
 

عارتخالا تاءارب  بتكم 

ةیبرعلا جیلخلا  لودل  نواعتلا  سلجمل 

عارتخا ةءارب  حنم  ةداھش 

يف رقملا  ةیبرعلا  جیلخلا  لودل  نواعتلا  سلجم  لودل  عارتخالا  تاءارب  ماظن  ماكحأ  ىلإ  ًادانتسا  ةیبرعلا  جیلخلا  لودل  نواعتلا  سلجمل  عارتخالا  تاءارب  بتكم  نإ 
ح: ــ نم رر  ـــ قی لیربا 2000 م  يف  ةرقملا  ةیذیفنتلا  ھتحئالو  ربمفون 1999 م 

.Sud-Chemie Inc كنا. يمیك  دوس 

عارت ـــ خا ةءار  ـــــ ب

GC0003608 مقر : عارتخا  ةاءارب 

طر ـــ شب كلذو  01/02/2031 م  ة : ــ یا يھتنتو بـنـھـ 01/02/2011 م  ، نم ًاراب  ــــ تعا ًا  ــــ ما ــ نیر ع ــــ ةد عـش ــــ مل لو  ــــ ـع فملا ةیرا  ـــ ـس ةءارب  ــ لا هذ  ــ رب ھ ـ تع تـ
.ةیذیفنتلا ةحئاللا  وأ  عارتخالا  تاءارب  ماظن  ماكحأ  نم  يأل  اھتفلاخمل  اھطوقس  وأ  اھنالطب  مد  ـــ عو ةءارب  ــ لل ةیو  ــ ن ــ سلا مو  ـــ سرلا دید  ـــ ست



 
عارتخا ةءارب  [ 12]

 64159/15 ةءاربلا : حنم  ىلع  ةقفاوملا  رارق  مقر   

2015/ وینوی /25 ةءاربلا : حنم  ىلع  ةقفاوملا  رارق  خیرات   

 GC0003608 ةءاربلا : مقر  [ 11] 

24/2015               2015/ ربمتبس /30 ةءاربلا : حنم  نع  رشنلا  خیرات  [ 45] 

 : يلودلا فینصتلا  [ 51] 
Int. Cl.7: B01J 23/00

: عجارملا [ 56] 
  -US 2008/0039539 A1 (ESPINOZA-et al.) 14 February
2008
-US 2004/0132834 Al (ORTEGO et al.) 08 July 2004
-US 2004/0127586 Al (JIN at al.) 01 July 2004
-US 2003/0004055 Al (WERPY at al.) 02 January 2003
-US 5,972.820 A (KHARAS et al.) 26 October 1999

يفاصوبلا رصان  يحی  صحافلا :  

 GC 2011-17708 بلطلا : مقر  [ 21] 
 1/2/2011 بلطلا : میدقت  خیرات  [ 22] 

: ةیولوألا [ 30] 
ةیولوألا مقر  ةیولوألا[31 ] خیرات  ةلودلا[32 ] مسا  [ 33]

اكیرمأ61/300,2482010/2/1
نوسنوج  .يج  نوریب  - 2، نوسیلأ .يد  يوج  - 1 نوعرتخملا : [ 72] 
تایالو يكاتنك ، ، 40210 لیفزیول ،  .كنا ، يمیك  دوس  ةءاربلا : كلام  [ 73] 

ةیكریمأ  ةدحتم 
ةینوناقلا  تاراشتسالاو  ةاماحملل  رامعلا  نامیلس  بتكم  لیكولا : [ 74] 

مادختسالا  قرطو  ززعم  زافح  مئاعد  مادختساب  هایملل  ھلكشم  ةجردھ  تالعافت  [ 54]   
ةلكشملا ةدیدعلا  ةجردھلا  تالعافت  يف  ایرارحوردیھ  ززعملا  رقتسملا  زافحلا  مئاعد  جمد  قیرط  نع  لعافتلاب  ةقلعتملا  تاردقلا  نیسحت  ققحتی  صخلملا : [ 57]   

ززعملا رقتسملا  زافحلا  مئاعد  جمدت  نا  اھنكمی  يتلاو  هایملل  ةلكشملا  ةجردھلا  تالعافت  ىلع  ةلثمالا  نم  .هایملا  ىلع  يوتحت  ةیذغت  ةزھجا  اھل  تالعافت  وا  هایملل 
لعافت ناثیملا ، جاتنا  تالعافت  نیجوردیھلاب ، نیجسكالا  حزن  تالعافت  هایملا ، فیفجت  تالعافت  لوحكلا ، تابكرم  تالعافت  ىلع  يوتحت  يتلا  كلت  يھ  ایرارحوردیھ 
قایسلا اذھ  يف  اھنع  حصفملا  قرطلاو  بیلاسالاب  ةصاخلا  ایازملا  لمتشتو  .تیربكلا  دیسكا  يناث  ةجردھ  تالعافتو  ءاملاب ، فیثكتلا  تالعافت  يزافحلا ، قارتحالا 

رارقتسالا مدع  ببسب  ةیوامیكلا  ةیلعافلا  لیطعت  كلذكو  زافحلا  فازنتساو  جتانلا  يندتملا  لدعملاو  هایملا  ممستل  زافحلا  معدل  ةروطملا  ةمواقملا  ىلع 
تالعافتلا نم  رثكا  وا  دحاو  ىلا  روطملا  زافحلا  مئاعد  دیدمتو  عیسوت  قیرط  نع  ىلعالا  دودرملاو  ىلعالا  تایافكلا  قیقحت  نكمی  ھیلع ، اءانبو  .يرارحوردیھلا 

.اھركذ  قبس  يتلا 

11 ةیامحلا : رصانع  ددع   

 

.ةررقملا ملظتلا  موسر  عفد  دعب  تاملظتلا  ةنجل  مامأ  حنملا  اذھ  ىلع  ضرتعی  نأ  ةءاربلا  حنم  رشن  خیرات  نم  رھشأ  ةثالث  لالخ  ةحلصم  يذ  لكل  زوجی  ةظحالم : 



 

ونة للماءتفاعالت هدرجة    طرق االستعمالو  معززاستخدام دعائم محفز  م

  الوصف الكامل

  مجال االختراع

ونة للماء والتي تدمج دعائم المحفز   -1 طرق تعزز تفاعالت الهدرجة الم یتعل االختراع الحالي 
  .الموازن هیدروحرارا

ة   االختراع خلف

ماو   -2 ـات الك طـة التحد المسـتمر فـي العمل ـة هـو المـردود المنـتج المتزایـد وتقلیـل التكـالیف المترت 5 

ــات شــر. بتلــك العمل ــة ف ــات هــو عمل ش، التــي یــتم تســهیلها بواســطة -مثــال علــى تلــك العمل تــرو
  .محفز

شر  -3 ة ف ـة التـي تحتـو علـى ثـاني اكسـید الكرـون والهیـدروجین عـادة مـا -في عمل ش، التغذ تـرو
رونات التــي تحتــو علــى یــتم تــتالمس مــع المحفــز فــي مف یل مجموعــة مــن الهیــدرو اعــل لتشــ

ــــادة معــــدل التفاعــــل بــــدون . الغازات،الســــوائل والــــواكس فــــة ز ــــون للمحفــــات وظ ستحســــن ان  10 

التفاعل عادة ما یدرج المحفز في داعم المحفز   .استهالكها 

شــر   -4 حامــل تــورش عــادة مــا تشــمل معــدن محفــز وهــي عــادة مــا تكــون مشــتلمة فــي –محفــزات ف
ـة، . المحفز ة عال ـة ومنطقـة سـطح ان ة تـوفر قـوة م ون مـادة مسـام حامل المحفز عادة ما 

ن ترسیب المعدن النشط  م   .والمثیراتفیها 

ستحســن ان تكــون مســتقرة  -5 مــن االمثلــة علــى حامــل المحفــز هــو حوامــل . المــادة الحاملــة للمحفــز  15 

ســبب تفاعلیتهــا المت ــة اكثــر مــن حوامــل المحفــز المقارنــةغامــا الومینــا، وهــي مفضــلة  علــى . دن
شـر  ة، فان حوامـل محفـز ف تـورش  –الرغم من میل غاما الومینا الى االسقرار عند ظروف جو

ــة مثــل غامــا عــرض میــل الــى االســتقرار تحــت الظــروف الهیدروحرارــة-التقلید . الومینــا معروفــة 
مینا الى زادة في مع-على سبیل المثال، تخضع غاما دل حجم المسـام وانخفـاض مرافـ فـي الو

عـــد المعالجـــة الهیدروحرارـــة فـــي درجـــة حـــرارة تتـــراوح حـــوالي  درجـــة  300-150منطقـــة الســـطح  20 

ـة ــون . الومینـا قابلــة للتسـمم المـائي-معنـى، حوامــل غامـا. مئو مثــل هـذا التحـول مــن شـانه ان 
عض الظروف الهیدروحرارة المماثلة . مستحسنا في المحفز ـة مع هذا،  تحـدث، مـثال، فـي عمل

شــر شــر . تــروش-ف ــة ف مــه اثنــاء تفاعــل –علــى وجــه الخصــوص، عمل ش، المــاء یــتم تقد تــرو



 

شـــر شـــر  وجـــود المـــاء مـــع درجـــات. تـــروش-ف ـــة ف ا مســـتخدم فـــي عمل ـــة تقلیـــد  –الحـــرارة العال
ــة فــ ، اســتقرار عنــد درجــات الحــرارة الحال خلــ ظروفــا فــي االســتقرار الهیــدروحرار ي تــروش و

شر. وجود الماء استعمال حوامل غاما-التالي، محفزات ف انهـا تظهـر -تروش  الومینا معروفـة 
شر ال الى عدم االستقرار الهیدروحرار تحت ظروف التشغیل ف عدم االسـتقرار هـذا . تروش-م

 5  .الومینا المعززة-میل الن یتسبب في انخفاض اداء محفزات غاما

انـت معروفـة فـي المحفزات المدعومة المقسم  -6 ل دقی المسـتعملة فـي فلـورة او نظـم الطـین  ش ة 
طز الصــناعة علــى انهــا تســتن ســبب مخــاوف طــول الوقــت ومســائل فصــل المنــتج ف وتث وهــذا مــا 

ن الــدقائ الضــغط . ســبب تكــو ــا الــى انحــالل الهیــدروحرار  ط قــد تعــود جزئ االســتنزاف والتثبــ
ـــة والبخـــار  ل فـــي المفاعـــلالعـــالي ودرجـــة الحـــرارة العال علـــى وجـــه الخصـــوص، . منالماءالمتشـــ

مـا فـي حالـة حامـل  عـزز االماهـة لحامـل المحفـز،  ـة والبخـار قـد  الضغط ودرجات الحرارة العال 10 

ــات و م مــاو وتــؤد /الومینــا الــى بوه ــل الك ســایت التــي تســبب تغییــرات فــي اله او مراحــل جی
لي   .الى عدم استقرار ه

شراالكثر حدیثا، حوامل   -7 تـروش المعـززة ولهـا اسـتقرار هیـدروحرار مطـور طـورت مثـل تلـك -ف
ـــم  ـــة بـــراءة رق ـــراع االمر ـــراءة االخت ـــوان  7,449,496التـــي نتعلمهـــا مـــن ب حوامـــل الحـــافز " عن

التــي رفعــت فــي التاســع " المشــت مــن بوهمایــت المســتقر، المحفــزات، طــرق الصــناعة واالســتعمال 15 

ر عـــام  شـــار ال2007عشـــر مـــن اكتـــو اكـــل اكســـید  یهـــا علـــى،  انهـــا حـــوال الحفـــاز المســـتقر وه
  المنیوم المستقر

ـة   -8 ماو ـات  متـد الـى عمل مع ذلك، استعمال تلك الحوامل للحافز المعزز لـم یتوسـع بنجـاح ولـم 
شر ة ف   .تورش-اخر خارج عمل

 20  الكشف عن االختراع

طرق لتعزز التفغـاعالت الهیدروحرارـ  -9 لة للمـاء التـي تضـم حامـل یتعل االختراع الحالي  ة المشـ
  .الحفاز المستقر المعزز هیدروحرارا

ـــــة  -10 ضـــــم الخطـــــوات التال ـــــة تفاعـــــل هدرجـــــة  ـــــى عمل ـــــال عل ـــــا مســـــتقر : مث ـــــوفیر حامـــــل الومین ت
ــة فــي وجــود محفــز مــدعم  ل هیــدروحرارا، تفاعــل عــدد مــن المفــاعالت تحــت ظــروف تعزــز تحو

ل حامــل الومینــا مســتقر هیــدروحرارا النتــا ج عــدد مــن المنتجــات مــن خــالل تفاعــل هدرجــة مشــ 25 

ل للماء لها وفقا لتفاعل هدرجة مش   .للماء، والسماح لعدد من المنتجات بتش



 

ل للماء  -11 حدوث تفاعل هدرجة مش ل  خطوة تفاعل قد تضم السماح  حیـث تفاعـل الهدرجـة المشـ
ــــاره مــــن مجموعــــة تضــــم ــــات الكحــــول، تفاعــــل ا: للمـــاء یــــتم اخت ماهــــة، تفاعــــل اكســــدة تفاعلمر

المـــاء، وتفاعـــل  ، تفاعـــل تكثیـــف  ـــة، تفاعـــل صـــناعة المیثـــان، تفاعـــل احتـــراق حفـــاز هیدروجین
  . هدرجة ثاني اكسید الكبرت

ـــة تضـــم  -12 ـــن انتـــاج حامـــل الومینـــا المســـتقر هیـــدروحرارا بواســـطة عمل یل مـــزج مـــن ) أ: (م تشـــ 5 

لــي او ســالئف  نــا المــائي الكرســتالي  ســالئفل، حیــث الومینــا المــائي الكرســتالي ومــوازن ه الو
ة مختلفـة تختلـف فـي  رسـتال ـام  ة لهـا معـدالت اح رسـتال میتـات  ضم اثنین او اكثـر مـن بوه

یل مــادة مجففــة حیــث خطــوة التجفیــف تضــم ) ب(نــانومیتر علــى االقــل،  1 ــد لتشــ تجفیــف المز
ـــالرش،  لـــي ثـــا ) ت(التجفیـــف  مـــوازن ه ح المـــادة الجافـــة  یل تلقـــ ) ث(داعـــم، و ســـالئفلتشـــ
ــالحرارة لل ضــم  ســالئفالمعالجــة  ــالحرارة  یل داعــم مســتقر، حیــث خطــوة المعالجــة  الــداعم لتشــ 10 

س عنـد درجـة حـرارة بـین حـوالي  ـة وحـوالي  450تكل ـل اثنـین او اكثـر مـن  900مئو ـة لتحو مؤ
ة الى حامل الومینا مستقر هیدروحرارا رستال مایت    .بوه

ــة التفاعــل تضــم الخطــوات، تــوفیر حاماللومینامســتقر هیــدروحرارا، تفاعــل عــدد مثــال علــى   -13 عمل
حامـــل الومینـــا مســـتقر  ـــل لتعزـــز الظـــروف فـــي وجـــود محفـــز معـــز  مـــن المفـــاعالت تحـــت التحو
م المـــاء  هیـــدروحرارا النتـــاج عـــدد مـــن المنتجـــات فـــي المفاعـــل، حیـــث خطـــوة التفعیـــل تضـــم تقـــد 15 

  .یل عدد من المنتجات وفقا للتفاعلمغذ للمفاعل، والسماح بتش

ــة فــي حـین التغیــرات العدیــدة قــد تطــرأ   -14 صـفات ومنــافع االختــراع الحــالي ستتضـح للخبــراء فــي التقن
  .من قبل الخبراء، هذه التغیرات هي ضمن روح االختراع

ات فات وتسم   : تعر

ة  - 15 قصد منها المعاني التال عض المصطلحات   20  :الغراض االفصاح الحالي، 

ــة .تشــیر الــى ایــي مــادة موجــودة فــي الحفــاز نشــطة لتحفیــز تفاعــل مــا" مــادة حفــازة"  -16 المــادة الحفاز
  .ما ان المثیرات هي جزء من المادة الحفازة. تضم واحد او اكثر من المعادن الحفازة

ن هـــي واحـــد او اكثـــر مـــن المـــواد، مثـــل المعـــادن، اكســـید المعـــادن او ایـــو " معـــزز المـــادة الحفـــازة"  -17
ة  ـــات الصـــناع ـــة مـــا، مثـــل اســـتخدام المر المعـــادن التـــي تعـــزز نشـــا المعـــدن الحفـــاز فـــي عمل

شر ات ف ـل المفاعـل و(تروش -لسنغاس او مر ـار للمنـتج المطلـوب/مـثال، زـادة تحو ) او اخت 25 



 

ل للماء فـة . او ا تفاعل هدرجة مش ضـا وظ عض االمثلة، معز المادة المحفزة قد یـوفر ا في 
، م ض المعدن النشطاخر   .ثل مساعدة في تشتیت المعدن النشط او مساعدة في تخف

لــي"  -18 ــد، المعــدن، اكســیدات مــن المعــدن، " المــوازن اله ــات، مثــل میتالو واحــد او اكثــر مــن المر
ـة واحـدة مـن المـادة الداعمـة التـي ترسـب علیهـا، مثـال،  ة فیزائ ایونات، تعدل علـى االقـل خاصـ

ح والنقـع، ل م مـادة داعمــة اكثـر مقاومــة لالنحـالل الهیــدروحرار فـي ضــغط جزئـي للمــاء التلقـ تقــد 5 

ــة ة لنقــل االســتقرار المختلــف مثــل . فــي درجــة حــرارة عال مــن المفهــوم ان موازنــات الومینــا المناســ
الضــرورة ان تكــون فاعلــة مثــل  س  ي، القــوة المطــورة، لــ ــان ، االســتقرار الم االســتقرار الحــرار

ـــا بواســـطة .. روحرار موازنـــات الهیـــد غة نـــزع اســـتقرار الومین ـــة، صـــ دون االقتصـــار علـــى النظر
ل مــائي، مثــل  ســید المنیــوم الــى شــ اجــراء هیــدروحرار قــد یتســبب بواســطة اماهــة مصــفوفة او

ایت ســـ وهمایت او بیرـــت او غ ســـودو ـــى ســـبیل المثـــال، العنصـــر . بومیتایـــت او  فـــي حـــال عل 10 

ة اكبــر الــى  المضــاف المضــاف الــى مصــفوفة الومینــا ــ نقــل صــال وتــوفر قــوة مطــورة عــن طر
ــة  ماو ة الومینــا ضــد الهجمــة الك الضــرورة انتحمــي فــي طرقــة مناســ س  ــل الكرتســالي، لــ اله

قلـــل . المـــاء منـــع او  لـــي الفعـــال فـــي االختـــراع الحـــالي مـــن شـــانه ان  التـــالي فـــان المـــوازن اله
) تغییر في معدل حجـم المسـام او منطقـة السـطحمثال، (التغییرات في مسامات الحامل المتوازن 

 15  .عندما یتعرض الحامل المتوازن الى ضغط جزئي مائي عالي

فــة مثــل المیثــان او الغــاز   -19 رونات الخف ــة للهیــدرو التفاعــل الحفــاز مثــل اكســدة جزئ مــا یتعلــ  ف
ة والغــــــاز ا ــــــات الصــــــناع ــــــل المر الغــــــاز او تحو ة  ــــــات صــــــناع عــــــي النتــــــاج مر ــــــى الطب ل

ـة المعـاییر التال شـیر الـى االلتـزام علـى االقـل  رونات، المراجع الى االسـتقرار الحفـاز  : هیدرو
مـــاو  ـــة، اســـتقرار فیزـــائي و ـــار المنتجـــات المطلو ـــة، اخت ـــل المفـــاعالت، االنتاج مســـتو تحو

ط  20  .للحفاز، عمر الحفاز على البخار ومقاومة الحفاز للتثب

ب او م سالئفال  -20 ب الاو مر ، مثـل، علـى ) مثال المعدن(لعنصر ما  سالئفر مـاو ـان  هو 
ـات تحتـو علـى واحـد او اكثـر مـن ذرات  ـل الجزئ ـه  الماء، وف سبیل المثال، ملح معدن ینحل 

ور  لــي(العنصــر المــذ ، معــزز او مــوازن ه ــون العنصــر فــي ) مــثال، معــدن حفــاز ــه قــد  وف
ــون لــه حالــة ا ــاره مــن . كســدةحالــة اكســدة صــفر او قــد  ســر علــى ا عنصــر یــتم اخت هــذا 

لي ، معزز وموازن ه  25  .مجموعة تضم معدن حفاز

حولي"ما هو مستخدم هنا، المصطلح   - 21 ب  ل" تفاعل مر   :شیر الى ا تفاعل له الش



 

  CO2 +3H2  CH3OH + H2O.      

