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Abstract      

Activated Carbon characterized by special importance for it’s large use in 

industry field and pollution struggle it has been prepared from different sources and 

ways.                                                 

In this study activated carbon was prepared from seed residues of (Urtica 

dioica) plants after extractions of vegetable to preparation the biodiesel.                          
 

The process of activated carbon preparation include the following steps: 

1) Primary carbonization of the seed residues at (300º±50ºc).                       

2) Secondary carbonization of product results from the primary 

carbonization with exiss amount of sodium hydroxide {(1:2) (seeds residues:NaOH)} 

at (500±25ºc) for 3 hrs. The product washed with: distillated water treated with 10% 

HCl, washed with distillated water and ther dried at 110ºc for 24 hrs. 

Number of tests concerning the activated carbon were parformed including all 

types of activated carbon prepared in steps 1and 2, these tests including:                                                                        

Physiochemical tests such as humidity, density, ash content and mechanical  

resistance and measurements of iodine number and methylene blue.  

The studying results show that carbonization seed residues with sodium 

hydroxide in (2)  give the best results of the prepared activated carbon than in (1).                                                                                             
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 الخالصة
الصناعة ومكافحة التلوث، فقد تم   نظرًا لألهمية الكبيرة للكاربون المنشط واستعماله في مدى واسع في

يوجد نوع خاص من الكاربون المنشط يمكن استعماله ألغراض  مصادر وطرائق مختلفة، ألنه ال تحضيره من
 متعددة.

وفي هذه الدراسة تم تحضير الكاربون المنشط من مخلفات بذور نبات القريص بعد استخالص الزيت 
 لتحضير كاآلتي:منها لتحضير الديزل الحيوي. تمت عملية ا

م، لمدة ثالث ساعات ومن ثم  º(300± 50عد استخالص الزيت منها عند ) كربنة مخلفات نبات القريص ب (1
 ساعات.  3ولمدة  م º(500±25)  اتمام عملية الكربنة عند

هيدروكسيد( عند  )مخلفات بذور: ( 2:1كربنة المخلفات مع زيادة من هيدروكسيد الصوديوم بنسبة ) (2
 الث ساعات. ْم لمدة ث 550±25

غسلت بالماء المقطر عدة مرات، ومن ثم عوملت مع محلول   (، 2و )( 1كال المادتين الناتجتين من )
 % حامض الهيدروكلوريك، ثم غسلت بالماء المقطر لحين التعادل. 10
بغة تم تحديد خواص الكاربون المنشط الناتج عن طريق قياس قابلية االمتزاز كل من: محلول اليود وص           

فضال عن قياس محتوى الرماد والرطوبة والكثافة. وقد اظهر النموذج  المثيلين الزرقاء من محاليلها المائية،
 (.1( نتائج افضل من النموذج المحضر في الفقرة )2المحضر في الفقرة )

 

 )الكاربون المنشط، مخلفات بذور نبات القريص( الكلمات المفتاحية:
 

                                                                                    Introduction المقدمة
 Activated Carbon                                                                   -:المنشط ن الكاربو

ك النه من المواد  الكاربون المنشط احد اكثر المواد المستعملة في الصناعة على نطاق واسع وذليعتبر 
ة امتزاز عالية لسبب فان للكاربون المنشط سعالتي لها مساحة سطحية كبيرة وتركيب مسامي متطور ولهذا ا

. هو عبارة عن مادة مسامية بهيئة متبلمرة تعاني خالل انتاجها او تحضيرها (1)للمواد الكيميائية بانواعها المختلفة
ويؤدي الخلل ذلك الى ظهور مسامات  ،ونقصان في هيدروجينها الخاص بها، خلاًل في التركيب البلوري 

(Poresتكون غير مستقرة من ناحية المحتوى ال )وتوجد هذه المسامات غالبا على السطوح   .طاقي او الفعالية
ات الفحم المنشط، واحيانا تكون داخلية، وان حجم هذه المسامات يفوق حجم المسامات في أنواع بالخارجية لحبي

