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Abstract 

            The study involve preparation of activated carbon from coconut 

shell hydrolyzed in basic medium, The water removed from hydrolyzed 

products and the residual materials were treated with constant amount of  

phenol in presence potassium hydroxide, then bitumen's material was 

added with different ratio's, The amount of reactants carbonated material 

and bitumen's material were verified using different ratio's to obtain a 

better result of iodine number adsorption and methylene blue pigment 

adsorption, Also observation the rule of base in structural formula 

damage with converted to activated carbon. 

          The study showed that the reaction between oxidizing 

bitumen's, phenol products with decomposition material of 

coconut shell lead to formation of different types of activated 

carbons depend upon adsorption of Iodine and Methylene blue 

pigment and other factors.  

 
الخالصة 

تضمنت الدراسة تحضير الكاربون المنشط من قشور جوز اليند المتحممة            
مع  المواد المتبقيةومفاعمة  من النواتج المتحممة الماء إزالةفي الوسط القاعدي بعد 

المادة القيرية بنسب  إضافةوبوجود ىيدروكسيد البوتاسيوم ثم  ثابتةالفينول بنسب 
سب المواد المتفاعمة والمادة المكربنة والمادة القيرية لغرض مختمفة وتم تغيير ن

نتيجة لعدد اليود وصبغة المثيمين الزرقاء ومالحظة دور القاعدة  أفضلالحصول عمى 
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 إنالدراسة  أظيرتوقد . الكاربون المنشط إلىفي تمف الصيغة التركيبية وتحويميا 
المادة المتفككة من قشور جوز  تفاعل االسفمت المؤكسد مع نواتج تفاعل الفينول مع

متزاز اليود عمى إ" مختمفة من الكاربون المنشط معتمدا أنواعتؤدي الى تشكيل اليند 
. العوامل وغيرىا من  وصبغة المثيمين الزرقاء

 
المقدمة 

ىا خمال في تركيبيا البموري يؤدي ىذا تحضيرالكاربون المنشط مادة مسامية عانت اثناء  
لية والتي تكمن عالطاقة او الفا حيث محتواىا منسامات غير مستقرة من الخمل الى ظيور م

-300)بين  ولو مساحة سطحية تتراوحوراء القدرة العالية لمكاربون المنشط عمى االمتزاز 

2000m
2
/gm ) 5000)صل الى توقد m

2
/gm)(1,2) . وتصنف فعالية الكاربون المنشط الى

 كونوي.(3) لسطح والتبادل االيوني والترشيح الميكانيكيوىي االمتزاز وتفاعالت ا صنافاربعة ا
الشكل الحبيبي والكاربون لى نوعين من ناحية الشكل وىما الكاربون ذو عالكاربون المنشط 

. (4)اذ يستخدم النوع االول المتزاز الغازات والثاني لتنقية المواد السائمة المسحوق،
 الكاربونوى الكاربوني العالي كالخشب ويحضر الكاربون المنشط من المواد ذات المحت 

 البترولي والمخمفات السيميموزية وبعض المواد العضوية مثل البوليمرات الكاربونالبني والداكن و
اذ يتم كربنة ىذه المواد باستخدام مواد مزيمة لمييدروجين . (5)والمواد االسفمتية ومواد مختمفة اخرى

 منينشط الناتج اما حراريا في جو خامل والداخن  حامض الكبريتيك المركزومثل الكبريت 
ة مثل ثنائي اوكسيد الكاربون او باستخدام ؤكسدوالييميوم او في جو من المواد الماالنيتروجين 

يعتبر و (6)االلمنيوم او الخارصين او الكروم ات كل منبخار الماء او كيميائيا باستخدام كموريد
اج الكاربون المنشط ويعرف عمى انو مادة طبيعية يدخل الخشب احد المواد التي تدخل في انت