ل" تفاعل اماهة"ما هو مستعمل هنا،المصطلح   - 22 الش   : شیر الى تفاعل 

  ROH + R'OH  ROR' + H2O ك   " حیث ار او ار ة او ارومات هي ا سلسلة عاد
ة رون   .هیدرو

الماء"ما هو مستعمل هنا المصطلح   - 23  ROH + H2  2RH + H2O  5شیر الى " تفاعل اكسدة 

الماء"ما هو مستعمل هنا المصطلح   - 24 شیر الى ا میثانول الى تفاعالت " تفاعل التكثیف 
لغازو  الش   ROH + H2  2RH + H2O: لین 

ل" تفاعل احتراق حفاز "ما هو مستعمل هنا المصطلح   - 25 الش   شیر الى تفاعل 

  CH4 +2O2  CO2 + H2O  

الماء"ما هو مستعمل هنا المصطلح   - 26 شیر الى میثانواللى تفاعالت غازولین " تفاعل التكثیف  10 

ل عه  2CH3OH  CH3OCH3 + H2O: الش   CH3OCH3  mixed hydrocarbonsیت

  

لوس " تفاعل هدرجة ثاني اكسید الكبرت"ما هو مستعمل هنا المصطلح   - 27 شیر الى ا غاز 
ل الش   SO2 +3H2  H2S + 2H2O: تیل 

ـــات والوقـــود البیولـــوجي، بیومـــاس المـــواد ال تخضـــع فقـــط   -28 ماو ا للبیو فـــي المجـــال الحـــدیث نســـب 15 

ا  20مــثال المــادة ( او تفــاعالت اماهــة ) اعــاله 21مــثال المــادة (لمــاء لتفــاعالت نــزع االكســجین 
ضــا محلـول مـائي فـي المفــاعالت) اعـاله ــة ووقـود لكنهـا ا ماو المـاء المـذیب فــي . النتـاج مـواد 

ــة المــاء الــى المفاعــل(هــذه الحــاالت  صــفة) او الحاالتــاالخر عنــد تغذ ال مــوازن للحامــل  تعمــل 
ور سا ل المذ ة سبب التحو ایت، (قا ل الومینا الى مرحلة رط   ).الخ...مثال بوهم

  20 

  

  الوصف التفصیلي

ونة للماء والتي تضم حامل حفاز   - 29 طرق تعي التفاعالت الهدرجة الم یتعل االختراع الحالي 
  .مستقر هیدروحرارا



 

ونـة للمـاء بواسـطة واحـد   -30 او اكثـر طرق ونظم متوفرة لتعزز انـواع معینـة مـن تفـاعالت هدرجـة م
منا المستقرة هیدروحرارا ة . من دعائم الو امثلة على دعائم الومینـا المسـتقرة هیـدروحرارا المناسـ

ــــــة رقــــــم  لالســــــتعمال معطــــــرق االختــــــراع الحــــــالي مفصــــــح عنهــــــا فــــــي بــــــراءة االختــــــراع  االمر
 حوامل الحافز المشت من بوهمایت المستقر، المحفزات، طـرق الصـناعة" عنوان  7,449,496
ر  19المرفوعـــة فـــي " واالســـتعمال شـــار الیهـــا علـــى انهـــا حـــوال الحفـــاز المســـتقر 2007اكتـــو  ، 5 

المرجع اكل اكسید المنیوم المستقر وهي مشار الیها هنا    .وه

ــتم دعــم   -31 تفاعــل محفــز مناســب للتفاعــل یــتم اختــاره اســتنادا الــى التفاعــل المطلــوب لیــتم تنفیــذه و
ا مـــن الـــدعائم الحفـــازة المســـتقرة هیـــدروحرارا فـــي . دروحراراالحـــافز فـــي داعمالومینامســـتقر هیـــ

ة رقم  مه لالستعمال مع امثلة مفصح عنها هنـا 7,449,496براءة االختراع  االمر ن تقد . م
ل مشجعة في وجود حفاز مـدعم  مها الى المفاعل تحت ظروف تحو عدد من المفاعالن یتم تقد 10 

ةمن الداعمالومینا المستقر هیدروحرا   .را النتاج عدد من المنتجات المرغو

ونة للماء او ا تفاعل له مـاء فـي مغـذ   -32 ون التفاعل المطلوب ا من التفاعل الهدرجة الم قد 
عـــض امثلـــة  ة لالســـتعمال فـــي  ونـــة للمـــاء المناســـ ـــى تفـــاعالت الهدرجـــة الم ـــة عل المفاعـــل امثل

ــاتاالختــراع الحــالي تشــمل وال تقتصــر علــى  ــاه،  تفــاعالت مر الكحــول، تفــاعالت تجفیــف الم
 ، الهیــــدروجین، تفــــاعالت انتــــاج المیثــــان، تفاعــــل االحتــــراق الحفــــاز تفــــاعالت نــــزح االكســــجین  15 

ـــت المـــاء، وتفـــاعالت هدرجـــة ثـــاني اكســـید الكبر ـــا الخاصـــة . تفـــاعالت التكثیـــف  وتشـــتمل المزا
اق علــى المقاومــة المطــورة لــدعم الحفــاز لتســمم  االســالیب والطــرق المفصــح عنهــا فــي هــذا الســ

ســبب عــدم  ــة  ماو ــة الك ــذلك تعطیــل الفاعل ــاه والمعــدل المتــدني النــاتج واســتنزاف الحفــاز و الم
ـة . االستقرار الهیدروحرار  ـة قـد تمتـد الـى ا تفاعـل حیـث التغذ ما تم االعتراف ان هذه العمل

ـات االعلـى والمـردود االعلـى عـ. تشمل المـاء ـن تحقیـ الكفا م ـه،  ع وتمدیـد وعل ن طرـ توسـ 20 

رها   .دعائم الحفاز المطور الى واحد او اكثر من التفاعالت التي سب ذ

ن دمج دعائم الحفـاز المسـتقر هیـدروحرارا  م معها  ة والت وتشمل المنافع االخر السهولة النسب
ونـة للمـاء مـع القلیـل او بـدون تغییـر علـى الظـروف العاملـة او المعـدا ت في تفاعالت هدرجـة م

ة   .القائمة للعمل

التفصیل الى امثلة االختراع  -33 . مثال او امثلة موضحة فـي الرسـومات المرفقـة. تتم االشارات االن  25 

س حصـــرا لـــه ون واضـــحا للخبـــراء فـــي . ـــل مثـــال متـــوفر علـــى ســـبیل الشـــرح لالختـــراع، ولـــ ســـ
الت التــي تجــر فــي االختــراع الحــالي دون مغــادر  ة نطــاق او روح الصــناعة ان العدیــد مــن التعــد



 

ــن اســتخدامها علــى مثــال  .االختــراع م جــزء مــن االمثلــة  مــثال، صــفات موضــحة او مستحســنة 
الت والتغییـرات . اخر لتعطي مثاال اخـر غطـي تلـك التعـد التـالي المقصـود ان االختـراع الحـالي 

  .التي تاتي ضمن نطاق االختراع

ات تفاعل الهدرجة المعـ  -34 عض االمثلة، تضم عمل ـةفي  تـوفیر حامـل : : ززة علـى الخطـوات التال
ـة فـي وجـود  ل الومینا مستقر هیدروحرارا، تفاعـل عـدد مـن المفـاعالت تحـت ظـروف تعزـز تحو 5 

حامــل الومینــا مســتقر هیــدروحرارا النتــاج عــدد مــن المنتجــات مــن خــالل تفاعــل  محفــز مــدعم 
لها وفقــا لت ل للمــاء، والســماح لعــدد مــن المنتجــات بتشــ ل للمــاءهدرجــة مشــ  .فاعــل هدرجــة مشــ

الحـدوث حیـث تفاعـل  ـاه  لة للم حیث خطوة التفاعل تشتمل على السماح بتفاعـل الهدرجـة المشـ
اره من مجموعة تتكون من ونة للماء یتم اخت   :الهدرجة الم

المــاء، تفاعــل انتــاج المیثــان،  ــب الكحــول، تفاعــل الهدرجــة، تفاعــل نــزح االكســجین  تفاعــل مر 10 

المـاءتفاعل احتراق حف ، تفاعـل التكثیـف  ن عـدد مـن المنتجـات وفقـا لتفاعـل ، از والسـماح بتكـو
ونة للماء   .الهدرجة الم

ة تضم  - 35 عمل ة الهیدروحرارة المنتجة  عض االمثلة، الدعائم الومینا المستقرة من الناح   : في 

ب   ) أ شمل مر ه  لي اول، وف ب الومینا مائي بلور وموازن ه یل مزج من مر تش
شتمل على واحد او اكثر من المعادن البلورة التي لها ا لومینا المائي البلور الذ  15 

حوالي  ة تختلف  رستال   نانومتر على االقل، 1معدل مختلف الحجام 

یل مادة مجففة، حیث تضم خطوة التجفیف التجفیف عن طر   ) ب تجفیف المزج لتش
 الرش،

لي ال  ) ت الموازن اله ب داعم، وتشرب المادة المجففة  یل مر  ثاني لتش

یل دعـــم متـــوازن، حیـــث خطـــوة المعاملـــة   ) ث ور لتشـــ ـــب الـــدعم المـــذ ـــالحرارة لمر التعامـــل  20 

س عند درجة حرارة مـا بـین حـوالي  ـة وحـوالي  450الحرارة تضم التكل ـة  900مئو مئو
ل المعدنین البلورن او اكثر الى داعم الومینا المستقر هیدروحرارا   .لتحو

ط حامــل بهــذه   -36  ــن تعززهــا مــن خــالل اســتناف وتثبــ م الطرقــة، العدیــد مــن التفــاعالت الهیدرجــة 
  .الحفاز المنقوص



 

شـمل مـوازن   -37 شتمل الحفاز الفعـال علـى داعـم متـوازن  وفقا للمثال المفضل في االختراع الحالي، 
لــي ــون ا مــادة والتــي عنــد اضــافتها الــى الــداعم او . ه لــي قــد ی الــداعم  ســالئفالمــوازن اله

ــة، . قــادرة علــى زــادة قــوة الحفــاز تحــت ظــروف التفاعــل ان قــوة م ــن اظهــار القــوة، مــثال،  م
ه   .مقاومة استنزاف، استقرار هیدروحرار وما شا

ــون للــداعم المتــوازن بــین   -38 المائــة وحــوالي  0,5قــد  لي فــي  20وزن  المائــة مــن الموازنــاله وزن  5 

فضـــ ـــداعم،  المائـــة وحـــوالي  1ل بـــین اجمـــالي وزن ال لي فـــي  المائـــة 10وزن  مـــن الموازنـــالهی
فضـــل اكثـــر بـــین  لـــي فـــي اجمـــالي وزن % 8و %  1اجمـــالي وزن الـــداعم، و مـــن المـــوان اله

ـــــداعم ـــــین حـــــوالي . ال ـــــوازن ب ضـــــمالداعم المت ـــــة،  عـــــض االمثل ـــــي  ـــــة و  0,5ف المائ وزن  5وزن 
لي استنادا على اجمالي    .وزن الداعمالمائةمن الموان اله

ـــون مســـامي  -39 فضـــل ان  ـــداعم المتـــوازن  ـــر مـــن . ال ـــداعم معـــدل حجـــم مســـام اكب ـــون لل  10 4قـــد ی

فضل بـین  ال بـین  50نـانومیترو  4نانومیتر،  نـانومیتر، واالكثـر  20و  4نـانومیتر، اكثـر تفضـ
ال  مــودال الحجــام مســام. نــانومیتر 20الــى  9تفضــ ضــم الــداعم توزــع ب عــض االمثلــة،  ة فــي 

حــوالي  غ تختلــف  فضــل علــى االقــل  1مــع اثنــین مــن صــ غ . نــانومیتر 3نــانومیتر،  احــد الصــ
غة االفضــل  20و  6نــانومیتر، االفضــل  20و  4المفضــلة بــن   50و  15نــانومیتر اثنــاء الصــ
 15  .نانومیتر 40و  20نانومیتر او 

شــمل سـطفـي االمثلــة المفضـلة، معــدل منطقــة السـ  -40 طح المســامات، اكبــر ح فــي الـداعم المتــوازن، 
فضـل اكبـر مـن )غـم داعـم/2م(متر مرع لكل غم منالداعم  30من  ال /2م 5،  غ، االكثـر تفضـ
ال /2م 250غم وحوالي /2م 50 عـض . غـم/2م 200غم وحـوالي /2م 70غ، واالكثر تفض فـي 

  .غ/2م 240غم وحوالي /2م 60االمثلة، معدل منطقة السطح للداعم بین 

ة للموان الداعم، في مثال بدیل، مت  - 41 ما في ذلك سطح المسام ، أقل من وسط المساحة السطح 20 

فضل ما بین حوالي  متر مرع / مامترا مرعا لكل غرام من الد 50حوالي  / 50و  0،5، و
فضل أكثر بین حوالي متر مرع    .متر مرع/30وحوالي  1، و

  

الت في مثال اخر، الموان الداعم مع   -42 الت أو(الكو ب ، مثل أكسید  الكو التي تحتو على مر
الت و  الت ألومینات/ الكو سیوم ) أو الكو سیوم التي (، أو استقر مع المغن ب المغن أو مر 25 

سیوم و  أو مجمع (أو استقر مع االلومنیوم  أو اإلسبنیل/ تحتو على مثل أكسید المغن



 

الت والبورون ) األلومنیوم  ات منها(أو استقرت مع الكو الت ،  أو مر مثل أكسید الكو
ط منها الت ألومینات ، البورون ألومینات ، أو خل یتألف من متوسط حجم المسام بین ) والكو

وحجم المسام  200متر مرع و /  75 نانومتر ؛ مساحة الرهان بین حوالي 20 و 6نانومتر  
 .سم 0،55 و   سم 0،25بین حوالي 

ب یتألف من مع سیلفي مثال اخر، الموان الداعم   -43 ون التي تحتو على مر ون أو السیل 5 

نانومتر ؛ مساحة الرهان بین حوالي  20نانومتر ونحو  10متوسط حجم المسام بین حوالي 
عب و  0،4حوالي وحجم المسام  180متر مرع و / 90 فضل ما بین  0،55سم م ، و

عب 0،4حوالي    . 0،5و  سم م

ستقر الداعم   -44 ل جزوعندما  مات بین حوالي في ش ون حجم الجس رونات و  10ئات ،  م
فضل ما بین حوالي  250حوالي  رونات و حوالي  10، و فضل أكثر بین  200م ، و 10 

رونات و حوالي  20حوالي  رونات و حوالي  20ما بین حوالي فل ، و  200م ،  150م
عة ون الهدف حافزا الستخدامها في الطین أو مفاعل المم بلغ متوسط   . المفاعل وعندما 

مات  رونات و حوالي  30ما بین حوالي الداعم حجم الجس فضل ما بین حوالي  150م ؛ و
رون ، وحوالي  40 فضل أكثر حوالي  120م رون ، و رونات و حوالي  50م ،  100م

فضل ما بین حوالي  رونات و حوالي  60ومعظمهم  بدیل ، متوسط حجم مثال في  . 90م 15 

مات أكبر من حوالي م لالداع رون  30لجس ون الهدف حافزا  .م بدال من ذلك ، وعندما 
اتها أكبر من الداعم و الستخدامها في مفاعل ثابت أو جاهز ، جزئات  متوسط حجم حبی

فضل أن تزد عن  0.5حوالي  ون الهدف حافز مثال اخر،   .ملم 1ملم ، و عندما 
ة الستخدامه في إصالح أو  مات من  مفاعلتع ون لها الحد  داعم متوازن ، الجس ن أن  م
فضل حوالي  10األقصى لحجم أو أقل عن  فضل أكثر عن  6ملم ، و ملم  3ملم أو أقل ، و 20 

مات  . أو أقل  داعم متوازن بلورة ل  .تشمل عدد وافر من البلورة داعم متوازن یجوز لكل من جس
ون متوسط حجم الكرستال بین حوالي فضل أن    .نانومتر 40نانومتر ونحو  10 و

مرحلة في مثال اخر، الداعم اعد وفقا   -45 فضل أن تضم إاأللومینا التي تمر  لهذا االختراع و
ة ا ومصفوفتها  .انتقال تتضمن المرحلة األلومینا مختارة من مجموعة تتألف من  انتقال االمون

ة مجموعات من اثنین أو االلومینا غاما ؛ ایتا األلومینا ؛ األلومینا الدلتا ؛  ثیتا األلومینا ، وأ 25 

األلومینا ، ولكن  XRD ضم حافزا نمط غامافضل أن  داعم متوازن ، و  مثالال .أكثر من ذلك
ة للدعم األلومینا استقرت ترث  مات األول طرقة أن الجس ة  یختلف من األلومینا غاما التقلید



 

ا فردة من نوعها وحجم الكرستال من إلضافة إلى ا .مشت بوهمایت المواد التي من مورفولوج
حتو على مرحلة أو األلومینا غاما غاما األلومینا مرحلة  ذلك ، دعم محفز استقر فضل أن 

ة األلومینا مختارة من مجموعة تتألف من  شبیهة ، لكنها ال تحتو على آخر مرحلة انتقال
ا .األلومینا واأللومنیوم دلتا ثیتا استقر وفقا  فة إلى ذلك ، أعد هذا الدعم حافزإلضاالتناوب أو 

ة أخر من األلومینا األلومینا غاما ، مثل األلومینا  ل مرحلة انتقال دلتا  - لهذا االختراع قد تش 5 

عض  .أو ثیتا األلومینا/ و  ضم مصفوفة ، استقرت الد امثلةفي  األلومینا التي اعم المحفز 
قل عن جزء من  ل تضم ما ال  ل مثال،   .المتوازن او اكسیداله أكسید األلومنیوم استقر ه

ا یتكون من  على سبیل المثال ، جاما األلومینا ، أو غاما األلومینا مثل (مصفوفة الومن
ه - المصفوفة ؛ ثیتا األلومینا ، أو ثیتا  التي تتضمن ) األلومینا مثل المصفوفة ، وما شا

ة داخل استقرار ل ة أكسید األلو  ه ون محل غاما بن منیوم ، على سبیل المثال ، السیل 10 

ل  .األلومینا ل من مع تكون من مرحلةیفرقت بدال من ذلك ، وأكسید األلومنیوم استقر ه ش
لي أو على حد سواء  ة أو نموذج لالستقرار ألومینات اله ل على سبیل (أكسید استقرار ه

سیوم ، المغنیزوم زر  ا ، المغن الت ألومینات ، المثال ، والسل ا ، الالنثیوم والكو ون ا ، زر ون
ه ذلك ألومینات ، ا في ) الالنثانم ألومینات ، وما شا  .مصفوفة الومن

شمل مرحلة األلومینا ألفا أو وفقا لهذا االختراع في مثال اخر، الداعم الحفاز اعد   -46 15 

قرت تشمل مرحلة األلومینا ألفا مثل هذا الدعم حافز استفي مثال،   .مرحلة ألفا مثل األلومینا
ستخدم المعالجة الحرارة عند درجة حرارة تزد تعد أو مرحلة األلومینا ألفا عندما  طرقة إعداد 

فضل أن تزد عن  900عن   ة ، و 1000، و ون أكبر من حوالي  درجة مئو فضل أن 
ة ، ولكن ال یزد عن  1100 ة 1600درجة مئو من ذلك ، أكسید فرقت بدال  .درجة مئو

ة أو نموذج لالستقرار یاأللومنیوم استقر  ل ل من أكسید استقرار ه تكون من مرحلة وجود ش 20 

لي أو على حد سواء  ا (ألومینات اله ون ا ، مغنسیوم ، زر ون ا زر على سبیل المثال ، والسل
سیوم ألومینات ، و الت ألومینات ، المغن  .لمصفوفةفي األلومینا ألفا ا) مثل والكو

فضل أن في مثال اخر، الداعم الحفاز اعد   -47 ضم الجزئات ، حیث وفقا لهذا االختراع و
م مرحلة األلومینا والومینات ، ألومینات تضم على األقل جزء من استقرار  ل جس حتو 

ة ل ،  شیر هنا الى مجمع من األلومینا وأكسید استقرار ، على سبیل المثال" ألومینات"و .اله 25 

ة أو أكسید منه وأكسید األلومنیوممحلول صلب او متجانس  ل   غیر منظم لألمثلة .في ه
ات ، وما  سیوم ألومینات ، ألومینات السیل الت ألومینات ، الالنثانم ألومینات ، المغن والكو

ه ذلك ل اإلسبنیل ، مثل اإلسبنیل .شا  أو اإلسبنیل CoAl2O4 والومینات قد تكون في ش



 

MgAl2O4. 

ون المتوازن غیر مشتت في الماء او المحلول االئي، حیث محلول مائي   -48 فضل ان 
شمل على معادن نشطة ن ان  في مثال اخر، المتوازن قابل قابل لالنتشار في المحالیل . م

ة  .الحمض

ون    -49 ه ، قد  ناء عل ل في مساحیو ال االختراع او یتش ل من اش ، الموازن على ش 5 

مات، والج ات ، والخرز ، والحبوب ، واسطوانات ،س رء والكرات ، والحبی أو المجاالت ترلو
اال دائرة ، أو غیرها من  ةاألخر أش نات االصطناع   التكو

ات المتوازن یتالف من   -50 عض المر ة تتكون من المعدن  في  ل أكسید األلومنیوم ، وتثبیت ه
الذ هو في صف مختلف في الجدول الدور من  أو من فلزات والمعادن أو من فلزات

ة مثبتةیتألف من أكسید األلومنیوم ، المتوان في مؤلفات أخر ، إن  .األلمنیوم ل تضم  وه 10 

المعدن أو من فلزات والمعادن أو من فلزات الذ هو في نفس الصف في الجدول الدور من 
ون  سیوم أو السیل  .األلومنیوم ، مثل المغن

ونة من سالئف ، دعم الموازن من خالل اسالیب عدةیتم   -51 تشمل معالجة مادة م
ةاو عدد منها المحتكة مع السالئف الحفازة   . رستال

رستالي واحد  -52 سید المنیوم  ة على االقل هیدرو ة المائ . تضم السالئف الكرستال 15 

ة هي سالئف من  سیدات االلمنیوم الكرستال ل میتهیدرو االمثلة على . استابلالومینا تحو
اسبور،  سایت، بیرایت، نوردستراندیت، د ة تشمل جی سیدات االلمنیوم الكرستال هیدرو

سایت . بوهمایت وتوهدایت سید هی ة لاللمنیوم ترهیدرو ال الكرستال من االش
)AL(OH)3)( ،بیرایت ،)سایت مورث من جی ال )بول ، ونوردستراندیدت، حیث االش

ة من سید اكسید االلمنیوم هي بوهمایت  الكرستال اسبور) ALOOH(هیدرو في االمثلة . ود 20 

رستالي  ة على االقل على بوهمایت  ة الكرستال المفضلة، تشتمل سالئف االلمنیوم المائ
رستالي واحد، او مجموعة منها، او مزج منها   .واحد، او على االقل بیرایت 

ة  -53 ال صل ة تضم اش ل مذاب، مثل ملح االلمنیوم او ملح تتكون من ال و  سالئف الكرستال ش
ات . الومنیت ة قد تشمل مر ة الكرستال مع ذلك، من المتصور ان سالئف االلمنیوم المائ

ة، مثل ما هو موجود في االمثلة غیر المحدودة، قد  ات السالئف االلمنیوم المذا ة ومر صل 25 

ة م ة الكرستال سید االلمنیوم تضم سالئف االلمنیوم المائ ة للهیدرو ات الصل زجا من الجزئ
ة  ات سالئف الومینا المذا على سبیل المثال ملح الومینات او ملح المنیوم (الكرستالي ومر

لیهما   . في مذیب) المذاب او 



 

ون متوسط حجم   -54 ارتفاع متوسط حجم  .الكرستال مختارة من مجموعة األمثل فضل ان 
ة من الكرستال من الب ان ذلك أفضل للمقاومة الحرارة المائ لورة السالئف األلومینا المائي ، 

ة للدعم ة في  .الدعم ، ولكن في اقل من المساحة السطح هناك حافز مفاضلة بین الرغ
ة واشترا وجود مساحة المحددة الالزمة لدعم المعادن الحفاز من الناتج  المقاومة الحرارة المائ

قل  20المسام ال تزد عن متوسط حجم   . نانومتر ، أو مساحة رهان على دعم ما ال  5 

تحدید الحد األمثل النخفاض النطاق األمثل لحجم متوسط الكرستال من متر مرع  50عن
ة الناتجة من الدعم والحد  ل من مستو الحد األدنى المطلوب من المقاومة الحرارة المائ قبل 

على سبیل المثال ، وهو متوسط حجم المسام أكبر من حوالي (األدنى من متوسط حجم المسام 
ة نانومتر ؛ أو الرهان 6   .مترمرع/200للداعم اقل من المساحة السطح

، السالئف تتكون من واحد من بیرایت الكرستالي او عدد من برایت ولها   -55 في امثلة اخر 10 

