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Abstract 

In this study, 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 at                                     

(100, 200 and 300) ± 25 ºC. After determining the ideal circumstances for 

oxidation, the oxidized oils was dealt with many additives which are 

polyethylene, polystyrene, resin of melamine formaldehyde and rubber at 

170 °C in the presence of anhydrous aluminum chloride as a catalyst for 

5,6 and 7 hours. 

The percentage of asphaltene in all above treatment 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 550± 25 °C for three hours. Many tests have been 

conducted on prepared activated carbon such as determining the activity 

of the samples through adsorption of iodine and methylene blue from 

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

and the properties was compared with the commercial one. 
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الخالصة 
وىي زيوت  إالييدف ىذا البحث إلى تحضير الكاربون منشط من مواد ميممة ومموثة بيئيَا 

االستفادة منيا  وباإلمكانتعتبر ىذه المواد مموثة بيئيًا . التزييت المستيمكة والفضالت البوليمرية
وائيًا عند الزيت المستيمك ه أكسدةتضمنت الدراسة . في تحضير مادة ذات جدوى اقتصادي كبيرة

بعد تحديد الظروف المثمى لعممية االكسدة، عومل الزيت المؤكسد . ازمان ودرجات حرارية مختمفة
 (مع المضافات البوليمرية لمبولي اثيمين والبولي ستايرين والمطاط وراتنج الميالمين فورمالدييايد

،  5المعاممة وبأزمان  م وبوجود كموريد االلمنيوم الالمائي كحفاز ليذهº 170بنسب مختمفة عند 
تم تحديد نسبة االسفمتين لجميع النماذج ثم تم اختيار افضل النماذج من حيث . ساعات 7و  6

عوممت مخمفات التقطير مع . محتوى االسفمتين واجريت عمييا عمميات تقطير اعتيادي وفراغي
عدة قياسات  جراءإ، بعد ذلك تم (KOH:مخمفات )(2:1)زيادة من ىيدروكسيد البوتاسيوم بنسبة 

عمى نماذج الكاربون المنشط المحضرة مثل قياس قابمية امتزاز اليود وسعة المثيمين الزرقاء من 
.    محاليميا المائية، فضاًل عن قياس الكثافة ومحتوى الرطوبة والرماد وقورنت مع النموذج التجاري

 
المقدمة 

ىو عبارة عن مادة تمتمك مساحة يعد الكاربون المنشط احد صور الكاربون غير البموري و
سطحية داخمية كبيرة وتركيبا مساميا متطورا، فضال عن احتوائو عمى مجاميع السطح 

ان امتالك الكاربون المنشط ىذه الصفات جعمت منو مادة ذات سعة امتزاز  . (1)االوكسجينية
ة عمى إزالة المواد الممونة يمتاز الكاربون المنشط بقابمية عالي. عالية لمعديد من المواد الكيميائية

م عندما استخدم في عمميات قصر المون في 1799من المحاليل وعرفت ىذه القابمية منذ العام 
صناعة السكر في بريطانيا ثم اتسع مجال استخدامو ليشمل أنواع العمميات والمعالجات 

يمتمك . ة لمحفازاتفضال عن استخدامو حفازَا أو بوصفو مادة ساند (2،3)الصناعية والكيميائية
الكاربون المنشط توزيعًا واسعًا في حجم المسامات وأنواعيا وان شكل ىذه المسامات يحصل فييا 
تغيير واضح اذا ما قورنت بحجم المسامات الثابتة في الزيواليت وىذا السبب يجعل من الكاربون 

. (4،5)المنشط مادة متعددة االستعماالت فضال عن الكمفة المنخفضة في إنتاجو
وبالرجوع إلى األدبيات حول المواد المستعممة والطرائق المستخدمة في تحضير الكاربون 

:         المنشط يمكن مالحظة مواد عدة وطرائق متنوعة في تحضير الكاربون المنشط ومنيا
Yamaguchiتمكن 

من تحضير الكاربون المنشط من االسفمتين عن طريق مفاعمتو مع زيادة  (6)
م اذ أعطى الكاربون المنشط خواص وصفات ° 550روكسيد الصوديوم عند درجة حرارة من ىيد

. امتزازية عالية جدا
Sergioو Gaparedaحضر 

الكاربون المنشط من مخمفات الكتمة الحيوية             (7)
(Biomass Waste) من خالل تقنية التغويز الحراري .

