ()033

مل ومحكؼ الغمق ويزاف إليو ( )3.05غؼ ( )%3.5مؽ الحفاز ندبة إلى وزن الشفثا  ,وبعج غمق السفاعل برؾرة

جيجة يتؼ وضعو في حسام رممي يحتؾي عمى محخار لتثبيت الح اخرة عشج الجرجة السظمؾبة  ,يدخؽ الحسام الخممي
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بؾاسظة مدخؽ كيخبائي لحيؽ الؾصؾل إلى الجرجة الح اخرية السظمؾبة وبعج مخور زمؽ ساعة واحجة يتؼ إيقاف
التفاعل مؽ خالل رفع السفاعل مؽ الحسام الخممي ,ويتخك ليبخد في درجة ح اخرة السختبخ ومؽ ثؼ يتؼ تخشيح الشفثا

باستخجام ورقة تخشيح لفرل الشفثا السعالجة عؽ الحفاز (الديؾاليت)  ,اذ يتؼ وضع الشفثا في قشاني نغيفة ليتؼ بعج
ذل ػ اجخاء بعض الؿياسات عمييا لسعخفة التغيخات الحاصمة في ندب مكؾناتيا الييجروكاربؾنية بعج معاممتيا
بالحفاز.

 -4تحجيج الغخوف السثمى الجخاء التفاعل
وفق الغخوف األولية التي أجخيت عمى الشفثا وبعج التعخف عمى نتائج اإلصالح التخكيبي مؽ خالل
أجخيت عمييا تؼ تثبيت الغخوف السثمى لمتفاعل وفقا لسا مؾضح في الججول (: )0
الؿياسات التي ُ
الجدول ( )0تثبيت العروف المثلى لتفاعل اإلصالح التركيبي الحفازي للنفثا قيد الدراسة

ظروف التفاعل

قيػ العروف

تثبيت درجة الح اخرة

تبيؽ َّ
أن أفزل درجة ح اخرة ىي ( )033م°

زمؽ إجخاء التفاعل

أجخي التفاعل عشج زمؽ ( )0()0ساعات  ,إذ كان ساعة واحجة
في الغخوف االبتجائية.

تثبيت الشدبة السئؾية الحفازية ندبة الحفاز تؼ زيادتيا إلى ( )0.5%و( , )0.5%إذ كان (3.5
 )%في الغخوف االبتجائية .
وبعج إجخاء التفاعالت وفقاً لسا مبيؽ في الججول أعاله ولغخض التعخف عمى التغييخات التخكيبية التي

حرمت عمى الشفثا السعالجة ,تؼ إجخاء الؿياسات عمى بعض نساذج الشفثا السعالجة فزالً عؽ نسؾذج الشفثا غيخ
السعاممة

-5

القياسات التي اجريت على النفثا المعاملة والنمؽذج غير المعامل:

 5.1تحليل نماذج النفثا باستخدام مطياف الرنيؼ النؽوي المغناطيدي

تؼ تحميل نساذج الشفثا بؾاسظة تقشية مظياف الخنيؽ الشؾوي السغشاطيدي( )HNMR0لمتعخف عمى أنؾاع

البخوتؾنات السؾجؾدة في الجديئة الييجروكابؾنية والتغيخات التي طخأت عمييا خالل عسمية اإلصالح التخكيبي

الحفازي لمشفثا  ,إذ تؼ الؿياس باستخجام جياز مؽ نؾع (.)Varian 500 MHz

 0.1تحليل نماذج النفثا باستخدام مطياف األشعة تحت الحمراء
2321

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)3لسنة 0207
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021
استخجمت تقشية مظياف األشعة تحت الحسخاء( )FTIRفي ؾياس نساذج الشفثا السعاممة والشسؾذج غيخ
السعامل مؽ أجل معخفة التغيخ في تخكيب نساذج الشفثا السعاممة مؽ خالل التعخف عمى االمتراصات الججيجة التي