 35و بدال من ذلك من حوالي نانومتر، أ 50نانومتر إلى  30حوالي متوسط حجم یتراوح بین 
برات  ، وتعددبرایت  أكثر من واحدتضم السالئف الومینا عندما  .نانومتر 45نانومتر إلى 

ون فضل  ) نانومتر(نانومتر على األقل  1رستال التي تختلف من حوالي متوسط حجم  أن 
قل عن  فضل من قبل ما ال  قل عن ) نانومتر 3، و فضل أكثر ما ال    نانومتر 5، و

ل مسحوق وعلى   -56 ن الحصول على السالئف في بیرات من اماكن تجارة متاحة على ش م 15 

مات تتراوح بین حوالي  سبیل المثال مع  رون وحوالي  0.1أحجام الجس رون  50م   .م
اتها أقل من نحو  البیرات    رون ، مثل بین حوالي  40التجارة ومتوسط حجم حبی  20م

رونات و ح رونات و حوالي  15أو بین حوالي  40والي م دون أن تقتصر ، على  .30م
مات  اتها خارج نطاق المطلوب ، قد یتم تعدیل حجم الجس مساحی مع متوسط حجم حبی

یل(متوسط رش تجفیف  في  برات  لتشتت أو تعلی مسحوق ) على سبیل المثال ، تش 20 

ة و  مات المطلو ات متوسط حجم الجس مات ، على سبیل المثال أو تو / المذی زع حجم الجس
قة ما هو مبین في هذه الوث مات متوسط حجم  .و فهم أن تملیها عادة الجس إنه یجب أن 

ة حافز مصنوع من داعم / المطلوب و  مات عن طر استخدام نها أو توزع حجم الجس
  .متوازن 

ة على بوهمایت   -57 ة الكرستال رستالي واحد او مجموعة من تشتمل سالئف االلمنیوم المائ 25 

ة فضل اشتقاقه . بوهمایتس الكرستال البوهمایت في سالف االلمنیوم المائي الكرستالي 
شتمل على ا بوهمایت غیر مشت من الخامات. بوهمایت صناعي . البوهمایت الصناعي 

ن صناعة البوهمایت الصناعي بوا م ون بوهمایت هو البوهمایت الصناعي،  سطة ا عندما 
ة ة مناس ة . عمل صنع بوهمایت الصناعي بواسطة طرقة الجلتنة مثل عمل على سبیل المثال، 



 

ة  ة تضم اذا الكحول زغلر المعدلة التي تنتج جیل عالي النقاء مشت من مادة المنیوم او عمل
ة مع مزد من الشوائب مسامات عال  على سبیل. او ترسیب ترهیدرات المنیوم لتنتج جیل 

  المثال، انضاج  

Al(OH)3 gel at pH > 12 and 80 ºC وقت انضاج جل . ینتج بوهمایت صناعيAl(OH)3  یؤثر على
لما  لما طال النضج،  معدل الحجم الكرستالي لبوهمایت الصناعي الناتج، النه في العادة  5 

النقاء  حتو جیل بوهمایت عالي. بر معدل الحجم الكرستالي لبوهمایت الصناعي الناتج
ة جدا  ات متدن ، اقل من (على مستو المائة 0,01ا من الشوائب الموجودة عادة في ) وزن 

ون والصودیوم ل یتكون . الومینا، مثل الحدید، السیل ون لجیل بوهمایت عالي النقاء ه و
ل  وهمایت في ش سودو شار الیها على انها  ا ما  رستاالت بوهمایت صغیرة، غال من 

 AlO(OH)-H2O  10درایت المنیوم مونوهی

ن اشتقاق بوهمایت بدیل في مثال اخر   -58 م في السالف االلمنیوم المائي الكرستالي من ، 
عي بوهمایت. بوهمایت طب ا  ون مناس عي تقلید قد  . في مثال بدیل، ا بوهمایت طب

ة، مثل الشوائب، قد توجد بین المصادر التجارة العدیدة  عيالتغیرات الفرع . من بوهمایت الطب
ات مشتقة من مواد اخر  ة تشمل، على سبیل المثال، عناصر او مر الشوائب النموذج

ة ع ات قلیلة من ا . موجودة في مصادر البوهمایت الطب م شمل  عي  التالي، بوهمایت الطب 15 

ون     . مزج من الحدید، تیتانیوم والسیل

ون س  -59 ن ان  م عض االمثلة،  ا المائي الكرستالي مزجا من بوهمایت وفقا ل الف الومن
عي وهمایت الطب ون مزجا من اثنین او . الصناعي و ا قد  ، سائف الومن حسب امثلة اخر

حوالي على االقل  ة   1اكثر من بوهمایت الصناعي یختلف في متوسط االحجام الكرستال
 20  .نانومیتر

ضم بو   -60 رستالي واحد او مجموعة بوهمایتس سالف الومینا المائي الكؤستالي  همایت 
ة رستالي، مجموعة . رتسال ضم السائل الومینا المائي اكثر من بوههمایت  عندما 

حوالي  رستالي یختلف  ون لها معدل حجم  فضل ان  ة    . نانومیتر 1بوهمایتس الكرستال

سار اشعة اكس وانما یتحدد متوسط الحجم الكرستالي لبوهمایت الكرستالي او بی  -61 ان رایت 
یرر . مواد بوهمایت استعمال معادلة ش ات  سار اشعة اكس للكرستال م ان انظر (یؤد تحج 25 

سار اشعة اكس ومواد  ساندر، اجراءات ان س لغ و ل ئي، ال على سبیل المثال اتش بي، 
ة  عة الثان لي، نیوم یوك الط   ).1974امورفس، جون و



 

وهمایت، بوهمایت او مجامع في مثال اخر،   -62 سودو ة  ة الكرستال تضم سالئف الومینا المائ
شمل على ماء مدخل. منها رستال قد  وهمایت الى بوهمایت صغیر الك سودو في . تشیر 

ل لوح او ابرة حجمها  ة او ابر مع  رستال الواح نانو  وهمایت  سودو حدث  مثال اخر، 
متوسط (ضعة نانومیترات  رستالي ال یزد عن مثال  ضم ) نانومیتر 5حجم  والبوهمایت 

رستالي  ه القضیب وحجم اكبر  ش رستالي متوسط (طب   5  ).نانومیتر او اكثر 5مثال حجم 

ون سالف الومینا امائي الكرستالي بوهمایت مجفف  -63 عض االمثلة، قد  على نحو . حسب 
ون بوهمایت مبثوق  ن ان  م   .بدیل، السالف 

بوهمایت تجار   -64 ن الحصول على سالف الومینا المائي الكرستالي  ون بوهمایت . م
رون، مثال احجام جزئ یتراوح بین  احجام م مسحوق   50وحوالي  1التجار متوفرا 

رون  ون لبوهمایت التجار حجم جزئي متوسط اقل من . م رون، مثل بین  40قد  م 10 

رون وحوالي  20حوالي  رون وحوالي  15رون او بین حوالي م 40م رون  30م دون . م
ة للمساحی التي تم الحصول علیها مع حجم جزئ متوسط خارج النطاق  النس حصر، 

عدل بواسطة الرش  یل(المطلوب، متوسط حجم الجزئ  ، تشتیت او تعلی مسحوق )تش
مع متوسط حجم  للحصول على مادة بوهمایت) مثل الطین بوهمایت(بوهمایت في مذیب 

قة/جزئي مطلوب و ما هو مفصح عنها في هذه الوث غي فهم . او توزع حجم حزئي، مثال  ین 15 

ملى بواسطة المستخدم النهائي /ان متوسط حجم الجزئ المطلوب و او توزع حجم الجزئ 
ضا على . للحفاز المصنوع من داعم استقرار حتو طین بوهمایت ا ، قد  في امثلة اخر

ه( حامض ك وما شا یل تعلی المادة بوهمایت قبل ) مثل حامض نیترك، حامض اسیت لتش
یل یل. اعادة التش حتو على حامض قبل اعادة التش   . في امثلة بدیلة، طین بوهمایت ال 

ة  -65 ة والماد ال االنسای ة متاحة في مجموعة من االش ة الكرستال ا المائ . تكون السالئف الومن 20 

ل مسحوق، جیل، طین او معجون مثال، قد ت شیر الى نظام غرو . كون على ش بوهمایت 
، بوهمایت(من مرحلتین حیث المرحلة المستمرة سائلة والمرحلة المشتتة  ة) ا شمل . صل

حجم نانو من بوهمایت، مثل االختالف بین حوالي  مات   100وحوالي  10بوهمایت على جس
ة. نانومیتر مات الصل انت الجس متد عبر  ان  بیر  ل اجمالي  ة او بولمیرایز تش االجمال

ح". جیل"بوهمایت، تكون مادة بوهمایت  س صح انا الع ل بوهمایت الى جیل واح ن تحو . م 25 

ه بواسطة هجوم  ن الحصول عل م م  ض حجم الجس خاصة مساحی بوهمایت هي ان تخف
ما في وجود حامض مونوفالینت المخفف ات في مثال، لتش. ماو  مات بوهم یل جس

االضافة مع  حامض في جزئات اصغر، وهي متاحة  ماو  سبب هجوم  مسحوق محلل 
ة سبب . شحنة ایجاب ا في بوهمایت ال تستقر في المرحلة المستمرة  االجزاء المشحونة ایجاب



 

شمل مسحوق بوهمایت مع احجام . التنافر الكهروستاتي في مثال اخر، طین بوهمایت 
ما ة لبوهمایتجس مات . ت اكبر من تلك في الحالة الغرو ضم جس الطین بوهمایت عادة 

رون من بوهمایت شمل اقل من حوالي . حجم م فضل % 50قد  ة،  من حجم المواد الصل
المائة وحوالي  20بین حوالي  ال حوالي  45وزن  ة، اكثر تفض وزن  20المائة مواد صل

ة 40وحوالي  شیر الى مسحوق بوهمایت مخلو مع . المائة مواد صل معجون بوهمایت  5 

شمل معجون بوهمایت اكثر من . مقدار صغیر من المذیب من وزن المواد % 80عموما، 
فضل  ة،  ال حوالي % 95وزن وحوالي % 80الصل ة، االكثر تفض وحالي % 85مواد صل

ة 95 المائة مواد صل   .وزن 

ة الكرستال  -66 ة قابلة لالنتشار او غیر قابلة لالنتشار في الماء او محلول قد تكون السالئف المائ
 10  .مائي

رستالي وهو غیر قابل لالنتشار في   -67 ة بوهمایت  ة الكرستال تشمل سالئف الومینا المائ
ه من بوهمایت . محلول مائي ن الحصول عل م بوهمایت الكرستالي غیر القابل لالنتشار 

التس ة الى  250من حوالي درجة حرارة خین المسب عند رتسالي قابل لالنتشار   350مئو
ة لمدة حوالي  قة الى حوالي  20مئو فضل في جو تاكسد 24دق فضل ان تكون . ساعة، 

یل مرحلة غاما الومینا ة لتش . درجة الحرارة مختارة الن تكون اقل من درجة الحرارة المطلو 15 

ون  بوهمایت تجار حسب استالمه او تعدیله، مثل  بوهمایت الكرستالي القابل لالنتشار قد 
ة االنتشار الحرارة بدون التاثیر على قابل الرش او على نحو بدیل معالج    .تجفیف 

ة قابلة لالنتشار في   -68 رستال ة من بوهمایت  ة الكرستال عض االمثلة، تتكون السائف المائ في 
ون بوهمایت ح. الحامض وهمایت الحامض هذا قد  عثرةو دون التقید . امض تجار قابل لل

النظرة، انتشار الحامض لبوهمایت الكرستالي ینقل الى الداعم المستقر استقرارا اكبر نحو  20 

ار   .وجود الماء، خاصة الت

مات قبل االحتكاك مع   -69 بیرة متعددة الجس اكل  ة في ه ة الكرستال یل السائف المائ فضل تش
ب م لي او مر ة تشمل المسحوق، . نهموازن ه اكل الكبیرة المناس دون حصر، امثلة اله

مات ات وجس لة للمسحوق . مجاالت، حبی یل ینفذ بواسطة ا طرقة مش ذا تش مثل ه
، التكتل . المناسب الرش، البث ة تشمل التجفیف  یل المسحوق المناس ات تش جون حصر، تقن 25 

حجم. والتحبب اكل الكبیرة  عد حد ادنى في مجال  فضل ان تكون اله رون، مثال لها   1م
فضل اكبر من  رون،  ال اكبر من  5م رون، اكثر تفض رون  10م ون . م فضل ان 

عد اقصى اقل من  ال اقل من  250لها  رون، اكثر تفض رون  200م ، . م في امثلة اخر
عد اقل من  مات لها  اكل متعددة الجس رون  150اله   .م



 

سید الومنیوم في امثلة  -70 ة من الكو ، تشتمل على . مفضلة، تكون السائف خال في امثلة اخر
سید الومنیوم رستالي وال تحتو على ا الكو   .بوهمایت 

رستالي واحد او على   -71 ة على بوهمایت  ة الكرستال عض االمثلة، تشمل السائف المائ في 
رستالي مع متوسط حجم من ح  30نانومیتر الى حوالي  4والي االقل واحد بوهمایت 

ال من حوالي  ال من حوالي  25الى حوالي  8نانومیتر، اكثر تفض الى  4نانومیتر، اكثر تفض 5 

ال  25نانومیتر الى  10نانومیتر، او  20 . نانومیتر 20الى حوالي  10نانومیتر، اكثر تفض
ون لبوهمایت الكرستالي متوسط حجم في حدود من  25 – 4حوالي  في امثلة بدیلة، 

الى  15نانومبتیر، من حوالي  20-6نانومبیتر، حوالي  20-4نانومیتر ، على نحو بدیل 
متوسط حجم . نانومیتر 25 رستالي  ، مادة بوهمایت هي بوهمایت  في امثلة بدیلة اخر

 10  .رستالي مطلوب

المقاومة المطل  -72 حدد  ة  ار متوسط الحجم الكرستالي للسالئف المائ ة للتحلل المائي اخت و
ة  ة المطلو مثل منطقة السطح، متوسط حجم المسام (الحرار للداعم المستقر الناتج والمسام

ه لما ارتفع . لتوفیر سطح مناسب لترسیب المعدن الكتالیتي) وما شا في الواقع، تبین انه 
ة ال انت المقاومة المائ لما  حرارة افضل متوسط حجم الكرستالي لبوهمایت الكرستالي، 

ة . للمصفوفة االلومنیوم المشتقة منها یتوقع ان متوسط حجم الكرستال  للسائف المائ 15 

ا  اسبور، لها المد المامول لتوفیر الداعم المستقر مائ سایت ود ة مثل بیرایت، غی الكرستال
ة ة المناس ح. وحرارا والمطلوب مع المسام دد بواسطة الحد االدنى لمتوسط الحجم الكرستالي 

ار(الحد االدنى للمقاومة للتحلل المائي الحرار  ، على نحو بدیل او اضافي، )مثال، مقاومة الت
او المتوسط االدنى لحجم المسام یتحق في الداعم /عن طر مساحة السطح القصو و

او /الحد االعلى لمتوسط الحجم الكرستالي یتراوح حول الحد االدنى للسطح و. المستقر 20 

  .توسط االقصى لحجم المسامالم

ة على اكثر من حوالي   -73 ة الكرستال ، تشمل السالئف المائ من وزن % 75في امثلة اخر
من وزن % 80في امثلة بدیلة، تشمل السالئف على اكثر من حوالي . بوهمایت الكرستالي
  .بوهمایت الكرستالي

، تشمل السالئف على اثنین او اكثر من  -74 بوهمایت الكرستالي تختلف في  في امثلة اخر 25 

شمل مزج . متوسط الحجم عند استخدام مزد بوهمایت مع متوسط احجام متعددة، قد 
وهمایت ثاني له متوسط ثاني  رستالي و بوهمایت على بوهمایت اولي له متوسط اول لحجم 

رستالي حیث المتوسط االول على االقل حوالي  فضل على 1لحجم  االقل  نانومیتر اصغر، 
ال على االقل  3 ة ال . نانومیتر اصغر، من المتوسط الثاني 5نانومیتر اصغر، اكثر تفض نس



 

ل  ة لله تقل عن اثنین بوهمایت مع متوسطات مختلفة للحجم تعتمد على الخصائص المطلو
سید المنیوم المستقر   .متوقع امثلة بوهمایت مختلطة متعددة. المسامي او

ة المستعملة في عمل داعم الومینا موازن على في مثال اخر، تشت  -75 ة الكرستال مل سالئف المائ
رستالي اكبر ال یزد  االقل على اثنین بوهمایت مع متوسطات حجم مختلفة مع متوسط حجم 

 5  .نانومیتر 4نانومیتر، والمتوسط االصغر ال یزد عن  40عن حوالي 

ة الكر  -76 ة المستعمل في عمل الداعم المستقر على في مثال بدیل، تشتمل السالئف المائ ستال
حوالي    .نانومیتر على االقل 1االقل على اثنین بوهمایتس مع متوسطات احجام مختلفة 

یل الداعم المستقر من مزد من على االقل مادتین بوهمایت مع   -77 شتمل على تش مثال اخر 
ة مختلفة حیث على االقل واحد بوه رستال حدود متوسطات احجام  مایت له متوسط حجم 

فضل على االقل  1نانومیتر وحیث الفرق بین متوسط احجام على االقل  4-30  10 3نانومیتر 

فضل اكثر    .نانومیتر 5نانومیتر و

استعمال على االقل اثنین بوهمایت مع متوسطات   -78 یل داعم متوازن  شتمل على تش مثال اخر 
ة مختلفة حیث على االقل رستال فضل من  احجام  الى  8واحد بوهمایت له متوسط حجم 

حدود  30حوالي  فضل    .نامومیتر 20الى  8نانومیتر و

وهمایت   -79 سودو في مثال اخر، السالئف المستعملة في عمل داعم متوازن تشمل بوهمایت و 15 

ة مختلفة حیث متوسط حجم بوهمایت حوالي  رستال نانومیتر او اكثر  6متوسط احجام 
و  سودو   .نانومیتر او قل 5همایت حوالي و

ة المستعملة في عمل داعم متوازن   -80 ة الكرستال في االمثلة المفضلة عندما تشتمل السالئف المائ
ة مختلفة، على االقل واحد بوهمایت له متوسط  رستال متوسط احجام  على اثنین بوهمایت 

نانومیتر،  30 – 6فضل من نانومیتر،  30الى  4نانومیتر او من  20الى  4حجم حوالي  20 

ال من  نانومیتر  25الى  10، او من حوالي 25الى  8نانومیتر او من  30الى  8اكثر تفض
نانومیتر في حین ان بوهمایت االخر له متوسط حجم  25الى حوالي  15واالكثر تفضیل 

فضل من  ال من 40الى  20رستالي  ال 35الى  20، اكثر تفض  نانومیتر واالكثر تفض
في مثال اخر، تشتمل االمثلة المفضلة على اثنین بوهمایت تختلف . نانومیتر 35الى  25من 

قل عن حوالي   25  .نانومیتر 1ما ال 

ة على ارعة بوهمایت مع متوسط   -81 ة الكرستال ، تشتمل سالئف الومینا المائ في امثلة اخر
عض ب  عضها ال ة مختلفة تختلف عن  رستال م 1احجام  فضل حوالي نانو  3یتر و

  .نانومیتر



 

فضل من   -82 نانومیتر،  15الى  4في مثال بوهمایت مزد، اول متوسط للحجم الكرستالي 
فضل من  40الى  8فضل اكثر من  فضل اكثر من  30الى  10و  20الى  12نانومیتر، 

ة وزن مادة بوهمایت االول مع اول متوسط ل. نانومیتر لحجم في المثال المفضل هذا، نس
فضل ان تكون من  فضل اكثر 99:1الى حوالي  1:99لبوهمایت الثاني مع المتوسطالثاني   ،

ال من حوالي  1:99الى حوالي  99:1من  او  90:10الى حوالي  10:90واالكثر تفض 5 

ة . 75:25الى حوالي  25:75 شمل مزج اوزان متساو ضاح فقط،  المثال غیر المحدد، لال
ل منها لحوالي  من اثنین بوهمایتس مع   .نانومیتر 15نانومیتر الى حوالي  10متوسط 

فضل حوالي   -83 فضل  10الى  4في مثال اخر، المتوسط االول للحجم الكرستالي  نانومیتر، 
ون من . نانومیتر 8الى  4اكثر من  فضل من  40الى  10المتوسط الثاني قد  نانومیتر، 

ال من 30الى  8 فضل في مثال المزج ان بوهمایت . انومیترن 15الى  10، اكثر تفض 10 

ة . االول مع المتوسط االول للحجم له وزن اصغر من بوهمایت مع المتوسط الثاني للحجم نس
فضل   1:99الوزن لمادة بوهمایت مع المتوسط االول الى بوهمایت الثاني مع المتوسط الثاني 

ال 10:90الى  1:99، اكثر تفضال 20:80الى  مثال . 5:95الى حوالي  1:99، اكثر تفض
شمل المزج ناقص اقل من  ضاح فقط،  من وزن بوهمایت مع متوسط % 10غیر محدد، لال

 15  .نانومیتر 15من وزن بوهمایت مع متوسط الحجم لحوالي % 90واكثر من  4الحجم حوالي 

حدود   -84 الى  8في مثال بدیل لمادة بوهمایت الممزوجة، المتوسط االول للحجم الكرستالي 
ال من حوالي  20حوالي  حدود . نانومیتر 20- 10نانومیتر، اكالثر تفض المتوسط الثاني 

فضل من  20-40 فضل ان تكون مادة بوهمایت . نانومیتر 30الى حوالي  20نانومیتر، 
ة وزن بوهمایت . مع المتوسط الثاني لها وزن اصغر من بوهمایت مع المتوسط االول نس

الول الى بوهمایت الثاني مع المتوسط االول الى المادة بوهمایت الثاني االول مع المتوسط ا 20 

فضل من  ال من 80:20الى حوالي  99:1مع المتوسطالثاني  الى حوالي  99:1، اكثر تفض
ال من 90:10 شمل مزج . 95:5الى  99:1، اكثر تفض ضاح فقط،  مثال غیر مقید، لال

رستالي حوالي من وزن بوهمایت مع متوسط حج% 90اكثر من  نانومیتر واقل من  15م 
رستالي حوالي % 10حوالي    .نانومیتر 30من وزن بوهمایت مع متوسط حجم 

حدود   -85 فضل  الى  10في مثال مادة بوهمایت الممزوجة، المتوسط االول للحجم الكرستالي  25 

ال من حوالي  30 م الكرستالي المتوسط الثاني للحج. نانومیتر 25-15نانومیتر، اكثر تفض
ال من  40الى  25فضل من  فضل في مادة . نانومیتر 35الى  25نانومیتر، اكثر تفض

بوهمایت الممزوجة ان تكون مادة بوهمایت مع المتوسط الثاني للحجم الكرستالي لها وزن 
ة وزن مادة بوهمایت االول مع المتوسط االول . اصغر من بوهمایت مع المتوسط االول نس