وقد تم تحضير الكاربون المنشط من العديد من ، وىو مادة متجددةفي تركيبيا السيميموز والمكنين 
 .(7) أوليةالمصادر التي تعتمد عمى الخشب كمادة 

 والتي تالمضافارمضان وجماعتو كاربون منشط من قشور جوز اليند مع بعض  وحضر 
حيث تمت عممية الكربنة عن طريق خمط نسب معروفة من المادة  6.6اشتممت عمى النايمون 

تمت العممية عن  إذمع نسب متغيرة من النايمون ونسبة ثابتة من ىيدروكسيد الصوديوم  األولية
 Sato and)تمكن الباحثان  .(8)طريق الصير في الحالة الصمبة وبمعزل عن المذيبات

Yamaguchi ) مادة المكنين او  إلىبعض القواعد  إضافةالكاربون المنشط من  نتاجإمن
م وكان الناتج ذو مواصفات  ْ  (600)مشتقاتيا ومن ثم معالجة الناتج حراريا عند درجة حرارة 

 .(9)امتزازية عالية
المرنة مع خالت الصوديوم  األخشابكاربون منشط حبيبي من تفاعل ( Bone)وحضر 

. (10) م ْ  (1000)م وتنشيط النواتج المكربنة بخاريا عند درجة حرارة ْ  (450)عند درجة حرارة 
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حضر رمضان وجماعتو كاربون منشط من االغمفة الخارجية لثمرة جوز اليند الغنية  
بالمكنين وذات المحتوى الكاربوني العالي عن طريق تحوير عممية الكربنة باضافة االنيمين بنسب 

وز اليند والمادة المكربنة وتمت عممية الكربنة تدريجيا عند متفاوتة مع نسب ثابتة من خشب ج
. (11)م ْ  (550)درجة حرارة 

وقد حضر الغنام وجماعتو كاربون منشط من المواد القيرية باستخدام البولي اثيمين عالي  
المادة القيرية عن طريق  االكسدة التكاثفية بوساطة تيار من  إلىالكثافة كمادة مضافة 

. (12)م لمدة ثالث ساعات ْ ( 350) درجة حرارة وعند( اليواء)االوكسجين 
واستطاع رمضان وجماعتو من تحضير كاربون منشط من المواد القيرية المتخمفة من  

( V2O5)عمميات تكرير النفط الخام من مصافي المنطقة الشمالية عن طريق االكسدة باستخدام 
ثالث ساعات يمي ذلك عممية كربنة باستخدام م لمدة  ْ  (350) درجة حرارة وتيار من اليواء عند

. (13)لمدة ثالث ساعات م ْ  (25 + 550) درجة حرارة زيادة من ىيدروكسيد الصوديوم عند
واستطاع الغنام وجماعتو من تحضير كاربون منشط من مخمفات التقطير الجوي لممواد  

لة ىذه المخمفات مع زيادة القيرية الموجودة في منطقة حمام العميل شمال العراق عن طريق مفاع
. (14)لمدة اربع ساعات م ْ  (25 + 550)حرارة  من ىيدروكسيد الصوديوم عند درجة

 
الجزء العممي 

  األوليةتهيئه المادة   .1
ثم طحنت وحولت ، بييئتيا الطبيعية الجافة ( قشور جوز اليند) اخذت المادة االولية من 

: عمى النحو اآلتي بنةمع المادة المكر وتم مفاعمتياالى مسحوق 
غم من قشور جوز اليند بشكميا 100مع  تغم من ىيدروكسيد الصوديوم وخمط 10اخذ  . أ

لمدة  ثم صعدت حرارياً مقطر الماء من المل  250 ايوال يفواض دورق دائريالمسحوق في 
. بعد ذلك تم تبريد الماده  ورشحت وجففت ووزنت.  تحت مكثف عاكسساعات ( 6)

غم  ىيدروكسيد الصوديوم في 1غم فينول و10ادة الناتجة وعوممت مع غم من الم70اخذ  . ب
وبعدىا  .ساعات اخرى( 6)لمدة  حراريًا تحت مكثف عاكسثم صعدت مل ماء مقطر  250

