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Abstract 
In this study, the activated carbon has been prepared from sawdust 

and this was done by carbonization of sawdust at temperature of 350º C 
for 3 hours, after that treated with KOH at various ratios ranging from 
(0.5:1), (1:1), (1:2), (KOH: Carbonized materials) using microwave 
radiation at power of (90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720) watt and at 
period of (6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) minutes, many tests have been 
conducted on of prepared activated carbon samples 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 were compared with commercial one 
from B.D.H. 

   
  لخالصةا

 عملیــة إجــراء تحــضیر كــاربون منــشط مــن نــشارة الخــشب وذلــك بعــد إلــىیهــدف هــذا البحــث 
  . ساعات3م ولمدة º 350 لنشارة الخشب عند درجة حرارة أولیةكربنة 

 ،)1:0.5(بعــــد ذلــــك تعامــــل المــــادة المكربنــــة مــــع هیدروكــــسید البوتاســــیوم وبنــــسب مختلفــــة 
 وبطاقــــة  المــــایكروفوباســــتخدام اشــــعة) المــــادة المكربنــــة: هیدروكــــسید البوتاســــیوم) (1:2(، )1:1(

دقیقـة وزیـادة ) 20-6( واط وعنـد زمـن تـراوح بـین 90واط بزیـادة مقـدارها ) 720-90(تراوحت بین 
  . دقیقة2مقدارها 

واص خــ خواصــه وقورنــت مــع جــرى تقیــیمذلــك تــم تنقیــة الكــاربون المنــشط المحــضر ثــم  بعــد
  .B.D.Hشركة التجاري لمنشط الكاربون ال
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  المقدمة
سامیة علـى هیئـة غیـر متبلـورة تعـاني اثنـاء انتاجهـا مـ مـادة هیعرف الكاربون المنشط على ان

خالال في تركیبها ونقصا فـي هیـدروجینها ویـؤدي هـذا الخلـل الـى ظهـور مـسامات داخلیـة وخارجیـة 
ودة فـي انـواع الكـاربون االعتیادیـة ومـن ثـم تكـون وحجم هذه المسامات یفوق حجم المسامات الموج

قدرتها على االمتزاز كبیرة لذلك ثبت ان الكاربون المنشط له قدرة امتـزاز عالیـة اعلـى مـن ایـة مـادة 
 ،، ان التركیب المسامي هو الصفة الممیـزة للكـاربون المنـشط)1،2(معروفة على سطح االرضاخرى 

جمهــا الــى تنــوع اســتخداماته بــسبب المــساحة حلمــسامات وحیــث ادى التنــوع الكبیــر فــي شــكل هــذه ا
 وبـــسبب میـــزات الكـــاربون المنـــشط فكرنـــا فـــي انتاجـــه مـــن نـــشارة )3(الـــسطحیة الكبیـــرة التـــي یمتلكهـــا

الخـــشب المتـــوفرة محلیـــا وباســـتخدام اشـــعة المـــایكرویف لتقلیـــل زمـــن التفاعـــل والطاقـــة المـــستخدمة 
ت جــــدوى اقتــــصادیة كبیــــرة اال وهــــي الكــــاربون للحــــصول علــــى مــــادة ذات اســــتخدامات واســــعة وذا

  .المنشط
وعنــــد الرجــــوع الــــى االدبیــــات حــــول المــــواد المــــستعملة والطرائــــق المــــستخدمة فــــي تحــــضیر 

  :الكاربون المنشط یمكن مالحظة عدة مواد وطرائق متنوعة في تحضیر الكاربون المنشط منها
لتین عـــن طریــــق  مـــن تحـــضیر الكـــاربون المنــــشط مـــن االســـف)Yamagug chi)4تمكـــن 

 إذ أعطــــى الكــــاربون ,م°550مفاعلتــــه مــــع زیــــادة مــــن  هیدروكــــسید الــــصودیوم عنــــد درجــــة حــــرارة 
  .  وصفات امتزازیة عالیة جداًاالمنشط خواص
 تحـــــضیر الكـــــاربون المنــــــشط مـــــن الفـــــضالت الناتجــــــة مـــــن صــــــناعة )Zhongfu)5ودرس 