 

فضل من حوالي الى ماد ، اكثر 50:50الى حوالي  95:5ة بوهمایت مع المتوسط الثاني 
ال من  شمل مزج من . 55:45الى حوالي  90:10تفض ضاح فقط،  مثال غیر مقید، لال

نانومیتر  25من وزن بوهمایت مع متوسط الحجم الكرستالي % 55الى حوالي % 85حوالي 
من وزن بوهمایت مع متوسط % 45الى % 15ومن %) 90الى % 55مثال، من حوالي (

 5  .نانومیتر 35الحجم الكرستالي 

فضل مزج بوهمایت   -86 ة،  ة الكرستال ا المائ ط من بوهمایت في السالئف الومن عند استعمال خل
ب منه  لي او المر ا(قبل تطبی الموازن اله رستال ة نشطة  شمل سالئف معدن   ).قد 

ما یلي، مادة بوهمایت  -87 ضا الى امزجة من اثنین او اكثر من  ف تشیر الى بوهمایت وحید ا
ة مختلفة رستال   .بوهمایت مع متوسط احجام 

ما یلي،   -88 ضا الى امزجة من ت ةالكرستال ةسالئف الومینا المائف شیر الى بوهمایت منفرد وا 10 

ة فضال عن بیرای رستال معدل مختلف الحجام  ضا اثنین او اكثر من بوهمایت  ت منفرد وا
معدل مختلف من احجام الكرستال   . الى امزجة من اثنین او اكثر من بیرایت 

ة  ة الكرستال ا المائ   قبل معالجة السالئف الومن

ن معالجته  - 89 م قا قبل االحتكا اسالئف الیومینا المائي الكرستالي  ومعالجة سالئف  كمس
ب منهاالیومینا المائي الكرستالي مع الموازن ال لي او المر  15  .ه

الرش لتعلی سالئف الیومینا المائي   - 90 رة التجفیف  في احد االمثلة، تضم المعالجة الم
عض االمثلة عند . ، او الجمع بینهاةالكرستال ةالكرستالي، تسخین سالئف الیومینا المائ في 

الرش والتسخین الم ، خطوة التجفیف تسخین سالئف الیومینا المائي بواسطة التجفیف  سب
ر فضل عملها قبل خطوة التسخین الم   .الرش 

ر  - 91 ر التسخین عند درجة حرارة اقل من درجة حرارة : التسخین الم ضم التسخین الم قد  20 

ل المرحلة من بیوهمایت  سید(تحو سید(او بیرایت ) الومنیوم مونوهیدرو او ) الومنیوم تراهییدرو
رست سالئف ضم الومینا مائي  ر قد  التسخین الم ل اكسید االلمنیوم المعالجة  الي الى ه

او /الومینا المائي الكرستالي، مثال، بوهمایت و سالئفتعرض المادة الداعمة التي تضم 
فضل ان تتراوح من حوالي ، بیراییت درجة  350الى حوالي  250في جو الى درجة حرارة 

ال من  ة، االكثر تفض ال من  350الى  300مئو ة واالكثر تفض ة 335الى  315مئو . مئو 25 

ل ال حیث تكون  ر  التسخین الم ار المعالجة  الیومینا المائي الكرستالي في  سالئفیتم اخت
ه سالئفمن % 80مثال اكثر من (العینة محتفظ بها  حتفظ  ). الومینا المائي الكرستالي 



 

ضم اكسیجین جزئي، ا غا فضل الجو . ین او ا مزج منهاز خامل مثل نتروجالجو 
ال هواء مضغو ر حوالي . اكسدة االكثر تفض حتفظ  325التسخین الم ة في الهواء قد  مئو

ل  الومینا  سالئفالمادة الداعمة الناجة تضم . الومینا المائي في العینة سالئفمعظم او 
ال، بوهمایت غیر قابل المائي غیر قابلة للتشتیت، مثال، بوهمایت غیر قابل للتشتیت، مث

شیر الى غیر القابل للتفتیت في محلول مائي المحلول  للتشتیت، حیث غیر القابل للتشتیت  5 

ب المعدن الحفاز و ضم مادة حفاة مثل مر ب الموازن /المائي  لي مثل مر او الموازن اله
ور لي المذ   .اله

یل  - 92 ون : التش ل مسحوق، معدل حجم الجزئ الومینا المائي الكرستال سالئفعندما  ي في ش
رون او اقل، او معدل حجم جزئ  40مثال معدل حجم جزئ (للمسحوق  رون او  30م م

ة ) اقل رون  40مثال معدل حجم جزئ اكثر من (من تعدیله الى طائفة مرغو ن ). م م 10 

یل ة تش ل مرغوب عن طر عمل یله في ش یل المسحوق او اعادة اصالحه وتش مع  تش
ة  ، غالف او مشحمات(استعمال اضافات مناس ن ). ا م ا  ون مر الغالف المناسب قد 

س ك اثناء التكل ة . حرقه في بخار متطایر او متف ون مادة اكسید غیر عضو المغلف قد 
ا. نافذة او طین امثلة اخر على المواد المغلفة . االكسید المفضل غیر العضو هو سیل

وراتشمل وال تقتص ا، ثیورا و ا، تیتاتن س ا، مغن ون ن استعمال تلك المواد في . ر على زر م 15 

ة ات جالتین ترس ة مجفف او  ل جل اكسید غیر عضو ة للطین والمواد . ش االمثلة المناس
سلغار  ة لل. المغلفة تشمل وال تقتصر على بینتونایت و ة التناسب المائي  سالئفالنس

%. وزن  99,5وزن الى % 50ة المغلفة التي ستستعمل هي من حوالي الكرستالي او الماد
ة  ال% وزن  99الى  75الومینا المائي الى الغالف حوالي  سالئفنس . هي االكثر تفض

ن تعدیله، مثال، بتعلی بوهمایت او بیرایت المسحوق في مذیب،  م توزع حجم الجزئ  20 

الرش لبوهمایت او بیرایت الرش لبوهمایت التجفیف. والتجفیف  ع التجفیف  ار قد یت . االخت
لي  سالئففي امثلة مفضلة،  ب موازن ه الومینا المائي والمسحوق یخلط في مذیب مع مر

الرش غذ للتجفیف  حتو على غالفلعمل طین  ون . ، حیث الطین ال  فضل ان 
منا المائي القابل للتشتیت او مذیب غیر مائ سالئفالمذیب ماء ل مشر الومینا المائي . يالو

ون لل فضل ان  الرش   25 20الومینا فئة حجم جزئ حوالي  سالئفالكرستالي المجفف 

رون الى  رون  200م عض االمثلة، . م الومینا المائي له معدل ون لحجم  سالئففي 
رون الى  30الجزئ من  فضل من  120م رون،  ال  100الى  50م رون، االكثر تفض م



 

رون في امثلة بدیلة،  90الى  60من  ل المسحوق یبث  سالئفم الومینا المائي في ش
بیرة من حجم اكبر من  ل جزئات  ش رون او اكثر من  500ل ، . ملمیتر 1م في البث

ل اكثر سالسة وسرعة ش یل  ة التش عمل عمل ضاف ل ن ان  م   .المشحم 

لي"  - 93 الرج" الموازن اله وع الى داعم المتوازن والحفاز المصنوع منه، ما هو مستعمل هنا و
ون  ل الحفاز، خاصة عندما  عمل للحد من او منع فقدان سالمة ه ب  شیر الى مر 5 

ة للحفاز قد تتسبب . معرضا لضغط ماء عالي ل النظرة، التغییر في السالمة اله دون التقید 
ةبواسطة  ل هیدرات وهمایت اماهة مصفوفة اكسید االلتمنیوم الى ش سودو ، مثل بوهمایت او 

سایت   .او غی

یوم، ثیوروم، غیرمانیوم،   - 94 ة تحتو على تنغستون، تاتالوم، نیو ة المناس ل الموازنات اله
م،  موني، فاندیوم، هالبنیوم، صودیوم، بوتاسیوم، بورن، الومنو ،  المغنیزومیورانیوم، تین، انت 10 

ون  الت ، والحدید المنغنیز  ، والكروم  وم، والتیتانی والكالسیوم  والسیل ل  الكو  النحاس ،والن
ونیوم ، السترونتیوم ، والسیلینیوم  الغالیوم ، الزنك ، اروم ، الزر الالنثینیدات، و  ، الثوروم ، ال

میوم  السیروم و الالنثانم ما في ذلك میوم ، البراسیود  السماروم ، برومیثیوم ، النیود
یوم ، سبروسیومو   التیریوم  الجادولینیوم ، الیورو   الثولیوم ، األریوم، الهولمیوم ، الد
ضم على . منها، او مجمعات منها وأكاسید  اللوتیتیومو  اإلیتیریومو  فضل ان  لي  الموازن اله 15 

الت، المغناسیوم  و اره من مجموعة تضم  ونیوم، االقل عنصر واحد یتم اخت المنغنیز ، والزر
ون،  نیومواأللوم اروم، والسیل . منها، وا مجموعة منها  اللنثانوم، وأكاسید والبورون وال

اره من مجموعة تتكون من  ضم على االقل عنصرا یتم اخت لي  ال الموازن اله االكثر تفض
ون، اكسیدات منها او مجموعة من اثاین او  ونیوم، الومنیوم، سیل سیوم، زر الت، المغن الكو

شمل واحد او اكثر من اكسیدات هذه . ااكثر منه لي قد  عض االمثلة، الموازن اله في  20 

 .العناصر

ب تحتو على الموازن   - 95 ل مر ه مع بوهمایت المادة في ش ن االتصال  م لي  الموازن اله
ور لي المذ لي في . اله ب الموازن اله عندما تضم خطوة التالمس خلف بوهمایت ومر

ب المو  ون محلو مذیب، مر لي قد  عل بوهمایت( الازن اله في ) مثال، مذاتب في محلول 
ور، ور  المذیب المذ ل (على نحو بدیل، قد تكون غیر قابلة للحل في المذیب المذ الش مثال  25 

ة صغیرة معلقة او مشتتة في المذیب لي واحد على ). جزئات صل ب الذ له موازن ه مر
ل ملح، حام ش ون  ب عضو االقل قد  لي، مر سید، اكسید الموان اله ض، هیدرو



 

لي او ا مجموعة من اثنین او اكثر منها ة لمذیب الموازن . للموازن اله ات المناس المر
سید  لي في المذیب تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، االمالح، االحماض وهیدرو اله

ة غیر قابلة . منها ات مناس لي تشمل اكسید دون حصر، مثال على مر للحل للموازن اله
لي لي. الموازن اله لي تضم تعلی اكسید الموازن اله ب الموازن اله عض االمثلة مر . في 

غومیر لحامض واكسید الموازن  ضم تعلی اول لي  ب الموازن اله عض االمثلة، مر في  5 

لي ون غیر عضو او عضو . اله لي قد  ب الموازن اله ة غیر محددة من امثل. مر
لورد الملح لي تشمل نترات االمالح و ة للموازن اله ات غیر العضو امثلة غیر . المر

سید، استات المح، الكتات الملح،  لي تشمل الكو ة للموازن اله ات عضو محددة لمر
ك الحامض سیل رو شمل . اكسالیت االمالح و لي  ب الموازن اله عض االمثلة، مر في 

ليالكو  10  .سید من الموازن اله

ستعمل   - 96 ون  ون، التعلی ل اكسید الیل لي السیل ضم الموازن اله على سبیل المثال، عندما 
لي ب موازن ه اس الغرواني. مر فیجن  المصادر التجارة لسیل متاحة من غرس د

ا، میرالند( ورو ) ولومب سبوند  س، ومن و مینغتون، ( رشن تحت العالمة التجارة لودو ل و
ر  ة )  دیلیو ات االخر المناس اكول، ومن المر غاسول و ن تحت العالمة التجارة م

ات  ون تشمل امونیوم سیل ات، تیترالكیل  x•(NH4)2O(SiO2)للسل السیوم سیل 15 

یت  یل(اورثوسیل ات ) مثال، تیترابرو یل  (,4Si(CH3CH2CH2CH2O))اورثوسیل رو سو ترترا
ون ا ون ترابورد، سیل ات، سیل ات، تیترالكیل اورثوسیل سیل اورثوسیل ات، تراته ورفیوسیل

ا ا جل الومن ك، او سیل س ات ، حامص سیل ونیوم سیل   تراسیتیت ، زر

اره من مجموعة   97 لي على االقل عنصرا یتم اخت ضم موازن اله على سبیل المثال، عندما 
سیوم ع تتكون من المغن اروم، النثانوم، نك، اكسیدات منها، وا تجم ونیوم، الومنیوم،  ، زر 20 

قتصر على امالح التیترات، مثل  شمل وال  لي  ة للموازن اله ات المناس منها، المر
سیوم نیترت   • zirconium nitrate (e.g., ZrO(NO3)2 ,(e.g., Mg(NO3)2 •6H2O)المغن

xH2O), aluminum nitrate (e.g., Al(NO3)3 • 9H2O), barium nitrate (e.g., Ba(NO3)2), 

lanthanum nitrate (e.g., La(NO3)3 • 6H2O,) or zinc nitrate (e.g., Zn(NO3)2 • 6H2O).  

  25 

[0001] 98 - ة   ات مناس ارون، مر لي  ضم الموازن اله على سبیل المثال، عندما 
ات تشمل حامض البورك، ترمثیل  حتو على مر بورت بورون  (e.g., B(OCH3)3), triethyl 



 

borate (e.g., (C2H5O)3B), tripropyl borate (e.g., (CH3CH2CH2O)3B), triisopropyl borate 

(e.g., [(CH3)2CHO]3B), and tri-tert-butyl borate (e.g., [(CH3)3CO]3B). 

لي معدن حفاز، المعادن الحفازة  - 99 ضم الموان اله عض االمثلة،  ن  في  م المفضلة هي التي 
الت ال الكو الت، او الحدید، االكثر تفض و شمل  لي  موازن ه الخبراء المهرة . ان تستعمل 

ستعمل في تحضیر  ب  ار المعدن الحفاز االمثل المحتو على مر ة قادرن على اخت في التقن 5 

االت و لي  ضم الموازن اله ، سالئف تحتو على الداعم الموازن على سبیل المثال، عندما 
الت نتیرت مائي  و قتصر على  شمل وال  الت  سادیدرت(و الت نترت ه و ، )مثال 

سالیت الت او و الت اسیتیلسیتونیت، و و الت اسیتیت،  و ارونیل،  الت  من المعادن . و
ل و ات ن قة لالمالح ومر الجمع بین . او مولیبدینوم/الحفازة االخر التي یتم ادراجها مطا

الماء عض التفاعالت ا تفاعالت نزع االكسجین  ن استعماله في  م  10  .تلك المعادن 

لي، مع عنصر واحد   - 100 ضم استعمال على االقل اثنین من العناصر في الموازن اله مثال بدیل 
فضل من المنشود اضافة مقدار صغیر من . له حموضة اكثر من االخر  سایت الحامضي، 

ون مستحسنا لعمل الحفازحامض مشتت ل داعم متوازن قد  دون تحدید . ، ضمن ه
ضم مزجا من اكسیدات  لي ان  ن للموازن اله م مثال على تلك االمثلة البدیلة،  لالختراع و

ا، بورا، سیرا، ثورا والجمع  س ا، مغن ون ا، زر ا، الومینا، تیتان ة، مثل السل غیر عضو 15 

ضم . بینها ا فضل، ان  لي مادة سیل ا الى الومینا  –الموازن اله ة من السیل الومینا مع نس
ا 500:1و  3:1، االفضل 500:1و  1:1بین  الومینا تضم -في مثال مفضل، مادة سیل
ا ة-سیل ا . الومینا مترس ب المناسب لموان سیل ا  –في المثال، المر شمل جل سیل الومینا 

  .الومینا المترسب –

ل د  - 101 ون له اثر على نوع ه ون االقتصار على النظرة، تحضیر تارخ الداعم المتوان قد  20 

طرقة  اكسید الومنیوم المتولد من االدة بوهمایت في احد االمثلة، الداعم المتوازن مصنوع 
ب منه ثم المعالجة  لي او مر سالئف الومینا المائي الكرستالي مع موازن ه تشمل االحتكاك 

ب منه في امثلة للسال ور او مر لي المذ ما المائي الكرستالي في وجود الموازن اله ئف الو
ة تضم واحد او اكثر من بوهمایت الكرستالي، واحد  ة الكرستال مفضلة، السالئف الومینا المائ

رستالي، او الجمع بینها عد االحتكاك. او اكثر من بیرایت   25  . معالجة تطب قبل او 

یل مید في م  - 102 شمل تش لي قد  ثال، احتكاك سالئف الومینا المائي الكرستالي مع موازن ه
ب منه مع سالئف الومینا المائي لي او مر شمل . الموازن اله عض االمثلة، المزج  في 



 

شتت ما المائي الكرستالي الصلب في مستحلب او  سالئف الو حتفظ  المزد على . مذیب 
ل طین  قه في المذیب الموازن ا. ش ن تعل م ب منه  لي او المر ) عند حله في المذیب(له

شمل تطبی ). عند حله في المذیب(یب 1ابته في الم1او ا مثال (في امثلة مفضلة، االحتكاك 
ب منه في سالئف الومینا المائي) التشرب لي او المر منالمفهوم ان اكثر من . الموان اله

لي او اكثر  ستعملواحد  موازن ه ن ان  م لي  ب لموازنه ه في امثلة حیث . من مر 5 

شمل خلط اوال  رستالي، االحتكاك  سالئف الومینا المائي تضم اثنین او اكثر من بوهمایت 
ب منه الى مزج بوهمایت لي او مر . اثنین او اكثر من بوهمایت في مذیب واضافة موازن ه

ب  لي او المر قه في مذیب على نحو بدیل، الموازن اله ن تعل م عند اذابته في (منه 
ور(او اذابته في المذیب ) المذیب ، وانثنین او اكثر من بوهمایت )عند اذابته في المذیب المذ

 ، ل منفصل او مخلو ش ب منه، اما  لي او المر المضاف الى التعلی او محلول موان اله 10 

طین سالئف الومینا  ة او  ل سالئف الومینا مائ اذا تم ). ثال، مسحوق معل في مذیبم(ش
ات  استعمال المذیب ون المذی لي ومزد نبوهمایت، قد  العداد التعلی او حل الموازن اله

الماء والمذیب العضو  في امثلة مفضلة، اثنین او . هي نفسها، مثل الماء، لكنها تختلف 
شمل ، واالحتكاك  ل مساحی ة على ش خلط مسحای بوهمایت  اكثر من بوهمایت الكرستال

یل مادة بوهمایت، وتطبی  ب منه في مادة ) التشرب مثال(لتش لي او المر الموازن اله 15 

  .بوهمایت

س سالئف الومینا في احتكاك   - 103 ة تشمل تكل ة الكرستال في مثال، معالجة سالئف الومینا المائ
ب منه لي او المر س او "المصطلحات . مع الموازن اله سالتكل تشیر الى المعالجة " التكل

ة  ة في بیئة اكسدة  200الحرارة عند درجة حرارة عال س یتم ). مثل الهواء(مئو هذا التكل
ل اكسید، فضال عن ازالة ا مذیب فائض  لي في ش ب المنحل للموازن اله ل المر بتحو 20 

ب منه مع سال لي او المر ن استعماله اثناء االحتكاك مع الموازن اله . ئف الومینا المائيم
في مثال، سالئف الومینا المائي تتعرض الى معالجة حرارة واحدة مثل المعالجة بدرجة حرارة 

ة ل سالئف . عال ة لعمل تحو اف ة تشیر الى درجة حرارة  المعالجة بدرجات الحرارة العال
ل اكسید الومنیوم مستقر ة في مثال، المعالجة بدرجا. الومینا المائي الى ه ت الحرارة العال

فضل  450تشمل درجة حرارة  ة او اعلى،  ال  500مئو ة او اعلى، االكثر تفض  25 600مئو

شمل درجة اقل من  ة  ة او اعلى، في مثال بدیل، المعالجة بدرجات حرارة عال  900مئو
فضل اقل من  ة،  ة 850مئو ة تشمل . مئو في امثلة بدیلة، المعالجة بدرجات الحرارة العال



 

فضل بین  900درجة حوالي  ة او اكثر،  ال  1600و  900مئو ة، االكثر تفض و  1000مئو
س 1500 ة في امثلة اخر تشمل المعالجة التجفیف قبل التكل   .مئو

یل سالئف الومینا المائي  - 104 شمل تش عض االمثلة، . في مثال، اعداد داعم المستقر قد  في 
شمل االحتكا لي او تحضیر داعم متوازن قد  ك مع سالئف الومینا المائي مع الموازن اله

منا المائي، ثم المعالجة  یل السالئف الو ب منه، ثم تش ة (المر مثال، معالجة بدرجة حرارةعال 5 

ب منه لي او مر في امثلة بدیلة، تحضیر داعم / سالئف الومینا المائي في وجود موازن ه
یل سالئف الومینا المائي ث شمل تش السالئف التي تضم بوهمایت مع مستقر  م االحتكاك 

ب منه لي او مر عد "في مثال بدیل اخر، المعالجة  .الموازن اله ة یتم  بدرجة حرارة متدن
یل سالئف الومینا المائي ة لالحتفا . تش اف ة تشمل درجة  المعالجة بدرجة الحرارة المتدن

، على االقل ( معظم سالئف الومینا  فضل %)50ا بیر ،  قسم  ، على االقل (االحتفا  ا 10 

شمل درجة %) 80 ة   350من سالئف الومینا المائي في مثال، المعالجة بدرجة الحرارة المتدن
شمل تجفیف عند درجة حرارة بین  ة او اقل مثال، مثال  س بین  150و  70مئو ة او تكل مئو

ة 350و  150   .مئو

ون من المفهوم ان نزع الما  - 105 مثال، عن ( ء من سالئف الومینا المائي الكرستالي یجب ان 
س عض التوزع للمساماتفي داعم المحفز الناتج) طر التكل ة . قد ینتج  عض المسامات البین 15 

ة  ة طورت من تغلیف جزئات مسحوق سالئف الومینا المائي وتنشأ من المسافات البین الجزئ
ة  فقدان )ا، المسافات بین جزئات بوهمایت(الجزئ ل  ، في حین ان المسامات االخر تتش

ط حجم المسام للداعم المستقر یتم  الماء من سالئف الومینا المائي مثل الومینا مونوهیدرت ض
منا المائي او استعمال مزد من اثنین او اكثر من  ار معدل مثالي لسالئف الو عن طر اخت

نا المائي، فضال عن بوهمایت الكرستالي مختلفا في معدل الحجم الك رستالي في سالئف الو 20 

س ار درجة . طر ظروف التكل ة تشمل اخت س المناس دون حصر، امثلة على حاالت التكل
س المختارة، منحدر التسخین  س، وقت االحتفا عند درجة حرارة التكل  10- 1( حرارة التكل