ربون منشط من الزيوت المستيمكة من تحضير كا (8)وفي دراسة أخرى تمكن حمدون
م وبأزمان مختمفة وبوجود عوامل مساعدة ° 350باستخدام عممية أكسدة ىوائية عند درجة حرارة 
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من أحماض لويس ثم إجراء عممية تقطير جوي وفراغي لمزيوت المؤكسدة بعد ذلك تعامل 
م لمدة ثالث ° 50±550مخمفات التقطير الفراغي مع زيادة من ىيدروكسيد البوتاسيوم عند 

. ساعات، بعد ذلك تم تحديد خواص الكاربون المنشط المحضر فكان ذا قابمية امتزاز جيدة جداً 
Shawabkehودرس 

وجماعتو تحضير الكاربون المنشط من اكسدة زيوت المحركات  (9)
ية بوساطة مزيج من حامض النتريك والكبرييتك، وامتاز الكاربون المنشط المحفز بسعة امتزاز عال

. اليونات الرصاص والكادميوم في المحمول
وجماعتو بتحضير كاربون منشط من المواد القيرية  (10)وفي دراسة اخرى قام رمضان 

باستخدام أسموب األكسدة التكاثفية بإمرار تيار من اليواء وبوجود نسب مختمفة من بيرايودات 
طح اوكسجينية عمى سطح الصوديوم اذ الحظوا دور عممية األكسدة في إضافة مجاميع س

الكاربون المنشط المحضر وبعد ذلك تم تحديد فعالية الكاربون المنشط المحضر عن طريق قياس 
. خواصو االمتزازية

من تحضير كاربون منشط من الزيوت المستيمكة عن طريق  (11)وتمكن حمدون والرحو
عن استخدام المضافات عممية اكسدة ىوائية عند درجات حرارية وازمان مختمفة فضال  إجراء

البوليمرية واالسفتمين وبعد ذلك حضر الكاربون المنشط باستخدام ىيدروكسيد البوتاسيوم وكانت 
. النماذج المحضرة ذات قابمية امتزاز عالية جداً 

 
الجزء العممي 

الطرائق العممية :  والًال 
  التحميل الحراري الوزني لمبوليمرات  .1

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

. كل بوليمر (تيشيم)درجة الحرارة المالئمة لتكسير
 

تهيئة المواد البوليمرية لمتفاعل   .2
كانيكي وحراري قبل مفاعمتيا مع الزيت تم معاممة الفضالت البوليمرية لعممية سحق مي

المستيمك والزيت المستيمك المؤكسد بيدف الحصول عمى بوليمرات ذات وزن جزيئي اوطا 
وأجريت ىذه العممية باالعتماد عمى التحميل الحراري الوزني اذ عومل البولي ستايرين والمطاط 

ساعة واحدة في حين عومل البولي  م لمدة° 350فورمالدييايد عند درجة حرارة -وراتنج الميالمين
 .م لمدة ساعة واحدة° 400اثيمين الواطئ الكثافة عند درجة حرارة 

االكسدة الهوائية لمزيت المستهمك   .3
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اخذ وزن معين من الزيت المستيمك المجفف ووضع في دورق ومرر عميو اليواء بسرعة 
م وبزيادة ° 300و  100،200ساعة عند درجة حرارة  72و 24،48دقيقة وبزمن / 3سم120

. م لغرض تثبيت الظروف المثمى لعممية األكسدة اليوائية° 25±ونقصان تتراوح بين 
 
فصل االسفمتين   .4

جميع النماذج المؤكسدة في الفقرة أعاله والنماذج المحضرة في الفقرات الالحقة أجريت 
. (12)عمييا عممية فصل لالسفمتين باالعتماد عمى الطرائق القياسية

