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Abstract 

 The study involved hydrolysis of the wood in basic medium using 

a measured amount of 50% NaOH. The mixture was refluxed for four 

hours, cooled to room temperature. The hydrolysed product was allowed 

to settle for 24 hr. The liquid was discarded and the solid remained was 

filtered and washed with water till huetralisation. The remained materials 

were treated with NaOH in a ratio of (1/0.5, 1/1, 1/1.5, 1/2 solid/NaOH). 

 The mixture was heated at 300-350
o
C for about four hour. The 

carbonisation process was continued to about 500
o
C, till all vapours and 

gases were diminished.  

 The product carbon was activated using excess amount 30% HCl. 

The mixture was filtered and washed with distilled water till the product 

is nuctral. The carbon was dried at 120
o
C. the activated carbon prepared 

was further used in the adsorption of iodine and nethylene blue. Other 

variables such as density, humidity and ash content were determined. 

 The result of the prepared carbon and that of untreated wood in 

addition to standard sample were comparable  

 
ممخص البحث 

. التوث في الوسط القاعدي وتحضير كاربون منشط منيا أخشابتضمنت الدراسة تفكك 
ىيدروكسيد الصوديوم تحت مكثف عاكس % 50مع  األوليةحيث تمت العممية بمعاممة المادة 

 إضافةمع  C500-350 ساعات وبعد ذلك تمت عممية الكربنة والتفحيم والتنشيط بين 4لمدة 
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القاعدة وتم غسل النماذج كافة بالماء المقطر الى ان تم التعادل وتم تجفيف  نسب متغيرة من
ساعات وبعد غسل النماذج  3حامض الييدروكموريك لمدة % 30النماذج وتنشيطيا باستخدام 

ساعات تم قياس صفاتيا الفيزيائية عن طريق امتزاز صبغة  4م لمدة 120oوالتجفيف بدرجة 
ىذا فضال عن قياس محتوى الرماد والرطوبة . ليود في محمولو المائيالمثمين الزرقاء وامتزاز ا

 .غير معاممة والنموذج التجاري األخشابوالكثافة ومقارنتيا بالنماذج لنفس 
 

 :المقدمة
يعرف الكاربون المنشط بأنو عبارة عن مادة مسامية وتختمف مساميتيا وتركيبيا باختالف 

المسامية فييا تعود إلى الخمل البموري بين الحمقات التي المادة األولية وطريقة التحضير وان 
وىذا بدوره يؤدي إلى ظيور المسامات بأنواعيا المختمفة لعدم االتزان في  .يتكون منيا الفحم

 (1)محتوى الطاقة وتباعد البمورات عن بعضيا والتي تؤدي ظيور تمك االماكن الفاعمة 
زالة األصباغ وامتزاز الغازات السامة ولمكاربون المنشط استخدامات عديدة منيا  مكافحة التموث وا 

. (2)من خالل األقنعة الواقية وغيرىا 
يتم تحضير الكاربون المنشط بصورة عامة باألسموب التقميدي عن طريق المعاممة 

بالكبريت أو حامض الكبريتيك أو األمالح أو حامض الفسفوريك لغرض نزع الييدروجين من 
فييا ان تكون ذات محتوى كاربوني وتتدرج ىذه المواد من مخمفات الحصاد  الجزيئة ولكن يفضل

وخاصة الرز ونوى التمر واألخشاب الصمدة مثل البموط واألخشاب المرنة مثل نبات السدر 
-250تتم عممية الكربنة بدرجة حرارة  .والفحم الحجري والنفط الخام والمخمفات القيرية وغيرىا

درجة  1000-700عممية التنشيط والتي قد تكون حرارية بين درجة  درجة مئوية يمي ذلك 500
 (3)مئوية اوحرارية بوجود البخار وعند نفس الدرجات ىو التنشيط باستخدام المواد الكيمياوية 

: ىناك العديد من الدراسات في االدبيات ومنيا
وجماعتة بتحضير الفحم المنشط من مخمفات التقطير الثقيمة  Murakawaقام 

دقيقة  (20)ْم ولمدة  165وباستخدام الكبريت كمادة مكربنة حيث تتضمن كربنة ابتدائية بدرجة 
يمي ذلك عممية اتمام الكربة ثم ينشط النموذج حراريًا في جو من ثاني اوكسيد الكاربون عند 

وجماعتة من تحضير الفحم  yokogawaوتمكن  .(4)ْم ولحين ثبوت وزن النماذج 950درجة 
ثالثي كمورو اثمين وكربنتيا بواسطة حامض  – 2،1،1ن المخمفات القيرية المذوبة في المنشط م

