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Abstract 

In this study, the activated carbon has been prepared from the spent 

lubricant oils in the presence of additives which include polymers. Spent 

lubricant oils and polymers waste products are pollutant materials, it is 

possible to use these wastes to prepare activated carbon. 

The process of preparing activated carbon comprises oxidation of 

spent lubricant oils at different intervals of time. After determining the 

ideal circumstances for oxidation, the oxidized oil is dealt with additives 

which are polyethylene, polystyrene, resin of melamine formaldehyde  

and rubber with additional oxidation at 300 25 °C for 5,6 and 7 hours. 

The percentage of asphaltene in all above treatments has been determined 

then, the best samples have been taken according to asphaltene content. 

Normal and vacuum distillation have been conducted. The vacuum 

distillation wastes have been taken and treated with KOH (1 unit waste 

with 2 units KOH) at 55050 °C  for three hours. Many tests have been 

conducted on the prepared activated carbon such as determining the 

activity of the samples through adsorption of iodine and methylene blue 

from aqueous media. The density, ash content and humidity were 

measured and all the properties was compared with the commercial one. 

 
 الخالصة

بيئيا اال وىي زيوت وثة لييدف ىذا البحث الى تحضير كاربون منشط من مواد ميممة وم
الزيت المستيمك ىوائيا عند  أكسدةتضمنت الدراسة . يةمريالتزييت المستيمكة والفضالت البول
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كسدية مع ظروف تا أفضلعند ازمان ودرجات حرارية مختمفة ثم معاممة الزيت المؤكسد 
 (فورمالدييايد–ستايرين والمطاط وراتنج الميالمينالبولي والبولي اثيمين )لبولميرية المضافات ا

بعد ذلك تم . التي تم تحديدىا مسبقاىوائية عند الظروف المثمى  أكسدةبنسب مختمفة وبعممية 
البوتاسيوم ثم تم تحديد تحضير الكاربون المنشط عن طريق استخدام زيادة من ىيدروكسيد 

. وذج التجاريمقياسية وقورنت مع النون المنشط الناتج باستخدام الطرق الخواص الكارب
 

 المقدمة
يعد الكاربون المنشط احد صور الكاربون غير البموري وىو عبارة عن مادة تمتمك مساحة 

وتركيبا مساميا متطورا فضال عن امكانية احتوائو عمى مجاميع سطح سطحية داخمية 
تزاز عالية ه الصفات جعل منو مادة ذات سعة امكاربون المنشط ليذان امتالك ال .(1)اوكسجينية

، فضال عن استخدامو كحفاز او كمادة ساندة لمحفازات ويمتمك (2)لمعديد من المواد الكيميائية
ييا يحصل ف توزيعا واسعا في حجم المسامات وانواعيا وان شكل ىذه المساماتالكاربون المنشط 

وىذ السبب جعل من حجم المسامات الثابتة تقريبا في الزيواليت تغيير واضح اذا ما قورنت ب
. (3)الكاربون المنشط مادة متعددة االستعماالت فضال عن الكمفة المنخفضة في انتاجو

استخدام النفط الخام ومشتقاتو المختمفة حيث  أىميةبعد التوسع الصناعي الكبير ازدادت 
وظير تطمب ذلك ضرورة تطوير وسائط النقل  نقل ضخمة ومع ازدياد االستيالكت حركة أنش

جراء طروحات المختمفة الصمبة والسائمة والغازية مفي الجانب االخر مشاكل بيئية ناجمة عن ال
نامي صحية خطيرة عمى االنسان كما ان ت تأثيراتاالستخدام ومنيا زيوت التزييت والتي ليا 

المختمفة  ة خاصة من خالل استخداماتياالصناعات البتروكيمياوية بصورة عامة والمدائن بصور
في مجال التغميف والتعميب وغير ذلك من االستخدامات الكثيرة والمتعددة ادى ذلك الى العديد 

بعوامل التحمل المتعددة المتواجدة  تتأثركون الطبيعة الكيميائية ليا تجعميا ال من المشاكل البيئية 
البيئة تبقى لفترة ائنات المجيرية لذلك فعند دخوليا في البيئة كالماء والضوء واالوكسجين والك