ة قة/مئو س المختارة، استعمال ال) دق س الى درجة حرارة التكل او عدم (بخار اثناء التكل
س س عند ضغط جو او اعلى او اقل تفرغا)استعمال البخار اثناء التكل في مثال، . ، التكل

م المسام مع سالئف الومینا  ضا التالمس مع عنصر تنظ شمل ا طرقة عمل داعم مستقر  25 

ط حجم المسام وتوزع مسام الداعم المتوازن  یل لض التالمس مع . المائي قبل خطوة التش
ون متزامنا مع االحتكاك مع سالئف الومینا المائي مع الموازن  م المسام قد  عنصر تنظ



 

ب منه لي او مر عد . اله م المسام قد یتم قبل او  في مثال بدیل، التالمس مع عنصر تنظ
ب منه لي او مر ن . التالمس مع سالئف الومینا مع الموازن اله م في المثال البدیل، 

ة بین االحتكام للسالئف مع تع الحرارة المتدن منا المائي الى المعالجة  رض سالئف الو
ب منه لي او مر منا المائي مع الموازن اله م المسام والتالمس مع سالئف الو . عنصر تنظ
عد تالمس مع  م المسام یتم  في مثال بدییل اخر، تالمس سالئف الومینا مع عنصر تنظ 5 

لي  ب منهالموازن اله   .او مر

ا  - 106 ون مر م المسام قد  س في مثال، عنصر تنظ دون حصر، . منحل تحت ظروف التكل
ة  ف ة مع مجموعة وظ ط حجم المسام بواسطة التفاعل ساعد على ض م المسام  عنصر تنظ

سید(معینة تؤثر على حجم المسام  او بواسطة /و) مثال، تفاعل مع الومینا او المنیوم هیدرو
لسالئف الومینا ) مثال اغلومیرتس للكرستاالت(ل الفیزائي للكسرستاالت او الجزئات الفص 10 

صفة عامل تعبئة فراغ عمل  م المسام یتموضع في فراغات . المائي  دون تقید، عنصر تنظ و
ل فتحات جدیدة . بین جزئات سالئف الومینا المائي م المسام یتش مثال، عند حل عنصر تنظ

الرط العرضي او ، ا)مسامات( بیر او تقلیلة  ن تكبیره بواسطة عنصر  م و حجم مسامي 
غة الفعل . الهوضمة م المسام یوجه الى ص ار عنصر تنظ ة و(اخت ، )او تعبئة الفراغ/تفاعل

نانومیتر، مسامات بین  1,5مسامات صغیرة اقل من ( الحجم، االثر على مسامات معینة  15 

عنصر . ودرجة حرارة حالة) نانومیتر 20سامات اكبر من نانومتر، م 20نانومیتر و  1,5
ستعمل على سبیل المثال في تغییر معدل حجم المسام، تضیی توزع المسام،  م المسام  تنظ

ة م المسام تشمل االحماض . او خل توزع مسامات ثنائ امثلة غیر محددة على عناصر تنظ
ك، وا حامض ب( حتو بین مثال، حامض النترك، حامض اسیل ك  سیل ارو  22و  2ول

رون  سید و)ذرات  س مثل امونیوم هیدرو ل /، الكیل ش او امونیوم امالح، اما تستعمل  20 

رونات االمونیوم،  رونیت امونیوم، ب ون  التزامن، حیث ملح االمونیوم قد  منفصل او 
امونیوم مع الكیل المثیل، بورمیت امونیوم، اسیتیت امونیوم، بریونیت امونیوم، تیترا الكیل 

یلین  ول، برو سید، اثیلین لغ یل، او بیوتیل او ا جمع بینها، غرافیت، اثیلین او اثیل،برو
مرز  مید، اثیلین امین، برول ول، اكرل یلین غلو اثیلین اكسید، ا (اكسید، برو مثال، ا بول
ول ا بولیثیلین امین ول، ا بولیبریلین غلو فینیل بولغیلین غلو اكرامید، ا بول ، ا بول 25 

،، سلیلوز، مثیل سیلیلوز، ا مثیل سلیلوز اثیر وا جمع بین اثنین او اكثر منها )الكحول
ول ومثیل سیلیلوز اثیلین غلو   .مثل امزجة بول



 

ة حفازة ثم تكلس   - 107 ون سالئف الومینا المائي متشرب مع سالئف معدن دون حصر، عندما 
ل الداعم، ال ونه یتم عند درجة حرارة لتش س هذا  ة او اكبر 350مثال (تكل ا لحل ) مئو اف

ة حفازة ولكن عند درجة  ة800مثال، اصغر من (سالئف معدن ستحسن ) مئو اقل من حرارة 
ون له استقرار هیدروحرار اعلى من  صنع المحف منها وقد  فیها فقدان السطح الداعم، 

ة حفازةالحفا المصنوع من  لس بدون تشرب مع سالئف معدن منا المائي الم في . سالئف الو 5 

ة حفازة قد  سبب تغییر عض الشواهد، سالئف معدن س، وهذا  تنتقل الى بوهمایت اثناء التكل
نتج عدم تحقی الحجم المسامي المطلوب على داعم  لس و حجم مسامات بوهمایت الم

ة الهدرجة الالحقة یتم التوصل النتیجة، اداء المحفز المدع. المحفز م المستقر الناتج اثناء عمل
ما هو مرغوب. الیها ة  ة قد ال تكون عال ارة المطلو ل المفاعل واالخت   .مثال، تحو

  10 

لي الى سالئف الومینا   - 108 ب موازن ه ة حفاة او مر دون حصر، اضافة اما سالئف معدن
ة لمصفوفة اكسید المائي، مثل بوهمایت الكرستالي او برایت  ل ون له اثر على اله قد 

مثال، . المنیوم الناتجة، النها تمیل الى تقلیل حجم مسامات مصفوفة اكسید المنیوم الناتجة
ب الموازن  س بوهمایت المتالمس مع مر معدل حجم المسامات للداعم المستقر الناتج عن تكل

س  لي اصغر من ذلك ف الداعم الناتج من التكل ب الموازن اله ور دون مر لبوهمایت المذ 15 

لي رستالي اكبر للحد . اله ار سالئف الومنینا المائي مع حجم  التالي، قد یؤد الى اخت
لي ب الموازن اله   .من خفض حجم المسام بواسطة مر

ل الكرستالي االصلي لسالئف الومینا المائي فضال عن نوع ومغذ الموان   - 109 دون حصر، ه
لي  عد اله ه  ة مصفوفة اكسید المنیوم الناتج في داعم مستقر یتمالحصول عل ل یؤثر على ه

لي ام ال(مثال، اكتشف ان، العداد داعم حفاز . خطوة المعالجة الموازن اله ) سواء معدل  20 

شر لما زاد معدل حجم الكرستال للمادة بوهمایت في االستعمال،  - للحفاز القو ف ش،  ترو
سلما ازدادت ق عد التكل ة للداعم الناتج  ان ة او الم ماو . وة المقاومة للتغیرات الك

ه منها یتناقص، یتضمن ان  االضافة، اجمالي منطقة سطح الداعم الذ تم الحصول عل
لما زادت . معدل حجم المسام قد ییزداد مع معدل حجم بوهمایت المنفرد ودون حصر، 

حسن احجمام المسامات في الداعم الذ ت ه من سالئف الومینا المائي قد  م الحصول عل 25 

عتمد على حجم  ل المسامي لمصفوفة اكسید المنیوم الناتجة  روناتالمنتج، واله انتشار هیدرو
  .اصلي لسالئف الومنا المائي



 

ط مع معدل الحجم الكرستالي   - 110 دون حصر، حیث ان معدل حجم مسام الداعم المسامي یرت
ة محف "انظر مثال (لیها للمعدن المرسب ع ات  Co/SiO2صفة خاص لمرحلة الطین المر
شر  ة ف ان  بواسطة سن واخرون في" تروش –الصناع ا ماءوالهندسة ال ، المجلد )2000(الك

شر "، 238-232الصفحات ) 2(33 ا–حفازات ف السیل الت المدعمة  و اثار قطر : تروش 
- 395الصفحات  71المجلد ) 2002(فیز الیوم من سیب واخرون ف التح" المسام للداعم 5 

شر "، 402 ات ف في ، اثر حجم المسام في الحفاز لفان واخرون : تروش مرحلة حساسة –مر
احجام مسام اكبر ) 1648-1639الصفحات  10رقم  38المجلد ) ALCHE )1992مجلة 

ه من بوهمایت منفرد قد یزد معدل  حجم المعداللنشر في الداعم المستقر الذ تم الحصول عل
شر  ون ). التشرب(تروش المرسب على داعم مستقر –ف الت قد  رستالي للكو مثال، حجم 

ضا استقرار النشا  الت ولكن ا س فقط على النشا الجوهر للحفاز القائم على الكو له اثر ل 10 

الت ینتج عنها نشا فعلي اعلى ولكن . مع مرور الوقت رستالة اصغر للكو ینقل احجام 
الت معدل حجم المسام للداعم صغیرة  و ل الى اكسید  مقاومة اضعف الى اكسدة البخار وتحو

بیر للنقل  س صغیرا جدا لینتج عنه تحدید  افي ولكن ل ة لتوفیر نشا حفاز  ه الكفا ما ف
شر )قیود انتشار( ة ف ل حفازات معدن ار لطائفة مثلى من –، وتش ش، عموما هنالك اخت ترو

الت، تقوم على الموافقة بین النشا الفعلي العالي واستقرار النشا مع مرور الوقت حفا و زات  15 

شر  ار معدل  –وتبین انن حجم الكرستالي المثالي لمعدن ف ا بوساطة اخت تروش یتحدد جزئ
ة بوهمایت رستال رستالي لبوهمایت منفرد من طائفة من احجام  ضا، اضافة موازن . حجم  ا

لي قلل االنحالل ا ه منع او  ح لالفي مصفوفة اكسید االلمنیوم المشت من مادة بوهمایت 
  .فعل هیدروحرار 

ضم   - 111 طرق استخدام سالئف الومینا مائ  صنع الداعم المتوازن  عض االمثلة،  ه، في  وعل 20 

رستالي مختار من نطاق حجم امثل   .معدل حجم 

شمل أ مثال لعمل داعم حفاز متوازن مع  - 112 التالمس مع سالئف ) استقرار هیدروحرار معزز 
مل  ب منه، حث سالئف الومینا المائي  لي واحد على االقل او مر الومینا مائي معموان ه
رستالي مختار من مد امثل مطلوب  رستالي واحد على االقل ضم معدل حجم  بوهمایت 

یل سالئف الومینا مائ) نانومیتر، ب 30و  4بین  ب من موازن تش ي متالمس في وجود مر 25 

ل من حجم جزئ مطلوب، حیث سالئف  یل سالئف داعم مش لي واحد على االقل لتش ه
لي واحد على  ب موازن ه رستالي واحد على االقل ومر ل تضم بوهمایت  الداعم المش



 

ل) االقل، و ت لة تعالج تحت ظروف . معالجة سالئف داعم مش في مثال، سالئف مش
ل اكسید المنیوم واحد تكل رستالي واحد على االقل الى ه ل لبوهمایت  ة لعمل تحو س مناس

  .على االقل مستقر وتولید داعم حفا متوازن 

ل   - 113 ضم واحد على االقل من بوهمایت على ش في مثال مفضل، سالئف الومینا المائي 
یل رستالي واحد. مسحوق قبل التش عض االمثلة، بوهمایت  ال  في  ون قا على االقل  5 

رستالي واحد على االقل غیر قابل للتشتیت. للتشتیت   .في امثلة بدیلة بوهمایت 

یل، حیث الطین   - 114 ل الطین قبل التش ة على ش عض االمثلة، قد تكون سالئف الومینا المائ في 
ون مائي . ضم مسحوق سالئف الومینا المائي مشتت ف مذیب وقد المذیب ف الطین قد 

حتو على حامض لتسهیل تشتیت مسحوق سالئف الومینا . ون عضو  المذیب ف الطین 
 10  .المائي

ب منه   - 115 لي واحد على االقل او مر في مثال، تالمس سالئف الومینا المائي مع موازن ه
یل مز لي واحد على االقل ومسحوق سالئف الومینا المائ  جشمل تش ب موازن ه من مر

لي قابل للحل في المذیب في المذیب ب من واحد موازن ه في مثال بدیل، . حیث مر
لي على االقل ب لواحد موازن ه یل مزد من مر شمل تش ومسحوق السالئف  التالمس 

لي على االقل یذاب في المذیب  ب موازن واحد ه الومینا المائي في المذیب، حیث مر 15 

ور   .المذ

یل سالئف الومینا المائ  - 116 لتش فضل ان یولد جزئات السالئف للداعم المش في . ي الكرستالي 
رون وحوالي  10مثال، هذه الجزئات لها حجم جزئ حوالي  ال  250م رون واالكثر تفض م

رون  200و  20 یل سالئف الومینا المائي الكرستالي یولد جزئات . م في مثال بدیل، تش
ضم حجم جزئ اكبر م ل  یل سالئف الومینا المائي . مم 0,5ن سالئف داعم مش تش 20 

ة طرقة مناس   . الكرستالي یتم 

عض االمثلة معدل حجم الجزئ المطلوب بین   - 117 رون  150و  30في  في امثلة مفضلة، . م
ال  100و  50معدل حجم الجزئ بین  رون، االكثر تفض رون  90و  60م   م

ب منه في مثال، االحتكاك مع سالئف الومینا ا  - 118 لي او مر لمائي الكرستالي مع موازن ه
ضم سالئف الومینا المائي الكرستالي یل مزد  شمل تش لي في  فضل ان  ب موازن ه ومر 25 

فضل ان تضم سالئف الومینا المائي الكرستالي واحد او اكثر من بوهمایت . المذیب



 

رون  حجم الم ضم جزئات  ل مسحوق، و ون للمزج محتو صلب قد . رستالي في ش
حتو . الون من اجمالي وزن المزج% 95الى  20من فضل ان  ون المزج طینا ،  قد 

من وزن اجمالي وزن % 60الى  20على مسحوق بوهمایت او مساحی معمحتو صلب 
فضل  ال % 45الى  20المزج،  %. 40 – 20من وزن اجمالي وزن المزدواالكثر تفض

ون المزد معج حتو على مسحوق سالئف الومینا المائي الكرستالي، مع قد فضل ان  ونا،  5 

فضل % 95الى  80محتو من حوالي  اكثر من %. 90الى  80من اجمالي وزن المزج و
یل المزج ستعمل لتش ب منه  لي واحد او اكثر من مر في مثال، سالئف داعم . موان ه

س ل یجفف قبل التكل شمل تجفی. مش لس دوار، (ف تقلید التجفیف  ما في الفرن، م
اشر، فرن، فرن  اشر، مجفف حرار م مجفف، مجفف اسطوانة، مجفف حرار غیر م

ر الرش/و) صندوقي، مجفف حزام، مجفف اخر جمع بین ما ذ  10  .او التجفیف 

یل الطین   - 119 شمل تش ب منه  في مثال بدیل، تالمس سالئف الومینا المائي الكرستالي او مر
ليض ب منه للموازن اله ون له . م سالئف الومینا المائي الكرستالي ومر الطین قد 

في مثال اخر حیث سالئف . من اجمالي وزن الطي% 60الى % 20محتو صلب حوالي 
الرش، للطین محتو صلب  ل یدفف  فضل % 45-  20الداعم المش من ادمالي وزن الطین، 

ضاف الى من المفهوم ان اكثر من %. 40 – 20 ب منه  لي واحد او اكثر من مر موازن ه 15 

یل الطین . الطین ضم تشتیت سالئف الومینا المائي الكرستالي في مذیب لتش یل الطین  تش
ه شمل تشتیت . واضافة سالئف الومینا المائي الكرستالي ال یل الطین  على نحو بدیل، تش

ب الموازن سالئف الومینا المائي الكرستالي في مذیب اول لت یل الطین االولي، تشتیت مر ش
یل الطین الثاني اوالمحلول، والجمع بین الطین االول  یل الطین وتش لي في المذیب لتش اله

ون المذیب . والمحلول ون مفیدا عندما ال  دون حصر، مثال طرقة عمل الداعم المستقر قد  20 

لياالول المستعمل في عمل سالئف الومینا المائي الكرس ب الموازن اله   .تالي لمر

شمل تشتیت سالئف الومینا المائي الكرستالي في المذیب   - 120 یل المزج  في مثال اخر، تش
یل جل،  لي في المذیب الثاني لتش ب من الموازن اله یل الطین، تشتیب مر االول لتش

ون من المستحسن. والجمع بین الطین والجل لعمل الطین اتصال سالئف  في هذا المثال، 
ة . الومینا المائي الكرستالي مع اكسید غیر عضو واحد او الجمع بین اكسیدات غیر عضو 25 

لي او  ل واكسید من موازن ه ضم سالئف الومینا المائي الكرستالي یتش مثال، محلول 
ة، یتم تشتیتها في مذیب  ة مثل اكسیدات غیر عضو یل الجمع بین اكسادات الموازنات اله



 

ةلت اكسیدات غیر عضو یل الجل یل . ش المحلول وجل االكسید غیر العضو تجمع لتش
ة وتضم ترسیب االكسید غیر العضو . المزج اكسیدات غیر عضو یل جل  او فضل تش

ة ضم . ترسیب مشترك الثنین من االكسیدات غیر العضو فضل ان  جل اكسید غیر عضو 
ا مرسب - جل الومینا ا الى الومینا بن  جل الومینا. سیل ة السل ون له نس ا  و  500:1سیل

فضل 1:1 ب . 3:1و  500:1، صنع من ترسیب مشترك لمر ا ان  منا سیل فضل الجل الو 5 

یت  ب سیل ات الصودیوم(الومینات ومر متات وسیل مع اضافة حامض ) مثال، صودیوم الو
یل جل) مثل حامض النترك( ا المترسب عن طر اضافة الحامض لتش . الومینا سیل

ا الى  ة السیل ارها النتاج نس ات یتماخت ب سیل ب الومینات ومر ة من مر اف ات  م
یتمالحصول على هیدروجل في ثواني الى عدة  3:1و500:1، فضل 1:1و  500:1الومینا بن 

فضل 7ساعات وعمل الجل بي اتش فوق  ون عمره اكثر م.11و  9،  ن ان  م ن هیدروجل  10 

فضل اكثر من  0,5   .ساعة عند درجة حرارة الغرفة 80ساعة، 

یل بوهمایت المحلول بتشتیب مادة بوهمایت في   121 یل داعم متوازن تضم تش طرقة بدیلة لتش
یل بوهمایت مجفف  الرش لمحلول بوهمایت لتش یل محلول بوهمایت، تدفیف  مذیب لتش

  .الرش

، اتصال مادة بوهم  - 122 یل محلول في طرقة اخر شمل تش ب منه  لي او مر ایت مع موازن ه 15 

یل محلول بوهمایت  لي في مذیب لتش ب الموازن اله بوهمایت بتشتیب مادةبوهمایت ومر
ضم  الرش، و یل بوهمایت  لي لتش الرش محلول بوهمایت في وجود الموازن اله وتجفیف 

لي   .الموازن اله

یل سالئف الومینا ) ن مع استقرار هیدروحرار معز أطرقة اخر لعمل داعم محفز متواز   - 123 تش
ل  لة في ش یل مادة بوهمایت مش رستالي لتش ضم على االقل بوهمایت  المائي الكرستالي  20 

اره من طائفة من  ) نانومیتر، ب 30الى  4جزئات مع معدل حجم جزئات مرغوب یتماخت
الحرارة لسالئف الومینا المائ ارا، معالجة  ة  350ي الكرستالي الى درجة ال تتعد اخت مئو

بیر من واحد على االقل من بوهمایت الكرستالي، ت احتكاك سالئف الومینا ) لالحتفا بجزء 
ب منه، و ث لي واحد على االقل او مر ل مع موازن ه معالجة ) المائي الكرستالي المش

ل في وجود مواز  ب سالئف الومینا المائي الكرستالي المش لي واحد على االقل او مر ن ه 25 

ل اكسیدالمنیوم مستقر  منه رستالي واحد الى ه ل بوهمایت  ة لعمل تحو تحت ظروف مناس
ل  ، احتكاك سالئف الومینا المائي الكرستالي المش وتولید داعم حفاز متوازن في امثلة اخر



 

ب من واحد على االقل من موازن ومسحوق س یل مزج من مر الئف الومینا المائي شمل تش
لي على االقل یذاب في المذیب ب واحد موازن ه على وجه . الكرستالي في مذیب، حیث مر

لي في سالئف الومینا المائي  موازن ه ب الخاص  ضم التشرب للمر الخصوص، االحتكاك 
ل   .الكرستالي المش

یل مزج من س) طرقة اخر لعمل داعم حفاز مستقرضم أ  - 124 الئف الومینا المائي الكرستالي تش 5 

لي، ب ) تجفف المزج،  ت) ضم بوهمایت او بیرایت وجزء واحد على االقل من موازن ه
ضم بوهمایت او بیرایت  لي و ضم ذلك الجزء من الموازن اله معالجة المزج المجفف 

ا، ث یل داعم مستقر جزئ ور ولتش لي ع) المذ لى داعم تطب جزء اخر من الموازن اله
ل سالئف الداعم، و ج ا لتش ل داعم متوازن ) مستقر جزئ   .معالجة سالئف الداعم لتش

ضاف الى الداعم المتوازن   - 125 لي  هذه االضافة . في امثلة بدیلة، مقدار اضافي من الموازن اله 10 

لي المتصل مع سالئف الومینا المائي الكرستال   .يقد تكون نفسها او تختلف عن الموازن اله

ات عدة  - 126 لي الواحد قد یدمج في داعم بواسطة تقن مثال، تجفیف . في امثلة بدلة، الموازن اله
لي ) مثل محلول(مزد  ب من الموازن اله حتو على سالئف الومینا المائي الكرستالي ومر

ا، ثم شرحة اخر منالموازن  یل مادة مجففة متوازنة جزئ  وایداع شرحة من الموزه لتش
ماو( یل داعم متوازن ) التشرب، الترسیب، او بخار  في امثلة . الى المادة المجففة لتش 15 

ة الى مادة  ل لي او مثیرات ه ستخدم لوضع مثیر ه ن ان  ات م ، ا جمع بنالتقن اخر
ا   .مستقرة جزئ

ة تدمج في داعم بواسطة تقن  - 127 ل ، اثنین او اكثر من الموازنات اله . ات عددةفي امثلة اخر
حتو على سالئف الومینا المائي ) مثل المحلول(مثال، الموازن االول یوضع بتجفیف المزد 

ا، والموازن الثاني  یل مادة مجففةمستقرة جزئ لي االول لتش ب من الموازن اله الكرستالي ومر 20 

ماو  استعمال طرقة مثل التشرب، الترسیب او البخار الك  للحصول یرسب على مادة مجففة 
  .على داعم متوازن 