 ســاعات، بعــد ذلــك اجــرى 8-2م لمــدة °200-80الفورفــورال، اذ أخــذ هــذه الفــضالت وجففهــا عنــد 
-800      ســـاعة، ثـــم تنـــشیط النـــاتج عنـــد2-0.5م لمـــدة °500-300علیهـــا عملیـــة كربنـــة عنـــد 

  . م بإستخدام بخار ماء1000°
 , وجماعته بتحـضیر الكـاربون المنـشط مـن مخلفـات الفحـم الحجـري)Haghseresht)6وقام 

لجــة كیمیائیـــة باســتعمال حامـــضي  وبعــد ذلـــك اجریــت لـــه معا,م°600ًوذلــك بمعاملتـــه حراریــا عنـــد 
 وقـــد اظهـــر تـــشخیص ,م°75 – 25الكبریتیــك والنتریـــك وهیدروكـــسید الـــصودیوم عنـــد درجـــة حـــرارة 

ًالمـسامات وســعة امتــزاز المركبــات الفینولیـة تحــسنا فــي صــفات الـسطح للنمــاذج المعالجــة بحــامض 
  .النتریك

 جــوز الهنــد ونــوى التمــر قــشور( الكــاربون المنــشط مــن المخلفــات النباتیــة )7(وحــضر عویــد
عـن طریـق مفاعلتهـا مـع زیـادة مـن هیدروكـسید الـصودیوم ) وقشور زهرة الشمس ومخلفات الحصاد

  .م لمدة ثالث ساعات°)50±550(عند ) قاعدة :مخلفات نباتیة) (2:1((
 وجماعتـــه  تـــأثیر أشـــعة المـــایكرویف عنـــد طاقـــة محـــددة )Valente Nabais )8درس

)1000W(  حیث لوحظ تطـور فـي المـساحة الـسطحیة لهـذه ,الكاربون المنشطعلى خواص ألیاف 
  .األلیاف مقارنة مع األلیاف غیر المعاملة
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 مــساحة ســطحیة عالیــة مــن جــذوع التبــغ ا ذًا منــشطًاوجماعتــه كاربونــ )Wei Li )9حــضرو
 حیــث عوملــت جــذوع التبــغ مــع نــسب مختلفــة مــن كاربونــات البوتاســیوم ثــم أجریــت عملیــة ,هوجــذور
الكــاربون المنــشط المحــضر بمــساحة ســطحیة عالیــة   امتــازوباســتخدام أشــعة المــایكرویف تنــشیط 

)2557m2/g( وحجم مسامات كبیرة )1.647cm3/g.(  
 وجماعتــه مــن تحـضیر كــاربون  منــشط مـن ســیقان نبــات القطــن )Hui Deng )10تمكـن و

 ، أشــعة المــایكرویف ومــن ثــم اتمــام عملیــة التنــشیط باســتخدام,بعــد معاملتهــا مــع كلوریــد الخارصــین
  . وامتاز الكاربون المنشط المحضر بخواص امتزازیة جیدة

 حیــث قــام بكربنتهــا ه مــن قــشور النخیــل وســعفًا منــشطًا كاربونــ)Rungsan L.)11 حــضر و
متـــصاص لغـــاز ثنـــائي اوكـــسید  بعـــدها أجـــرى عملیـــة ا,م لمـــدة ســـاعة400ºأوال عنـــد درجـــة حـــرارة 

ســـتخدام أشـــعة المـــایكرویف الزمـــان وطاقـــات مختلفـــة وكـــان  ومـــن ثـــم عملیـــة التنـــشیط با،الكبریـــت
  .  خواص امتزازیة جیدةوالكاربون المنشط الناتج ذ

 وجماعته من تحضیر الكاربون المنـشط مـن راتنجـات الفینـول )Atsushi hata)12كم تمكن 
بون بالتنشیط بهیدروكسید البوتاسیوم والتسخین باستخدام أشعة المایكرویف وتم الحـصول علـى كـار

  .1700m2/g مساحة سطحیة كبیرة يمنشط ذ
  

  الجزء العملي
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  :الطرائق العملیة

  الكربنة االولیة لنشارة الخشب :ًأوال
م لمـدة 350رارة حـ لـه عملیـة كربنـة اولیـة عنـد درجـة وأجریـتاخذ وزن معین من نشارة الخشب 