. طويمة
ىذه المموثات الى كل ىذه االمور مجتمعة جعمتنا نفكر في اضافة طريقة صناعية لتحويل 

. مادة ذات استخدامات واسعة ذات جدوى اقتصادية كبيرة اال وىي الكاربون المنشط
المنشط مستخدمة في تحضير الكاربون عند الرجوع الى االدبيات حول المواد والطرائق ال

: نجد عدة مواد وطرائق متنوعة تستخدم في تحضير الكاربون المنشط ومنيا
 أكسدةمن تحضير كاربون منشط من الزيوت المستيمكة باستخدام عممية  (4)تمكن حمدون

مساعدة من احماض لويس ثم مختمفة وبوجود عوامل  وبأزمانم ° 350ىوائية عند درجة حرارة 
بعد ذلك عوممت مخمفات التقطير مع زيادة . عممية تقطير جوي وفراغي لمزيوت المؤكسدة إجراء
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لمدة ثالث ساعات بعد ذلك حددت خواص  م° 55050من ىيدروكسيد البوتاسيوم عند 
. المنشط الناتج والتي كانت ممتازة الكاربون

Shawabkehودرس 
يوت المحركات وجماعتو تحضير الكاربون المنشط من اكسدة ز (5)

عالية  امتزازوامتاز الكاربون المنشط الناتج بسعة باستخدام مزيج من حامض النتريك والكبريتيك 
. في المحمولجدا اليونات الرصاص والكادميوم 

وجماعتو من تحضير الكاربون المنشط  Anyandejwanich (6)فضال عن ذلك تمكن  
كمفن بوجود النتروجين  773ة اولية عند درجة حرارة وذلك باجراء عممية كربنمن االطارات التالفة 

. كمفن 1123عند ثم اتمام العممية 
Lazzloام قوفي دراسة اخرى 

من البولميرات التالفة  مسامياً  كاربوناً وجماعتو بتحضير  (7)
عن طريق قياس قابمية بالمعالجة الكيميائية واجريت تطبيقات عمى الكاربون المنشط المحضر 

. حيث كانت قابمية االمتزاز جيدة جداً ينول من المحمول المائي امتزاز الف
اجراء تحويرات تركيبية وجماعتو من تحضير كاربون منشط عن طريق  (8)وتكن حمدون

بوصفيا المادة االولية لتحضير الكاربون المنشط عن طريق استخدام مواد اليند جوز عمى قشور 
في  ط الكيميائييشتنالمن ثم استخدام و م° 350د عممية كربنة اولية عن إجراءرابطة ومن ثم 

  .اتمام عممية التحضير
Luو   Haghsereshtوقام 

بتحضير كاربون منشط من مخمفات الفحم الحجري وذلك   (9)
وبعد ذلك اجريت لو معالجة كيميائية باستعمال حامض الكبريتيك  م° 600بمعاممتو حراريا عند 

وقد اظير تشخيص  م° 75-25ند مدى حراري تراوح بين عوالنتريك وىيدروكسيد الصوديوم 
. المسامات تحسنا ممحوظا في صفات السطح لمنماذج المعالجة بحامض النتريك

 
الجزء العممي 

المواد المستخدمة :  والً 
زيوت محركات مستيمكة  .1
رانتج الميالمين فورمالدييايد ومطاط وستايرين وبولي بولي اثيمين  .2
حامض الييدروكموريك  .3
دروكسيد الصوديوم ىي .4
ايثر بترولي  .5
يود  .6
نشا  .7
ثايوسمفات الصوديوم  .8
صبغة المثمين الزرقاء  .9
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الطرائق العممية :  انياً 
. التحميل الحراري الوزني لمبوليمرات  .1

ووضع في جفنة خزفية مغطاة برقائق االلمنيوم  ثم تم اخذ وزن معموم من كل بوليمر 
لكل قراءة من  م° 50وبزيادة  م° 500-100بين حراريا عند مدى حراري تراوح عوممت الجفنة 

. البوليمرات ىذه رالمالئمة لتكساجل تحديد درجة الحرارة 
 

. ية لمتفاعلتييئة المواد البوليمر  .2
مفاعمتيا مع الزيت تم معاممة الفضالت البوليمرية لعممية سحق ميكانيكي وحراري قبل 