 
معاممة الزيت المؤكسد مع المضافات البوليمرية  . 5

عومل افضل نموذج من حيث محتواه االسفمتين والذي نتج من عممية أكسدة الزيت 
وزنًا من البولي ستايرين والبولي اثيمين % (10-2)المستيمك مع نسب وزنية تراوحت بين 

ساعات  7، 6، 5م لمدة ° 170فورمالدييايد عند درجة حرراة -والمطاط وراتنج الميالمين
.  وبوجود كموريد االلمنيوم الالمائي بوصفو عاماًل مساعدًا ليذه المعاممة

 
 لتحضير الكاربون المنشط األوليةتهيئة المادة  . 6

أخذت أفضل النتائج من حيث المحتوى االسفمتيني والتي نتجت من المعامالت سابقة الذكر 
غط الجوي وتحت ضغط منخفض إلزالة اكبر قدر ممكن وأجريت عمييا عمميات تقطير تحت الض

. من المواد الخفيفة ومن ثم استخدمت المادة المتبقية في تحضير الكاربون المنشط
 
تحضير الكاربون المنشط  . 7

مزجت مخمفات التقطير الفراغي الناتجة من الفقرة أعاله مع ىيدروكسيد البوتاسيوم بنسبة  
في وعاء مصنوع من الفوالذ المقاوم  (ىيدروكسيد البوتاسيوم: مخمفات تقطير فراغي )(2: 1)

مل من الماء المقطر وسخن الخميط تدريجيا  25لمصدأ والمطمي بطبقة من النيكل وأضيف إلييا 
م لمدة ساعتين ثم أكمل التسخين إلى درجة حرارة ° 350مع التحريك المستمر حتى درجة 

غسمت المادة . المكربنة الى درجة حرارة الغرفة ساعات ثم بردت المادة 3م لمدة ° 550±25
الناتجة بالماء المقطر عدة مرات لغرض إزالة الييدروكسيد غير المتفاعل ثم عوممت المادة مع 

من حامض الييدروكموريك وبعممية تصعيد حراري لمدة ساعتين إلزالة اكبر قدر % 10محمول 
 .المقطر عدة مرات إلزالة أي اثر لمحامضممكن من االيونات بعد ذلك غسمت النماذج بالماء 

 
تعين فعالية نماذج الكاربون المنشط :  انياًال 

وامتزاز صبغة المثيمين  (13)تم تعين فعالية الكاربون المنشط عن طريق قياس الرقم اليودي
. (17)ومحتوى الرماد (16)ومحتوى الرطوبة (15)فضال عن قياس كل من الكثافة (14)الزرقاء

مناقشة النتائج وال
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بعد التوسع الصناعي الكبير ازدادت أىمية استخدام النفط الخام ومشتقاتو المختمفة اذ نشأت 
حركة نقل ضخمة ومع زيادة االستيالك تطمب ذلك ضرورة تطوير وسائل النقل وظير في 
الجانب األخر مشاكل بيئية ناجمة عن الطروحات المختمفة  الصمبة والسائمة والغازية جراء 

دام ومنيا زيوت التزييت والتي ليا تاثيرات صحية خطيرة عمى االنسان ىذه األمور جعمتنا االستخ
نفكر في إضافة طريقة كيميائية صناعية  لتحويل ىذه المموثات إلى مادة ذات استخدامات واسعة 

. وذات جدوى اقتصادية كبيرة اال وىي الكاربون المنشط
لبوليمرات التي تصنف حسب صفاتيا الفيزيائية استخدم في ىذه الدراسة أربعة أنواع من ا
وتشمل البولي اثيمين  (البالستك المطاوع لمحرارة)وطرائق تصنيفيا إلى بوليمرات ثرموبالستكية 
وىي راتنج  (البالستك غير المطاوع لمحرارة)والبولي ستايرين والبوليمرات المتصمبة حراريا
 (19، 18)وىي مطاط اطارات السيارات (المطاطية)الميالمين فورمالدييايد والبوليمرات المرنة 