  . الخطوة الثانیةإلى بعد ذلك نقلت المادة المكربنة ، ساعات3
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   الكربنة النهائیة والتنشیط باستخدام هیدروكسید البوتاسیوم واشعة المایكرویف:ًثانیا
معــین مــن المــادة المكربنــة الناتجــة مــن الخطــوة االولــى ومزجــت مــع نــسب مختلفــة مــن تــم وزن 

 فـي بیكــر و یــضاف إلیهــا ] KOH:مــادة اولیــة [) 1:2(، )1:1(، )1:0.5(هیدروكـسید البوتاســیوم 
مل من الماء المقطر ثم وضعت فـي فـرن المـایكرویف وباسـتخدام طاقـات مختلفـة تراوحـت  )4-8(

واط وبأزمــــــان مختلفــــــة تراوحــــــت بــــــین ) 720 ،630 ،540 ،450 ،360 ،270 ،180, 90(بــــــین 
 بعـــــدها بـــــرد  لكـــــل قیمـــــة مـــــن قـــــیم الطاقـــــة المـــــستخدمة دقیقـــــة)18،20 ،4،6،8،10،12،14،16(

  .النموذج إلى درجة حرارة الغرفة
  

   تنقیة الكاربون المنشط المحضر:ًثالثا
  :ت اآلتیةلغرض تنقیة المادة المكربنة الملوثة بالقلوي اجریت المعامال

تغــسل النمــاذج المكربنــة بالمــاء المقطــر عــدة مــرات لغــرض ازالــة هیدروكــسید البوتاســیوم غیــر  .1
 الـشمس ثـم یجفـف زهـرةالتاكد من ان ناتج عملیة الغسل متعادل باسـتخدام ورق ثم  ،المتفاعل

  .ساعات) 5(م ولمدة )110-100(النموذج في فرن عند 
مـن حـامض الهیـدروكلوریك مـع التـصعید %) 10(لول تؤخذ المادة المكربنة ویضاف الیها مح .2

  . أي اثر لالیوناتإلزالةالحراري لمدة ساعة واحدة وذلك 
تغــسل المــادة المكربنــة بالمــاء المقطــر مــرة ثانیــة عــدة مــرات لحــین التأكــد مــن خلوهــا مــن بقایــا  .3

 زهـــرة والتأكـــد مـــن ان نـــاتج عملیـــة الغـــسل متعـــادل باســـتخدام ورقـــة ,حـــامض الهیـــدروكلوریك
  .الشمس

ســاعة، وتــسحق وتغربــل باســتخدام ) 24(م لمــدة ) 120-110(تجفــف المــادة المكربنــة عنــد  .4
ثــم تؤخــذ الــدقائق ذات ) Retsch Germany(مــن إنتــاج شــركة ) mesh) 40-20مناخــل 
 .وتحفظ بمعزل عن الهواء والرطوبة في مجفف) mesh) 30-20الحجم 

  
   تعیین فعالیة نماذج الكاربون المنشط:ًرابعا

قیـاس المـساحة الــسطحیة الداخلیـة للكــاربون المنـشط عــن طریـق قیــاس قابلیـة امتــزاز الیـود مــن   -أ
 .محلوله المائي

تعد هـذه الطریقـة مـن الطرائـق الـسریعة المـستخدمة لغـرض تزویـدنا بالمعلومـات عـن المـساحة 
غــم ) 1(ســطة االــسطحیة الداخلیــة ویعبــر عنهــا بعــدد الملغرامــات مــن الیــود الممتــزة مــن المحلــول بو

  :)13(من الكاربون المنشط وتتضمن ما یأتي
ــن الكـــــــــاربون المنـــــــــشط الجـــــــــاف ویوضـــــــــع فـــــــــي دورق مخروطـــــــــي  .1                   یـــــــــوزن غـــــــــرام واحـــــــــد مـــــــ

  .مل) 250(سعته 



   احمد علي حمادي&خالد احمد عوید  

20 

  .حامض الهیدروكلوریك الى الدورق%) 5(مل من محلول ) 10(سطة ماصة اینقل بو .2
نــصف ســاعة ویتــرك بعــدها لیبــرد الــى درجــة یــسخن الــدورق مــع محتویاتــه الــى ان یغلــي لمــدة  .3

