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.Q-:تصنیف العوامل المساعدة Classify The Type of Catalyst?

-:تصنف العوامل المساعدة الى
هـذه المـواد لهـا القابلیـة علـى االمدصـاص الكیمیـاوي وذلـك -:العوامل المـساعدة الموصـلة.١

.الفضة، البالتین، الفنادیوم، الحدید: عن طریق نقل وتبادل االلكترونات مثل
هــذه المــواد لهــا القابلیــة علــى تبــادل االلكترونــات مــن -:وامــل المــساعدة شــبه الموصــلةالع.٢

ٍالمـــدارات المـــشبعة عنـــدما تتـــاح طاقـــة كافیـــة مـــثال عنـــد التـــسخین وعندئـــذ تـــصبح مـــواد  ً
,ZnOحیث تكون هذه المواد بهیئة اكاسید مثل اكاسید . موصلة CuO, NiO.

لـیس لهـا القابلیــة علـى تبـادل االلكترونـات، حیــث هــذه المـواد -:العوامـل المـساعدة العازلـة.٣
لـــیس مـــن المتوقـــع ان تـــسري االلكترونـــات فیهـــا بـــشكل حـــر وبكمیـــة كافیـــة حتـــى عنـــد 

.االلومینا،جیلومثال على ذلك السلیكا.  تسخینها الى درجات حرارة عالیة

Q. Explain; One Material Consisting Catalyst?
نة من مادة واحدة فقط ولها عمل محدد، وتتـصف بكونهـا هي العوامل المساعدة المتكو

ـــــل  ـــــل، (تتـــــاثر بعوامـــــل مث الوقـــــت، معـــــدالت الجفـــــاف، طـــــرق درجـــــة الحـــــرارة، تركیـــــز المحالی
ـــشوائب التـــي قـــد تعمـــل كـــسموم ـــة بعـــض ال ویمكـــن لهـــذا النـــوع ان یحـــضر ). التحمـــیض، وازال

).تكوین الجل سلیكا او الترسیب(بطریقة 

Q. Explain; Two Active Materials Consisting catalyst?
في هذا النوع من العوامل المساعدة یتم ادخال الجزء الفعال الذي هـو العامـل المـساعد 

،مهما في تحدید فعالیة هـذا العامـل المـساعدًعلى مادة حاملة له، حیث تعمل هذه المادة دورا
النـوع مـن العوامـل المـساعدة وعند تحضیر هـذا . وقد یكون لها اكثر من عمل اثناء التفاعالت

-:یجب االنتباه الى ما یلي
، تـــضاف بكمیـــات قلیلـــة عنـــد تحـــضیر هـــذا النـــوع )Activators(المـــواد المحفـــزة للتفاعـــل. ١

تــساعد علــى اطالــة ًوذلــك لتحــسین فعالیتــه، ودرجــة تخصــصه، ومــدى ثبوتــه، وایــضا
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ـــة علـــى ســـطح العامـــل عمـــره، وكـــذلك تعمـــل هـــذه المـــواد علـــى زیـــادة المواقـــع الفعال
.المساعد والمحافظة على خواصه السطحیة، وتقلل من درجة تاثره بالسموم

حیـــث یـــتم اســـتعمالها الیقـــاف تفاعـــل جـــانبي قـــد یجـــري بـــصورة -:مانعـــة للتفاعـــلالمـــواد ال. ٢
.األساسيموازیة  للتفاعل 

-:العوامل المساعدة یمكن ان-:مالحظة
.تتكون من مادة واحدة.أ

.حمل العامل المساعد وهو الجزء الفعالتتكون من مادة ت.ب

Q. What are The Parameters that The Reactivity of Catalyst
Depending on:-

ان العوامــــــل والظــــــروف والخــــــواص التــــــي یــــــتم علــــــى اساســــــها تحدیــــــد فعالیــــــة العامــــــل 
-:المساعد

.الخواص الفیزیاویة.١
.المساحة السطحیة.٢
.حجم المسامات.٣
.ركیبهاحجم الجسیمات وت.٤
.التركیب الكیمیاوي.٥