الكبريتيك المركز أو حامض الكبريتيك الداخن وتضمنت عممية الكربنة تسخين ابتدائي بدرجة 
ْم ولمدة ثالثة ساعات ويسكب الناتج عمى الماء ويغسل جيدًا يرشح ويجفف وتقاس كثافتو 100

(d = 0.609) (5) ْم ولمدة ساعة واحدة 850ينشط النموذج باستخدام بخار الماء عند درجة و 
وجماعتو إنتاج الفحم المنشط من دقائق الفحم الحجري أو الكاربيدات عن طريق  Yukiوقام 
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تسخينيا مع احد احماض لويس أو العناصر االنتقالية أو اكاسيد أو ىيدروكسيدات الحديديك 
ْم وكان نتائج  850دقيقة وتنشيط الناتج باستخدام البخار بدرجة  (40)ْم لمدة  600بدرجة 

. (6)الكاربون المنشط ذا مساحة سطحية كبيرة
وحضر سميم كاربون منشط من مخمفات نفط القيارة عن طريق مفاعمتيا مع الكبريت 

-900الحاوي عمى شائبة قيرية حراريا وتم التنشيط في جو ثاني اوكسيد الكاربون في درجة
وتم تحضير كاربون منشط بأستخدام معوجات حديدية والكاربون الناتج . (7)درجة مئوية1000

. (8)من الرماد وىو خالي من الكبريت% 1ذات مسامية عالية وال يتخمف من أحتراقة أال حوالي 
وتم تحضير كاربون منشط من مخمفات أشجار الكوكس الذي يحتوي عمى كمية كبيرة من 

وجماعتو بانتاج كاربون  Beralوقام . (9)والمكنين ويستخدم لألغراض الطبيةالمركبات الفينولية 
منشط من تفاعل مواد مختمفة عالية المكنين ومواد قيرية مع الكبريت العنصري في درجات حرارة 

تم تحضير كاربون منشط من نشارة . (10)درجة مئوية 1000شيطو بخاريا عند عالية وتن
ريد الزنك في ظروف تشغيل مختمفة مع األخذ بنظر االعتبار الخشب عن طريق استخدام كمو

درجة الحرارة والوقت ومن خالل الدراسة تيبن ان امتزاز اليود والمثمين الزرقاء بواسطة الكاربون 
المنشط تصل الى قيمة أعمى نسبا في عممية التنشيط الكيمياوية مع نسب متفاوتة من استخدام 

وىناك . (11)دقيقة 60-90درجة مئوية ولمدة  500رة التنشيط كموريد الزنك وكانت درجة حرا
دراسة اخرى تم تحضير كاربون منشط من مخمفات زراعية وتم تقيم الكاربون المنشط المحضر 
عن طريق تحميل العناصر حيث تمت المعاممة كيميائيا مع حامض الفسفوريك وتم استخدام 

أثير درجة الحرارة والوقت عمى انتاجية الكاربون المجير االلكتروني لتشخيص الجزيئات ودراسة ت
وتم تحضير كاربون منشط ذي مقاومة ميكانيكية عالية من راتنج الفينول  .(12)المنشط

فورمالدىايت باستخدام المياه المعدنية الزراعية حيث تم استخدام معادن االتربة النادرة كحفاز وتم 
ئص المسامية أظيرت النتائج ان جميع النماذج التحقق من أساليب التنشيط المختمفة والخصا

المستخدمة عن طريق امتزاز النيتروجين ان بوجود حفاز السيريوم أسيم بتطوير المسامية بين 
7-4 nm(13).  وتم تحضير كاربون منشط من نواة العنب وتم استخدام عممية التنشيط

دراسة العوامل المختمفة مثل  بالمايكرو يف مع استخدام حامض الفسفوريك وكموريد الزنك وتم
طاقة المايكرويف والوقت من االشعاع وأثبتت نتائج التجارب ان الظروف المثمى لحامض 

منو يعطي نتائج أفضل وكذلك تركيز كموريد الزنك % 50الفسفوريك ووقت االشعاع والتركيز 
     .(14)وىي ظروف مثمة لتحضير كاربون منشط عالي المسامية% 60

 
 

: لعمميالجزء ا
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: التحمل القاعدي ألخشاب التوث  -1
ْم ولحين ثبوت الوزن 120غرام من أخشاب شجر التوث تم تجفيفيا بدرجة حرارة  250

