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الملخص
إن الطلب المتزايد على مصادر الطاقة يتزامن مع تحديات عديدة منها االضرار البيئية والمصادر المحدودة ,ثنائي ميثيل إيثير الذي يمكن
إنتاجه من مصادر أولية عديدة مثل الغاز الطبيعي و الكتلة الحيوية تم اعتباره في اآل ونة األخيرة بأنه وقود نظيف صديق للبيئة حيث أن
ثنائي ميثيل إيثر يتميز بخاصائص عديدة تجعله بديل فعال لوقود الديزل في محركات الديزل .إضافة إلى ذلك  ,يعد ثنائي ميثيل اإليثر مركب
وسطيا ً مهما ً في إنتاج العديد من الكيماويات المهمة.يتم انتاج ثنائي ميثل إيثر غن طريق تفاعل نزع الماء (البلمهة) من الميثانول باالستعانة
بمحفزات حمضية صلبة .لذلك ,استكشاف محفزات حمضية جديدة وفهم الخطوات الميكانزمية الدمصاص الميثانول على سطح الحفاز يعتبر
بالغ األهمية من أجل تطوير مواد حفازة فعالة لهذا التفاعل .تم في هذا البحث تحضير محفزات حمضية تعتمد على أكسيد األلمنيوم (األلومينا)
بطريقة ال "سول-جل" وتم دراسة فعاليتها وقدرتها على تحفيز تفاعل تحويل الميثانول إلى ثنائي ميثيل إيثر.
اله دف الرئيسي في هذه األطروحة هو فحص تاثير التطعيم ببعض المعادن على الخصائص السطحية والكيميائية ل أكسيد األلمنيوم وخاصة
الخصائص الحمضية -القاعدية وربط هذه التأثيرات بنشاطه التحفيزي في تحويل الميثانول إلى ثنائي ميثيل إيثر .تشمل المطعمات المختارة
أيونات فلز انتقالية ذات تكوينات مختلفة وحاالت أكسدة مختلفة  ،مثل ) Ti (IVو ) V (IIIو ) Ni (IIلتوضيح أي تأثير إلكتروني محتمل
على السلوك الكيميائي لسطح األلومينا.لقد تم ايضا فحص تاثير إضافة معادن اخرى مثل السيليكون و المغنيسيوم .
لقد تم توصيف الخصائص الفيزيائية والكيميائية للحفازات المحضرة باستخدام تقنيات مختلفة  ,منها ادمصاص األمونيا والميثانول .لقد
أظهرت هذه الدراسة نتائج واعدة حيث أن تطعيم األلومينا أدى إلى تحسينات ملحوظة في الخصائص الكيميائية بما في ذلك زيادة حموضة
السطح الكلية.أظهرت دراسة نشاط الحفاز أن إضافة تركيزات معينة من أيونات ) Ti (IVو ) Ni (IIفي األلومينا أدى إلى تحسين نشاط
الحفاز .لق د ارتبط النشاط الحفازي للمحفزات بتعديالتها التركيبية والكيميائية والهيكلية الناتجة عن وجود أيونات التطعيم .باإلضافة إلى ذلك
 ،أظهرت المقارنة بين المواد الصلبة القائمة على األلومينا و زيواليت  ZSM5أن الطابع الحمضي لمجموعات هيدروكسيل  OHعلى
أسطحها يختلف  ،وب التالي  ،تم اقتراح طرق مختلفة المتصاص وبلمهة الميثانول لهذين النوعين المختلفين من المواد.
دورا رئيسيًا في
تم اقتراح امتصاص الميثانول وبلمهته ليكون مرتبطًا على سطح الزيواليت  ، ZSM5حيث لعبت مواقع حمض برونستيد ً
تفاعل االدمصاص ونزع الماء .من ناحية أخرى  ،يهيمن االدمصاص اإلنفصالي على أزواج لويس الحمضي /القاعدي على التفاعالت مع
المواد الصلبة القائمة على األلومينا .γ-Al2O3
كلمات البحث الرئيسية :ثنائي ميثيل إيثر  ,ادمصاص الميثانول ,نزع جزيء الماء من الميثانول  ,وقود بديل  ,حفاز حمضي.