Q. Importance of Catalyst Preparation?
,H2(ـ لصاص كیمیاويدالعوامل المساعدة التي بهیئة معادن تقوم بام- O2( لذا تكـون هـذه

.المواد عوامل مساعدة جیدة لعملیات االكسدة واالختزال وازالة الهیدروجین
"الكسدة "Pt"یستعمل البالتین - SO2".
ویمكـن الكاسـید المعـادن ان HCلهدرجة المركبات الهیدروكاربونیة "Ni"یستعمل النیكل-

.تقوم بمثل هذه التفاعالت ولكن في درجات حرارة مرتفعة



الثالثة:المرحلة جامعة دیالى
اء الصناعیةالكیمی:المـــــادةكلیة العلوم    

عشرة لثاثال:المحاضرةالكیمیاء                                                     علوم قسم 
عشرلثاثال:األسبوع

عبد الحق خلف حسین. م. مأعداد األستاذ              (3)

تـستعمل كعوامـل مـساعدة جیـدة " اوكـسید المولبـدینوم والكـروم "مثلاكاسید الزمرة االنتقالیة-
.لبلمرة االولیفینات

,Siســیداتعتبــر اك- Alة والبلمــرة وكــذلك لتكــسیر لــكعوامــل مــساعدة جیــدة لتفــاعالت االلك
H:C.

,H2SO4(الغازات والسوائل الحامضیة مثل - HF (ح كعوامل مساعدة لعملیات البلمـرة لتص
.ةلوااللك

ًفي بعض االحیان یكون العامل المساعد متخصص في انتاج مواد معینـة، حیـث یـتم مـثال-
.[H2]او [CO]من تفاعل H:Cامل مساعد عند تكوین استخدام الحدید كع

حیــث ان عملیـــة . او قابلیــة للتعــرض لعملیــات التــسممًتكــون اكاســید المعــادن اقــل تعرضــا-
,CO(التسمم تنتج بسبب امتصاص العامـل المـساعد لـبعض الغـازات مثـل  O2 ( حیـث ان

صعب فكهــا ثابتــة ممــا ر قویــة داخــل العوامــل المــساعدة، بحیــث یــصــهــذه الغــازات تكــون اوا
.تؤدي الى تعطیل العامل المساعد وتسممه

Q. Explain; The Catalytic Poisons or Explain; The Toxicity Effect
on Catalyst.

-:تسمم العوامل المساعدة
,CO]هنـــاك بعـــض الغـــازات مثـــل  O2] داخـــل العامـــل المـــساعد قویـــةأواصـــرتكـــون

ا ثانیـــة فتعطـــل العامـــل المـــساعد عـــن عملـــه ویـــدعى صـــاص بحیـــث یـــصعب فكهـــنتیجـــة االمد
بـــالمواد المـــسممة حـــسب نوعیـــة تأثرهـــاوتختلـــف العوامـــل المـــساعدة مـــن حیـــث درجــة . بالتــسمم

.ومكونات العامل المساعد
م للعامــل المــساعد تــؤثر علــى عمــره وتقلــل فعالیتــه وتكثــر مــن مستــالمــواد التــي تــسبب ال

د تكـون المـواد المـسببة للتـسمم امـا فـي المـواد المتفاعلـة وقـ. عملیات التنشیط او اعـادة الحیویـة
.او مواد ناتجة من التفاعل

-:والمواد المسببة للتسمم تقسم إلى
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الكــاربون فــي الــصناعات الهیدروكاربونیــة حیــث یعمــل الكــاربون ) C(المــواد المترســبة مثــل. ١
ازالــة دقــائق یمكــن .واقــع الفعالــة علــى ســطح العامــل المــساعدمعلــى ســد المــسامات وال

.الكاربون بواسطة الغازات المؤكسدة في درجات الحرارة المرتفعة
صـة بالعمـل أ هـذه المـواد الممدحیـث تبـد،ص علـى سـطح العامـل المـساعددالمواد التـي تمـ. ٢