مل من محمول ىيدروكسيد الصوديوم وتم تسخين الخميط  350وأضيف إلى الخشب بعد طحنو 
الرائق منو وتم  ساعات وترك المحمول جانبًا ثم سكب المحمول 4عمى الميب المباشر لمدة 

 .درجة مئوية 120تجفيف المادة المتبقية بعد غسميا بالماء عند درجة حرارة 
 

تحضير الكاربون المنشط   -2
من المادة التي تم تحضيرىا في الخطوة السابقة واضيف ألييا نسب  (غم50)اخذ وزن 

الحصول عمى درجة مئوية ولحين  300-350متفاوتة من ىيدروكسيد الصوديوم والتسخين بين 
ولحين انتياء تحرر الغازات واألبخرة من  (مْ 350-500)تفحم كامل ورفعت درجة الحرارة إلى 

المادة المكربنة يمي ذلك تبريد المادة الناتجة إلى درجة حرارة الغرفة ويتم غسميا بالماء المقطر 
وتحت الغميان  (HCl %30)مل  من  10 ولحين التعادل ينشط بعد ذلك الكاربون الناتج بإضافة

-120)باستخدام مكثف عاكس ويعامل الفحم الناتج بواسطة الماء ألأليوني ويجف بدرجة 
. ساعات يحفظ النموذج في وعاء مقفل إلجراء القياسات المطموبة 6ولمدة  (مْ 130

 
. القياسات التي أجريت عمى الكاربون المنشط  -3
: ئيإمتزاز صبغة المثمين الزرقاء من محمولها الما  -أ

غرام من الكاربون المنشط بوضعو في دورق مخروطي وتضاف أليو كمية  0.1تم وزن 
صبغة المثميين الزرقاء بعدىا تم وضع في جياز الرج نوع  (جزء بالمميون) 20ppmمعينة من 

HAMBUR G90 – GERMENY  ساعة في درجة حرارة الغرفة وفي حالة اختفاء  24لمدة
حمول إلى ان يتم الحصول عمى حالة زيادة من الصبغة الغير المون تضاف كمية اخرى من الم

يرشح المحمول بصورة اعتيادية أو يسكب بعد عممية الطرد المركزي بعد ذلك يؤخذ  .ممتزة
المحمول الرائق ويوضع في خمية امتصاص وتقاس االمتصاصية لو بواسطة جياز مطيافية 

وتعين  SP 90 Ultra – Violet – Visible Spectrometerاالشعة فوق البنفسجية 
وباالستعانة  (الطول الموجي الذي تمتص فيو الصبغة) nm 665امتصاصية لمنموذج عند 

بالمنحني القياسي الذي تم اعداده ليذا الغرض وذلك بأخذ تراكيز مختمفة من محمول الصبغة 
5,10,15,20,25 ppm  665وقياس االمتصاصية ليما عند الطول الموجي nm  ورسم خط

يحتسب تركيز الصبغة المزالة من محموليا المائي لمنماذج  .بياني بين قيمة االمتصاصية والتركيز
. (15)المحضرة

  Iodine Adsorption: تعيين امتزاز اليود  -ب
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غرام من الكاربون المنشط الجاف في دورق مخروطي ذي سداد زجاجي سعتو  1يوضع 
يسخن الدورق لمدة  .5HCL%امض مل من ح 15يضاف أليو بوساطة ماصة  .مل 250
من محمول اليود  N 0.1مل من  50يضاف أليو  .دقيقة إلى حد الغميان ثم يترك ليبرد 25-30

مل  25دقيقة بعدىا ترشح المحتويات ويؤخذ  20إلى الدورق ويوضع الدورق في جياز الرج لمدة 
 .ن اصفر شاحبثايوكبريتات الصوديوم إلى ان يصبح المو N 0.1من الراشح ويسحح مع 

مل من محمول النشأ كدليل وتستمر في التسحيح إلى ان يختفي المون األزرق  1يضاف بعد ذلك 
 (16).ونحسب حجم ثايوكبريتات الصوديوم

 :تطبق العالقة اآلتية 
I.N = 1269.6 – (2.2  12.693  V)  

I.n  =كمية اليود الممتز. 
V   = (لم)حجم ثايوكبريات الصوديوم في المحمول .
 