  .حرارة المختبر
  .الى الدورق) 0.1N(مل من محلول الیود ) 100(سطة ماصة ایضاف بو .4
یوضـع الـدورق فـي جهـاز الـرج الكهربـائي لمـدة نـصف سـاعة ثـم یـتم ترشـیح محتویـات الـدورق  .5

بدایـــة مـــل مـــن الراشـــح فـــي ) 25-20 (مایقـــاربســـطة ورقـــة ترشـــیح جافـــة ونظیفـــة ویهمـــل ابو
  .عملیة الترشیح ویجمع الباقي في دورق نظیف

مل ویسحح مـع محلـول قیاسـي ) 250(مل من الراشح الى دورق مخروطي سعته ) 50(ینقل  .6
ًالـى ان یـصبح لـون المحلـول أصـفر باهتـا، ثـم تـتم إضـافة ) 0.1N(من ثایوسلفات الـصودیوم 

 اللـون االزرق لـدلیل النـشا ویكمـل التـسحیح الـى ان یختفـي) Starch(مل من دلیل النشا ) 1(
  .ویحسب حجم الثایوسلفات المستخدم

  :یحسب وزن الیود الممتز من نماذج الكاربون المنشط بتطبیق المعادلة .7
X = A – [2.2BXmL of Thiosulfate Used]                 …..(1) 
A = N1 X 12693                                                  ……….(2) 
B = N2 X 126.93                                                 ……….(3) 

  :اذ ان
X =سطة الكاربون المنشطاوزن الیود بالملغرام الممتز بو.  

N1 =  0.1(عیاریة محلول الیودN.(  
N2 =  0.1(عیاریة ثایوسلفات الصودیومN.(  

  :اما الرقم الیودي فیتم حسابه من المعادلة اآلتیة
D

M
XIn                                                                 ……..(4) 

  .نموذج الكاربون المنشط المستخدمأوزن  = M :اذ ان
D =  معامل التصحیح)Correction Factor.(  
  
قـاء مـن  قیاس المساحة الخارجیة للكاربون عـن طریـق قیـاس قابلیـة امتـزاز صـبغة المثیلـین الزر-ب

  .محلولها المائي
غم من الكاربون المنشط ووضـعه فـي دورق مخروطـي ) 0.1(تعتمد هذه الطریقة على اخذ 

من صـبغة المثیلـین الزرقـاء، ثـم یوضـع فـي جهـاز الـرج ) 20ppm(ویضاف الیه كمیة معلومة من 
یـة اخـرى  وفـي حالـة اختفـاء اللـون تـضاف كم,ساعة في درجة حرارة المختبـر) 24(الكهربائي لمدة 

ـــة زیـــادة مـــن الـــصبغة غیـــر الممتـــزة، یفـــصل  معلومـــة مـــن المحلـــول الـــى ان یـــتم الوصـــول الـــى حال
المحلـــول بعملیـــة الطـــرد المركـــزي ثـــم یؤخـــذ المحلـــول الرائـــق ویوضـــع فـــي خلیـــة امتـــصاص وتقـــاس 



 .تحضیر كاربون منشط من نشارة الخشب باستخدام أشعة المایكرویف

21  

الطــــول المــــوجي الــــذي تمــــتص فیــــه صــــبغة (نــــانومیتر ) 665(االمتــــصاصیة عنــــد طــــول مــــوجي 
حــساب تركیــز الــصبغة المزالــة مــن محلولهــا المــائي وذلــك باالســتعانة بــالمنحني ، ثــم یــتم )المثیلــین

 ,10 ,5( وذلـك بأخـذ تراكیـز مختلفـة مـن محلـول الـصبغة , لهـذا الغـرضإعـدادهالقیاسـي الـذي تـم 
15, 20 & 25 ppm ( وقیاس االمتصاصیة لهـا عنـد الطـول المـوجي)نـانومیتر ورسـم خـط ) 665

  .)14(التركیزبیاني بین قیم االمتصاصیة و
  
                            Bulk Density Measuring            الظاهریةقیاس الكثافة :ًخامسا

تــم وضــع كمیــة معینــة مــن الكــاربون المنــشط فــي اســطوانة مدرجــة او قنینــة حجمیــة ســعتها         
وى واحـد عنـد  مل بحیث یشغل الكاربون المنشط حجمها مع مالحظة جعل دقائق الكاربون بمـست5