یل داعم   - 128 لي لتش ة، احتكاك سالئف الومینا المائي الكرستالي معالموازن اله في امثلة اضاف
یل محلول، تجفیف  شمل تشتیت سالئف الومینا المائي الكرستالي في مذیب لتش سالئف 

یل سالئف الومینا المائي الكرستالي حد او اكثر من الموانات مجففة وترسیب وا المحلول لتش 25 

ة الى سالئف الومینا المائي الكرستالي المجففة ل ة . اله ة مناس استعمال تقن یتمالترسیب 



 

ماو  ة تشمل التشرب الرطب الترسیب والبخار الك اتالمناس في . دون تحدید، امثلة على التقن
لي ا ات مفید في ترسیب المثیر اله ، الجمع بین التقن ة عدیدة الى امثلةاخر ل و مثیرات ه

  .سالئف الومینا المائي

التشرب الى سالئف الومینا المائي الكرستالي   - 129 لي  ا او (عند ترسیب الموازناله متوازن جزئ
فضل ان یذاب في مذیب عضو )غیر متوازن  لي  حتو على الموازن اله ب الذ   5  .، المر

ة لتحضیر مزج مع   - 130 ات المناس او /سالئف الومینا المائي الكرستالي تشمل الماء والمذی
ة للمحلول الموازن  اتالمناس ه،والمر انول وما شا المذیب العضو مثل المیثانول، اسیتون، اث
سیدات واالكسیدات منها لي في المذیب تشمل مثال االمالح منها واالحماض والهیدرو   .اله

ون المذیب  - 131 عض االمثلة، عندما  ضم الماء، درجة الهیدروجین للمحلول قدتكون اقل من  في 
ضل ان تكون بین 7 ال  7و  3،  ة مثل 6و 4واالكثر تفض االحماض او المحالیل الحمض 10 

ن  م ك، حامض بورك او الجمع بینها ك، حامض النترك، حامض فورم حامض اسیت
ة للمحلول دون تح دید، تعمل االحماض على اضافته الى المحلول لتعدیل الدرجة الهیدروجین

ط اقصر بین  عمل روا ل الجزئي للمادة  ، تقو اله انها عناصر محولة لسائل غرو
لي س اله ام الالت   .  الجزئات واح

س و معالجة سالئف الداعم   - 132 لس والسالئف الداعم في  .أو التجفیف/ شمل دعم تكل فضل الم 15 

سدة ن أن یؤدیها التكل .جو المؤ م ة من ال  ونحو  450س في درجات الحرارة بین درجة مئو
ة ، بدال من بین  900 ة و  450درجة مئو فضل ما بین  850درجة مئو ة ، و درجة مئو

ة عن  ة عن  850ونحو  500درجة مئو فضل  أكثر بین درجة مئو ة ، و  600درجة مئو
ة 850ونحو  س في  .درجة مئو عض االمثلة، قد یتم تنفیذ تكل  600درجات الحرارة بین في 

ة و  ة 750درجة مئو س یتضمن درجات الحرارة من الأخر ،  مثال في و   درجة مئو تكل 20 

ة أو أعلى ، بدال من حوالي  450 دال من ذلك نحو  500درجة مئو ة أو أعلى، و درجة مئو
ة أو أعلى 600 س في درجات الحرارة بین درجة میؤد البدال من ذلك ،  .درجة مئو ة تكل ئو
ة ، بدال من حو  800ونحو  500 دال من  775و  500·  يلادرجة مئو ة ، و درجة مئو

ة عن  ة ، و  750ونحو  500ذلك بین درجة مئو ة  550والي االفضل حدرجة مئو درجة مئو
ة 850، وحوالي  ص نحو  مثال اخرفي   . درجة مئو ة  900بدیل ،  حرارة تحم درجة مئو 25 

فضل ما بین د ة أو أكثر، و فضل  أكثر بین  1600ونحو  900رجة مئو ة ، و درجة مئو
ة عن  فضل أكثر ما بین  1500وحوالي  1000درجة مئو ة ، و درجة  1100درجة مئو



 

ة ، وحوالي  ة ، ومازال 1600مئو ة ،  1100فضل أكثر بین حوالي  درجة مئو درجة مئو
ة 1400وحوالي  س ال .درجة مئو س في الضغط من حوالي ال .ساعة 36- 0،5 مقدماتكل تكل

ه 100 ال أو أعلى أمر مرغوب ف اس س في الضغط مثال اخرفي  .یلو  ، قد یتم اجراء تكل
ال  500إلى حوالي  0من حوالي  اس ه تي ام  5إلى حوالي  0حوالي (یلو  فضل ) ا ، و

ال  500إلى نحو  100أكثر من نحو  اس ه تي م (یلو  فضل )  5 ا لي حوا من اكثر، و 5 

ال  105إلى حوالي  100 اس سدة یال ).ا تي م  1حوالي (یلو  س في جو مؤ حق تتكل
ب أو أ لي ملح یداع  فضل أكسدة أ مر ب أكسید  الموازن اله ليلمر عند  .الموازن اله

ات متعددة مثل تجفیف ثم رش بواسطة التشرب ، ترسیب األبخرة التحضیر  شمل دعم تقن
ة ، وت ائ م ن الك م عد استخدام أسلوب آخر ولكن  فضل  سدة العائدات  س في جو مؤ كل

ل أسلوب عد استخدام  ضا أن یتم ذلك   10  .أ

عض االمثلة، ت  - 133 عد ا سالئف الد یفجفوفي  سالعم قبل أو  س ، مثال بدیلفي  .تكل ال یتم تكل
فضل ا دالتجفیف سالئف  .السالئف لداعم ولكن یجفف بدال من ذلك حدث  ون على أن عم 

ة وحوالي °  75درجة الحرارة بین  فضل أكثر بین حوالي  200مئو ة ، و درجة  80درجة مئو
ة و  ة 150مئو ن المضي درجة مئو م ساعات عند ضغط من  36- 0،5 ه الى  تجفیف 

فضل أكثر من حوالي جو  10نحو جو و  0 فضل جو  5إلى حوالي  0، و نحو اكثر ، و 15 

الرش تضم تمرر عندما یت .جو  1 م تنفیذ التجفیف بواسطة الرش والتجفیف ، والتجفیف 
ط من خالل  ة إلى  200الرش مع درجة حرارة حوالي التجفیف الخل درجة  425درجة مئو

ة ودرجة الحرارة   ة إلى حوالي  100مئو ة 140منفذ من درجة مئو في إطار  .درجة مئو
قل عن التحضیر على نطاق واسع ، فإن خطوة التج فضل أن تضم ما ال  رش خطوة فیف 

عد التجفیف العند إ .تجفیفال ات متعددة مثل على سبیل المثال ،  شمل دعم تقن عداد  20 

ةبواسطة رذاذ التشرب ائ م عد ا ، ومعاملة سالئف الد، ترسیب األبخرة الك فضل العم  تجفیف 
ل أسلوب   .استخدام 

  أحجام الكرستالمتوسط مع اختالف ایت بوهم اثنین أو أكثر مناستخدام سالیب ا 

ة لهناك حاجة الى عمل   - 134 ل الدلواسع النطاق لتحسین العالقة بین المسام على سبیل (عم ا ه
شرحجم الكرستال المعدني ل ) المثال ، متوسط حجم المسام ، مساحة وحجم المسام  25 - ف

ارات القائمة على ا .تروش نة من  لقیودومع ذلك ، یتم تجاهل عموما االعت ة المم الفصل
 .الحافز الناتج



 

ة  الدتعرف   - 135 م هذه .عما داخل الدعلى انها اجمالي حجم المسام عما مسام ن تقس م و
سور مختلفة على النحو الذ حدده قطر المسام ة إلى  ما   المسام أكبر المسام تسمى تحفر، 

سبورس و  .في القطر) ومترنان(نانومتر  75أكبر من على انها یتم تعرف هذه المسام  هي م
سبورس ، و نانومتر 75 -8تلك التي بین  حیث قع في المقام األول   نانومتر 8أقل من  يهم
ة الصغیرةتبلغ مساحة  لنقل ونشر جزئات لهذه المسامات الكبیرة مهمة  ، في حین أنالمسام 5 

ة  .المساحة قا، هو أملى المسام حجم المسام ومتوسط  على سبیل المثال ،(ما هو موضح سا
ة س فقط مصفوفة ستقرار تتألف من العم اا دلمن الناتج ) المساحة السطح أكسید األلومنیوم ل
ة المستخدمة من  ةاألصلبوهمایت  من جانب مواد ضا نوع والكم ليولكن أ ، الموازن اله

ن للمرء تحدید م وذلك نطاق األمثل المع متوسط حجم الكرستال ضمن بوهمایت واحد  و
لي لتحقی  ة المطلوالموان اله اه الحارة مع المسام على سبیل المثال ، متوسط حجم ( ةالم 10 

  النشا الذاتي للحافز وتحقی مزد من ارتفاعالحفاز المودع لدعم ) مساحةالأو / المسام و 
د المستمد   .منها یؤ

ل مستغرب   - 136 ش ة تم اكتشاف  ات متساو م ط من  مع بوهمایت  لمادتي) الوزن (أن خل
شر نانومتر  15و  10مختلف احجام الكرستال المتوسط بین  یل الحفاز ف مع تروش  –لتش

ة جیدة ، مقاومة االستنزاف، و  ا ، واالنتقائ لها قد تكون الموازن الحافز نشا مرتفع نسب جید، و 15 

ة أو أعلى من المحفزات   15نانومتر أو  10مع واحدة من یوهمایت مشتقة من مادة المساو
ط التي تحتو على جزء صغیر من وزن مادة  .نانومتر المثل، المخال مع حجم بوهمایت  و

بیر من الوزن  4متوسط الكرستال من حوالي  حجم متوسط مع بوهمایت  مادةلنانومتر وجزء 
شر تروش المحفزات مع أداء ممتاز  15أو  10الكرستال  ل ف المثل   لحفازلنانومتر ش ، و

ط التي تحتو على جزء صغیر من وزن مادة مع حجم متوسط الكرستال من بوهمایت  المخال 20 

بیر من وزن مادة 35حوالي  أو  15مع حجم الكرستال المتوسط  بوهمایت نانومتر، وجزء 
شر تروش  25 ل ف  .الموازن الهیدروحرارة  لمحفزات مع أداء ممتاز والحفازلنانومتر ش

 

ه  - 137 اإلضافة إلى ذلك إضافة واحد أو أكثر ، بناءا عل ة من موازنات و ل و، مثل سي، (ه
یل / قبل و  بوهمایت الى) الخ..مغ عد تش یل أو  الرش(أو تش ن )مثل التجفیف  م ، و 25 

أحجام الكرستال لزادة تحسین توزع حجم متوسط في   بوهمایت استخدام مزج من اختالف
ن للموادمثال اخر، في   الناتج عنهامتوازن الداعم اللحصول على ل المسام  ان  بوهمایت م



 

ط من اثنین على (الكرستال الحجم  بوهمایت ، واحدة من التي لدیها أكبربوهمایت تشمل خل
یل جزء صغیر من المسام الكبیرة ) نانومتر 20سبیل المثال ، عادة أكبر من  لغرض تش

ة٪  20إلى  1على سبیل المثال ، تضم ما بین ( ة الكل حد من .(من حجم المسام دون أن 
ون له ة النظرة ، هذه المسام الكبیرة قد  مات  االناح ل جس تأثیر مفید في خصائص نشر 

فتین  محفزال یل  بوهمایتل الجمع بین وظ التالي قد توفر حافزا عامال سالئف داعم لتش 5 

سهل اختراقها من أكسید ل  م االستفادة من ه ا لتعظ األلومنیوم على أساس مصفوفة  إضاف
الت(توزع المواد الحفازة للتوفیر حجم الكرستال المطلوب  ) على سبیل المثال ، معدن الكو

  .بناء على ذلك أودعت

سقر طرقة لجعل في مثال اخر،   - 138 یل و تعزز لمع استقرار الهیدروحرارة حافز داعم  ضم تش
ط من اثنین على األقموازن عم ا د األحجام متوسط  مع مختلف  بوهمایت ل من الموادمن خل 10 

المفضل، واحد على األقل  المثال في   .نانومتر على األقل 1الكرستال، واختالف من حوالي 
ه نانومتر،  30إلى حوالي  4متوسط حجم الكرستال في مجموعة من حوالي  بوهمایت لد

قل عن  قل  1والفرق بین أحجام الكرستال یبلغ متوسط ما ال  فضل أن ما ال  نانومتر ، و
ال .نانومتر 5حوالي  أكثر منفضل نانومتر، و  3عن  بوهمات ، وهو في مثال اكثر تفض

ه 30إلى حوالي  4متوسط حجم الكرستال في مجموعة من نحو  االول   15 نانومتر، والثاني لد

 .20نانومتر إلى حوالي  40الكرستال حجم متوسط في مجموعة من حوالي  بوهمایت

ضم   - 139 شتمل على طرقة لعمل داعم محفز متوازن مع استقرار هیدروحرار مع،  مثال 
لي  واحدة على األقل  بوهمایتمادة  االتصال مع) أ ه المواد للموازن اله ب منه ، وف  أو مر

البلورة یتألف  بوهمایت واحد على األقل البلورة ، حیث بوهمایت تضم اثنین أو أكثر بوهمایت
 20 30نانومتر و  4ن متوسط حجم الكرستال مختارة من مجموعة واألمثل المنشود بین حوالي م

شمل .بوهمایت معالجة المواد) نانومتر ؛ و ب في  بوهمایت معالجة الموادالمفضلة في المثال، 
لي وجود  لمحفز ه ة للتأثیر على تحو ب منه في ظل ظروف مناس  واحد على األقل أو مر

ل بلور أكسید األلومنیوماث  بوهمایت عالج مثال بدیل،  في .المتوازن  نین أو أكثر إلى ه
س المواد لي واحد على االقل دون  بوهمایت ضم تكل ب منه في ظل ظروف موازن ه أو مر

ل ة للتأثیر على تحو ل بلور أكسید األلومنیوم ، ثم ،  بوهمایت مناس اثنین أو أكثر إلى ه 25 

لس مع مایتبوه مواداالتصال  لي واحد على األقل  الم س  موازن ه ب منه، وتكل أو مر



 

 .مرة أخر 

 

رستالي في مجموعة   - 140 ضم معدل حجم  رستالي  من فضل واحد على االقل من بوهمایت 
و  30نانومتر إلى  4حوالي  فضل أن  ، نانومتر 30إلى حوالي  6ن من نحو نانومتر و

فضل أكثر في مجموعة من حو  نانومتر ، وأكثر من ذلك  25 من نانومتر إلى حوالي 8الي و 5 

فضل في مجموعة  25نانومتر إلى  10فضل أن تكون في مجموعة من حوالي  نانومتر ، و
واحد على األقل بلورة  بوهمایت، ف مثال اخر  .نانومتر 20نانومتر من نحو  10من حوالي 

في   .نانومتر 25 الى نانومتر  15ي تألف من متوسط حجم الكرستال في مجموعة من حوال
أول بلورة وجود أول متوسط حجم الكرستال بین  تضم بوهماتی بوهمایت الموادمثال اخر، 

ة بلور الكرستال وجود متوسط حجم الثاني،  وهمایتنانومتر و  30نانومتر و  4حوالي  الثان 10 

قل عن  ه الثاني الكرستال حجم متوسط ما ال  كبر من حجم متوسط الكرستال أ نانومتر 1وف
ة فضل ما بین  40وحوالي  20یجوز للثاني متوسط حجم الكرستال ما بین  .الثان نانومتر ، و

في مثال اخر،   .نانومتر 35وحوالي  25ما بین حوالي الفضل نانومتر ، وأ 35وحوالي  20
ه أول متوسط حجم الكرستال من حوالي  بوهمایت نانومتر،  30متر إلى نانو  8أول البلورة لد

ة ة متوسط حجم الكرستال من حوالي  بوهمایت في حین أن الثان نانومتر  20البلورة والثان 15 

ه أول متوسط حجم الكرستال من  بوهمایتفي مثال بدیل،   .نانومتر 35إلى  أول البلورة لد
ة 25نانومتر إلى  10حوالي  ة متوسط البلورة  بوهمایت نانومتر، في حین أن الثان والثان

  .نانومتر 35نانومتر إلى  25حجم الكرستال من حوالي 

شمل أ  - 141 عض االمثلة، االحتكاك  خلط اثنین او اكثر من بوهمایت الكرستال في مذیب ) في 
یل مزج بوهمایت،  لي او ) 2لتش اب على االقل واحد موازن ه یل مزج بوهمایت في غ تش 20 

ب منه لتولیدمادة بوهما ل جزئات معدل الحجم، و مر لة في ش االحتكاك للمادة ) 3یت مش
یل ب منه لتش لي او مر لة مع على االقل موازن ه لة  بوهمایت المش في . وهمایت المش

لة تضم حجم الجزئ بین  یل یولد جزئات مادة بوهمایت المش رون و  20مثال، التش م
رون او جزئات تضم حجم جزئ اكبر من  200 فضل بین  500م رون،   150و  30م

رون  ة في مثال، هذه المعالجةقد. م الحرارة المتدن تتم المعالجة في مثال اخر، . ون معالجة  25 

یل واالحتكاك ل/ بین التش س ومادةبوهمایت المش ، المعالجة تشمل التكل . في امثلة اخر



 

ب قابل للحل عل التشرب لمحلول مر لي واحد االضافة، االحتكاك یبدأ  ى االقل لموازن ه
  .في مادة اكسید االلمنیوم

خلط اثنین او اكثر منبوهمایت الكرستال وعلى ) أ1تضم ) أ(في امثلة بدیلة، خطوة االحتكاك   - 142
یل مزج بوهمایت،  ب منه في مذیب لتش لي واحد او مر یل مزج بوهمایت ) أ2االقل موازن ه تش

لي واحد شل  متصل في وجود موازن ه لة في  ب منه لتولید مادة بهومایت المش على االقل او مر 5 

معدل حجم مرغوب،  لة) أ3جزئات  ارا معالجة مادة بوهمایت المش في امثلة بدیلة، المعالجة . اخت
اثنین او اكثر من بوهمایت الكرستال 350تشمل درجة حرارة ال تزد عن  ة لالحتفا    .مئو

الحرارة  ف امثلة مفضلة، مادة  - 143 ل جزئات ) ب(بوهمایت الخاضعة الى خطوة المعالجة  ش
رون  30معدل حجم مرغوب اكبر من  ون بین . م رون الى  30المعداللمرغوب قد   150م

فضل  رون،  ال  100و  50م رون واالكثر تفض رون  90الى  60م  10  .م

ة الحافز ی   تر

شمل معدن حفاز یوضع  - 144 ون معدن . على داعم مستقر في مثال، الحافز  فضل ان  المعدن 
عز مردود معدل تفاعل تفاعل الهدرجة اره من بین . حفاز  فضل اخت خاصة، المعدن 

عناصر  9عناصر من الجدول الدور مثل الحدید، روثینین، اوسمیوم، مجموعة  8مجموعة 
الت، رودیوم، ایردیوم، مجموعة  و اال 10مثل  ل،  التینیوم ومعادن عناصر مثل الن دیوم،  15 

ل . مولیبدینوم، رنیوم، تغنستین ال، الحدید، روثینیوم، ن ضم الكو ال  ل اكثر تفض ش المعدن 
الت، الحدید، روثینیوم او الجمع بینها. او الجمع بینها ضم الكو االكثر . المعدن االفضل 

حتو على مقدار فعال حفاز للمعدن  فضل ان  الت  ضم الكو ال  مقدار . الحفاز تفض
بیر ل  ش   .المعدن الحفاز الموجود في الحافز یختلف 

الداعم المحفز المشت من مزج بوهمایتس له خصائص حفازة  الحفازات المدعومة على  - 145 20 

ة او اعلى من تلك المعدة من الداعمالمستقر المشت من مادة بوهمایت المنفردة   .متساو

ون المعدن الحفاز   - 146 الت في  عندما  ة تشمل الكو ة اسم ی ون له تر فضل ان الت،  هو الكو
ة تبلغ  ، داعم، وا مثیرات (من الوزن الجمالي وزن الحفاز % 50الى % 1م معدن حفاز
ارة ال )اخت %. 35الى  15واالفضل % 37الى  10، االفضل %40الى % 5، االكثر تفض

ة طوال ة المئو ة تشیر الى النس ة فهم ان النس  25  .المواصفات الحال



 

ة تشمل   - 147 ی ون له تر فضل ان  ون المعدن حدیدا،  فضل % 75 – 5عندما  وزن الحدید، 
ال % 60 – 10   .وزن الحدید% 50 – 20حدید، االكثر تفض

شمل   - 148 ب  ون للحافز مر فضل ان  ون المعدن روثینیوم،  روثینیوم، % 5الى  0,01عندما 
ال وا% 4الى  0,5فضل    روثینیوم% 3الى  1الكثر تفض

ما سمي هنا، هو معدن موجود   - 149 ون للحافز اكثر من معدن مدعوم، المعدن،  فهم انه عندما  5 

ة . في الحافز ة مئو الوزن، حیث المعدن الموجود اكبر نس فضل تحدیده  المعدن المدعوم 
  .الوزن 

حالة المعدن الحفاز الموجود بواسطة الحافز وفقا لل  - 150 فضل  مثال المفضل لالختراع الحالي 
ة، قبل استعمال الحافز في تفاعالت الهدرجة فهم ان معدن الحافز . مخفضة، معدن مع هذا، 

ه سید المعدن وما شا ب معدني، مثل اكسیدالمعدن، هیدرو ل مر ش المعدن الحفاز . موجود  10 

ون موجودا ع. فضل تشتیته طوال الداعم فهم انالمعدن  لى سطح الداعم،خاصة على سطح و
ل غیر متجانس في الداعم ش ون مشتتا    .او ضمن منطقة السطح للداعم او انالمعدن قد ال 

ن أن اختارا،   - 151 ا من الطرق المعروفة للخبراء في على األقل واحدالحافز الحالي  شملم
ة  ون المثیر. وقد تختلف وفقا للمعدنین للحافز. التقن ن ان  ن أن .،معدن الحفاز م م

اب الحافز للمعدنالمثیر  ون عنصر ل فعال، ونشا الحفاز في غ ضا، في ش وسوف   .أ 15 

موجودا في محفز ٪ في أقل من وزن المعدن ون عندما المثیر طل هذا العنصر هنا 
 .الحفاز

ون المثیر   - 152 ة لألداء التي قد تك  عزز أداء محفزفضل ان  ون معززة تدابیر مناس
ض المقاومة للتسمم محتملة  اة ، والقدرة على تخف ة ، والنشا واالستقرار والح تشمل االنتقائ

ون المثیر  .من الشوائب مثل الكبرت والنیتروجین ، واألكسجین فضل ان  تفاعالت و 20 

عزز أداء تفاعالت الهدرجة حافزا في تفاعل الهدرجة ب   .الهدرجة ، وهو عنصر أو مر

ن و  مثیر الحافزأن هذا القانون على النحو المتوخى في تحسین أداء من المفهوم   - 153 م
ة  ة وسیلة مناس ةأن تحسب وفقا أل ة العاد ن   معروفة لد التقن م على وجه الخصوص ، 