بعدىا تم تجفيف  لون ورقة زىرة الشمستم ترشيح الناتج وغسمو بالماء المقطر لحين ثبوت 
 .الناتج

 

:  تحضير الكاربون المنشط. 2
ثم تضاف المادة  لمتآكلالمادة االولية المييئة بشكل مسحوق في وعاء من الفوالذ المقاوم  توضع

( 0 :30: 15)( 0:30:10)بنسب و ت المؤكسدومادة االسفل( ىيدروكسيد البوتاسيوم) المكربنة
عمى التوالي (  :30 :15 10)، (10: 30 :10)، ( : 30 :8 10) ،( 10: 30 :5)،( 10:30:0)،
يتم مجانسة الخميط جيدا وبعد ذلك يسخن الى درجة غم من الفينول كنسبة ثابتة و 10اضيف و
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بعدىا المادة الكاربونية الناتجة لتبرد الى درجة  ات، تتركساع( 5) م لمدة ْ  (25 + 550)حرارة
حرارة الغرفة وتغسل بالماء المقطر الى ان يصبح ماء الغسيل متعادال، تؤخذ النماذج بعد ذلك 

عياري حامض الييدروكموريك ثم تسخن لمدة نصف ( 0.1)مل من محمول ( 10)اويضاف اليو
وتغسل النماذج بالماء المقطر  دما تبقى من ايونات الييدروكسي إلزالةساعة مع التحريك وذلك 

 .م ْ  (110-120) حرارة الى ان يصبح متعادال ويجفف الكاربون الناتج بدرجة
 
كاربون المنشط  القياسات الخاصة بتعيين فعالية ال. 3
تعد ىذه الطريقة  (15)ة السطحية الداخمية بطريقة امتزاز اليود من محمولو المائيحقياس المسا . أ

معمومات عن المساحة السطحية الداخمية لمكاربون  إلعطاءمن الطرق المعروفة والشائعة 
( غم1)من المحمول بوساطة  .من اليود الممتزة بالمميغراماتعنيا بعد ذلك يعبر المنشط و

من ( مل 10)من الكاربون المنشط ويضاف اليو ( غم1)من الكاربون المنشط إذ يؤخذ 
ثم يسخن لمدة نصف ساعة بعدىا يبرد الى درجة حرارة المختبر  HCl( 5%)محمول 

من محمول اليود ويرج لمدة نصف ساعة بوساطة جياز ( 0.1N،مل  100)ويضاف اليو 
 (مل 0.1N)محمول  شح ويسحح معامن الر( مل 50) ثم يرشح ويؤخذالرج الكيربائي 

الالمائية بوجود دليل النشا ويحسب حجم ثايوسمفات الصوديوم من  ثايوسمفات الصوديوم
. السحاحة

:- من خالل المعادالت االتية ( I.N)ويتم حساب الرقم اليودي 
X= A-[2.2B×V] 

A= N1×12693 

B= N2× 126.93 

: اذ ان
X = المنشطالممتز من قبل الكاربون  (يغراماتبالمملمقاسا )وزن اليود .
V = حجم ثايوسمفات الصوديوم من السحاحة

N1 = اليود التركيز العياري لمحمول(0.1N )
N2 = التركيز العياري لمحمول ثايوسمفات الصوديوم(0.1N )

:- ويتم حساب الرقم اليودي من المعادلة االتية
I.N. = X/ M.D 

اذ ان 
M = المنشط وزن نموذج الكاربون
D = ( قيمة قريبة من الواحد)معامل التصحيح
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قياس المساحة السطحية الخارجية بطريقة امتزاز صبغة المثيمين الزرقاء من محموليا  . ب
:- (16)المائي