العالمة بعد ذلك تم وزن الكاربون الموجود في االسطوانة باستخدام میـزان حـساس وحـسبت الكثافـة 
  . )15(كما یاتي

  الكتلة
   =3سم/الكثافة غم

  الحجم
  

                       Ash Contentمحتوى الرماد                                                      : ًسادسا
تم وضع واحـد غـرام مـن الكـاربون المنـشط فـي جفنـة خزفیـة بعـدها وضـعت الجفنـة فـي فـرن 

 ســاعات ثــم بــرد النمــوذج ووزن بواســطة میــزان حــساس ومــن فــرق 3ْ م ولمــدة 1000كهربــائي عنــد 
  .)16( للرماد في نماذج الكاربون المنشط المحضرة حسبت النسبة المئویةاألوزان

  
    Measuring of Humidity Percentage           لرطوبةل  المئویةنسبةال حساب :ًسابعا

ــــــد درجــــــة             ــــــشط ووضــــــعت فــــــي فــــــرن عن تــــــم وزن واحــــــد غــــــرام مــــــن نمــــــاذج الكــــــاربون المن
  .)17( النسبة المئویة للرطوبة تم حساباألوزان لمدة ثالث ساعات، ومن فرق ْ م150حرارة 
  

   والمناقشةجالنتائ
 الحدیثـــة التـــي اســـتخدمت فـــي مجـــاالت مختلفـــة فـــي األســـالیبتعـــد تقنیـــة المـــایكرویف مـــن 

 وذلـك للمیـزات التـي تمتـاز بهـا هـذه ةالصناعة، منها تحـضیر الكـاربون المنـشط مـن مـصادر مختلفـ
 تحـضیر الكـاربون المنـشط حیـث تـمالجرائه،  الطاقة الالزمة هالتقنیة من تقلیل زمن التفاعل وخفض

مــن الجــزء العملــي للجــداول ) ًثالثــا( و) ًثانیــا(و ) ًاوال( وكمــا موضــح فــي الفقــرات مــن نــشارة الخــشب
   .توضح النتائج التي تم الحصول علیها) 6-1(من 

  



   احمد علي حمادي&خالد احمد عوید  

22 

 :1(بنسبة مواصفات الكاربون المنشط المحضر من نشارة الخشب و هیدروكسید البوتاسیوم  ): 1(الجدول 
   دقیقة6باستخدام طاقات مختلفة من أشعة المایكرویف وزمن ) KOH :خشب) (0.5

  
  النماذج

قوة 
  اإلشعاع
  واط

  الزمن
  دقیقة

***  
  الحصیلة

%  
  الكثافة

gm/cm3 

محتوى 
  الرطوبة

%  

محتوى 
  الرماد
%  

الرقم 
  الیودي

mg/gm 

صبغة 
المثیلین 
  الزرقاء

mg/gm 

C1  90  6  99  0.161  7.4  2.35 301  25  

C2  180 6  97.75  0.154 8.2 2.37 333.6 34 

C3  270 6  93.75 0.152 8.4 2.31 426 43.2 

C4  360  6  89.5 0.152 8.7 2.28 431.5 49.4 

C5  450 6  77.5 0.148 8.9 2.25 451 53.1 

C6  540 6  75 0.146 9.2 2.22 453.9 69.2 

C7  630 6  72.5 0.144  9.5 2.17 484.6 73.6 

C8  720 6  65 0.144  9.5 2.19 453 71.2 

C* ---  ---  ---  0.171 5 2.41 289 14 

C** 630 10 ---  0.17 6 2.43 290 15 

CB.D.H  ---  ---  ---  0.345  0.8  3.2  908  90  

C* : بدون إي معاملة ) المادة المكربنة(نموذج من نشارة الخشب  
C** : دقـائق وبـدون أي إضـافة 10 واط وزمـن قـدره 630نموذج من نـشارة الخـشب المكـربن ادخـل فـرن المـایكرویف بطاقـة

  .من هیدروكسید البوتاسیوم و الماء
ًوباإلمكـان حــسابیا حـسابها مــن المــادة األولیـة علــى اعتبـار أن المــادة المكربنــة , الحـصیلة ابتــداء مـن المــادة المكربنــة :***