واطئة  ةعمى بوليمرات ذات اوزان جزيئي المستيمك والزيت المستيمك المؤكسد بيدف الحصول
باالعتماد عمى نتائج التحميل الحراري الوزني حيث عومل البولي ستارين واجريت ىذه العممية 

لمدة ساعة واحدة فيما عومل البولي اثيمين عند  م° 350والمطاط والميالمين عند درجة حرارة 
. لمدة ساعة واحدة م° 400درجة حرارة 

 
 ليوائية لمزيت المستيمكا األكسدة  .3

المجفف ووضع في دورق ومرر عميو اليواء بسرعة اخذ وزن معموم من الزيت المستيمك 
 م° 300و  200و  100عند درجات حرارية ساعة  72و  48 و 24د وبازمان / 3سم120

. لغرض تثبيت الظروف المثمى لعممية االكسدة اليوائية م° (25)وبزيادة ونقصان تراوح بين 
 
 فصل االسفمتين  .4

والنماذج المحضرة في الفقرة الالحقة اجريت عمييا  (3)يع نماذج الزيت المؤكسدة في الفقرةجم
. (10)ترسيب لالسفمتين لحساب النسبة المئوية لوعممية 

 
 معاممة الزيت المؤكسد مع المضافات  .5

سدة الزيت من عممية اكعومل افضل نموذج من حيث محتواه من االسفمتين والذي نتج 
مع نسب وزنية مختمفة من البوليمرات الميشمة حراريا وبعممية اكسدة  (3 الفقرة) المستيمك 

. ساعات 7و 6و 5لمدة  م° 30025 عند  إضافيةىوائية 
 

لتحضير الكاربون المنشط  األوليةتهيئة المادة :  ال اً 
 المعالجاتوالتي نتجت  من  ياخذت افضل النماذج من حيث المحتوى االسسفمتين

والمعامالت سابقة الذكر واجريت عمييا عمميات تقطير اعتيادي وفراغي  لغرض ازالة اكبر قدر 
. ممكن من المكونات الخفيفة
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تحضير الكاربون المنشط  : رابعاً 
  الكربنة االولية  .1

قرة السابقة مع ىيدروكسيد البوتاسيوم فمخمفات التقطير الفراغي الناتجة من الجمعت 
في مفاعل مصنوع من الفوالذ المقاوم لمصدا  (ىيدروكسيد البوتاسيوم:مخمفات) (2:1)ةبنسب

مل من الماء المقطر وسخن المزيج تدريجيا مع  25واضيف الييا والمطمي بطبقة من النيكل 
اعتين ثم نقل الى الفقرة وسخن في ىذه الدرجة لمدة س م° 350التحريك المستمر حتى درجة 

. الالحقة
 

 ربنة التكميمية والتنشيطالك  .2
        لمدة م° 55025اخذت المادة الناتجة من الكربنة االولية وسخنت الى درجة حرارة 

. ساعات ثم تركت لتبرد الى درجة حرارة الغرفة 3
 

 تنقية الكربون المنشط  .3
 لغرض تنقية الكربون المنشط المحضر والمموث بالقموي ثم غسمو عدة مرات بالماء المقطر

من حامض الييدروكموريك وبعممية تصعيد حراري لمدة ساعتين % 10ثم عومل مع محمول 
اكبر قدر ممكن من المكونات المعدنية ثم  إلزالةبالماء المقطر  أخرىبعدىا رشح وغسل مرة 

. وحفظت بمعزل عن اليواء والرطوبة  mesh (40-20)جففت النماذج وسحقت بحجم 
 

الكاربون المنشط  تعيين فعالية نماذج: رابعاً 
عدة قياسات لتعيين فعالية نماذج الكاربون المنشط المحضر وباالعتماد عمى  إجراءتم 

وامتزاز صبغة المثيمين الزرقاء من محموليا  (11)الطرق القياسية حيث تم قياس الرقم اليوري
. (15)ومحتوى الرماد (14)ومحتوى الرطوبة (13)فضال عن قياس كل من الكثافة (12)المائي

 
 النتائج والمناقشة
التي تصنف حسب صفاتيا الفيزيائية استخدم في ىذه الدراسة ثالثة انواع من البوليمرات 