استخدمت فضالت ىذه البوليمرات وعوممت حراريا استنادا الى نتائح التحميل الحراري الوزني 
لغرض الحصول عمى بوليمر ذا وزن جزيئي اوطا لتسييل تفاعمو مع الزيت المؤكسد واإلشكال 

. يمرات المستخدمة في ىذه الدراسةتبين منحنيات التحميل الحراري الوزني لمبول (1-4)
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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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 (اطارات السيارات)لممطاط منحنى التحميل الحراري الوزني : (3)الشكل 
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 فورمالديهايد-لراتنج الميالميني منحنى التحميل الحراري الوزن: (4)الشكل 

 
وألجل تسييل عممية تفاعل الزيت المستيمك مع البوليمرات المكررة حراريا تم أكسدتو عند 
درجات حرارية مختمفة وبأزمان مختمفة لغرض تحديد الظروف المثمى لعممية االكسدة والجدول 

. يبين نتائج عممية االكسدة (1)
 

 لزيت المستهمك المؤكسد عند ازمان ودرجات حرارية مختمفةقيم االسفمتين ل: (1)الجدول 
(ساعة)الزمن  النموذج م° 25± درجة الحرارة    %االسفمتين     

*L0 0.0  0.0 
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 

زيت مستيمك * 
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ساعة عند  48نالحظ من الجدول أعاله ان أفضل ظروف لعممية األكسدة ىي زمن أكسدة 
م حيث أعطت ىذه الظروف أفضل نسبة من حيث المحتوى االسفمتيني ° 25±300درجة حرارة 
يدل عمى ان  فيما نجد ان نسبة االسفمتين بعدىا قد بدأت باالنخفاض مما% 7.5والتي بمغت 

بعض تفاعالت الحل الحراري لممجاميع المعوضة قد نمت وادت الى انخفاض النسبة أو ان 
االسفمتين ذي الصبغة التركيبية االفتراضية المعروفة قد تيشم إلى صيغ اصغر وأدى ذلك إلى 

: (20)وان 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 
لذا يمكن اكسدة الراتنجات بسيولة بوساطة . االعمى والزيوت ذات األوزان الجزيئية االصغر

اليواء الجوي الى االسفمتينات  
رات حراريا واكسدة الزيت عند الظروف المثمى التي تم تحديدىا ثم بعد تكسير البوليم

م وبوجود كموريد االلمنيوم الالمائي ° 170مفاعمتيما مع بعضيا البعض عند درجة حرراة 
. تبين نتائج ىذه التفاعالت (5-2)بوصفو حفاز ليذا التفاعل والجداول 

 
زيت المؤكسد مع نسب مختمفة من البولي ا يمين عند النسب المئوية لالسفمتين بعد معاممة ال: (2)الجدول 

. ساعات 7و 6و  5من كموريد االلمنيوم الالمائي  وبأزمان % 1م بوجود ° 170درجة حرارة 
(ساعة)الزمن  PE (Wt %) النموذج %االسفمتين    

L10 2 5 11.561 
L11 2 6 13.918 
L12 2 7 16.201 
L13 4 5 11.910 
L14 4 6 14.510 
L15 4 7 17.811 
L16 6 5 12.2 
L17 6 6 14.021 
L18 6 7 16.401 
*L19 8 5 - 

*L20 8 6 - 

*L21 8 7 - 

**L22 4 5 0.0 

**L23 4 6 0.0 

**L24 4 7 0.0 

. لم يتم حساب نسبة االسفمتين ليذه النماذج لعدم حصول تجانس لمكونات المزيج*
. ي اثيمين تحت نفس الظروفوزنا من البول% 4زيت مستيمك معامل مع نسبة ** 
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النسب المئوية لالسفمتين بعد معاممة الزيت المؤكسد مع نسب مختمفة من البولي ستايرين عند : (3)الجدول 
ساعات  7و  6و  5كموريد االلمنيوم الالمائي وبأزمان % 1م بوجود° 170درجة حرارة 