  .من المادة األولیة% 33تشكل مایقارب 
  

 دقــائق واســتخدام طاقــات مختلفــة فــي فــرن 6عنــد تثبیــت الــزمن ) 1(اذ نلحــظ مــن الجــدول 
مــــن حیــــث الــــرقم الیــــودي وصـــــبغة ) C7(لنمــــوذج  واط ل630المــــایكرویف أن أفــــضل طاقــــة هــــي 

 630والحظنــا عنــد زیــادة الطاقــة فــوق ,  علــى التــواليmg/gm) 73.6, 484.6(المثیلــین الزرقــاء 
  . واط أدت إلى انخفاض في نسبة الفجوات المتكونة والمسؤولة عن عملیات االمتزاز

تحــضیر الكــاربون دقــائق للبــدء فــي تثبیــت الظــروف المثلــى  ل 6ویعــزى ســبب اختیــار زمــن 
دقیقـة لـم نلحـظ أي تغیــر ملحـوظ فـي المواصـفات عــن ) 4 ،2(المنـشط مـن نـشارة الخـشب انــه عنـد 

  ).*C(النموذج األصل 
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 :1(مواصفات الكاربون المنشط المحضر من نشارة الخشب و هیدروكسید البوتاسیوم بنسبة ): 2(الجدول 
 یف و بأزمان مختلفة واط من أشعة المایكرو630عند طاقة ) KOH :خشب) (0.5

  النماذج
قوة 

  اإلشعاع
  واط

  الزمن
  دقیقة

  الحصیلة
%  

  الكثافة
gm/cm3 

محتوى 
  الرطوبة

%  

محتوى 
  الرماد
%  

الرقم 
  الیودي

mg/gm 

صبغة 
المثیلین 
  الزرقاء

mg/gm 
C7  630  6  72.5  0.144  9.5  2.17 484.6  73.6 
C9  630  8 66.75 0.144  10.1 2.18 551.6 74.5 
C10  630  10  60.25 0.142 10.3 2.17 638.3  75  
C11  630  12  58.5 0.141  11.2 2.16  713.6  81.2  
C12  630  14  56.5 0.141  12.3 2.15 721.9  83.4  
C13 630  16  50 0.140  15.8 2.17  750  96.5  
C14  630  18  42.5 0.140  14.5 2.18 515.3  64.3  
C15  630  20  28.25 0.14 14.5 2.19 375.3  57.4  
C* ---  ---  ---  0.171 5  2.41 289 14 

C** 630 10 ---  0.17 6 2.43 290 15 

CB.D.H  ---  ---  ---  0.345  0.8  3.2  908  90  
 

إذ إن أفــضل حـــصیلة نحـــصل علیهـــا بالنـــسبة لنمــاذج نـــشارة الخـــشب وهیدروكـــسید البوتاســـیوم  
م  واط مـــن حیـــث الـــرق630دقیقـــة وطاقـــة 16تـــم الحـــصول علیهـــا عنـــد زمـــن ) 0.5: 1(عنـــد نـــسبة 

  . على التواليmg/gm) 96.5, 750(الیودي وصبغة المثیلین الزرقاء 
  

  مواصفات الكاربون المنشط المحضر من نشارة الخشب و هیدروكسید البوتاسیوم بنسبة): 3(الجدول 
  دقیقة6باستخدام طاقات مختلفة من أشعة المایكرویف وزمن ) KOH :خشب) (1:1(

  النماذج
قوة 

  اإلشعاع
  واط

  الزمن
  ةدقیق

  الحصیلة
%  

  الكثافة
gm/cm3 

محتوى 
  الرطوبة

%  

محتوى 
  الرماد
%  

الرقم 
  الیودي

mg/gm 

صبغة 
المثیلین 
  الزرقاء

mg/gm 
C16  90  6  98.9 0.188 7.6 2.81 301 25 
C17  180  6  97.5 0.178 8.2 2.83 301  36.4  
C18  270  6  93.4 0.174 8.4 2.78 319.8 44.6 
C19  360  6  89.5 0.168 8.6 2.81 375.2  53.4 
C20  450  6  87.5 0.164 8.9 2.76 425.9  68.5 
C21  540  6  75.5 0.152 9.1 2.73 448.3  86.6 
C22  630  6  67 0.152 9.8 2.71 613  96.5 
C23 720  6  54.6 0.154 9.7 2.74 513  82.3 
C*  ---  ---  ---  0.171 5 2.41 289 14 