البولي اثيمين تشمل و (البالستك المطاوع لمحرارة)وطرائق تصنيعيا الى بوليمرات الثرموبالستيكية 
وىي راتنج  (اوع لمحرارةالبالستك غير المط)والبوليمرات المتصمبة حراريا والبولي ستايرين 

. (16،17)وىي مطاط اطارات السيارات (المطاطية)فورمالدييايد والبوليمرات المرنة الميالمين 
 وعوممت حراريا استنادا الى نتائج التحميل الحراري الوزني استخدمت فضالت ىذه البوليمرات

مع الزيت المؤكسد اوطا لتسييل عممية تفاعميا لغرض  الحصول عمى بوليمر ذا وزن جزيئي 
. تبين منحنيات التحميل الحراري الوزني لمبوليمرات المستخدمة في ىذه الدراسة (4-1)واالشكال 



 ...استخدام عممية األكسدة الهوائية والمضافات البوليمرية في تحضير كاربون منشط من الزيوت 

17 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 100 200 300 400 500 600

Temp.ºC

L
o

s
s

 i
n

 W
t 

(g
m

)

 
 منحنى التحميل الحراري الوزني لمبولي ا يمين: (1)الشكل 
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 منحنى التحميل الحراري الوزني لمبولي ستايرين: (2)الشكل 
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 فورمالديهايد-لراتنج الميالمينمنحنى التحميل الحراري الوزني : (4)الشكل 
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المستيمك مع البوليمرات المكسرة او الميشمة حراريا ثم والجل تسييل عممية تفاعل الزيت 
لعممية االكسدة  مختمفة لغرض تحديد الظروف المثمى وبأزمانمختمفة اكسدتو عند درجات حرارية 

. يبين نتائج عممية االكسدة (1) والجدول
 

قيم االسفمتين لمزيت المستهمك المؤكسد عند ازمان ودرجات حرارية مختمفة  :(1)جدول ال
م° 25 ± درجة الحرارة  الزمن ساعة النموذج % االسفمتين       
*L0   0.0  0.000 
L1 24 100 1.210 
L2 48 100 1.831 

L3 72 100 2.210 
L4 24 200 2.510 

L5 48 200 3.101 
L6 72 200 4.501 
L7 24 300 5.010 
L8 48 300 7.500 
L9 72 300 5.321 

*L0    زيت مستيمك

 
ساعة عند  48ىي زمن اكسدة نالحظ من الجدول اعاله ان افضل ظروف لعممية االكسدة 

يث محتوى االسفمتين من حنسبة  افضل حيث اعطت ىذه الظروف م° 30025درجة حرارة 
عمى ان باالنخفاض مما يدل  بدأتفيما نجد ان نسبة االسفمتين بعدىا قد % 7.5والتي بمغت 

الى انخفاض النسبة او ان  وأدتبعض تفاعالت الحل الحراري لممجاميع المعوضة قد تمت 
 الىلك ذ وأدىغ اصغر يغة التركيبية االفتراضية المعروفة قد تيشم الى صياالسفمتين ذي الص

: (18)ان تفاعالت االكسدة لمزيت تمر بالشكل االتي .انخفاض نسبة االسفمتين
اسفمتينات  راتنجات  زيوت 

لذا يمكن القول ان الراتنجات تمثل حمقة وصل بين االسفمتينات ذات االوزان الجزيئية 
لة بوساطة لذا يمكن اكسدة الراتنجات بسيو .االعمى والزيوت ذات االوزان الجزيئية االصغر

. (19)اليواء الجوي الى االسفمتينات
ا متم مفاعمتو م° 30025ساعة عند  48بعد تكسير البوليمرات حراريا واكسدة الزيت لمدة 

توضح نتائج ىذه  (5-2)والجداول  .إضافيةمع بعضيا البعض بوجود عممية اكسدة ىوائية 
. المعاممة
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المعالج  اممة الزيت المؤكسد مع نسب مختمفة من البولي ا يمينالنسب المئوية لالسفمتين بعد مع :(2)جدولال
وبازمان مختمفة   م° 30025بعممية اكسدة هوائية عند درجة حرارة  حرارياً 