كعامـــل مـــساعد مغـــایر للعامـــل المـــساعد االصـــلي فتعطـــي نتـــائج مغـــایرة لمـــا هـــو متوقـــع 
Selectiveي ومطلــوب ویــدعى هــذا بالتــسمم االنتقــائ Poisons or Selective

Toxicity).(
ــــــــل مركبــــــــات الكبریــــــــت ًص كیمیائیــــــــادالمــــــــواد التــــــــي تمــــــــ. ٣ ــــــــل) S(مث ــــــــى المعــــــــادن مث عل

)Pt, Cu, Ni ( ویمكـــن اعـــادة فعالیـــة العامـــل المـــساعد اذا كـــان باالمكـــان تكـــسیر
.المركبات المتكونة

كیـــب الفیزیـــاوي للعامـــل المـــساعد مثـــل االنـــصهار التـــسمم النـــاتج عـــن تحطـــیم او تغیـــر التر. ٤
.الموضعي او التكسیر

وهــي المـواد التــي تعمــل بعكـس المــواد المــسببة للتــسمم -:المــواد المحفــزة او المعجلــة للتفاعــل
.فهي تزید من فعالیة العامل المساعد او تحافظ على عدم تكوین السموم

Q. How Can Preparation of "Silica gel" and its Specification.
)ز العوامل المساعدةیحفتصاص الصناعي ودتحفیز بعض المواد المستعملة في عملیات الم(

امدصـاصة والتـي یكـون لهـا قابلیـة یـمن االكاسید المائیـة الجیالتینجیلتعتبر السیلیكا
.لبخار الماء ولغازات كثیرة وكذلك بالنسبة للمواد الذائبةًعالیة جدا

ــــس ــــف HClا مــــن اضــــافة حــــامض لیكییحــــضر جــــل ال ــــى ســــیلیكات %) ١٥(المخف ال
ــــد درجــــة حــــرارة )P=1.185(الــــصودیوم  ــــرج المتواصــــل تغــــسل المــــادة ) °C 50(عن مــــع ال

ان طریقــة تجفیــف الجیالتــین النــاتج ًعلمــا. جفــف بعــدهاتینیــة الناتجــة بالمــاء الــساخن وتالجیال
ادة الناتجــة ومــساحتها الــسطحیة وســرعتها والظــروف المــستعملة فــي العملیــة تحــدد مــسامیة المــ

.وجودتها
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120(تبــدأ عملیــة التجفیــف بــصورة بطیئــة وبدرجــة حــرارة  – 75 C° ( ثــم ترفــع الــى
)300 – 250 C° (یمكــن زیــادة وكمــا . تحــت ضــغط مخلخــل ولمــدة نــصف ســاعة او اكثــر

یـدبواسـطة اضـافة امـالح الحدیـد وكلورمدصـاصمسامیة هذه المادة وبالتالي كفاءتهـا علـى اال
ویـــستوجب بعـــد ذلـــك اذابـــة الجـــزء المعـــدني فـــي الجـــل .الـــى الـــسیلیكات) CuSO4(النیكـــل او 

العوامــــل أنــــواعكأحــــد) ســــلیكا جیــــل(وتعتبــــر مــــادة الجــــل ســــلیكا.النــــاتج بواســــطة الحــــوامض
المساعدة التي تصنف ضمن العوامل المساعدة العازلة، حیث ان هذه المواد لـیس لهـا القابلیـة 

.ترونات حتى عند تسخینها الى درجات حرارة عالیةعلى تبادل االلك

-):استخدام العوامل المساعدة في الصناعة الكیمیاویة(التحفیز في التكنولوجیا الكیمیاویة
Catalysis:-
تعـــرف عملیـــة تحفیـــز التفـــاعالت الكیمیاویـــة، بانهـــا الزیـــادة فـــي ســـرعة هـــذه التفـــاعالت 

نیة البتدائها، وتتم عملیـة التحفیـز بواسـطة مـواد تـدعى باالضافة الى تسهیل وتسریع الفترة الزم
فــي اثنــاء ًذاتهــا كیمیاویــابحــد تتغیــر الحفــازات ال. Catalysts)العوامــل المــساعدة(الحفــازات 