 .(2)وبالتالي تكون قدرتها على االمتزاز أكبر ،االعتيادية الفحم
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لين  ياذ له القابلية العالية على امتزاز المواد كصبغة المث ،المتبلورة يمثل الكاربون المنشط احد صور الكاربون غير
 .(3)تروجين واكاسيد الني ،وغاز ثنائي اوكسيد الكبريت ،واالمونيا ،ورباعي كلوريد الكاربون   ،واليود  ،الزرقاء

المنشط وفي  وعند استعراض األدبيات وجد ان هناك العديد من المواد االولية استخدمت في تحضير الكاربون 
 مايلي بعضا منها:

وجماعته من تحضير كاربون منشط من اشجار التوت باستخدام نسب مختلفة من   (4)تمكن الغنام
 ت.لمدة ثالث ساعا   °م25±   550هيدروكسيد الصوديوم عند  
  كمية اضافية  المخلفات النباتية وباستخدام عدد منكاربون منشط من  من تحضير (5)كما تمكن عويد

 لمدة ثالث ساعات.   °م25 ±  550روكسيد الصوديوم عند  من هيد
  ،  2ZnClمن تحضير الكاربون المنشط من الزيوت المستهلكة باستخدام ) ايضاً  (6)كما استطاع حمدون 

2CoCl 3 وFeCl م لمدة ثالث ساعات ثم اكمال عملية 350امرار تيار من الهواء عند  ثابتة مع( بنسبة°
 لمدة ثالث ساعات.و  °م 25±  550زيادة من هيدروكسيد الصوديوم عند  الكربنة والتنشيط باستخدام 

وجماعته الكاربون المنشط من القشرة الخارجية لخشب التفاح، اذ   Ananthabaskaran(7)وحضر 
زمن   تأثيرصبغة المثيلين الزرقاء من محلولها المائي عن طريق دراسة  إلزالة ن المنشط المحضر استعمل الكاربو 

 ية المادة المازة وتركيز الصبغة والدالة الحامضية ودرجة الحرارة. التماس وكم
استعماله استعماالت مختلفة منها: امتزاز االبخرة والغازات وفي ازالة   باإلمكانان الكاربون المنشط 

 .(9,8)لوان وتنقية السوائل فضال عن استخدامه كمادة ساندة للحفازاتاال
  

 الجزء العملي
 Materials and methods                                         مل                  المواد وطرائق الع

 Materials Chemicals                                       الكيميائية:                          المواد
 المواد الكيميائية التي استعملت في الدراسة الحالية موضحة في الجدول 

 

 المواد الكيميائية المستخدمة :(1) جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الكاربون  تحضير 
 المنشط من مخلفات بذور نبات القريص

{ Preparation of Activated Carbon from seed residues of (Urtica dioica) plants } 

 المواد الكيميائية 

 Hydrochloric acid حامض الهيدروكلوريك

 Acetone اسيتون 

 Sodium hydroxide هيدروكسيد الصوديوم

 Iodine يود

 Zinc chloride الخارصين ريدكلو 

  دليل زهرة الشمس 

 Potassium iodide يوديد البوتاسيوم

 Sodium thio sulphate ومثايوسلفات الصودي 

 Starch النشا

 Methylene Bule صبغة المثيلين الزرقاء
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( 3نشط من مخلفات بذور نبات القريص بعد نقعها باألسيتون مدة )تم في بحثنا هذا تحضير الفحم الم       
ة ساعات للتأكد من عدم وجود بقايا للزيت، ثم غسلها بالماء والماء المقطر جيدا، بعد ذلك تم تجفيفها عند درج

( ساعات، ثم بعد ذلك تم سحق مخلفات البذور ومن ثم تمت كربنتها كربنة اولية بدرجة  4ْم( مدة )100)
  وزن( )مخلفات البذور:  ( )وزن: 2:1ذلك تمت اضافة هيدروكسيد الصوديوم اليها بنسبة ) ْم، بعد350±50

 ْم.   25± 500قاعدة(، وتمت كربنتها كربنة نهائية بدرجة 
 

                      Study of proparties at activated carbonن المنشط المحضردراسة صفات الكاربو
، وامتزاز  (10)ون المنشط عن طريق تحديد قابلية امتزاز اليود من محلوله المائيتم تحديد صفات الكارب 