غم من الكاربون المنشط ( 0.1)تعد ىذه الطريقة ايضا من الطرق الشائعة وتتضمن وزن  
معمومة من تركيز اف اليو كمية يوضع في دورق مخروطي ويضثم الذي تم تحضيره 

(20ppm ) ساعة في درجة ( 24)من محمول الصبغة ثم يوضع في جياز الرج الكيربائي لمدة
الصبغة يفصل المحمول الصبغة وعند مالحظة ثبات لون  نحرارة المختبر يالحظ اختفاء لو
ثم يؤخذ المحمول الرائق ويوضع في خمية امتصاص وتقاس  بوساطة جياز الطرد المركزي

ثم يتم حساب تركيز الصبغة الممتزة من ، ( ג665nm  =max)االمتصاصية عند طول موجي 
عدة تراكيز مختمفة من صبغة  بأخذالقياسي المعد  ىقبل الكاربون المنشط من خالل المنحن

المتصاصية ليا عند نفس الطول الموجي وثم قياس ا ppm( 25,20,15,10,5)المثيمين الزرقاء 
ثم يتم اسقاط قيم االمتصاصية ،المذكور اعاله ورسم خط بياني بين قيم االمتصاصية والتركيز 

 .لمحاليل الصبغة الممتزة من قبل الكاربون المنشط
 
:- المحضر الكاربون المنشط تحديد مواصفات. 4
:- الرطوبةقياس محتوى  . أ

ساعة ثم يجفف بدرجة  24 المختبر لمدةلكاربون المنشط لجو تتضمن ىذه الطريقة تعريض ا
ن خالل فرق االوزان تم حساب محتوى مثم يبرد ويوزن و، م لمدة ساعتين  ْ  (110)حرارة 

 (17).نسبة مئوية الرطوبة عمى ىيئة
 

 (19):-قياس كثافة الكاربون المنشط . ب
مل وتدك المادة بمطف ( 5)توضع كمية معينة من الكاربون المنشط في قنينة حجمية سعتيا 

ودقة لغرض التخمص من المسامات بين الجزيئات بحيث يشغل الكاربون المنشط حجميا مع 
ثم يتم وزن الكاربون الموجود  ةممالحظة جعل دقائق الكاربون بمستوى واحد عند حد العال

  :-في القنينة بميزان حساس وتحسب الكثافة كما يمي
(  3سم\غم )م الحج \الكتمة = الكثافة     

 
 

النتائج والمناقشة 
كانت تعتمد بصورة  األدبياتالمنشط في الكاربون  إلنتاجمعظم العمميات التي اعتمدت  إن 

ومدى محتواىا من الكاربون قبل عممية التفحيم وىنا  األوليةلممادة رئيسية عمى الصيغة التركيبية 
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لمخشب الذي تم تحممو في  ة التركيبيةسير الصيغكدراستنا اعتمدت عمى ت لى انا اإلشارةتجدر 
فة منو والماء والذائبة في سيد الصوديوم وازالة النواتج الخفيالوسط القاعدي باستخدام ىيدروك

المادة المؤكسدة من قير  إليو أضيفالقاعدة وتم معاممتو بوساطة الفينول في الوسط القاعدي ثم 
يالحظ في ذلك مزج المكونات باستمرار ثم اجريت حمام العميل واجريت عممية الكربنة االبتدائية و

الكربنة الثنائية التي يتم فييا الحصول عمى مادة ذات قوام صمب يتم تنشيطيا باستخدام حامض 
. الييدروكموريك لمحصول عمى الكاربون المنشط الذي تم دراستو

ء الكربنة المنشط من قشور جوز اليند بوجود القاعدة واجرا الكاربونان عممية تحضير  
في حين اظيرت انخفاضا كبيرا ( 697)مسامات داخمية كبيرة  هاالولية والثانوية والتنشيط يعطي

فييا قد  والثغور المتكونةفي امتزاز صبغة المثيمين الزرقاء مما يدل عمى ان الصيغة التركيبية 
واه من في حين ان محتوى الرطوبة كان عاليا جدا وكذلك محت تحولت الى مسامات داخمية