.العملیة، او ان تغیرها یكون غیر محسوس
ــــاز  ــــي تعــــرف ًمــــذابا) Catalysts(یكــــون الحف ــــة الت ــــي العملی ــــي الوســــط المتفاعــــل ف ف

Homogeneous(س نمتجــابــالتحفیز ال Catalysis( بینمــا تكــون المــواد المتفاعلــة فــي غیــر
مثــل المــواد المتفاعلــة ،اخــر المــواد المتفاعلــة والحفــاز بــاطوار مختلفــةبتعبیــراو (طــور الحفــاز 

على عكس التحفیز المتجانس الذي تكون فیـه المـواد ،تكون سائلة و الحفاز یكون مادة صلبة
وتـــــدعى هـــــذه العملیـــــة بعملیـــــة التحفیـــــز غیـــــر المتجانـــــسة ) س الطـــــورالمتفاعلـــــة والحفـــــاز بـــــنف

)Heterogeneous Catalysis(.
-:ان من اهم العملیات الصناعیة المحفزة في تكنلوجیا التحویل الكیمیاوي هي

.Oxidationعملیات االكسدة العضویة والالعضویة .١
الغذائیــــــــة كمــــــــا فــــــــي عملیـــــــات تكریــــــــر الــــــــنفط او الــــــــصناعات -:عملیـــــــات الهدرجــــــــة.٢

Hydrogenation.
.Crackingالحراري ) التكسیر(عملیات التهشیم .٣
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.Halogenation) عملیات ازالة او اضافة الهالوجینات(عملیات الهلجنة .٤

ًجـــرى بعـــض العملیـــات احیانـــات.وهنــاك عملیـــات اخـــرى لهـــا طرقهـــا التحفیزیـــة الخاصـــة
حمــل الحفــاز الحدیــديُثــال علــى ذلــك یوكم.لزیــادة ثبوتیــة الحفــازات وخاصــة ثبوتیتهــا الحراریــة

)iron ( في عملیـة تحـضیر االمونیـاNH3 مـن تفاعـل غـازي الهیـدروجيH2 والنتـروجینN2

للمقاومــة العالیــة للحــرارة لهــذه المــادة وبــذلك تحمــي االلومینــا ًنظــراAl2O3علـى مــادة االلومینــا 
وتوقـف iron (Fe(ئق الحدیـدالعائدة الى دقـا)Active Centers(المراكز التحفیزیة الفعالة 

بـــالتحفیز المـــشترك او ًوقـــد یـــدعى هـــذا التكنیـــك احیانـــاعملیـــة انـــدماجها بفعـــل الحـــرارة العالیـــة،
Mixedالممتزج  – Catalysis.

الـى الـشوائب التـي تـؤدي ًتكون بصورة عامـة حـساسة جـدا)Catalysts(ان الحفازات 
وفــــي حالــــة . طالهــــا عــــن مفعولهــــابأي بمعنــــى اخــــر ا) Poisoning(الــــى تــــسممها التــــدریجي 

H2(، فیجــب تنقیــة الغـازات المتفاعلــة ًتحـضیر االمونیــا بالطریقــة المــذكورة ســابقا + N2 ( مــن
، حیــث ان وجــود )CO(ومــن غــاز اول اوكــسید الكــاربون ) (H2Sالمركبــات الكبریتیــة خاصــة 

عـن طریــق تكـوین مركبــات ثابتـة معهــا هـذه الـشوائب یعــدم بالتـدریج المراكــز التحفیزیـة الفعالــة، 
.في ظروف التحفیز

الفعالــة الل جزیئــات المــادة المحفــزة فــي المراكــز نحــبــامتزاز ثــم اًتــتم عملیــة التحفیــز اوال
بـین ذرات الجزیئـة وبـذلك ) التجاذب(الل یؤدي الى خفض الشد على سطح الحفاز وهذا االنح

زداد وقسم اخر یـتقلص، وبمنطـوق الدینامیكیـة تتغیر المسافات بین هذه الذرات فقسم منها قد ی
ًویكـــون النظـــام عمومـــا. للنظـــام یـــزداد)Energy Content(الحراریـــة فـــان محتـــوى الطاقـــة