أن تغيخ في طيف األشعة تحت الحسخاء.
مؽ الستؾقع ْ

 0.4قياس كروماتؽغرافيا الغاز ( )GCلنماذج النفثا
تؼ ؾياس كخوماتؾغخاؼيا الغاز ( )GCلشساذج الشفثا قيج الجراسة فزال عؽ الشسؾذج غيخ السعامل باستخجام
جياز مؽ نؾع

 Agilant, USAلمتعخف عمى محتؾى الشفثا السعاممة وغيخ السعاممة مؽ الييجروكاربؾنات

البارافيشية واألوليفيشية والشفثيشية واألروماتية السعخوفة اخترا اًر ب(. )PONA

النتائج والمناقذة
 -2السؾاصفات العامة لمحفاز السدتخجم (الديؾاليت)
بشاء عمى الؿياسات التي اجخيت عميو والتي تؼ ذكخىا
يسكؽ بيان مؾاصفات وخرائص الحفاز السدتخجم ً
في بجاية الجدء العسمي مؽ خالل الججول ()0
الججول ( )0السؾاصفات والخرائص العامة لمحفاز السدتخجم
Data Analysis

Measurements and Properties

m2/g 111..059

Langmuir Surface Area

m2/g 79.2.15

BET Surface Area

cm3/g01 2.5951.

Pore Volume

nm 1.51752

Pore Size

C712

Thermal Stability
Natural Zeolite Content
()Montmorillonite and Kaolinite

% 10.1.
0.51

-3

SiO2 /Al2O3

قياسات نماذج النفثا المعاملة حفازيا ومقارنتها مع النمؽذج االصلي غير المعامل

 5.0قياس طيف الرنيؼ النؽوي المغناطيدي ( )HNMR1لنماذج النفثا
يحجث في أثشاء السعالجة الحفازية لمشفثا بحفاز الديؾاليت تغييخات تخكيبية في السخكبات الييجروكاربؾنية السكؾنة
لمشفثا وىي البارافيشية والشفثيشية واالروماتية والسعؾضة بسؾقع (الفا) لمحمقة االروماتية ولمتعخف عمى ىحه التغييخات يتؼ
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ؾياس الشفثا باستخجام مظياف الخنيؽ الشؾوي السغشاطيدي الييجروجيشي الحي يعظيشا معمؾمات نؾعية وكسية عؽ ىحه
التغييخات مؽ خالل امتراص السجال السغشاطيدي لمسظياف مؽ بخوتؾنات ىحه السخكبات الييجروكاربؾنية السختمفة
والتي ستغيخ في مؾاقع محجدة لكل نؾع مؽ ىحه البخوتؾنات وىي البخوتؾنات السثيمية ( )Hmeوالسثيميشية ()Hmy
والشفثيشية ( )HNواالروماتية ( )HAوالسعؾضة بسؾقع الفا (( Hαلمحمقة األروماتية(.)8
وتبيؽ مؽ خالل أشكال الؿياس لعجد مؽ الشساذج َّ
أن ىشاك تغييخات واضحة طخأت عمى الشفثا مؽ خالل زيادة
أو نقران مكؾناتيا وكسا مبيؽ في الججول (. )4

الجدول ( )1الندب المئؽية للبروتؽنات الهيدروكاربؽنية لنماذج النفثا المعالجة حفازياً والنمؽذج غير المعامل مؼ
خالل طيف (. )HNMR1

