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 سمخصال
حيػث تػم اخػتخجاـ كبخيتػات  ،هحا البحث حفاز الشيكل السحسوؿ عمى كاما الوميشػا اات السدػاحة الدػةحية العاليػة حزخ في

فػي التحزػيخ لعمػى مػخحمتيه كمػ  كسػا  (Impregnation method). اختخجمت طخيقة التشكيع السحسلالشيكل كسرجر لمشيكل 

ت اات السحتػو  العػالي مػه الفمػد عمػى الػخسم مػه خػبولتبا لبدػاطتبا هو معمـو ال يسكه اختخجاـ هػح  الةخيقػة لتحزػيخ الحفػازا

لالػك تتشكيػع االلوميشػا فػي محمػوؿ كبخيتػات الشيكػل السحا ػة  ،لحلك تم تجدئة محموؿ التشكيع الى جدئيه لتحسيل كل جدء عمى حػجة

 في االخيتوف.

ص الػحري لكػحلك اجخيػت مقارمػة تػيه الحفػاز تم قياس مدبة الشيكل في السحموؿ قبل لبعج التشكيع عه طخيق جباز االمترػا

 ( .XRD( لامحخاؼ االشعة الديشية )SEMالسحزخ لالحفاز التجاري عه طخيق صور السدح السجبخي االلكتخلمي )

 ، طخيقة التشكيع.الحفازات، عسميات البجرجة :الدالةالكمسات 
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Abstract 

In this paper, the preparation of nickel catalyst supported on gamma alumina with high 

surface area was done; nickel sulphate was used as a source of nickel. Impregnation method was 

used in the preparation with two-stage, as it is known cannot use this method to prepare catalysts 

with a high content of metal Despite the ease and simplicity of it, so the solution is fragmented 

into two parts and download each part separately. Nickel content was measured in solution by 

atomic absorption device as well as the comparison was made between the prepared catalyst and 

commercial catalyst by scanning electron microscopy (SEM) and X-ray deflection (XRD). 

Keyword: Catalysts, Hydrogenation processes, Impregnation method. 

DOI: http://doi.org/10.32894/kujss.2019.14.4.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ali.omairi69@yahoo.com
mailto:thhl@ymail.com


 Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   

Volume 44, Issue 4, December 2019, pp. (206-216) 

ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online) 

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E. mail: kujss@uokirkuk.edu.iq, 

kujss.journal@gmail.com 

 
208 

 :السقدمة .4

امط السغ ل ةيالسعجم العسالت عيترشي لف لمدبائك كةالء خةيكث اختخجامات ل  للحلك لمتآكل  سقالمت الشيكل  معجف ستازي

 لجود مه بالخسم. ل اكخخ   قاتيالتةب مه جيالعجي لف البجرجة ةيعسم يف حفد لكعامل ةيلالةب ةيالسشدل اكدلات مه جيلالعج

 ا  ياقتراد ةيديالخئخامات الشيكل  أهم تعج جيلاككاخ جيتيالكبخ  مخكبات اف اال كليالش عشرخ عمى تحتوي ي التخامات ال مه خيكث

[1] . 

السدتخجمة عمى اف مدايا الكديج االلسشيـو ) االلوميشا ( الحخارية لالكيسيائية لالفيديائية تجعم  في مقجمة السواد الديخاميكية 

( التي تدتخجـ خاـ البوكدايت Bayer. اف الةخيقة الخئيدية إلمتاج االلوميشا هي طخيقة  ايخ ) [2]مةاؽ لاخع في الرشاعة

(Bauxiteكسادة اللية )[3] ، حيث يؤخح خاـ البوكدايت ليغدل  الساء  ،تتزسه الخةوة االللى تحزيخ السواد االللية

اا يتفاعل الكديج االلسشيـو  ،يحاب الجدء الستبقي  عج التجفيف مع هيجرلكديج الروديـولتخمير  مه الذوائب لمه ثم 

(Al2O3 فقط مع هيجرلكديج الروديـو كسا في السعادلة ادما ) [4] : 

Al2O3 + 6NaOH + 3H2O                       2Na3Al(OH)                                                                    (1)                                                      