لهندسـة جدیـدة ویمكـن جعـل هـذه الهندسـة والـصیاغة الجدیـدة انتقائیـة ًجـاهزا) الجزیئة المحفزة(
یجابیــة ویــسرع التفاعــل الكیمیــاوي یــؤدي الحفــاز وظیفــة ا. بانتقــاء الحفــازات والظــروف االخــرى

.المطلوبة لحدوث التفاعل) Activation Energy(عندما یؤدي الى خفض طاقة التنشیط 
علــى ًاعتمــادا(مــع القــوة الدافعــة للتفاعــل ًان ســرعة التفاعــل الكیمیــاوي تتناســب طردیــا

وى المقاومة لحدوث التفاعل ــــــــمع القًاــــــــوعكسی) ةـــــــواد المتفاعلــــــــة للمــــــاویــــــة الكیمیـــــــــالطبیع
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)Resistance ( إنأي:-
القوة الدافعة      

=   السرعة 
المقاومة

عة فــان ســر). حركــة الــسیارةًمــثال(ویمكــن ادراك ذلــك فــي حــاالت الحركــة المیكانیكیــة 
للمقاومـــة ولكـــناالنطـــالق للـــسیارة ال تتحـــدد فقـــط بمقـــدار القـــوة الدافعـــة المـــزودة الـــى الماكنـــة 

كــذلك اتجــاه ) الــخ...وعــر، منحــدر، متــسلقمثــل طبیعــة الطریــق، ســهل،(بانواعهــا المختلفــة
ك فـــان لمجمــل هـــذه لذلــ. الــریح وحمولــة الـــسیارة واالحتكــاك وغیــر ذلـــك مــن مـــصادر المقاومــة

ان تبتــدئ ًتــاثیر مباشــر علــى تحدیــد ســرعة الــسیارة حتــى وان كــان باالمكــان اصــالالمقاومــات 
الحالـــة نفـــسها یمكـــن مالحظتهـــا فـــي التفـــاعالت الكیمیاویـــة، فهنـــاك مـــصادر .الـــسیارة بالحركـــة
حدوث التفاعل ومن ثم تحدید سـرعة حـدوث التفاعـل الكیمیـاوي وهـو مـا یـسمى عدیدة لمقاومة

التــي یجــب علــى الجزیئــة ان تتخطاهــا كــي تكــون )Steric hindrance(بالمقاومــة التركیبیــة 
لــذلك تحتــاج الجزیئــة الــى كمیـــة مــن الطاقــة وهــي مــا تــسمى بطاقــة التنـــشیط ،جــاهزة للتفاعــل

)Activation Energy.( المقدار المحدد من الطاقة الخاص بكـل جزیئـة امدصاصویؤدي
ولكــي یــتم توضــیح وادراك . للتفاعــلفــي الجزیئــة وتجعلهــا جــاهزة األواصــرالــى تــضعیف قــوى 

فــي خفــض طاقــة )Catalysts(هــذه الحالــة تطبیقــات عملیــة وكــذلك لتوضــیح دور الحفــازات
-:التنشیط وجعل التفاعل یتم بسرعة اكبر، تؤخذ التفاعل العام التالي

A + B  Q K. Cal. = C + D

A)(حیــث  + B ،مــواد متفاعلــة)C + D (ن التفاعــل،مــواد ناتجــة مــ)Q ( كمیــة
.K(ث التفاعل مقاسة بالكیلو سعرة والحرارة المنبعثة او الالزمة لحد Cal..(

وعنــد تطبیــق المعادلــة العامــة اعــاله علــى حالــة صــناعیة حقیقــة مثــل تفاعــل غــاز اول 
-:لتحضیر مركبات عضویة نجد ما یليH2اوكسید الكاربون مع الهیدروجین 
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CO + H2 36.8 K. Cal. = (-CH2-) + H2O