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

*( )0نسؾذج الشفثا غيخ السعاممة .
( )0الشفثا السعاممة بجرجة الح اخرة (⁰ )053م وزمؽ ساعة واحجة وندبة حفاز مظعؼ ()%3.5
( )0الشفثا السعاممة بجرجة الح اخرة (⁰ )033م وزمؽ ساعة واحجة وندبة حفاز مظعؼ ()%3.5
( )4الشفثا السعاممة بجرجة الح اخرة (⁰ )033م وزمؽ ساعة واحجة وندبة حفاز غيخ مظعؼ ()%0.5
( )5الشفثا السعاممة بجرجة الح اخرة (⁰ )033م وزمؽ ساعة واحجة وندبة حفاز مظعؼ ()%0.5
( )6الشفثا السعاممة بجرجة الح اخرة (⁰ )033م وزمؽ ( )0ساعات وندبة حفاز غيخ مظعؼ()%0.5
( )7الشفثا السعاممة بجرجة الح اخرة (⁰ )033م وزمؽ ( )0ساعات وندبة حفاز مظعؼ ()%0.5
مؽ خالل الججول ( )4يتبيؽ َّ
أن الشسؾذج ( )0قج حرمت ؼيو تغييخات بديظة مؽ خالل زيادة الشدبة السئؾية
لمبخوتؾنات االروماتية ,إذ ارتفعت إلى ( )%03.0بعجما كانت ( )7.39%في الشسؾذج غيخ السعامل وبالؾقت نفدو
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يالحظ نقران السخكبات الشفثيشية (( HNإلى ندبة ( )%8.40وىحا يفدخ حرؾل إزالة ىيجروجيشية لشدبة كبيخة مؽ
ىحه السخكبات لتتحؾل إلى السخكبات االروماتية  ,أما قدؼ مؽ السخكبات الشفثيشية فقج تعخضت إلى فتح الحمقة مؽ
خالل مالحغة زيادة ندبة السخكبات البارافيشية ( )Hmy , Hmeإذ ازدادت بذكل بديط مؽ ( )%77.5إلى
(.)%79.09
وؼيسا يخص الشسؾذج ( )0فقج ازدادت ؼيو ندبة السخكبات األروماتية لترل الى ( ,)04.5%أي ضعف ماكان
مؾجؾد في الشسؾذج غيخ السعامل  ,مع مالحغة انخفاض بديط في ندبة السخكبات البارافيشية ()Hmy , Hme
وانخفاض ندبة السخكبات الشفثيشية الى ( )8.90%عؽ الشسؾذج غيخ السعامل وبقاء ندبة السجاميع السعؾضة بالحمقة
األروماتية ( )Hαثابتاً تقخيباً.
وؼيسا يخص الشسؾذج ( )4ؼيالحظ ؼيو أن ندبة السخكبات االروماتية قج ارتفعت عؽ الشسؾذج األم غيخ السعامل
بشدبة ( )%0.80مع انخفاض ندبة السخكبات الشفثيشية بشدبة ( )%5.00عؽ نسؾذج الشفثا غيخ السعامل مع ارتفاع
أما ندبة التعؾيض عمى الحمقة االروماتية فقج انخفزت
بديط في ندبة السخكبات البارافيشية بشدبة (َّ , )0.09%
بشدبة ( )0%تقخيباً.
وفي الشسؾذج ( )5ؼيالحظ َّ
أن ندبة بخوتؾنات السخكبات األروماتية قج ارتفعت ثالثة أضعاف تقخيبا عؽ ماكانت
في نسؾذج الشفثا غيخ السعاممة لترل إلى ( , )09.80%مع انخفاض ندبة السخكبات الشفثيشية إلى الشرف تقخيباً
لتشدل إلى ( )%6.30داللة عمى حرؾل عسمية إزالة ىيجروجيشية ليحه السخكبات لتتحؾل إلى السخكبات االروماتية ,
وتبيؽ أيزا َّ
أن ىشاك نقراناً بشدبة ( )%4.88لمسخكبات البارافيشية والحي يفدخ حرؾل عسمية تكؾيؽ لمحمقات مؽ
ىحه السخكبات ثؼ يتبعيا إزالة ىيجروجيشية لتكؾيؽ السخكبات األروماتية  ,ويالحظ أيزاً نقران ندبة التعؾيض عمى
الحمقات األروماتية بسقجار الشرف ويفدخ حرؾل عسمية ( )Dealkylationمؽ الحمقات االروماتية.
أما الشسؾذج ( )6ؼيالحظ ؼيو زيادة ندبة السخكبات األروماتية لترل إلى ندبة ( )%07.74ولكؽ السالحظ في
ىحه الديادة َّ
أن معغسيا كان نتيجة لحرؾل عسمية تكؾيؽ الحمقات واإلزالة الييجروجيشية مؽ السخكبات البارافيشية
وندبة قميمة كان نتيجة اإلزالة الييجروجيشية مؽ السخكبات الشفثيشية  ,في حيؽ حافغت تقخيباً ندبة التعؾيض عمى
الحمقات األروماتية مع انخفاض طؽيف ججاً.
ويالحظ في الشسؾذج ( )7أن ىشاك زيادة كبيخة في ندبة السخكبات األروماتية وصمت إلى ( ,)%09.00أي أكثخ
مؽ أربعة أضعاف ما كان مؾجؾد مؽ ىحه السخكبات في الشسؾذج غيخ السعامل كان معغسو مؽ خالل عسمية تكؾيؽ
الحمقات ومؽ ثؼ إزالة ىيجروجيشية لمسخكبات البارافيشية وىؾ واضح مؽ خالل الشقران الكبيخ في ندبتيا ,إذ
انخفزت بسقجار ( ,)03.38%في حيؽ انخفزت ندبة السخكبات الشفثيشية بسقجار ( ,)0.06%والحي تحؾل معغسو
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إلى الحمقات األروماتية مؽ خالل اإلزالة الييجروجيشية في حيؽ انخفزت ندبة التعؾيض عمى الحمقة األروماتية إلى
(.)9()%0.95
يتبيؽ مسا سبق أن الديؾاليت السحزخ كان لو القجرة عمى حرؾل تغييخات تخكيبية في الييجروكاربؾنات السكؾنة
لمشفثا مؽ خالل عسميات تحفيد عسمية تكؾيؽ الحمقات مؽ السخكبات البارافيشية (السكؾن الخئيذ لمشفثا غيخ السعالجة)
وكحلػ تحفيد عسمية اإلزالة الييجروجيشية لتكؾيؽ السخكبات األروماتية و َّ
إن عسمية تظعيؼ الديؾاليت بكمؾريج الخوثيشيؾم
قج زادت مؽ القجرة التحفيدية لمديؾاليت وىؾ واضح مؽ خالل الؿيؼ السبيشة في الججول وباألخص الشسؾذج ( )7الحي
()03