لبسخلر الوقت فإف هحا السخكب يتفكك توجود الساء مشتجا  هيجرلكديج االلسشيـو لهيجرلكديج الروديـو كسا في السعادلة 

 اآلتية :

 Na3Al(OH) + H2O                                3NaOH + Al(OH)3.3H2O                      )2) 

 ( ليعةي االلوميشا كسا في السعادلة اآلتية :℃1000 عج الك يتفكك هحا السخكب  التدخيه الى درجة حخارة )

2Al(OH)3.3H2O                          Al2O3 + 9H2O )3) 

تشتج هح   ،الوميشا-كاما لثيتا ،تيتا ،الى عجة امواع مه خالؿ االختالؼ في التخكيب البموري لبا لهي الفا تقدم االلوميشا

 .  [5]االمواع مه االلوميشا مه خالؿ السعاممة الحخارية لبيجرلكديج االلسشيـو ال امالح االلسشيوـ

عمى تحديه السخمفات الشفةية لتكويه مخكبات ججيجة تكسه اهسية عسمية البجرجة لمشفط ال مخمفات  الثقيمة في امبا تعسل 

 .  [6]لتحويل السواد قميمة االهسية الى اخخ  اقترادية لتحويل السواد الثقيمة شب  الرمبة الى مواد خائمة مبسة
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لال يقترخ اختعساؿ الحفػازات عمػى  ،اف الغاية مه اختعساؿ الحفازات هي تدبيل حجلث التفاعالت لبالتالي زيادة االمتاجية

تػػل تدػػتخجـ ايزػػا  لتحفيػػد التفػػاعالت الخئيدػػة لتثبػػيط التفػػاعالت الجامبيػػة لهػػحا يػػؤدي الػػى زيػػادة لتحدػػيه مو يػػة  ،هػػحا فحدػػب

طئػة عاللة عمى الك فاف اسمب التفاعالت السحفدة تتم فػي درجػات حػخارة لا ،االمتاج مه خالؿ زيادة االمتقائية لمتفاعالت الخئيدة

اا يػػؤدي الػػك الػػى تقميػػل كمفػػة االمتػػاج لتحدػػيه  ،للبػػح  العسميػػة مػػخدلد اقترػػادي كبيػػخ ،مدػػبيا  مقارمػػة مػػع مثيالتبػػا سيػػخ السحفػػدة

فػي عسميػات ترػفية الػشفط تدػتخجـ الحفػازات لغػخ  زيػادة امتػاج لتحدػيه مو يػة مذػتقات  .[7] اقترػاديات العسميػات الرػشا ية

لتدػتخجـ امػواع مختمفػة مػه الحفػازات لبػحا  .(LPGالسخكبات االرلماتية لالغػازات السدػالة ) ،الكيخلخيه  ،الجيدؿ ،مثل الكازلليه

اا تدػتخجـ فيبػا حفػازات  ،مثل الحفازات السدتخجمة في عسميات اعػادة التذػكيل السحفػد لالتكدػيخ  البيػجرلجيه لاالزمػخة ،الغخ 

لسعجف الحامزية في عسميات التكديخ في حيه تدتخجـ الحفازات السعجميػة لتدتخجـ الحفازات احادية ا ،حامزية متعجدة السعجف

. ليبػػيه (feedاات الحامػػل اكلكدػػيجي فػػي عسميػػات السعاممػػة  البيػػجرلجيه إلزالػػة الكبخيػػت لالشتػػخلجيه لااللكدػػجيه مػػه المكػػيم )

 . [8]عسميةاهم العسميات السدتخجمة في مجاؿ ترفية الشفط لالحفازات السدتخجمة في كل  1الججلؿ 

 .اهم العسميات السدتخجمة في ترفية الشفط لحفازات كل عسمية: 1جدول 

 الحفاز ظروف التفاعل العسمية
تكديخ الكيخلخيه لبقايا التقةيخ 
 الجوي لمشفط الخاـ إلمتاج الكازلليه