حیــث ) عامــل مــساعد(عنــد اســتعمال حفــاز ًیــتم حــدوث هــذا التفاعــل بــسرعة كبیــرة جــدا
ان كمیـــــة الحـــــرارة الكبیـــــرة التـــــي تنبعـــــث عنـــــد امتـــــزاز المـــــادة المتفاعلـــــة مـــــع المراكـــــز الفعالـــــة 

)Active Centers(ســـطح الحفـــاز تعـــوض عـــن مقـــدار كبیـــر مـــن الطاقـــة الحراریـــة علـــى
فــــان اخــــربتعبیــــر و). EnergyActivationأي طاقــــة التنــــشیط (زمــــة لحــــدوث التفاعــــل الال

مقدار الطاقة الالزمة لحدوث التفاعل اعـاله بوجـود الحفـاز سـتكون قلیلـة ویمكـن التعبیـر عنهـا 
-:كما یليًریاضیا

Wk- WgW 
W=—Wk

بــدون وجــود ) g(الحالــة الغازیــةطاقــة التنــشیط الالزمــة للمــواد المتفاعلــة فــي -:Wg-:حیــث
.الحفاز

Wk:- علـــى ســـطح ) او المـــواد المتفاعلـــة(الطاقـــة المنبعثـــة مـــن امتـــزاز المـــادة المتفاعلـــة
.الحفاز

W:-وهــذا المقــدار . طاقــة التنــشیط الفعلیــة الالزمــة لحــدوث التفاعــل عنــد وجــود الحفــاز
المتبقــــي هــــو المــــسؤول عــــن حــــدوث التفاعــــل بــــسهولة وســــرعة )W(القلیــــل 
.عالیة

انـــه یـــؤثر علـــى ســـرعة ) Catalysts(عـــن دور الحفـــازتـــهومـــن االمـــور االخـــرى المثب
ـــــوازن، أي فـــــي التفاعـــــل العـــــام العكـــــسي ـــــة الت ـــــى حال ـــــؤثر عل ـــــه ال ی ـــــاوي ولكن التفاعـــــل الكیمی

)Reversible Reaction:(-

BA

DC
K

DCBA





.ثابت التوازن= K-:حیث
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ومن هذا المنطلق فان الحفاز یغیر السرعة وال یؤثر على التوازن، لذا فانه یزیـد سـرعة 
.التفاعل باالتجاهین المتضادین بنفس المقدار

-:هي)Catalyst(ان المواصفات االساسیة للحفاز 
.Efficiency and Selectivityالكفاءة العالیة واالنتقائیة .١
.Large Surface Areaطحیة الكبیرة المساحة الس.٢
Structuralالثبوتیة التركیبیة العالیة والعمر الطویل.٣ Stability & Durability.
.Regenerationسهولة االستعادة .٤

باســتعمال حفــاز مــسحوق بنعومــة عالیــة امــا مــن الممكــن تحقیــق مــساحة ســطحیة كبیــرة 
) الحاملــة(وهــذه المــادة الــساندة ) Carrier(او بواســطة حمــل الحفــاز علــى مــادة ســاندة مالئمــة 

أي تمتلـــك مـــساحة ســـطحیة عالیـــة تقـــدر بمئـــات ) Porosity(تمتلـــك خاصـــیة مـــسامیة عالیـــة 
.السلیكا وااللومینا والفحم المنشط-:االمتار المربعة للغرام الواحد ومن هذه المواد الساندة

اتوي عــــــــــدة مكونــــــــــتــــــــــباالمكــــــــــان الحــــــــــصول علــــــــــى انظمــــــــــة حفازیــــــــــة ممزوجــــــــــة تح
)Multi –Component Catalysis (ذات مساحة سطحیة كبیرة بواسطة الطرق االتیة:-
. مزج وكبس المكونات المطحونة مع بعضها على شكل حبیبات ذات حجوم معینة. أ

.اختزال التراكیب االوكسیدیة لزیادة المسامیة والمساحة السطحیة. ب

MOMO

OMOM





M............M

M............M

تسخین مزیج نترات مكونات الحفاز وهذا یؤدي الى تفكك جزء مـن النتـرات وبالتـالي زیـادة . جـ
.المساحة السطحیة والمسامیة