C**  630 10 ---  0.17 6 2.43 290 15 
CB.D.H  ---  ---  ---  0.345  0.8  3.2  908  90  



   احمد علي حمادي&خالد احمد عوید  

24 

أدت ) 1:1( بالنـسبة إلـى المـادة المكربنـة )KOH(نلحظ أن زیادة كمیة القاعـدة المـستخدمة 
فــــــي            , إلــــــى تحــــــسین خــــــواص الكــــــاربون المنــــــشط المحــــــضر إذ مــــــا قورنــــــت مــــــع الظــــــروف نفــــــسها

هیدروكــسید فــي زیــادة مــن حیــث الــرقم الیــودي وصــبغة المثیلــین الزرقــاء یفــسر دور ال) 1(الجــدول 
ًیعد هیدروكسید البوتاسیوم عامال مؤثرا في عملیـة التنـشیط وهـو یطـور إذ , عدد المسامات المتكونة ً

 وجـود ایـون الهیدروكـسیل یـؤدي إلـى إن الكـاربون المنـشط حیـث إنتاجالتركیب المسامي الدقیق في 
ركیـــب المـــسامي للكـــاربون  ممـــا یـــؤدي إلـــى تطـــویر التاألولیـــةحـــدوث عملیـــة نخـــر فـــي بنیـــة المـــادة 

   .)18(المنشط المنتج
 دقیقـة  فـي حـین نجـد أن زیـادة الطاقـة إلـى 6 واط وزمـن 630وكانت أفضل نتیجة عند طاقة 

 واط أدت إلــى تقلیــل عــدد المــسامات المتكونــة حیــث إن الزیــادة فــي الطاقــة المـــستخدمة أدت 720
ـــین إلـــى تحطـــیم جـــزء مـــن المـــسامات المتكونـــة وهـــذا واضـــح مـــن قـــیم  الـــرقم الیـــودي وصـــبغة المثیل

  . الزرقاء
  

  مواصفات الكاربون المنشط المحضر من نشارة الخشب و هیدروكسید البوتاسیوم بنسبة): 4(الجدول 
  واط من أشعة المایكرویف وبأزمان مختلفة630عند طاقة ) KOH :خشب) (1 :1(

  النماذج
قوة 

  اإلشعاع
  واط

  الزمن
  دقیقة

  الحصیلة
%  

  الكثافة
gm/cm3 

محتوى 
  الرطوبة

%  

محتوى 
  الرماد
%  

الرقم 
  الیودي

mg/gm 

صبغة 
المثیلین 
  الزرقاء

mg/gm 
C22  630  6 67  0.152  9.8  2.71  613  96.5  
C24  630  8  65 0.143 10.3 2.72 663.3 147 
C25  630  10 63.3 0.142 11.4 2.68  691.3 166.6 
C26  630  12 63 0.14 12.1 2.68 695 168  
C27 630  14 62.3 0.138 15.6 2.64 696.8 168.3 
C28  630  16 57 0.136 16.1 2.65 698.6 170.1 
C29  630  18 35 0.136 19.2 2.62 900.7 239.6 
C30  630  20 26.5 0.124 17.3 2.62 821.3 180.9 
C*  ---  ---  ---  0.171 5 2.41  289 14 

C** 630 10  ---  0.17 6 2.43 290 15 

CB.D.H  ---  ---  ---  0.345  0.8  3.2  908  90  

  
 دقیقــة 18 عنــد زمــن تنــشیط (C29)أن أفــضل قیمــة كانــت للنمــوذج ) 4(نلحــظ مــن الجــدول 

ــــــــرقم الیـــــــــــودي وصـــــــــــبغة المثیلـــــــــــین الزرقـــــــــــاء                630وطاقـــــــــــة   واط وهـــــــــــذا واضـــــــــــح مـــــــــــن قـــــــــــیم الـــ
)900.7 ,239.6 (mg/gmدقیقــة الحظنــا 20ولكــن عنــد زیــادة زمــن التنــشیط إلــى ,  علــى التــوالي 
ًوهــذا یفــسر ان المــسامات المتكونــة ســواء كانــت داخلیــة أو خارجیــة بــدأت , خفــاض فــي هــذه القــیمان