500-550 C 

1-20 bar 
Al2O3/SiO2/Zeolites 

التكديخ  البيجرلجيه لمسقةخات 
الكازلليه لامواع الفخاغية إلمتاج 

 اخخ  مه الوقود

320-420 C 

100-200 bar 

MoO3/CoO/Al2O3 

Ni/SiO2-Al2O3 

ازالة الكبخيت  البيجرلجيه مه الشفط 
 الخاـ

300-450 C 

100 bar H2 

NiS/WS2/Al2O3 

CoS/MoS2/Al2O3 

 C 530-470 اعادة التذكيل السحفد لمشفثا

13-40 bar H2 

Pt/Al2O3 

Bimetal/Al2O3 

ازمخة الكازلليه الخفيف لميتا 
  ارا زايميه -زايميه الى الرثو

400-500 C 

20-40 bar 

Pt/Al2O3 

Pt/Al2O3/SiO2 

 C 240-200 تمسخة االلليفيه إلمتاج الكازلليه

20-60 bar 
H3PO4/active carbon 
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شجة العسميات الكيسيائية اثشاء عسميػات تحزخ الحفازات  ةخائق مختمفة اعتسادا  عمى التخكيب الكيسيائي لمحفاز لكحلك عمى 

لتوجج كحلك طخائق اخػخ  لتحزػيخ  ،(precipitation( ل التخخيب )Impregnationالتذغيل, لأهم هح  الةخائق هي التشكيع )

 . [9](Metals( لطخيقة السعادف )Fusionالحفازات لكشبا محجلدة االختخجاـ مثل طخيقة الربخ )

 :الجزء العسمي .2
 الكيسيائية السدتخدمة :السواد  1.2

( Alphaهيجرازيه مه شخكة )، ( البشجيةForproاخيتوف مه شخكة )، ( االخباميةScharlauكبخيتات الشيكل مه شخكة )

 Shanghai( مه شخكة )Ni/Al2O3 %20-15حفاز تجاري )، ( االمخيكيةUOPكاما الوميشا مه شخكة )، البشجية

chemical technology). 

 السدتخدمة :االجهزة  2.2
جباز السدح السجبخي االلكتخلمي ، فخف تجفيف، ( االمخيكي، فخف حخؽ Varianجباز االمتراص الحري مه موع )

(Scanning electron microscopy) ،( جباز حيود االشعة الديشيةX-Ray diffraction). 

 :[9].تحزير حفاز الشيكل/ كاما الوميشا باستخدام االسيتون كسذيب 1.2

تجفيف مادة كبخيتات الشيكل السدتخجمة لالك توضعبا في فخف تجفيف ثم اااتتبا تشدبة معيشة لمحدوبة في يجب 

 ت عسمية التحزيخ لفقا  لسا يأتي:لقج تس ،( مه الشيكل%20االخيتوف حتى يتم الحروؿ عمى مدبة تحسيل )

ليجب مخاعاة عجـ  ،تغةية االلوميشا  الكامل( لاضيف اليبا االخيتوف  كسية تتيح ل  mg 10أخحت كسية مه االلوميشا ) .1

 االلوميشا مع االخيتوف،  عجها لزمت ،ختدبب فقجاف في مدبة الشيكل السحسل عمى االلوميشا كمبااضافة زيادة مه االخيتوف 

ت الشيكل اا اف فخؽ الوزف تيه االخيتوف لااللوميشا مه جبة لااللوميشا مه جبة اخخ  هو االخيتوف الالـز إلاا ة كبخيتا

 ( مه االلوميشا. mg 10( مه الشيكل عمى )%20لالتي خيتم تحسيمبا تشدبة )

 : [10]التالية( مه الشيكل لفقا  لمسعادالت %20حدب لزف كبخيتات الشيكل الالـز لتحسيل ) .2

 لزف كبخيتات الشيكل/الوزف الجديئي لكبخيتات الشيكل = لزف الشيكل/الوزف الحري لمشيكل

 الوزف الجديئي لكبخيتات الشيكل/الوزف الحري لمشيكل × 20لزف كبخيتات الشيكل = 
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لالك ، (1تم تجدئة لزف كبخيتات الشيكل السحدوبة الى جدئيه لااا ة كل جدء تشفذ كسية االخيتوف السحدوبة في الفقخة )