أوضح أيزاً تأثيخ زيادة زمؽ التفاعل عمى زيادة التغييخات التخكيبية لمسكؾنات الييجروكاربؾنية لمشفثا
في األشكال (.)0 -0

الذكل ( )5طيف الرنيؼ النؽوي المغناطيدي للنمؽذج ()5
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الذكل ( )0طيف الرنيؼ النؽوي المغناطيدي للنمؽذج ()1
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الذكل ( ).طيف الرنيؼ النؽوي المغناطيدي للنمؽذج ()7
 0.0قياس طيف األشعة تحت الحمراء ( )FTIRلنماذج النفثا
يتؼ مؽ خالل ىحا الؿياس التعخف عمى التغيخ مؽ ناحية زيادة أو نقران السخكبات الييجروكاربؾنية
السكؾنة لمشفثا السعالجة حفازياً تحت عخوف مختمفة  ,وقج تبيؽ مؽ خالل ؾياس طيف (َّ )FTIRأنو
متؾافق مع ما عيخ مؽ ؾياس طيف ( )HNMR1وخاص ًة ؼيسا يتعمق بالشغام األروماتي ,وقج عيخ
ذلػ كمياً في جسيع الشساذج كسا ىؾ واضح في األشكال ( , )05-03إذ لؾحظ مؽ خالل زيادة شجة
امتراص ىحه السخكبات في السشظقة الؾاقعة ( )0333-0133سؼ -0وىي السشظقة التي تعدى لتخدد
مط ( )Stretchingاآلصخة ( )C-Hاألروماتية  ,وكحلػ فإن حدم االمتراص التابعة لمشغام
األروماتي في السشظقتيؽ ( )0653,0533سؼ -0قج ازدادت بذكل واضح وبخاصة في الذكل ()7
 ,نفدو وكحلػ زيادة حجة الشغسات التؾافؿية التي تعدى إلى السخكبات األروماتية مسا يجل أيزاً
وبذكل واضح عمى الديادة الحاصمة في ندبة ىحه السخكبات في أثشاء عسمية اإلصالح التخكيبي
لمشفثا قيج الجراسة  ,وكحلػ فقج لؾحظ زيادة شجة االمتراصات الؾاقعة عشج ( )455.00سؼ -0وعشج
-0