أختزال

المعدن مع زیادة 
المساحة السطحیة

اوكسید المعدن 
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او ًغمر المادة الساندة في محلول الحفاز في مـذیب معـین وترسـیب الحفـاز علیهـا كیمیاویـا. د
.ومن ثم التجفیف والتنشیط الحراري ان تطلب االمرًاكهربائی

عـــن طریـــق تحـــضیر ،)CatalystsSkeleton(تحـــضیر مـــا یعـــرف بالحفـــازات الهیكلیـــة . هــــ
سبیكة من معدنین او اكثر ثم ازالة احد المكونـات غیـر المرغوبـة باالذابـة او أي طریقـة 

ي ومـــساحة ســـطحیة المطلـــوب بـــشكل مـــسام) او المعـــدن(تفكـــك اخـــرى وابقـــاء المركـــب 
.ومثال على ذلك تحضیر حفاز النیكل من سبیكة النیكل وااللمنیوم. عالیة

التفكــك الكیمیــاوي لمركبــات الحفــاز وتحویــل المركــب الــى المعــدن المطلــوب بــشكل مــسامي . و
تحــضیر الحفــاز الحدیــدي المــستعمل فــي تحــضیر غــاز -:ومــساحة ســطحیة عالیــة مثــل

.طریق تفكك معقد الفیروسیانیدبطریقة هابر عنNH3االمونیا

Contactتكنلوجیا التحفیز التالمسي – Catalysis:-
للمفـــاعالت التـــي ًخاصـــاًویتطلـــب اســـتعمال الحفـــازات الـــصلبة فـــي الـــصناعة تـــصمیما

مــن حیــث اجــراء ًحیــث تــوفر الحفــازات التالمــسیة ظــروف مالئمــة جــدا. تجــري فیهــا التفــاعالت
طئــــة ممــــا یــــوفر ســــهولة تكنلوجیــــة فــــي الــــسیطرة علــــى هــــذه التفــــاعالت فــــي درجــــات حــــرارة وا

ومن االمور االساسیة في تصمیم المفاعالت فـي هـذا المجـال مـسألة ازالـة الحـرارة . التفاعالت
كـون عـدد مـن الحفـازات ذات طبیعـة لو،)خاصة عند ابتـداء التفاعـل(حرارة الزائدة او اضافة ال

نـرى ان المـزیج الغـازي ،ولتالفـي هـذه المـشكلةغیـر موصـلة جیـدة للحـرارة،انهـاأي–الفلزیة
. بواسطة الغازات الحارة المغادرة للمفاعـل) على االقلًجزئیا(الداخل الى المفاعل یتم تسخینه 

ضـــع امـــا داخـــل او خـــارج حیـــز والـــذي یو) Heat Exchanger(او بواســـطة مبـــادل حـــراري
اوضــاع مختلفــة، بیهــا الحفــازات ودنــاه نمــاذج مــن المفــاعالت التــي تــستخدم فأونبــین .التفاعــل

ًفیهــا موضــوعایكــون الحفــاز حیــث هنــاك تــصامیم اخــرى للمفــاعالت فــي التفــاعالت المحفــزة 
عنــصر حـضیروالمـستعمل فـي طریقــة ت)Board Bed Catalysts(علـى مناضـد عریــضة 

او یكون الحفاز في بعض المفاعالت بـشكل طبقـات او رفـوف . H2Sالكبریت من حرق غاز 
Multi(مفاعل داخل ال - Layer Catalyst.(



الثالثة:المرحلة جامعة دیالى
اء الصناعیةالكیمی:المـــــادةكلیة العلوم    

عشرة لثاثال:المحاضرةالكیمیاء                                                     علوم قسم 
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خروج الغازات
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كل تثبیت الحفاز التالمسي الصلب بش
داخل المفاعل) رفوف(طبقات 

الكبریت جورخ

المسال 

دخول غاز 
H2S

تثبیت الحفاز التالمسي الصلب
على مناضد عریضة

نماذج لمفاعالت 
ةالتالمسیات الحفاز