حدبت  ،( مه الشيكل في كل مخحمة%10)حيث ام  خيتم تحسيل  ،إلكساؿ محاليل التشكيع لغخ  تحسيل الشيكل عمى مخحمتيه

جباز االمتراص الحري لكحلك مدبة الشيكل في  عسمية التشكيع  اختخجاـ مدبة الشيكل السحا ة في االخيتوف في كل محموؿ قبل

  .االخيتوف الستبقي  عج عسمية التشكيع لغخ  تحجيج كسية الشيكل السحسمة

 عجها  ،السحا ة في االخيتوف لسجة خاعتيه مع التحخيك البديط كل خسذ دقائقمقعت االلوميشا  سحموؿ كبخيتات الشيكل  .3

خاعات( في مخحمة التشكيع االللى  3( لسجة )C 120رشحت االلوميشا مه السحموؿ للضعت في الفخف في درجة حخارة )

مجة خاعتيه لبعجها تخؾ  (C 400ثم تتم كمدشة الحفاز في درجة حخارة ) ،خاعة( في مخحمة التشكيع الثامية 2للسجة )

  .ليبخد

 .  [10] ( لسجة خاعتيه ثم فرل لجفف%30اختدؿ الحفاز السحزخ  اختخجاـ البيجرازيه ) .4

 ان التحاليل التي اجريت عمى الحفاز هي :
( مرػػشوع مػػه الفػػوالا السقػػاـل لمرػػجأ لمػػوزلف ml 100لضػػعت االلوميشػػا فػػي لعػػاء  حجػػم ) (:Densityقياااس الكفافااة   .1

لوميشا ( حتى يتجامذ السدحوؽ ليتوزع  امتظاـ داخل الوعاء لتشدكب االVibrator( مع الخج  اختخجاـ هداز )Moمدبقا  )

 عػػجها  ،ازيمػػت االلوميشػػا الدائػػجة توخػػاطة شػػفخة حجيجيػػة الػػى اف ترػػبح  سػػوازاة حافػػة الوعػػاء العمويػػة الدائػػجة الػػى خػػارج الوعػػاء،

 :[11] لفقا  لمسعادلة التالية( لحدبت الكثافة Mلزف الوعاء مع محتويات  )

 100(/M-  Moالكثافة الحجسية = )

 = لزف الوعاء مع محتويات  M= لزف الوعاء لهو فارغ ,  Moحيث اف : 

حجدت مدبة الشيكل السحسل عمى الدامج في الحفازات عه طخيق  :شيكل بوساطة جهاز االمتراص الذري تحديد ندبة ال .2

. يع لالسحموؿ الستبقي  عج التشكيعقياس االمتراص الحري لمسحاليل الشاتجة مه ااا ة كبخيتات الشيكل في االخيتوف قبل التشك

 .( امخيكي السشذأVarianلالجباز السدتخجـ مه موع ) ،الغاز السغحي لمذعمة هو ساز االختيميه
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( لحيود االشعة الديشية Scanning electron microscopyاخحت صورة السدح السجبخي االلكتخلمي ) :قياسات اخرى  .3

(X-ray diffraction( لمحفاز السحزخ لالحفاز التجاري )20-15% Ni/Al2O3( مه شخكة )Shanghai chemical 

technology السقارمة تيشبسا ( لغخ. 

 

 : الشتائج والسشاقذة .3
لمه  ،( مه الشيكل عمى االلوميشا%20اخحت كسية محدوبة مه كبخيتات الشيكل الالزمة لتحسيل ): .تحزير حفاز الشيكل 2.2

( مه gm 10( مه الشيكل عمى )%20( مه كبخيتات الشيكل خجاخي الساء تكفي لتحسيل )gm 9خالؿ الحدا ات تبيه اف )

 تحسيمبا عمى مخحمتيه.جدئيه لغخ   االلوميشا حيث جدئت هح  الكسية الى

لتبيه مه خالؿ الشتائج اف كثافة  ، عج تحزيخ الحفاز حدبت كثافة االلوميشا لالحفاز كال  عمى حج .كفافة الحفاز:  2.1