% االسفمتين الزمن ساعة % PE  Wt النموذج  
L10 2 5 15.210 
L11 2 6 27.701 
L12 2 7 37.721 
L13 4 5 18.531 
L14 4 6 13.212 
L15 4 7 24.050 
L16 6 5 20.210 

L17 6 6 10.210 
L18 6 7 24.981 
L19 8 5 37.721 

L20 8 6 27.721 

L21 8 7 30.210 

L22 10 5 53.441 
L23 10 6 50.000 

L24 10 7 51.021 

*L25 10 5 8.502 
*L27 10 6 10.732 

*L28 10 7 7.582 

 (PE)حراريًا المعالج  ولي اثيمينوزنًا من الب% 10معامل مع  (غير مؤكسد)زيت مستيمك *

 
 النسب المئوية لالسفمتين بعد معاممة الزيت المؤكسد مع نسب مختمفة من البولي ستايرين :(3)جدول ال

وبازمان مختمفة  م° 30025بعممية اكسدة هوائية عند درجة حرارة  المعالج حرارياً 
% االسفمتين الزمن ساعة % PS  Wt النموذج  

L29 2 5 9.901 
L30 2 6 14.500 
L31 2 7 27.790 
L32 4 5 32.101 
L33 4 6 46.691 
L34 4 7 35.661 
L35 6 5 26.760 
L36 6 6 55.230 
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L37 6 7 60.120 
L38 8 5 13.021 

L39 8 6 23.691 

L40 8 7 14.831 

L41 10 5 8.581 

L42 10 6 20.201 

L43 10 7 14.000 

*L44 6 5 11.600 
*L45 6 6 5.340 

*L46 6 7 9.330 

 (PS)المعالج حراريًا  وزنًا من البولي ستايرين% 6معامل مع  (غير مؤكسد)زيت مستيمك *

 
المعالج  النسب المئوية لالسفمتين بعد معاممة الزيت المؤكسد مع نسب مختمفة من المطاط :(4)جدول ال

مختمفة  نوبأزما  م° 30025بعممية اكسدة هوائية عند درجة حرارة  حرارياً 
% االسفمتين الزمن ساعة % R  Wt النموذج  

L47 2 5 4.361 
L48 2 6 4.021 
L49 2 7 10.061 
L50 4 5 5.141 
L51 4 6 11.331 
L52 4 7 5.211 

L53 6 5 7.931 
L54 6 6 14.481 
L55 6 7 27.621 
L56 8 5 13.231 

L57 8 6 19.231 

L58 8 7 20.210 

L59 10 5 42.081 
L60 10 6 45.841 

L61 10 7 51.621 

*L62 10 5 5.250 
*L63 10 6 9.230 

*L64 10 7 10.350 

 (R)المعالج حراريًا  وزنًا من المطاط% 10معامل مع  (غير مؤكسد) زيت مستيمك*



 ماهر صالح احمد  &عمار احمد حمدون  

22 

-النسب المئوية لالسفمتين بعد معاممة الزيت المؤكسد مع نسب مختمفة من راتنج الميالمين :(5)جدول ال
وبازمان مختمفة  م° 30025بعممية اكسدة هوائية عند درجة حرارة المعالج حراريًا  ديهايدورمالف

%  االسفمتين الزمن ساعة % M  Wt النموذج  
L65 2 5 13.921 
L66 2 6 8.491 
L67 2 7 5.561 
L68 4 5 7.401 
L69 4 6 10.810 

L70 4 7 6.021 
L71 6 5 11.310 
L72 6 6 6.602 
L73 6 7 3.210 
L74 8 5 13.201 

L75 8 6 7.521 

L76 8 7 4.021 

L77 10 5 14.521 
L78 10 6 8.001 

L79 10 7 6.021 

*L80 10 5 8.460 
*L81 10 6 10.770 

*L82 10 7 8.230 

 (M)المعالج حراريًا  فورمالدييايد-وزنًا من الميالمين% 10معامل مع  (غير مؤكسد)زيت مستيمك *

 