ة ة من الفرق األداء ألداء حافزا المرجع نس ة وحسابها  ة مئو نس إن   إعطاء تحسین األداء 
مماثل الحافز  ووحافز مرجع ، حیث الحافز المرجعي همثیر داء بین أداء محفز الفارق في األ 25 

عادالمقابل لدیها نفس  افة  ، على سبیل المثال اال من قبل في المائة من الوزن ، من 
استثناء  ونات  ون مفهوما أن  .المثیراتالم ذلك أن  اس  هو ن ق م على النحو المتوخى هنا 



 

ةأداء الوحدات في أ  ون األداء انتاج . مناس اس  اعلى سبیل المثال ، عندما  ن ق م  ،
ة في الناتج غرام في الساعة لكل لیتر  حجم المفاعل ، غرام منتج في الساعة لكل لاإلنتاج

ه ذلك  .یلو جرام حافزا ، وما شا

ة   - 154 ار مجموعات من المثیرات المناس ن اخت م  15- 1تختلف مع هذا المعدن الحفاز و
ون  .من الجدول الدور للعناصر ن أن  ل عنصر المثیر م ن   .في ش م بدال من ذلك ،  5 

ب أكسیدالمثیرات أن تكون موجودة في  ن أن تكون موجودة في .مر م ة المثیر  ذلك ،  سب
ة تحتو على الحفاز حدد خالف ذلك ،  .معدن ل مفضل ما لم  ش ون في یوجد المثیر  أن 

ة الوزن من لتوفیمقدار   0.00005:1معادن الحفاز عنصر من  :  المثیر المعدنير نس
فضل من حوالي  0.5:1إلى حوالي  المجففة اساسا  )  0.25:1إلى  0.0005:1، و

من الجدول الدور مثل  10، و  9،  8،  7مجموعات من المعادن تضم المثیرات عندما  .( 10 

الدیوم التین وال ة الوزن من الرنیوم ، الروثینیوم وال ون :  المثیر المعدني  أو ، نس قد 
  .0.05:1 وحول 0.00005:1عنصر المعدن الحفاز بین 

الت هو الحافز أو الحدید ، والون على ذلك ، عندما عالوة   - 155 ة تشمل مثیرات معدن الكو مناس
 2جموعة العناصر مثل البوتاسیوم ، واللیثیوم  والصودیوم ، والسیزوم ، الم 1المجموعة 

اروم ؛ المجموعة  عناصر مثل الكالسیوم عناصر مثل  3، الماغنسیوم ، السترونتیوم ، وال 15 

اندیوم ، اإلیتروم ، والالنثانم ، المجموعة  ونیوم ، والهافنیوم  عناصر مثل التیتانیوم  4س الزر
یوم، والتنتالوم ؛ مجموعة  5، و  لمولیبدینوم  عناصر مثل ا 6عناصر مثل الفانادیوم ، النیو

عناصر مثل الروثینیوم   8مثل الرنیوم  والمنغنیز ، و  7والتنغستین ؛ مجموعة عناصر 
التین ، و  10عناصر مثل الرودیوم وٕایردیوم ، المجموعة  9واألوزمیوم ، و  عناصر مثل ال

والكادمیوم ) الزنك(عناصر مثل الزنك  12، و ) النحاس(عناصر مثل الفضة  والنحاس  11 20 

، اإلندیوم ، الثالیوم ، والبورون ؛ المجموعة  عناصر مثل الغالیوم 13، و) الزئب(والزئب ، 
عناصر مثل  15، ومجموعة ) الرصاص(والرصاص ) القصدیر(عناصر مثل القصدیر  14

مون  الفوسفور ، البزموت ،   واألنت

الت،   - 156 ون المعدن الحفاز هو الكو  فضل ان تضمن المثیرات ، والحدید ، أو مزج منها عندما 
الدیوم ، الروثینیوم ، الرنیوم والفضة والبورون والنحاس واللیثیوم ، والصودیوم  التین وال ال 25 

ط منها سیوم والمنغنیز ، أو خل  .والبوتاسیوم والمغن

  



 

فضل ان تضم المثیرات   - 157 الت،  ون المعدن الحفاز الكو التی عندما  ن الرنیوم ، الروثینیوم وال
الدیوم والبورون ، والفضة ، أو مزج منها فضل  .وال شمل الرنیوم ، و الت  عندما محفز الكو

ون موجودا الرنیوم في المحفز في  ٪ من الوزن ،  5وحوالي  0،001بین حوالي مقدار أن 
فضل أكثر بین حوالي  فضل  2وحوالي  0،01و  0،2بین حوالي اكثر ٪ من الوزن ، و

ون موجودا شمل عندما  .لوزن ا ٪ من 1وحوالي  فضل أن  الت الروثینیوم ، و محفز الكو 5 

فضل  5، وحوالي  0،0001بین حوالي مقدار الروثینیوم في المحفز في  ٪ من الوزن ، و
فضل  1وحوالي  0،001أكثر بین حوالي   1وحوالي  0،01بین حوالي اكثر ٪ من الوزن ، و

فضل أن تكون في المحفز الكویتضمن عندما  .الوزن  ٪ من التین موجود  التین ، ال الت وال
فضل أكثر بین  5، وحوالي  0،00001بین حوالي مقدار حفاز في  ٪ من الوزن ، و
٪من حیث  1وحوالى  0،0005أكثر ما بین فضل ٪ وزنا ، و  1وحوالي  0،0001 10 

فضل أن تیتضمن عندما  .الوزن  الدیوم موجود  الت ، وال الدیوم الكو كون في حفاز حافز ال
فضل  5، وحوالي  0،00001بین حوالي  مقدار في  بین حوالي اكثر ٪ من الوزن ، و

فضل  2وحوالي  0،0001 ٪  1وحوالي  0،0005بین حوالي اكثر ٪ من الوزن ، و
ة ضم العندما  .الوزن  من ن االسم ون ذلك حافزا لتكو فضل أن  الت الفضة ، و محفز الكو

فضل أكثر من الفضة  10إلى نحو  0،01ما في ذلك من حوالي  ٪ من وزن الفضة ، و 15 

فضل  7٪ إلى حوالي  0،07حوالي  وزن  5٪ إلى حوالي  0،1نحو أكثر وزن ، ال یزال 
ما في  .الفضة ة  ن االسم ون حافزا لتكو فضل أن  شمل البورون ، و الت  عندما محفز الكو

الوزن البورون  2إلى حوالي  0،025ذلك حوالي  فضل أكثر من نحو  ٪  إلى نحو  0،05، و
فضل أكثر حوالي  1،8 الوزن البورون ، ال یزال  الوزن  1،5إلى حوالي  ٪0،075   ٪

 20 .البورون 

س الحصر  - 158 ون الحفاز غیر معدن ، على سبیل المثال ول غیر حدید ، عندما 
ون المثیرات ال ة تشمل النحاس والبوتاسیوم ، والسیل ون (مناس ونیوم ) سیل الزرقونیوم (، الزر

یدیوم ، السیزوم ، الماغنسیوم، المنغنیز ، والكالسیوم ،  والفضة، واللیثیوم  والصودیوم، الرو
اروم  ون المثیرات معدن حدید هو الحافز ، ون العندما   .السترونتیوم ، وال فضل تم ن

ط منهاتضم البوتاسیوم والنحاس واللیثیوم ، والصودیوم ، والفضة ، و  سیوم ، أو خل  25 .المغن

دال من مثر معدن حدید هو الحافز، قد تشمل البوتاسیوم أو حافزا لیثیوم ون العندما  ، و
لیثیوم الحدید ون الحافز  عندما  .شمل النحاس أو الفضةذلك أو في تآلف ، والمحفز قد 

٪ من  5ن وحوالي ٪ عن وز  0،05فضل ما بین مقدار ، اللیثیوم موجودا في  مثیرتضم 



 

فضل أكثر من ذلك ، بین  ٪ عن وزن وحوالي  0،5وزن اللیثیوم إلى الوزن الكلي للمحفز ، و
الوزن  2 معندما المحفز حدید   .٪  فضل ما مقدار والفضة موجودة في ثیر ضم الفضة 

الوزن   ال٪ من وزن الفضة إلى الوزن الكلي للمحفز ، وأكثر  5وحوالي  0،001بین ٪   تفض
الوزن  الوزن اإلجمالي للمحفز ،  ٪ من وزن الفضة 2وحوالي  0،001حوالي الى ما بین ٪ 

فضل  الوزن حوالي اكثر و ٪ من وزن الفضة لمجموع الوزن من  1و  0،005بین ٪  5 

معندما المحفز حدید   .الحفاز فضل ما مقدار والبوتاسیوم موجود في ثیر ضم البوتاسیوم 
الوزن حوالي  حافز؛ الإلى مجموع وزن   ٪ من وزن البوتاسیوم 10وحوالي  0،0001بین ٪ 

الوزن حوالي  ون أكثر من ذلك ، بین ٪  ٪ من وزن  1وحوالي  0،0005فضل أن 
فضل  البوتاسیوم الوزن حوالي اكثر لمجموع الوزن من الحفاز، و وحوالي  0،0005، بین ٪ 

ضم الكالسیوم حدید العندما المحفز  .معا ٪ من وزن البوتاسیوم إلى الوزن الكلي للد 0،5 10 

الوزن حوالي مقدار والكالسیوم موجود في ثیر م ٪ من  4وحوالي  0،001فضل ما بین ٪ 
فضل أكثر من ذلك ، بین  ٪ عن وزن  0،5وزن الكالسیوم على الوزن الكلي للمحفز ، و

ز الحدید والنحاس عندما المحف  .لمجموع الوزن من الحفاز ٪ من وزن الكالسیوم 3وحوالي 
م ن الحافز االساسي النحاس هو ثیر ضم  فضل مقدار لتوفیر تكو ٪   0،1بین الموجود و

 15  .٪ من وزن النحاس 10وزن وحوالي 

س الحصر ، عندمابدال من ذلك، على   - 159 المعدن الحفاز هو الروثینیوم  ون سبیل المثال ول
فضل أن ا ون  عندما  .شمل رنیومثیر المناسب والم شمل الرنیوم ،  لمحفز الروثینیوم 

٪ من الوزن ،  1وحوالي  0،001بین حوالي  مقدارون موجودا الرنیوم في المحفز في 
فضل أكثر بین حوالي  ال ٪ من وزنها ، ال یزال اكثر  0،5وحول  0،01و ما بین حوالي تفض

 20 .من الوزن  0،5٪ وحوالي  0،05

ما لي  - 160 اشرة یناقش ف غاس النص م ة المفضلة والمحتملة لتفاعالت س اتالحفا . المر
ه أن هذه التراكیب مماثلة و من  لة الهدرجة تفاعالت ظروف قد تختلف عن الالمسلم  المش

ة ت على أ التفاعالت التي تنطو المتوخاة من هذا القانون او للماء  اهتغذ   .حتو على الم
علمون ذلك  ة  م مع االستفادة مخبراء التقن حافز المناسب الن هذا الكشف والتعرف على تصم

ل  ما یتعل .معین من الفائدةتفاعل ما ینطب على  ة ف غناس  المناقشة التال ب س 25 

ح في هذا الصددوالتفاعالت   .ألغراض التوض

عامل محفز سینغاس   - 161 عض امثلة االختراع، المحفز المناسب لالستخدام  على في 



 

ة إلنتاجسبیل المثال ، في عم ة مناس ضم سینغاس  ل غنغاس في مثال ما،  الرودیوم ، س
ل ، أو مزج منها ، وهذا المعدن  التین واالیردیوم والن الدیوم وال الرنیوم ، الروثینیوم وال

فضل أن تكون حافزا إلنتاج غاز التخلی تضم الرودیوم ، الروثینیوم ، ایردیوم   .نشط و
الدیوم وا التین وال فضل أكثر، حافزا إلنتاج غاز التخلی   .لرنیوم ، أو أ مزج منهاوال و

قد   .موازن مستقرتضم الرودیوم ، الروثینیوم ، إیردیوم ، أو أ مزج منها معتمدة من قبل  5 

ل حافز فضل من  20٪  وزن لوزن حوالي  0.1بین سینغاس  تش ٪  0.5٪ من المعدن، و
فضل أكثر من ط النش٪ من المعدن  10الوزن حوالي  الوزن  0.5، و الوزن  إلى ٪   ٪

ضا على واحد أو أكثرالحافز سنغاس تراكیب   . من المعدن 6حوالي  . من المثیرات تحتو أ
عض   ضم الرودیوم ، االمثلة، في  من مجموعة  اعنصرا مختار المثیرات تضم عندما المعدن 

، بي م، س م، ئيتتألف من  ه، سي ئي، بي ار،ن د ، اتش / یو ل ا ، تي بي، د وا د  10 

فضل س م، ئي یو، بي ار و وا ب م لنثانید و. او، ئ ر،تي م، وا ب ول یو،  او /تقد
انید  قبل ترسب متوازن  عما ، على سطح د Sm2O3 ، أو La2O3  على سبیل المثالالنث
ضا أفالداعملمعادن للزادة تعزز التفاعل  طنشالالمعادن  شتت أ ضل على ، وأن المعدن 
یتم المثال، في هذا   .أو انثانید أكسید / النثانید و  هو  أودعت سطح الدعم الذ استقرار

فضل الم قها في وقت المعدن قبل تطبی ثیر لداعم المتوازن تطبی  أو بدال من ذلك یتم تطب 15 

 .نشطالواحد لهذا المعدن 

ن محما هو مستخدم هنا،   - 162 فضل تكو یب االسمي  ما یتعل فإن التر حافز دد ف
ن أن   .نشط م ة تحلیل   .اأو مجدد اون حافزا إما طازجو ن االسمي بنس ن تحدید تكو م و

ة حافزا نشط ة التحلیل  .االعناصر التجرب ن االسمي بنس ن تحدید تكو م بدال من ذلك ، 
 20  .صنع محفزلالمستخدم عم ا ، والدثیرلمعدن الحفاز ، والملالمعروفة المقادیر العدد من 

ة على النحو الذ تحدده هذه  ن االسم ون مفهوما أن تكو واف عادة تطرقتین ستالوسوف 
ة   . ضمن الدقة التقلید

ل من النطاقات ، مثل الوزن عالوة على ذلك،   - 163 ون مفهوما أن  ما هو مستخدم هنا ، سوف 
مها السفلي والعلو  شمل ق ة من ٪ ، وهنا   .أو نس

الت  في  - 164 ضم داعما متوازنا مع الكو شر تروش الناتج  عض االمثلة، الحفا التفاعلي ف 25 

لت( حتو على الكو ب  الت او مستقر معالمنیوم او ) او مر سیوم معالكو او مستقر معالمغن
ضم معدل حجم مسام حوالي  حتو على المنیوم  ب  نانومیتر، منطقة  22نانومیتر و  8مر



 

غ /سي سي 0,15غ، ومقدار مسام بین /2م 100غم حفاز و /2م 40سطح بي ئي تي بین 
  .غي حفاز/سي سي  0,26غ و /سي سي  0,16غ، بدال من ذلك / سي سي  0,3حافز و 

ضم موازن مع   - 165 شر تروش الناتج  عض االمثلة، تفاعل حفاز ف ون في  ون أو السیل سیل
ب یتألف من متوسط حجم المسام   15نانومتر ونحو  10بین حوالي التي تحتو على مر

ز حافز ؛ وحجم المسام بین حوالي  / M2 ز / M2 70نانومتر ؛ مساحة الرهان بین حوالي  5 

عب  0،2 عب  0،3ز حافزا وحوالي / سم م  .حافزا / سم م

ل اكسید المنیوم مشت من مادة   - 166 ضم ه شر تروش وله داعم حفاز  حفاز تفاعل ف
الحفاز له مقاومة واستقرار جید خاصة . دة بوهمایت مختلطة، نشطة بهومایت منفردة او ما

بوهمایت واحد واالفضل معدل عند استعمال مادة بوهمتایت او مادة بوهمایت مختلفطة تضم 
رستالي من   10  .نانومیتر 20الى  10حجم 

ل ٪ من متفاعل ثاني  5ما هو مبین في وقت الح في الجدول في مثال اخر،   - 167 ، تحو
ة ة وٕانتاج مة  5سي  أكسید الكرون ، فضال عن االنتقائ ة هي + ق رون المنتجات الهیدرو

شر تروش من یل محفز ف ثیر عندما یتم تش لكرستال متوسط حجم من بوهمایت  أعلى 
یلها من وجود 20نانومتر إلى  10حوالي  متوسط  بوهمایت  نانومتر عن مقابل عندما یتم تش

 15 .نانومتر 20نانومتر أو یزد عن  10قل من حجم الكرستال أ

  محفزتحضیر ال

ن تحضیر الحفازات   - 168 ةم سبیل المثال ال الحصر ، واألمثلة على على   .أ طرقة مناس
ة تشمل تشرب مادة حافز على د عم استقرار ا عم لهذا االختراع ، والقذف في دا أسالیب مناس

ا إلى جنب مع المواد  من محلول  ة حافز التجفیف المواد  ، مبثقات حفازة  ادإلعد ة حافز الجن
ن استخدام المواد الحفازة   .عما حافز على دالأو المواد / و  حتو على حد سواء ، م و 20 

ن أن تشمل المواد  م تل ،  مات ، والكرات ،  ل ومساحی الجس أ  ةحافز المعتمدة في ش
، ثیر ب السالئف من المعدن الحفاز ، والم، وهو مر ةواحد أو أ مزج من المعادن الحفاز 

  ثیرومجمع سالئف الم

ال قد   - 169 ةاعتمادا على حجم ون األسلوب األكثر تفض لالعداد یختلف بینالخبراء في التقن
 25  . الجزئ المرغوب



 

العداد الحفاز   - 170 مثل ( ةمحفز عن طر تطبی المادة المحفز الیتضمن صنع السالئف اسلو
الخطوة قد تشمل   .لهذا االختراعموازن  عما على د) ثیرأو عنصر الم/ از و المعادن الحف

حتو على مادة حفازةالعم ا تطبی تشرب الد محلول  اه   .حافز  ة تشمل الم ات مناس مذی
ة  ات العضو ه ذلك(والمذی ن ، والمیثانول واإلیثانول ، وما شا   .  على سبیل المثال ، التولو
ذا ، أسلوب وا شمل بدایته التشرب الوه محلول العم ا من الدرطب حد من إعداد حافز  حافز  5 

ة مجمع الم ارا معدن ان واخت ة قابلة للذو انثیر ملح حفازة معدن الرطب  بدایته التشرب  .للذو
ات المواد المحفز  الت( ةفضل حل واحد أو أكثر من مر ب الكو في الحد االدنى ) مثل مر

ة اف ات  ن تطبی هذه المادة   .عما لملء المسام من الد من المذی م على بدال من ذلك ، 
ب صفر متكافئ من المعدن أو العنصر المحفزالداعم  ل مر ذا ، طرقة أخر   .في ش وه

الت الكرونیل ا تضم تشرب الد  10 على سبیل المثال(عم مع حل متكافئ صفر المعادن مثل الكو

CO2 ( 8ثاني أكسید الكرون  ،CO4 (  ه ذلك) 12) ثاني أكسید الكرون ن  .أو ما شا م
ه من خطوات متعددة  ام    .لتشرب لتحقی القدر المطلوب من تحمیل مواد حفازةمن االق

عم مع الملح من المعدن ا بواسطة تشرب الدتضمن صنع سالئف ز اسلوب اخر لتحضیر الحاف  - 171
ذا ، أسلوب آخر .ثیرأو الم/ المنصهر الحفاز و  من الملح المعدن  شمل إعداد حافز وه

شمل هذا  .المنصهر مثل ثاني (عم مع نترات المعدن المنصهر ا الدتشرب أسلوب واحد و 15 

ن أن تكون مشرة  ).NO3) 2 • 6H2O(أكسید الكرون  على حدة من ثیر مجمع المم
الت ، في خطوة منفصلة ن مشرة مجمع الم .أ الكو م ت واحد في وقثیر بدال من ذلك ، 

  .الحل في نفس ، جزء على االقل من المعدن الحفاز مع ، على سبیل المثال
ب السالئف من المواد عند تشرب مادة حافة   - 172 الملح  ، على سبیل المثال ةحافز المر

 20  أو مجمع صفر متكافئ ، 

ة على السالئف   - 173 الت المحتو ات للكو ال ، نترات ، على سبیل المثعلى سبیل المثالتشمل المر
الت  الت (الكو الت ، ) نترات hexahydrateمثل الكو الت ، وخالت الكو ، الكرونیل والكو
الت  ه ذلك acetylacetonateوالكو الت ، وما شا ساالت الكو الت ،  .، أو نترات الكو

ة على السالئف  ات المحتو الت المر ة من الكو الت مثال الت وخالت الكو الكرونیل الكو
ان في الماء ان في األحماض أو محالیل .القابلة للذو الت أكساالت قابل للذو الكو 25 

ة الت  .حمض الت والكو ات  acetylacetonateخالت الكو الت المر ة من الكو مثال
ة ات العضو ان في المذی ة على السالئف القابلة للذو   .المحتو



 

ات سالئف تحتو على رنیوم المناسب والم  - 174 حلول في الماء مفضلة وتشمل على سبیل مر
لورد الرنیوم  perrhenic  ،perrhenateحامض : المثال األمونیوم ، 

pentacarbonyl ه ذلك ة على  الروثینیوم  .، الكرونیل الرنیوم ، وما شا ات المحتو المر
ان في الماء وتشمل اللكرونیل الروثینیوم سبیل المثال ،  ،  •  NH3) 6 CL3(السالئف للذو

ه ذلك  -  2،4) الثالث( ة  .الروثینیوم نترات ، وما شا ات المحتو ان المر اه للذو فضل الم و 5 

ان في .على السالئف الروثینیوم ة على السالئف للذو ات المحتو التین المر ة ال الماء مناس
التین على ان تكون  . ن لسالئف ال م ة بدال من ذلك ،  ات العضمذا ة ، مثل في المذی و

التین  ان في األسیتون  acetonateاالسیتیل ال ة عل .للذو ة المحتو ات المناس ى اللمر
ه ذلك ان في الماء وتشمل ، على سبیل المثال ، حمض البورك ، وما شا بدال  .السالئف للذو

ن ل م ةلسمن ذلك ،  ات العضو ان في المذی ات السالئف .الئف البورون ان تكون للذو  10 مر

ة على الفضلة قابلة  ان في الماء وتشمل ، على سبیل المثال ، نترات الفضة المحتو للذو
)AgNO3 (ه ذلك ن ل .وما شا م ات التي تحتو على لسالئف بدال من ذلك ،  والمر

ةالفضلة  ات العضو ان في المذی ة على السالئف  .للذو ات المحتو الدیوم المر ة ال مناس
ال ه ذلك دیوم وتشمل نترات ال ة على السالئف القابلة  .ما شا ات المحتو الدیوم المر ال