 (10)بة،محتوى الرطو (12)، فضال عن قياس كل من محتوى الرماد(11)صبغة المثلين الزرقاء من محلولها المائي
 .(13)والكثافة

 
 Results and discussion                                    النتائج والمناقشة                             

                        Choice of the Plant  Sample for Study اختيار انموذج النبات قيد الدراسة:
المنشط  في بحثنا هذا مخلفات بذور نبات القريص ذي االسم العلمي استعمل في تحضير الكاربون 

Urtica dioicaتم جني هذا النبات من االراضي   ة نينوى بكثافة عالية.، النتشار هذا النبات في محافظ
الخصبة وجوانب الطرق في مناطق مختلفة من محافظة نينوى، وبالقرب من منطقة الشيخان إذ يتوفر بكميات 

د تم عزل البذور وتنظيفها من الشوائب واستخالص الزيوت منها التي استعملت كمادة اولية النتاج وقود اكبر، وق
حيوي ومن ثم مخلفاتها النتاج الكاربون المنشط. يعد نبات القريص من األدغال وهو من النباتات الديزل ال

د الى أواخر شهر نيسان تقريبا. وتصنيف الحولية التي تظهر وتنموفي الرطوبة ابتداًء من شهر كانون االول وتمت
 :(14)هذا النبات كاآلتي

 
 تصنيف نبات القريص  :(2جدول)

Kingdom Plantae-Plants 

Subkingdom Tracheobionta-vascular plants 

Superdivision Spermatophyte-seed plants 

Division Magnoliophta-Flowering plants 

Class Magnoliopsida-Dicotyledons 

Order Urticales 

Family Urticaceae 

Genus Urtica 

Species dioica 

 
 ة المقاسة والفعالية إلنموذج الكاربون المنشط المحضر بالتنشيط الحراري ئيالصفات الفيزيا: (3جدول)

امتزاز صبغة المثيلين   الرماد %  الرطوبة %  3الكثافة غم/سم النموذج 
 الزرقاء ملغم/غم 

از اليود  امتز 
 ملغم/غم 

 143.9 24.00 1.75 0.511 0.34210 النموذج المحضر 
(15)B.D.H 0.35600 0.530 1.50 63.800 445.00 

(15).Russ 0.32500 0.620 3.90 90.0 908.00 
  (2:1بنسبة ) NaOHة المقاسة إلنموذج الكاربون المنشط المحضر باستعمال زيادة من ئيالصفات الفيزيا: (4جدول)

 )مخلفات بذور: قاعدة( :وزن()وزن 
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الكثافة   النموذج 
امتزاز صبغة المثيلين   الرماد %  الرطوبة %  3غم/سم

 غم /الزرقاء ملغم
امتزاز اليود  

 ملغم/غم 
 483.00 65.00 1.6 0.520 0.34770 النموذج المحضر 

 
وهذا   دة،نالحظ من الجداول أعاله ان صفات الكاربون المنشط تغيرت الى األفضل عند استعمال قاع 

  هيدروكسيد الصوديوم على الجزء السالب ليعود الى دور هيدروكسيد الصوديوم في توسيع المسامات اذ يعمل 
في حين يكون تأثير الجزء الموجب من القاعدة على   ،احداث نخر وتوسيع في المسامات في بنية الفحم المنشط

قم اليودي بانتظام باضافة القاعدة الى النموذج اذ ازدادت قيم الر  زيادة سعة المسامات الخارجية وتنظيمها.
 الممتزة.  غة المثلين الزرقاءبفي تركيز ص اً االصلي ونالحظ ايضًا ازدياد

 
 االستنتاجات

 يمكن اعتبار مخلفات بذور نبات القريص مادة أولية لتحضير الكاربون المنشط. -1
الجزء السالب  النماذج القياسية، اذ يعمل استعمال القاعدة في كربنة االنموذج يعطي نتائج مضاهية لنتائج  -2

في حين يكون   ،حم المنشطهيدروكسيد الصوديوم على احداث نخر وتوسيع في المسامات في بنية الفل
 تأثير الجزء الموجب من القاعدة على زيادة سعة المسامات الخارجية وتنظيمها.
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