امتزج بجميع النسب مع  المعالج حرارياً  ان البولي اثيمين (2)لجدول رقم يتضح لنا من ا
ونالحظ كذلك ان النسبة المئوية لالسفمتين تزداد ضمن الزمن الواحد باستخدام الزيت المؤكسد 
من البولي اثيمين عدا بعض الحاالت التي تنخفض فييا نسبة االسفمتين كما ان نسب مختمفة 

لنسبة الواحدة من البولي اثيمين واالزمان المختمفة تزداد عدا بعض ضمن ا نسبة االسفمتين
فييا وىذا يدل عمى حصول عممية التكاثف لمدى معين بعدىا تحدث الحاالت التي انخفضت 

. فتنخفض نسبة االسفمتين عممية تكسير حراري
فعة اعطى قيما مرت المعالج حرارياً  ان البولي ستايرين (3)في حين نالحظ من الجدول 

وبزمن % 6عند نسبة اضافة من البولي ستايرين  % (60.12)لالسفمتين اذ وصمت الى حد 
و  8اما النسب  مستخدمة من البولي ستايرينساعة وىذه النسبة ىي افضل نسبة  7اكسدة 

الى فنجد ان نسبة االسفمتين عندىا قد انخفضت وذلك ربما يعود  وزنًا من البولي ستايرين% 10
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لزائدة من المضاف امتزجت بصورة كاممة ولكنيا لم تتفاعل بصورة كاممة او ان عممية ان الكمية ا
. التكسير الحراري حدثت بصورة اكبر من عممية التكاثف

فنجد فيو ان االنخفاض واالرتفاع في قيم  االسفمتين وفضال عما ذكر في  (4)اما الجدول 
ثف والتكسير بنسب متفاوتة فينالك الجداول اعاله من حيث احتمالية حدوث تفاعالت التكا

احتمال اخر ىو ان جزيئة الزيت المؤكسد تاخذ تعويضا جانبيا لبوليمر ميشم عن طريق المواقع 
تذوب في الفعالة الموجودة في الزيت المؤكسد وتعطي بوليمرات ذات اوزان جزيئية متغيرة 

. السفمتينيؤدي بدوره الى انخفاض قيمة االمذيبات الييدروكاربونية وىذا 
وكما ىو واضح من  المعالج حرارياً  فورمالدييايد–اما قيم االسفمتين في حالة راتنج الميالمين

فورمالدييايد مع الزيت المؤكسد يكون ضعيفا وافضل -فان ارتباط راتنج الميالمين (5)الجدول 
طبيعة  ان ساعات وذلك ربما يعزى الى 5وزنا وبزمن اكسدة % 15ىي نسبة مستخدمة 

فيو تكون ذات قابمية واطئة عمى التفاعل مع المجاميع الفعالة لمجاميع الفعالة الموجودة ا
. الموجودة في الزيت المؤكسد

ان االسفمتين يتكون من تراكيب شبكية مندمجة مع بعضيا البعض بوساطة القوى البينية 
شبكي ويضطرب ويصبح تغير النظام اليي حالة ارتفاع درجة الحرارة فذات الطبيعة الفيزيائية، ف

عبارة عن مزيج عشوائي من االسفمتين والبوليمرات المعالجة حراريًا ففي مثل ىذه الظروف 
سيحدث تحول اسفمتيني وذلك بفقدانو لجزء من الجزيئة االصمية التي يتكون منيا وما يتبقى من 

الحالة يكون االسفمتين  ىذه جزيئة االسفمتين االصمية لو قابمية لمذوبان في المذيبات الخفيفة وفي
   .(20)قد تحول الى راتنج

ساعات تم تحديده بعد اختيار مدى  7و  6و  5مما يجدر االشارة اليو ان زمن االكسدة 
المؤكسد والمضافات ان التفاعل بين الزيت المستيمك  كما .ساعة 7-1زمني تراوح بين 

مواد متكاثفة  إلعطاءفاعل عشوائيًا خالل ميكانيكية الجذور الحرة والتي تت البوليمرية يمر من
النماذج من حيث محتوى  أفضلتم اختيار  أعالهبعد التفاعالت . ذات اوزان جزيئية عالية

. في الجزء العممي لغرض تحضير الكاربون المنشط منيا وكما ىو موضح االسفمتين 
 

ذج التجاري مواصفات نماذج الكاربون المنشط المحضرة ومقارنتها مع النمو :(6)جدول ال
الكثافة النماذج 