الدیوم  ة وتشمل ثاني أكسید ال ات العضو ان في المذی ان في ) PdO2(للذو ، وهو قابل للذو 15 

ه ذلك   .األسیتون ، وما شا
ارا مثیرا (سالئف الحفاز   - 175 ب منه واخت فاز او مر ثال دعم لتشرب مع معدن 
یل الحافز) ا منهاومر  تجفیف (تشمل المعالجة تجفیف سالئف الحفاز . فضل معالجته لتش

حدثعند درجة حرارة ). داعم متشرب فضل ان  ة و  80التجفیف  ة عادة، یبدأ  150مئو مئو
ه تي م  75الى  1ساعة عند ضغط من  24الى  0,5التدفیف من  20  .ا

االشتراك مع التجفیف،  - 176 س على نحو بدیل او  فضل ان تشمل التكل . معالجة السالئف الحفاة 
ب قابل للحل ومتشرب او ملح االدة الحفازة الى اكسید ل ا مر حق تحو س  مثال . التكل

ات،  الت والسالئف الحفازة تشمل داعم متوازن مع ملح الكو مل المعدنالحفاز الكو عندما 
س یبدأ عند درجة حرارة ال تقل عن  ة 200التكل عتقد أنه في درجات حرارة تتجاوز  .مئو

ة ، فقدان مساحة الدعم الملموس 900 الت المعدن الحفاز ،  . مستحسنا درجة مئو الكو 25 

فضل أن تكون من حوالي  ة إلى حوالي  200ودرجة الحرارة تتراوح  درجة  900درجة مئو
ة عض  .مئو ال االمثلةفي  ت في درجة حرارة ، یتم تنفیذ  السالئف المحفز الذ یتضمن الكو



 

ة من   ة ، ال یزال  800حتي  350مئو · إلى حول  450· حول فضل اكثر درجة مئو
فضل  800 ة إلى حوالي  450من  اكثر، و ة 755درجة مئو بدیل ،  مثال في  .درجة مئو

ة من  الت في درجة حرارة مئو ص السالئف الحافز الذ یتضمن الكو  200یتم تنفیذ تحم
ة إ فضل   450· لى حول درجة مئو ة إلى حوالي °  210، و فضل أكثر °  425مئو ، و

ة إلى حوالي 215من  ة  400نحو  درجة مئو فضل أكثر من درجة مئو ة ، و درجة مئو 5 

فضل حول  400حتي  215حوالي  ة ، و ة 325حتي  220° درجة مئو عادة ،  درجة مئو
س من نحو  ه  في 75إلى نحو  0،01لي ساعة عند ضغط حوا 24إلى حوالي  0،5تكل ا

فضل أكثر من حوالي تي م ه تي م  10إلى حوالي  1، و فضل بنحو ا ه تي م  1، و عند .ا
س متوان م اإعداد حافز یتضمن التشرب خطوة من المعدن الحفاز على د ، قد یتم تنفیذ التكل

ارا للمجمع الم ة على معادن واخت ل التشرب مجمع الحفازة المحتو ة علىثیر عد  ، أو هالمحتو 10 

عد ون أداؤها  اع قد  ع اإلش س من  .وقد تم االنتهاء من جم ومع ذلك ، فإن أ خطوة تكل
فضل أن تكون على درجة حرارة  ص أول العائدات  عد تحم عد التبوض أ  السالئف حافزا 

فضل أكثر ال یزد  350 فضل أن ال تزد عن  500و ة ، و ة ، درجة مئو  450درجة مئو
ة واحد أو أكثر ، یتم تحدید  رون عند استخدام محفز إلنتاج غاز التخلی من الغازات الهیدرو

حافز من مجموعة تتألف من الرنیوم ، الرودیوم ، ایردیوم  syngasالمعادن الحفاز في  15 

ات ی ل ، وتر الدیوم ، الروثینیوم ، والن التین وال س حافز عند  وال تم ذلك عادة وتكل درجة و
ة وحوالي  300حرارة بین  فضل ما بین   1200مئو ة ، و درجة  1100و  500درجة مئو

ة    مئو

س عند ضغط   - 177 ه 100التكل ال أو أعلى أمر مرغوب ف اس س  .یلو  ن عمل التكل م
ضغط  ال  500إلى حوالي  0حوالي ف اس فضل ) اهتي م  5إلى حوالي  0حوالي (یلو  ، و 20 

ال  500إلى نحو  100أكثر من نحو  اس ه تي م الى  1حوالي (یلو  ه  م  5 ا ، ) ا
فضل  ال  حول 105حتي  100من حوالي اكثر و اس ه تي م  1حوالي (یلو   ).ا

ار على الداعم یبدأ بتشرب متعدد الخطوات، مثل   - 178 تشرب المعدن الحفاز وا مثیر اخت
ة تشرب تشمل تشرب ا واحد او الجمع بین ل خطو . اثنین، ثالثة او ارعة خطوات تشرب

ل خطوة  عها ا من المعالجات اعاله، خاصة،  ل خطوة تشرب تی المعدن الحفاز والمثیر  25 

یل داعم عها معالجة الداعم وتش یل داعم متشرب یت ل خطوة . تشرب لدعم وتش ضا،  ا
س تبدأ بدرجة حرارة مختلفة تستعمل في ا منالخطواتالسا   .قةلتكل



 

ن تكرارها، مثال، حتى یتم الحصول علىتحمیل المعدن   - 179 م س  التشرب، التجفیف وخطوات التكل
ب المحعو على . الحفاز المرغوب ل خطوة تشرب تشمل واحد من الجمع بین المر

  .ل خطوة من التجفیف تبدأ بدرجة حرارة مختلفة. المعدنالحفاز 

ضم (فز، والتي تشمل اكسید معدن حفاز على داعم متوازن الحافز الناتج او سالئف الحا  - 180
ه من مادة بوهمایت ة تحفیز ) اكسید المنیوم تم الحصول عل ون جاهزا لالستعمال في عمل 5 

ة انت السالئف ال تتطلب تفعیل او ستفعالثناء العمل   .ان 

ل الحاف الناتج او السالئف الحفازة والتیتشمل على اكسید معدني على   - 181 حتو على ه داعم 
ل مرغوب الى حافز نشط قبل  ش ه من بوهمایت، یتحول  اكسید المنیوم تم الحصول عل

ش شر ترو   .استعمال الحافز، مثال لتسهیل تفاعل ف

ون موجودا في حالة   - 182 ب المعدني الحفاز  في مثال، على االقل جزء منالمعدن في المر 10 

ون من المفیدتفعیل. مخفضة ه،  ضي وعل بوجود غاز  الحافز قبل استعمال العالج التخف
ة ض عند درجة حرارة عال شمل على هیدروجین، عادة، . تخف فضل ان  الغاز المخفض 

الهیدروجین عند درجة حرارة  الهدروجین او غاز غني   500الى  75عالج الحفاز 
ةلمدة   ساعة  50الى  0,5مئو

ست  - 183 . عمل لتسهیل ا تفاعل مطلوب لتعزز انتاج منتجاتالحفاز المعدني الموصوف اعاله  15 

ة غازة  ات صناع شالنتاج مر شر ترو ة ف ستعمل في عمل عض االمثلة، الحفاز  في 
ات و ع الكحول رونات/ اوتصن   .او الهیدرو

ات المفاعل و  - 184 ضم مفاعل الهدرجة ا تقان او الطرق المعروفة في /وفقا لالختراع الحالي 
قتصر على، . الصناعة شمل وال  ة لتعزز داعم حفاز مفصح عنه هنا  التفاعالت المناس

الماء، وتفاعالت  ة، تفاعالت ازالةالماء، تفاعالت نزع الهیدروجین  ات صناع تفاعالت مر 20 

  .هدرجة ثاني اكسید الكبرت

ة التي تح  - 185 رون والتغذ ة التي تحتو على هیدرو تو على غض النظر عن المصدر، التغذ
ات الحفازة المطورة وفقا لالختراع وصت هنا. اكسیدین تتفاعل تحت ظروف حفازة . المر

ل النشط ومع واحد او اكثر من المثیرات  ، ملدن، مخفض الىالش عموما تضم معدن حفاز
ارة ة  800سبب ارتفاع درجات الحرارة . االخت ات صناع ن استخدامها في مر م او اعلى،  25 

س للغاز،، ا ا لتفاعالت  900لداعم المعرض لحرارة التكل ون مناس او اعلى اثناء االعدادقد



 

ة حوالي  الى  1100والبدیل  1500الى  1000، 1600الى  900بدرجات حرارة عال
ة 1400   .مئو

اره من مجموعة تضم   - 186 ات الحفا سینغاس وفقا لالختراع تضم معدن نشط تم اخت  14مر
ونیوممعدنا، رنیوم، تغن فضل . ستین، زر ع لها،  االكسیدات المقابلة لها هي الحدید وا تج

 5  .او رنیوم،VIIمجموعة 

ة، مثل   - 187 ات المطلو عض االمثلة، اثناء تفاعالت سینغاس، العدید من العمل دون تحدد، في 
یز المعدن تحدث وتفسد اداء حفاز  هر والنتیجة، تلك الظوا . حل الكرون، نقل المعدن، تر

لة من الوقت تقاوم   .على فترات طو

اكل   - 188 ل مقسماو ه ل مونولیث او ش ون في ش ل الداعم لتلك الحفاات  الجزئات . ه
ة  .الصغیرة تمیل الى ان تكون مفیدة في اسرة مفلورة  قل عن األغلب ون ما ال  فضل أن  10 

اكل متمیزة وأقصى طول ) ٪ 50  أ( مات أو ه عدأ أطول ا(من جس  6أقل من ) ل
متر  فضل أقل من ) مم(ملل فضل أكثر بین  3، و عض .ملم 3   ملم 0،8ملم ، و  ووفقا ل
عد أطول حوالي االمثلة م حافز لها القطر أو ال اكل تقس مم ،  10ملم إلى حوالي  0،5، ه

فضل ما بین حوالي   50، فهي في حدود حوالي مثال اخر في .ملم 6ملم وحوالي  0،5و
رو   15  .ملم 6ن الى حوالي م

ة   - 189 رون ن تمرر المادةالخامالهیدرو سجین خالل حافز م والغاز المحتو على األو
ور  .في أ من مجموعة متنوعة من السرعات  ما هو مذ ة ،  ة لهذه العمل السرعات الفضائ

ل ساعة  إلى حوالي  20000، هي في حدود حوالي ) GHSV(سرعة الغاز مساحة 
فضل أكثر من حوالي  1 100،000،000  1 -  800000إلى نحو  100،000ساعة ، و

فضل حوالي  على الرغم من  .1 -ساعة  حول 700،000إلى  400،000ساعة ، و 20 

ة ا المقارنة مع السرعات التقلید ة التي استخدمت اللسهولة  اس ظمة الفضاء في الظروف الق
فهم ذلك الو  غي أن  وس سرعة الفضاء ، وأن لوصف هذا االختراع ، فإنه ین قت اإلقامة مع

ة یناظر مرات اإلقامة منخفضة وعادة ما یتم  .عامل المساعد  الكشف عن السرعات العال
ة"التعبیر عن  ة " سرعة فضائ ائ م ات الك ستخدم عادة هذا المصطلح في وصف العمل ما   ،

الساعة في وحدات  التشغیل ، وحافظ  في ظل هذه الظروف.ساعة -  1، وحجم سرعة الغاز  25 

ة لضمان وقت اإلقامة معدل تدف الغازات المتف اف ط الغاز المتفاعل اعلة  ل جزء من خل في 
ة  200في اتصال مع محفز ال یزد عن  ون أقل من میلي ثان فضل أن  ة ،   50میلي ثان

ون أكثر فضل أن  ة 20من  ، و فضل جدا وقت االتصال أقل من  .مللي ثان  مللي 10و



 

ة فضل االتصال وذلك إلحداث التوازن بین  .ثان نظم المدة أو درجة  ة  تفاعالت و إیجاب
ة ة للحفا على الحافز على درجة الحرارة المطلو اف   .والمنافسة إلنتاج الحرارة 

ة عند ضغط جو   - 190 ن ان تكون في حدود . تشغل العمل ال إلى  100م اس یلو 
ال 100،000حوالي  اس ه تي م  100- 100حوالي ( یلو  فضل من حوالي ) ا  200، و

ال إلى حوالي  اس ال  5000یلو  اس ه تي م 50-20حوالي (یلو  فضل أن یتم  ).ا 5 

ة عند درجة حرارة تتراوح بین  ة إلى حوالي  350تشغیل هذه العمل درجة  2000درجة مئو
ة فضل  أكثر ، المحافظة على درجة الحرارة في حدود  مئو ة  400و  2000- درجة مئو

فضل أن تكون في مجموعة حوالي  ة ، أو حتى أكثر من  ة  600درجة مئو  –درجة مئو
ة  1500 ست على منفذ المفاعل مئو   .، إذا ما ق

رون متساو او اكبر من   - 191 ل هیدرو % 85محفزات االختراع الحالي تحافظ على تحو 10 

غالف  2عند تشغیل على ضغط اكبر من ساعة منالتشغیل  100عد % 90فضل اكبر من 
ارا  2جو على نحو مماثل، الحفازات في االختراع الحالي تحافظ على سي او و اتش  اخت

ساو او اكبر من  ساو او اكبر من % 85لما  ساعة تشغیل عند  100عد % 90فضل 
  .ا تي م 2تشغیل على ضغو اكبر من 

ة تحت  - 192 ات الصناع و على هیدروجین واول اكسید الكرون مع  ذلك ثمة منتج غاز المر 15 

ا، هیدروجین  ة تكون موجودة تشمل البخار، النتروجین، ثاني اكسید الكرون، امون ات اقل مر
ة غیر مفعلة مثل مثین و ه فضال عن تغذ ات . او االكسدین/وما شا منتج الغاز للمر

ه ال ة ا سنغاس جاهز لالستعمال او التوج میج الغاز من . ى الغرض المخصص لهالصناع
فضل عند الضغط قات  اشرة الى ا مجموعة من التطب ره م ن تدو م   . مفاعلسینغاس 

ون عند درجة حرارة حوالي   193 قد تكون  .syngasعندما ترك مفاعل  1500-600سینغاس  20 

شر تروش التولیف أو مفاعالت أخر ، و  syngasانتقلت  ن استعمالها في ف م التي و
ة حوالي  ة 400-200تعمل على خفض درجات الحرارة من درجة مئو ن  درجة مئو م و

ة  ، مجففة syngasتبرد  ذا ، في مرحلة االنتقال من  .وضغط خالل المرحلة االنتقال وه
syngas  من المفاعلsyngas  ار شر تروش ، ت  syngasعلى سبیل المثال مفاعل ف

ة 1500-50تجرة نافذة درجة الحرارة    25  .درجة مئو

ه صراحة ان ا عناصر او صفات لكل اجهزة تم وصفها هنا قادرة   - 194 انه من المسلم
ه صراحة ان خطوات . على استعمال مع ا من االجهزة االخر دون قیود ضا من المسلم  ا

ه صراحة خالف ذلك   .الطرف هنا تؤد في ا ترتیب اال ما نص عل



 

ه، االختر   - 195 رت فضال عن تلك بناءا عل ات ومنافع ذ اع الحالي متكیف للحصول على غا
ن تعدیله وممارسته . المتصالة م ة فقط الن االختراع الحالي  ح االمثلة المفصح عنها توض

ة ةومفصح . طرق عدة مختلفة واضحة للخبراء في التقن ح ان واضحا ان االمثلة توض ان 
ل تلك ا ه اوالتعدیل و ن التنب م   .لتغییرات تعتبر ضمن نطاق روح االختراع الحاليعنها 
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ة تفاعل الهدرجة  -1 ة عمل   :تضم الخطوات التال
نتج داعم الومینا المستقر من  ة الهیدروحرارة، و توفیر داعم الومینا مستقر من الناح

ة تشمل ة الهیدروحرارة بواسطة عمل   :الناح
شمل   ) ج ه  لي اول، وف ب الومینا مائي بلور وموازن ه یل مزج من مر تش

شتمل على واح ب الومینا المائي البلور الذ  د او اكثر من المعادن مر
حوالي  ة تختلف  رستال نانومتر  1البلورة التي لها معدل مختلف الحجام 

  على االقل،
یل مادة مجففة، حیث تضم خطوة التجفیف التجفیف عن   ) ح تجفیف المزج لتش

 طر الرش،

ب داعم، و  ) خ یل مر لي الثاني لتش الموازن اله  تشرب المادة المجففة 

الحرار   ) د یل دعم متوازن، حیث خطوة التعامل  ور لتش ب الدعم المذ ة لمر
س عند درجة حرارة ما بین حوالي  الحرارة تضم التكل ة  450المعاملة  مئو

ل المعدنین البلورن او اكثر الى داعم الومینا المستقر  900وحوالي  ة لتحو مئو
  هیدروحرارا، 

ل ما من ش ر ظروف بوجود تفاعل عدد من المواد المتفاعلة قید التحو انه تطو
المرتكز الومینا المستقر هیدروحرارا النتاج عدد من المنتجات  المحفز مدعما 

ون للماء،   من خالل تفاعل الهدرجة الم
اه  لة للم حیث خطوة التفاعل تشتمل على السماح بتفاعل الهدرجة المش

اره من مجموعة  ونة للماء یتم اخت تتكون الحدوث حیث تفاعل الهدرجة الم
  :من

ب الكحول       تفاعل مر
  تفاعل الهدرجة    
الماء       تفاعل نزح االكسجین 
  تفاعل انتاج المیثان    
  تفاعل احتراق حفاز     
الماء       و، تفاعل التكثیف 
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ونة للماء     ن عدد من المنتجات وفقا لتفاعل الهدرجة الم   السماح بتكو
  
ة  -2 ضا  1العنصر المطلوب حمایته رقم  عمل ة التي تضم ا خطوة درجة الحرارة المتدن

ن مساند موازن جزئي، حیث المعالجة ) ب(تعالج المزد المجفف من الخطوة  لتكو
ور الى درجة حرارة  ة تلك تضم تعرض المزج المجفف المذ بدرجة الحرارة المتدن

بین البلورن او اكثر  350تتراوح  المر بیر  ة او اقل لالحتفا الى حد  درجة مئو
ورن انفاا   .لمذ

  
ة  -3 ونة للماء هي تفاعل  1العنصر المطلوب حمایته رقم  عمل حیث تفاعل الهدرجة الم

ب الكحول   .مر
  
ة  -4 ونة للماء هي تفاعل  1العنصر المطلوب حمایته رقم  عمل حیث تفاعل الهدرجة الم

  .التجفیف
  
ة  -5 و  1العنصر المطلوب حمایته رقم  عمل نة للماء هي تفاعل حیث تفاعل الهدرجة الم

الماء   .نزح االكسجین 
  
ة  -6 ونة للماء هي تفاعل  1العنصر المطلوب حمایته رقم  عمل حیث تفاعل الهدرجة الم

  .انتاج المیثان
  
ة  -7 ونة للماء هو تفاعل  1العنصر المطلوب حمایته رقم  عمل حیث تفاعل الهدرجة الم

  .احتراق حفاز 
  
ة  -8 ونة للماء هو تفاعل  1ه رقم العنصر المطلوب حمایت عمل حیث تفاعل الهدرجة الم

الماء   .التكثیف 
  
ة  -9 ونة للماء هو تفاعل  1العنصر المطلوب حمایته رقم  عمل حیث تفاعل الهدرجة الم

  .هدرجة ثاني اكسید الكبرت
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ة  - 10 ة  1العنصر المطلوب حمایته رقم  عمل ی لي االول هو نفس التر حیث الموازن اله
لي الثانيمثل ال   .موازن اله

  
ة   - 11   :تفاعل تشمل خطواتعمل

توفیر داعم الومینا المستقر هیدروحرارا، وهذا الداعم الومینا المستقر هیدروحرارا ینتج 
ة تضم   :بواسطة عمل

لي االول،   ) أ ب الومینا المائي البلور والموازن اله یل مزج مر تش
ضم اثن ب الومینا المائي البلور  ین او اكثر من المواد حیث مر

حوالي  نانومیتر  1البلورة لها معدل مختلف الحجام بلورة تختلف 
  .على االقل

ن مادة جافة، حیث خطوة التجفیف تضم التجفیف   ) ب تجفیف المزج لتكو
 الرش،

ب داعم، و  ) ت ن مر لي ثاني لتكو موازن ه  تشرب المادة المجففة 

ور لتكو  ) ث ب المذ الحرارة للمر ن داعم موازن، حیث خطوة معالجة 
س عند درجة حرارة بین حوالي  الحرارة تضم التكل  450المعالجة 

ة وحوالي  ل المعدنین البلورن او اكثر الى داعم  900مئو ة لتحو مئو
  الومینا المستقر هیدروحرارا، 

ر ظروف بوجود  ل ما من شانه تطو تفاعل عدد من المواد المتفاعلة قید التحو
المرتكز الومینا المستقر هیدروحرارا النتاج عدد من المنتجات المحفز مد عما 
  في مفاعل،

مغذ للمفاعل،  م الماء    حیث خطوة التفاعل تشتمل على تقد
ن عدد من المنتجات وفقا للتفاعل   .السماح بتكو

  

    

  



 

  

ونة للماءتفاعالت هدرجة    طرق االستعمالو  معززاستخدام دعائم محفز  م

  الملخص

التفاعل عن طر دمج دعائم الحفاز المست قر المعزز هیدروحرارا في یتحق تحسین القدرات المتعلقة 
اه ة تحتو على الم اه او تفاعالت لها اجهزة تغذ لة للم من االمثلة . تفاعالت الهدرجة العدیدة المش

نها ان تدمج دعائم الحفاز المستقر المعزز هیدروحرارا  م اه والتي  لة للم على تفاعالت الهدرجة المش
ات الك اه، تفاعالت نزح االكسجین هي تلك التي تحتو على تفاعالت مر حول، تفاعالت تجفیف الم

الماء، وتفاعالت  ، تفاعالت التكثیف  الهیدروجین، تفاعالت انتاج المیثان، تفاعل االحتراق الحفاز
اق . هدرجة ثاني اكسید الكبرت االسالیب والطرق المفصح عنها في هذا الس ا الخاصة  وتشتمل المزا
ذلك تعطیل على المقاومة المطورة لدع اه والمعدل المتدني الناتج واستنزاف الحفاز و م الحفاز لتسمم الم

سبب عدم االستقرار الهیدروحرار  ة  ماو ة الك ات االعلى . الفاعل ن تحقی الكفا م ه،  ناءا عل و
ع وتمدید دعائم الحفاز المطور الى واحد او اكثر من التفاعالت التي  والمردود االعلى عن طر توس

رها   .سب ذ



عارتخالا تاءارب  بتكم 

جیلخلا لودل  نواعتلا  سلجمل 
ةیبرعلا
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