(ساعة)الزمن  PS (Wt %) النموذج %االسفمتين    
L25 2 5 7.810 
L26 2 6 8.141 
L27 2 7 9.521 
L28 4 5 8.020 
L29 4 6 8.782 
L30 4 7 10.210 
L31 6 5 7.710 
L32 6 6 8.010 
L33 6 7 8.632 
*L34 8 5 - 

*L35 8 6 - 

*L36 8 7 - 

**L37 4 5 0.0 
**L38 4 6 0.0 

**L39 4 7 0.0 

. انس لمكونات المزيجلم يتم حساب نسبة االسفمتين ليذه النماذج لعدم حصول تج*
. وزنا من البولي ستايرين تحت نفس الظروف% 4زيت مستيمك معامل مع نسبة ** 

 
اطارات )النسب المئوية لالسفمتين بعد معاممة الزيت المؤكسد مع نسب مختمفة من المطاط : (4)الجدول 

ساعات  7و  6و  5ان كموريد االلمنيوم الالمائي وبأزم% 1م بوجود ° 170عند درجة حرارة (السيارات 
(ساعة)الزمن  R (Wt %) النموذج %االسفمتين    

L40 2 5 14.320 
L41 2 6 11.251 
L42 2 7 12.401 
L43 4 5 11.231 
L44 4 6 13.721 
L45 4 7 11.541 
L46 6 5 12.621 
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L47 6 6 14.751 
L48 6 7 9.853 
L49 8 5 15.341 

L50 8 6 13.571 

L51 8 7 11.531 

L52 10 5 12.100 

L53 10 6 13.812 

L54 10 7 8.6210 

*L55 8 5 0.0000 

*L56 8 6 0.0000 

*L57 8 7 0.0000 

تحت نفس الظروف  (اطارات السيارات)المطاط  منوزنا %  8زيت مستيمك معامل مع نسبة *
 

-راتنج الميالمينالنسب المئوية لالسفمتين بعد معاممة الزيت المؤكسد مع نسب مختمفة من : (5)الجدول 
 ساعات 7و  6و  5كموريد االلمنيوم الالمائي وبأزمان % 1م بوجود ° 170 درجة حرارة فورمالديهايد عند

(ساعة)الزمن  M (Wt %) النموذج %االسفمتين    

L58 2 5 11.320 
L59 2 6 11.710 
L60 2 7 12.801 
L61 4 5 8.980 
L62 4 6 10.781 
L63 4 7 11.782 
L64 6 5 8.000 
L65 6 6 8.091 
L66 6 7 9.901 
*L67 8 5 - 

*L68 8 6 - 

L69 8 7 8.500 

**L70 2 5 0.000 
**L71 2 6 0.000 

**L72 2 7 0.000 

لم يتم حساب نسبة االسفمتين ليذين النموذجين لعدم حصول التجانس لمكونات المزيج * 
فورمالدييايد تحت نفس الظروف -مينوزنًا من راتنج الميال% 2زيت مستيمك معامل مع نسب ** 
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ان النسبة المئوية لالسفمتين تزداد ضمن الزمن الواحد باستخدام  (2)نالحظ من الجدول 
نسب مختمفة من البولي اثيمين وكذلك الحال فان نسبة االسفمتين تزداد ضمن النسبة الواحدة 

ث عممية التكاثف او االلكمة ان الزيادة في نسبة االسفمتين تعود الى حدو. وباختالف االزمان
. بصورة اكبر من عمميات التيشم والعكس بالعكس عند انخفاض نسبة االسفمتين
 7وزنا وبزمن % 4نجد كذلك من الجدول ان أفضل نسبة مستخدمة من البولي اثيمين ىي 

مقارنة بالزيت المؤكسد % 17.811ساعات اذ أعطت ىذه الظروف اعمى نسبة من االسفمتين 
اذ ان نسبة الزيادة في االسفمتين % 7.5م اذ تكون النسبة فيو ° 25±300ساعة عند  48لمدة 

بمغت أكثر من الضعف  في حين تكون نسبة االسفمتين في الزيت المستيمك المعامل                
في جميع االزمان وىذا  (zero)وزنا من البولي اثيمين بوصفيا أفضل نسبة مضافة % 4مع 