. Bulk Density: قياس الكثافة لمكاربون المنشط  -جـ

دكت المادة   3سم 5نموذج من الكاربون المنشط وضع في قنينة كثافة حجميا يوضع  
بعدىا يفرغ . يسجل وزن النموذج  والقنينة الحجمية .بمطف لغرض إزالة المسامات بين الجزيئات

ي فارغة ثم تحسب فرق األوزان وىو وزن الكاربون الكاربون من القنينة الحجمية ويسجل وزنيا وه
  .(17)ةالمنشط ثم يحسب كثافتو كما في العالقة التالي

 
 =  (3سم/ غم )الكثافة 

 
. Ash Content: حساب نسبة المكونات المعدنية  -د

غم من الكاربون المنشط في جفنة خزفية وحرق النموذج باستخدام مصباح بنزن  1وضع 
ساعات يبرد بعدىا النموذج ثم  (5)ْم ولمدة  1000نقل النموذج إلى فرن بدرجة  لمدة ساعتين ثم

 .(18)يوزن ويحسب وزن الرماد المتخمف من الكاربون المنشط والنسبة المئوية 
 

: حساب نسبة الرطوبة   -هـ
مل ونضع في ساعة زجاجية  50غرام من الكاربون المنشط في بيكر سعة  1نضع 

ساعة ومن فرق األوزان يتم حساب  24لمدة    Desiccators ىما فيكمية من الماء ونضع
. نسبة الرطوبة

 
% Humidity =                                                                                       100 

النتائج والمناقشة  

الكتلة 

الحجم 

Weight of Carbon Soaked – Weight highly dried 

Weight dried Carbon 
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استخدامو في مكافحة  نظرًا لألىمية الكبيرة التي اكتسبيا الكاربون المنشط من خالل
التموث وازالة مكونات األصباغ وغيرىا من االستخدامات ونظرًا لوفرة المواد االولية فقد دأبا عدد 

وفي دراستنا ىذه تم مقارنة طبيعة الصبغة التركيبية  ،من الباحثين تحضيره بأساليب مختمفة
 (وخصائصو المختمفة المعقدة والمتيشمة في الوسط القاعدي عمى طبيعة الكاربون المنشط

: قيم الصفات االمتزازية لنماذج الكربون المحضرة (1)ويوضح الجدول 
 

يمثل قيم امتزاز صبغة المثيمين الزرقاء والعدد اليودي لنماذج الكربون المنشط   (1)الجدول 

المادة  ت
 (g)االولية

هيدروكسيد 
 Density Humidity ASH M.B. In (g)الصوديوم

1 50 25 0.54 0.558 0.011 85 487 

2 50 50 0.560 1.34 0.010 96.55 517 

3 50 75 0.575 1.72 0.09 96.70 590 

4 50 100 0.625 1.79 0.030 110.78 683 

5 
 خشب غير معامل

50 
0.341 7.00 4.1 32.20 320 

النموذج القياسي  6 0.3 0.83 3.2 90 908 

 
في الوسط  (اخشاب شجرة التوت)ان تفكك االخشاب الصمدة  أعالهيتضح من الجدول 

القاعدي وكربنة ىذه النواتج وتنشيطيا واستخدام نسب متفاوتة من القاعدة تزداد الكثافة لزيادة 
كمية القاعدة المستخدمة، اما نموذج الخشب غير المعامل أي الخشب الخام فقد اظير كثافة اقل 

ستخدمة في عممية الكربنة أو وجود وىذا ما يفسر عدم نقاوة القاعدة الممن النموذج القياسي 
بعض االكاسيد المعدنية لم تزال واذا نظرنا إلى محتوى الرطوبة نجد انيا تزداد بزيادة كمية 

القاعدة ما قد يفسر لنا بان الخمل البموري ومجاميع السطح الوظيفية التي تكونت قد زادت تدريجيا 
نظرنا إلى محتوى الرماد ان النماذج  اما محتوى الرطوبة لالخشاب الخام كانت عالية واذا

المحضرة ن الخشب المتفكك في الوسط القاعدي كانت واطئة ومقبولة وافضل من النماذج 
اما امتزاج صبغة المثيمين الزرقاء من محموليا المائي . القياسية وافضل من الخشب غير المعامل

عامل والتجاري في حين كان كانت جيدة اذا ما قورنت بالنماذج المحضرة من الخشب الغير م
امتزاج اليود يزداد بزيادة القاعدة مما يدل عمى ان القاعدة الفاعمية العالية عمى نخر الصيغة 
التركيبية لالخشاب المتفاعمة، وخمق مسامات متنوعة من االنواع الصغيرة والكبيرة وتكوين 

في النموذج وفي حالة النماذج مجاميع وظيفية تساعد عمى االمتزاز وىذا ما يؤيده محتوى اليود 
المعاممة واعتمادا عمى معمومات االدبيات فان ىذه النماذج جيدة من الناحية الصناعية 

 . والمختبرية
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