حيث تم تخخيب الشيكل عمى السدامات  ،الحفاز اعمى مه كثافة االلوميشا لهحا يجؿ عمى اف االلوميشا اصبحت محسمة  الشيكل

 .2 الججلؿلالشتائج مبيشة في  ،كيب االلوميشا لبحلك ازدادت كثافة الحفاز لاصبحت اعمى مه كثافة االلوميشاالسوجودة في تخ 

 .كثافة االلوميشا لالحفاز السحزخ :1 جدول

 الكفافة غم/مل الشوع رقم الشسوذج

 0.322 كاما الوميشا كخلية ججيجة 1

 0.855 الحفاز السحزخ 2

 االلوميشا: .ندبة الشيكل السحسل عمى3.3

اخػػح السحمػػوؿ قبػػل عسميػػة التشكيػػع )كبخيتػػات الشيكػػل مػػع االخػػيتوف( لحدػػبت كسيػػة الشيكػػل السوجػػود فػػي السحمػػوؿ  ػػالجدء لكػػل 

(  اختخجاـ جبػاز االمترػاص الػحري فػي كػل مػه السػخحمتيه , لبعػج اتسػاـ عسميػة التشكيػع اخػح مسػواج مػه السحمػوؿ ppmمميوف )

 يوضح متائج هحا الكياس  3الججلؿ  ل ،الستبكية  عج عسمية التشكيع ايزا  الستبقي لحدبت كسية الشيكل 
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 متائج االمتراص الحري لمسحاليل قبل لبعج عسمية التشكيع: 2جدول 

االلوميشا  ت
 السدتخدمة

وزن 
االلومي
نا 

(gm) 

وزن 
كبريتات 
الشيكل 

gm 

 السذيب

وزن 
محمول 
التشكيع 

gm 

تركيز 
الشيكل 

 ppm )
قبل 
 التشكيع

 فترة
 التشكيع
  ساعة(

تركيز الشيكل 
 ppm )

 بعد التشكيع

فترة 
التجفيف 
  ساعة(

فترة 
الكمدشة 
 ساعة( في 

 C º400) 

1 

الوميشا 
السخحمة 
 االللى

 2 3 490 2 23000 50 اخيتوف  4.5 10

2 

الوميشا 
السخحمة 
 الثامية

 2 2 530 2 22600 50 اخيتوف  4.5 10

1 

الوميشا 
السخحمة 
 االللى

 2 3 505 2 23900 100 اخيتوف  9 20

2 

الوميشا 
السخحمة 
 الثامية

 2 2 545 2 23900 100 اخيتوف  9 20

يتبيه مه مالحظة الججلؿ اعال  اف كسية الشيكل في السحموؿ الستبقي  عج عسمية التشكيع قج اصبحت قميمة ججا  مقارمة مع 

 لهحا دليل عمى تخخب الشيكل عمى خةح االلوميشا. ،السحموؿ قبل التشكيع

 
 .الوميشا السحزخ -صورة السدح السجبخي االلكتخلمي لحفاز الشيكل :2شكل 
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 .الوميشا التجاري  -صورة السدح السجبخي االلكتخلمي لحفاز الشيكل: 1شكل 

 

 

 
 .( لمحفاز السحزخXRD: حيود االشعة الديشية )2 شكل
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 .( لمحفاز التجاري XRDحيود االشعة الديشية ): 3 شكل

صور السدح السجبخي االلكتخلمي لحيود االشعة الديشية لمحفازيه السحزخ لالتجاري لمقارمتبا يتبيه اف مه مالحظة 

 هشاؾ تقاربا  كبيخا  تيشبسا.

 : االستشتاجات .4

امكامية تحزيخ حفازات الشيكل اات االهسية الرشا ية  ةخيقة التشكيع لبظخلؼ ال تحتاج الى حخارة ال تحخيك لبتكمفة اقػل 

تدػػتخجـ هػػح  الةخيقػػة لتحزػػيخ الحفػػازات التػػي تحتػػوي عمػػى مدػػبة لاطئػػة مػػه الفمػػد تتجدئػػة كسيػػة الشيكػػل لتحسيمبػػا عمػػى , حيػػث 

 مخحمتيه .
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