اضحا عمى حدوث عمميات تكاثف بين نواتج عممية االكسدة والبولي اثيمين الميشم يعطي دليال و
وزنا من البولي اثيمين لم يحدث ليا تجانس مع % 8نالحظ كذلك من الجدول ان نسبة . حراريا

الزيت المؤكسد في جميع االزمان لذلك لم يتم قياس نسبة االسفمتين ليا وبناء عمى ذلك لم يتم 
ان احد األسباب التي تفسر التفاعل بين الزيت المؤكسد والبولي اثيمين %. 10اخذ النسبة 

الميشم حراريا ىو حدوث تفاعل الكمو وعمى ىذا االساس يمكن تصور جزيئة الزيت الجديدة وقد 
وزنا وتنخفض % 4ارتبطت بسمسمة الكيمية طويمة وتزداد ىذه السالسل بصورة اكبر عند النسبة 

. لبولي اثيمين المضافبعدىا بزيادة نسبة ا
ان نسبة البولي ستايرين الميشم المضاف الى الزيت المؤكسد اظير  (3)نالحظ من الجدول 

ساعات وقد  7وبزمن % 4زيادة في نسبة االسفمتين بنسب متفاوتو وكان أفضميا عند النسبة 
ريد االلمنيوم كمو% 1يكون ذلك بسبب تكاثف البوليمر مع مكونات الزيت اليايدروكاربونية بوجود 

. الالمائي الذي يعتقد انو سمك سموك عامل الكمة لمكونات الزيت بوساطة البولي ستايرين الميشم
وزنا من البولي ستايرين لم يتم قياس نسبة % 8نالحظ كذلك من الجدول أعاله ان نسبة 

%. 10نسبة االسفمتين ليا لعدم حصول التجانس بين البوليمر والزيت المؤكسد ولذلك لم تؤخذ ال
ان نسبة االسفمتين في حالة البولي ستايرين الميشم تكون اقل من مثيالتيا في البولي اثيمين 

الميشم وعمى الرغم من االختالف في الصيغة الكيميائية لكل من البولي اثيمين والبولي ستايرين 
وجود تزاحم بين الميشمين اال انو اتضح ان البولي اثيمين اكثر فاعمية وقد يعزى ذلك الى عدم 

. المجاميع في حالة البولي اثيمين الميشم ووجود تزاحم في البولي ستايرين
جراء عممية التكسير الحراري  (4)ونالحظ كذلك من الجدول  انو في حالة استخدام المطاط وا 

لو انو انتج مواقع فعالة وبوجود كموريد االلمنيوم الالمائي يحدث التكاثف مع الزيت المؤكسد 
نالحظ . تقد ان اكثر من وحدة ترتبط مع الزيت المؤكسد مؤدية إلى زيادة نسبة االسفمتينويع

كذلك من الجدول ان المطاط تفاعل بجميع النسب مع الزيت المؤكسد وىذا ربما يعود إلى ان 
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نسبة المجاميع الفعالة الناتجة من عممية التيشيم الحراري لممطاط تكون متوازية مع نسبة 
لفعالة الموجودة في الزيت المستيمك المؤكسد ومن ثم تفاعل المطاط بجميع النسب مع المجاميع ا

من المطاط والتي تمثل أحسن نسبة من % 8نالحظ كذلك من الجدول ان نسبة . الزيت المؤكسد
. حيث النسبة المئوية لالسفمتين لم يحصل ليا تفاعل مع الزيت المستيمك بجميع األزمان

فورمالدييايد -انو بعد إجراء التفاعل بين راتنج الميالمين (5)جدول في حين نالحظ من ال
الميشم حراريا والزيت المؤكسد تحت نفس الظروف نجد ان أفضل نسبة مستخدمة من الراتنج 

ساعات وبزيادة ىذه النسبة تغمب سرعة تفاعالت التكسر الحراري عمى  7وزنا وزمن % 2ىي 
لم يحصل ليا تجانس اال عند الزمن % 8أيضا ان النسبة عمميات التكاثف ونالحظ من الجدول 