( )490.79سؼ -0و ( )696.00سؼ -0و ( )704.93سؼ -0و ( )765.77سؼ

و()0305

سؼ -0و ( )0033سؼ -0وىي تعدى إلى انحشاء اآلصخة ( )C-Hاألروماتية ضسؽ وخارج السدتؾى
.))11,11
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الشكل ( )4طيف األشعة تحت الحمراء للنفثا غير المعاملة
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الشكل ( )5طيف األشعة تحت الحمراء للنموذج ()2
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الشكل ( )6طيف األشعة تحت الحمراء للنموذج ()3
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الشكل ( )7طيف االشعة تحت الحمراء للنموذج ()6
 4.3قياس كروماتوغرافيا الغاز
يتؼ استخجام ىحه الظخيقة بذكل واسع لمتعخف عمى السكؾنات الخئيدة لمسذتقات الشفظية

(وبخاصة الشفثا) مؽ الييجروكاربؾنات البارافيشية واالوليفيشية والشفثيشية واألروماتية والتي تعخف
اخترا اًر ب( )PONAلإلشارة الى ىحه السكؾنات األربعة

()00,04

وفي ىحه الجراسة تؼ اختيار أحج

الشساذج وىؾ الشسؾذج ( )7وىي الشفثا السعاممة بالحفاز السظعؼ بكمؾريج الخوثيشيؾم بجرجة ح اخرة
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(º )033م وزمؽ التفاعل ( )0ساعات في حيؽ كانت ندبة الحفاز السزافة لمتفاعل (, )%0.5
وكحلػ تؼ ؾياس نسؾذج الشفثا غيخ السعاممة لسعخفة التغييخات التي حرمت عمى الشسؾذج (, )7

ويؾضح الججول ( )5ؾيؼ ؾياس كخوماتؾغخاؼيا الغاز لمشفثا غيخ السعاممة والشسؾذج السعامل.
جدول ( )1قياس كروماتؽغرافيا الغاز لنمؽذج النفثا غير المعاملة والنمؽذج ()7
Treated

Untreated

Hydrocarbon

)Naphtha Sample(7

Naphtha

types

12.11

52.17

Paraffins

1.11

5.19

Olefins

1.50

55.5.

Naphthenes

07.92

1.25

Aromatics

يتبيؽ مؽ الججول (َّ )5
أن ىشاك تغيي اًخ واضحا في التخكيب الكيسيائي لسكؾنات الشفثا مؽ خالل تحؾليا مؽ نؾع

إلى آخخ بعسميات تكؾيؽ الحمقات مؽ البارافيشات خالل التفاعل يمحقيا عسمية إزالة ىيجروجيشية إذ نالحظ نقران
ؾيسة السخكبات البارافيشية والشفثيشية مقابل زيادة واضحة في ؾيسة السخكبات االروماتية التي بمغت أربعة اضعاف
ونرف تقخيباً ,وكحلػ لؾحظ زيادة في ندبة السخكبات االوليفيشية لترل إلى ثالثة إضعاف ماكانت عميو في نسؾذج
الشفثا غيخ السعاممة بدبب عسميات اإلزالة الييجروجيشية  ,وأعيخت ىحه الشتائج تقارباً واضحا مع ؾياسات طيف

الخنيؽ الشؾوي السغشاطيدي ويسكؽ مالحغة األشكال ( )9 , 8التي تؾضح ؾياس كخوماتؾغخاؼيا الغاز لمشسؾذجيؽ

السحكؾريؽ.

الشكل ( )8كروماتوغرافيا الغاز للنموذج غير المعامل

2331

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)3لسنة 0207
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021

الشكل ( )9كروماتوغرافيا الغاز للنموذج ()7

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
االروماتية التي وصلت نسبتها في افضل النتائج الى (.)% 31.24
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