ومن ناحية اخرى عند كربنة الخشب بوجود ىيدروكسيد البوتاسيوم وعدم وجود االسفمت  ،الرماد
نسبة مقبولة بعدد اليود ونسبة عالية جدا من امتزاز صبغة المثيمين الزرقاء مما  اوضح المؤكسد 

( macro)يدل عمى ان الصيغة التركيبية قد تيشمت وتحولت معظم الثغور الى الييئة الكبيرة 
السطح والتي قد تؤدي الى تباعد المسامات وىو داللة عمى تكون المجاميع االوكسجينية عمى 

عمى وىو داللة   عن طريق تنافرىا في حين كانت كثافتيا واطئة األخربعضيا عن البعض 
اما عند كربنة حدوث تغيير في الصيغة التركيبية ادت الى تباعد ذرات الكاربون في الداخل 

في حين ( 2)و ( 1)ة المضافة االسفمت بوجود القاعدة اعطت قيما جيدة مقارنة بالنموذجين الماد
ان اضافة االسفمت المؤكسد الى الخشب المتحمل قد اظير زيادة في امتزاز اليود عندما كانت 

اتضح ان ىناك ( % 15،10)ولما تم زيادة نسبة االسفمت المؤكسد الى ( :8:30 10)النسبة 
ن اكثر من نوع من الكاربون وعدم قيم االمتزاز لكل من المادتين مما يدل عمى تكوّو  في انخفاضا

نظرنا الى محتوى الرطوبة نرى ان  اواذتفاعل الكفاية الوقت او المادة الفعالة الفينول الجراء 
ذا محتوى رطوبة عالي جدا يقرب من خمسة اضعاف كافة النماذج المستعممة ( 1)النموذج 

. المنشط الكاربونقريبة من الضعف مما يدل عمى استقطابية سطح ذلك  وكثافتو كانت
يمكن من التفاعالت  بخطواتيا المتعددة  ىو حدوث اكبر ما ان اليدف من ىذه العممية 

بين المجاميع الييدروكسيمية والكاربوكسيمية والكيتونية وغيرىا المتواجدة في المواد االولية واعطاء 
ن استرية او ايثرية او غيرىا وىو ما ادى الى تغيير كمية اليود وصبغة ترابطات جديدة قد تكو
  .(8،  1) المثيمين الزرقاء الممتزة

المنشط المنتج من مخمفات قشور جوز الهند بوجود االسفمت  لمكاربونالمواصفات العامة  :(1)جدول 
خواص الكاربون المنشط المحضر  (جدول البحث)المؤكسد 

Density 

g/cm
3 

Humidity 

% 

Methylene 

Blue mg/g 

Iodine 

Number mg/g 

Wood:KOH:As

phalt  
Sample 

0.163 5.6 87 697 10: 30: 0 1 
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الشكل )1( النسبة بين االسفلت المؤكسد المضاف والرقم اليودي للكاربون

المنشط
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الشكل )3( العالقة بين نسبة االسفلت المؤكسد المضاف والرطوبة
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الشكل )4( العالقة بين االسفلت المؤكسد المضاف والكثافة

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 5 10 15 20

Asphelt

D
e

n
ts

it
y

 g
/c

m
3

 (2)   العالقة بين نسبة االسفلت المؤكسد المضاف مع امتزاز صبغة

(2) 

  لشكلا )
 المثيلين الزرقاء من قبل الكاربون المنشط

 المنشط
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 ِ  ِ 

0.0664 0.893 117.37 404 15:30:0  2 

0.3007 0.9423 94 460 0:30:10  3 

0.0768 0.9513 92 524 10:30:5 4 

0.114 0.9824 88 578 10:30:8  5 

0.112 0.946 72 376 10:30:10 6 

0.0986 0.9971 66 348 10:30:15 7 
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