. لم يحصل ليا تجانس عند جميع األزمان% 10ساعات في حين ان النسبة  7
بعد اجراء المعامالت سابقة الذكر عمى الزيت المؤكسد تم اخذ أفضل النماذج من حيث 

تقطير اعتيادي وفراغي النسبة المئوية لالسفمتين وحضر منيا كاربون منشط وبعد إجراء عممية 
 (6)عمييا اذ أخذت مخمفات التقطير وعوممت مع زيادة من ىيدروكسيد البوتاسيوم والجدول 

. يوضح مواصفات الكاربون المنشط المحضر باستخدام أفضل النماذج من المعامالت السابقة
 

مواصفات الكاربون المنشط المحضرة ومقارنتها مع النموذج التجاري : (6)الجدول 
الكثافة النماذج 

 3سم/غم
محتوى 
% الرماد

محتوى 
% الرطوبة

الرقم 
البوري 
mg/gm 

المثيمين 
الزرقاء 
mg/gm 

% الحصيمة  االسفمتين التسمسل 

(L)* C1 7.500 0.5545 0.090 0.19710 1015 225 5.000 

(L15)C2 
17.81

1 0.3813 1.460 2.140 700 260 14.021 

(L30)C3 
10.21

0 0.3313 1.630 6.1900 515 160 9.8021 

(L49)C4 
15.34

1 0.4249 2.600 0.7900 800 230 12.302 

(L60)C5 
12.80

1 0.3423 1.520 0.900 850 250 10.080 

CB.D.H  -0.345 3.200 0.800 908 90  
 

لقد تم استخدام عدة نسب من المادة األولية وىيدروكسيد البوتاسيوم فوجدنا ان صفات 
اذ  (3:1)ثم تبدأ باالنخفاض عن النسبة  (2.5:1 )-(0.5:1)ط تزداد باالتجاه الكاربون المنش

تعمل الزيادة من ىيدروكسيد البوتاسيوم المضافة عمى تحطيم جزء من المسامات المتكونة وبذلك 
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اذ ان النسبة  (2:1)وتم اخذ النسبة . تنخفض قابمية االمتزاز لنماذج الكاربون المنشط المحضرة
. (2:1)ت نتائج أكثر بقميل من النسبة أعط (2.5:1)

تعد الييدروكسيدات القموية عوامل مؤثرة في عممية التنشيط والتي تعمل عمى تطوير 
. (21)التركيب المسامي الدقيق في إنتاج الكاربون المنشط

ان عممية استخدام حامض الكبريتيك أو حتى الكبريت في عممية تحضير الكاربون المنشط 
ية تنشيط بعد عممية الكربنة وذلك الن حامض الكبريتيك مادة مجففة تسحب تحتاج الى عمل

جزيئات الماء أو تسمفن المادة القيرية وتترك الكاربون بينما يعمل الكبريت عمى تجريد المادة من 
عمى العكس من ىيدروكسيد البوتاسيوم الذي يعمل عمى  H2Sالييدروجين عمى شكل غاز 
. (22)وري وتكوين المسامات في الكاربون المنشطاحداث خمل في الرصف البل

ان المادة األولية المستخدمة في تحضير الكاربون المنشط تعد مادة  (6)نالحظ من الجدول
 أولية ممتازة لتحضير نماذج فائقة الجودة من الكاربون المنشط وىذا ما أكدتو دراسة           

Shawabkehلجودة من الكاربون المنشط بأكسدة الزيت وجماعتو عند تحضيره لنماذج فائقة ا
. (9)المستيمك بحامض الكبرييتك والنتريك

ان االختالف الجوىري في نماذج الكاربون المنشط المحضرة يكمن في الحصيمة والتي تعد 
من األمور الميمة جدا من وجية النظر الصناعية اذ لوحظ ان النسبة المئوية لمناتج تزداد بازدياد 