 3سم/غم
محتوى 

% الرماد 
محتوى 
% الرطوبة

اليودي  الرقم
 غم/ممغم

المثيمين الزرقاء 
% االسفمتينالتسمسل  %الحصيمةغم /ممغم

(L8) *C1 7.500 0.5545 0.09 0.197 1015 225 5.000 
(L22) C2 53.441 0.3255 0.66 1.020 705 250 33.333 
(L37) C3 60.1201 0.3308 1.14 2.400 760 160 42.410 
(L61) C4 51.621 0.3785 1.15 2.390 850 280 30.302 
(L77) C5  14.521 0.3223 1.16 0.600 870 265 10.251 
CB.D.H - 0.3450 3.20 0.800 908 90 - 

C1 * 300ساعة عند  48كاربون منشط محضر من زيت مستيمك مؤكسد لمدة25 °م .
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كسيد البوتاسيوم عامال مؤثرا في عممية التنشيط والذي يعمل عمى تطوير التركيب يعد ىيدرو
او حتى ان عممية استخدام حامض الكبريتيك . (21)الدقيق في انتاج الكاربون المنشطالمسامي 

وذلك الن الكبريت في عممية انتاج الكاربون المنشط تحتاج الى عممية تنشيط بعد عممية الكربنة 
 ،وتترك الكاربونالقيرية المادة تسمفن او يتيك مادة مجففة تسحب جزيئات الماء حامض الكبر

عمى العكس من  H2Sبينما يعمل الكبريت عمى تجريد المادة من ىيدروجينيا عمى شكل غاز 
ىيدروكسيد البوتاسيوم الذي يعمل عمى احداث خمل في الرصف البموري وتكوين المسامات وفي 

المستخدمة في تحضير الكاربون المنشط عمى الكبريت في تركيبيا ولية حالة احتواء المادة اال
: (22)اآلتيةث التفاعالت دتح

 
2Na + N2 + 3O2                            2NaNO3

Na2O + NO2

Na2S + SO2 + O2Na2SO4 
 

ان جميع النماذج المحضرة كانت ذات فعالية عالية وىذا يدل عمى  (6)نالحظ من الجدول 
في تحضير  (مرات المعالجة حرارياً مع البولي زيوت التزييت)ان المادة االولية المستخدمة 

 من الكاربون المنشط وىذا ماالكاربون المنشط تعد مادة اولية ممتازة لتحضير نماذج فائقة الجودة 
Shawabkehاكدتو دراسة 

عند تحضيره لنماذج فائقة الجودة من الكاربون المنشط وجماعتو  (5)
.  HNO3و H2SO4باستخدام عن طريق اكسدة الزيت المستيمك 

 ن في حصيمة الكاربون المنشطمان االختالف في نماذج الكاربون المنشط المحضرة يك
لناتج تزداد لوالتي تعد من االمور الميمة جدا من الناحية الصناعية، اذ لوحظ ان النسبة المئوية 

 ابقةسبازدياد النسبة المئوية لالسفمتين وىذا عائد الى زيادة المحتوى الكاربوني نتيجة لممعامالت 
. والنسبة المئوية لالسفمتين الكاربون المنشط حصيمة يوضح العالقة بين  (5)، والشكل الذكر
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من حيث محتوى ان معظم النماذج كانت ذات قيم واطئة  (6)نالحظ كذلك من الجدول 
ادى حامض الييدروكموريك % 10صعيد الحراري باستخدام محمول الرماد اذ ان اجراء عممية الت

او الناتجة من التفاعالت المختمفة  األوليةالمادة  فيالى ازالة معظم المكونات المعدنية الموجودة 
وىو  3سم/غم (0.5545 -0.3223) اما قيم الكثافة فقد تراوحت بين (23)اثناء عممية التحضير

اما قيم محتوى الرطوبة فقد تراوحت بين . وارد بشكل كبيرفيو  الخطأقياس نسبي مجال 
ي امتزاز بخار الماء تكون مما يدل عمى ان قابمية ىذه النماذج ف% (0.1971-2.4000)
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