ئوية لالسفمتين وىذا عائد إلى زيادة المحتوى الكاربوني نتيجة لممعامالت السابقة النسبة الم
يوضح العالقة بين حصيمة الكاربون المنشط والنسبة المئوية لالسفمتين من المادة  (1)والشكل 
. األولية
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العالقة بين نسبة االسفمتين والحصيمة لمكاربون المنشط : (5)الشكل 
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ان جميع النماذج كانت ذات قيم واطئة من محتوى الرماد اذ  (6)الجدول نالحظ كذلك من 
من حامض الييدروكموريك تعمل عمى % 10عممية التصعيد الحراري باستخدام محمول  إجراءان 

إزالة اغمب المكونات المعدنية الموجودة في المادة األولية أو الناتجة من المعامالت المختمفة التي 
. (23)المستيمك او من عممية التحضيرأجريت عمى الزيت 

أما قيم الكثافة فانيا قيم نسبية مجال الخطأ فييا يكون كبير كذلك من حيث محتوى الرطوبة 
. فقد اختمفت النماذج المحضرة في قابميتيا عمى امتزاز بخار الماء

 المصادر
1) Patrick, J.W., "Porosty in Carbon Characterization and Application" 

London, Edward Arnold,1995.      
، دار الكتب لمطباعة والنشر، األولىالطبعة " مقدمة في البتروكيمياويات"، .ع.الدبوني، ع (2

      .1991جامعة الموصل، 
3) Shreve, R.N., Brink, J.A. and Jr, B., "Chemical Process Industries", 

4
th

 ed. New York, 1976.     
4) Jin, M., et al ., J. Carbon, Vol.39, PP.421-431,1996. 
5) Mochida, I. et al. J. Fuel, Vol.76, PP.543-548,1997. 
6) Yamaguchi, T., J. Fuel, Vol.59, No.6, PP.444-445, 1980. 
7) Gapareda and Sergio, G., Agricultural (0.539), Engineering Civil 

(05431), Vol.10, PP.4934,1991.      
8) Hamdoon, A.A., National J. of Chemistry, Vol.18, PP.216-225,2005. 
9) Shawabkeh, R., Kwaifat, A., Khashman, O. and Tarawnch", 

Combined and Hybrid Adsorbents", 1
st
 ed. Springer Netherlands, 

2006. 
10) Ramadhan, O. M., Hamdoon, A.A. and Aweed, K.A., J. of 

Education and Science, Vol.17, No.1, PP.17-25, 2005. 

. 2010، مجمة التربية والعمم، مقبول لمنشر، .ص.و احمد، م.ا.حمدون، ع (11
12) Ali, L.H. and Al-Ghannam, K.A., J. Fuel, Vol.60, PP.1043-1046, 

1981. 
13) AWWA, Standard for Granular Activated Carbon, B604-74, Sec.7, 

Approved by J. the American Water Works Association Board of 
Director on Jan, 28,1974. 

14) "Test Methods for Activated Carbon" Rosterbau Int. Engineering 
GMBH, W. Germany Devtschos Arzneibach, 6

th
 ed. 

15) ASTM D2 854-70, "Standard Test Method for Apparent Density of 
Activated Carbon". 

16) ISO, 5.62, "Determination of Volatile Matter Content of Hard Coal 
and Coke", 1981. 

17) ASTM D2866-70, Total Ash Content of Activated Carbon", 1916. 
18) Pulman, B. J. and Amirkhanian, S.N.," Utilization of Waste Fiber in 

Stone Matrix Asphalt Mixtures", Resources, Conversation and 
Recycling, 2004. 



 ماهر صالح احمد  &عمار احمد حمدون  

58 

 .1993، دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصل، "كيمياء المدائن" .ع.محمد، ا (19

، جريدة الثورة         "زيوت المحركات خطر يتربص بالتربة والمياه الجوفية" .م.، مإبراىيم (20
 .2008اليمنية، 

21) Teng, H.S. and Weng, T.S., J. Microporous Mesoporous Mat., 
Vol.50, No.1, PP.53-60, 2001. 

22) Jeffrey, C., J. Fuel the Science and Technology of Fuel and Energy, 
Vol.59, No. 6, PP. 425-430, 1980. 

23) Mahajan, O. and Walker, P.L., J. Fuel, Vol.58, PP.3333-3337,1979. 