  .تتحطم بسبب زیادة زمن التنشیط وهذا واضح من قیم الرقم الیودي وصبغة المثیلین الزرقاء
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  بنسبةمواصفات الكاربون المنشط المحضر من نشارة الخشب و هیدروكسید البوتاسیوم ): 5(الجدول 
   دقیقة6باستخدام طاقات مختلفة من أشعة المایكرویف وزمن ) KOH :خشب) (2 :1(

  النماذج
قوة 

  اإلشعاع
  واط

  الزمن
  دقیقة

  الحصیلة
%  

  الكثافة
gm/cm3 

محتوى 
  الرطوبة

%  

محتوى 
  الرماد
%  

الرقم 
  الیودي

mg/gm 

صبغة 
المثیلین 
  الزرقاء

mg/gm 
C31 90 6 98.5 0.182 7.8 3.07 305 25 
C32  180 6  97.5 0.176 8.2 3.09 347.8  34.2 
C33  270 6  95.2 0.172 8.9 3.02  386.9 37.5 
C34  360 6  90.3 0.164 9 3.00  398 45.2 
C35  450 6  86.4 0.156 9.3 3.01 403.6 64.5 
C36  540 6  74.3 0.156 9.45 2.96 431.6 68.9 
C37  630 6  68.5 0.154 9.8 2.94 451 81.2 
C38  720 6  53.2 0.154 9.5 2.95 411.5 65.4 
C*  ---  ---  ---  0.171 5 2.41 289 14 

C**  630 10 ---  0.17 6 2.43 290 15 

CB.D.H  ---  ---  ---  0.345  0.8  3.2  908  90  

  
  مواصفات الكاربون المنشط المحضر من نشارة الخشب و هیدروكسید البوتاسیوم بنسبة): 6(الجدول 
  ط من أشعة المایكرویف وبأزمان مختلفة وا630عند طاقة ) KOH :خشب) (2 :1(

  النماذج
قوة 

  اإلشعاع
  واط

  الزمن
  دقیقة

  الحصیلة
%  

  الكثافة
gm/cm3 

محتوى 
  الرطوبة

%  

محتوى 
  الرماد
%  

الرقم 
  الیودي

mg/gm 

صبغة 
المثیلین 
  الزرقاء

mg/gm 
C37  630  6  68.5  0.154  9.8  2.94 451  81.2  
C39  630  8 60.13 0.148 12  2.95 613.1  121.3  
C40  630  10 55.63 0.136 13.6 2.92 839.3 178.7 
C41  630  12 49.3 0.126 15.8 2.94 842 178.9 
C42  630  14 46.62 0.112 16.2 2.91 878.3 192.5 
C43  630  16 31.4 0.112 21.8 2.91 920.2 241 
C44  630  18 28.6 0.108 18.6 2.89 898.2 231 
C45  630  20 25.4 0.104 16.7 2.90 765.4 220 
C* ---  ---  ---  0.171 5 2.41 289 14 

C** 630 10 ---  0.17 6 2.43 290 15 

CB.D.H  ---  ---  ---  0.345  0.8  3.2  908  90 

  
ًأن لــزمن التنــشیط دورا مهمــا فــي تطــویر التركیــب المــسامي ) 6(و) 5(نلحــظ مــن الجــدولین  ً

 دقیقــة لــم یكــن 6 ًمــن التنــشیط ثابتــاانــه اذا كــان ز) 5(حیــث نلحــظ مــن الجــدول , للكــاربون المنــشط
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ویؤكد هذا ما جـاء فـي الجـدول , هناك تغیر ملحوظ في النتائج على الرغم من زیادة طاقة اإلشعاع
تـزداد قـیم الـرقم )  واط630(حیث نلحظ أن زیادة زمن التنـشیط مـع أفـضل طاقـة إشـعاع مثبتـة ) 6(

وكانـــت قـــیم ) C43( دقیقـــة للنمـــوذج 16ى الیـــودي وصـــبغة المثیلـــین الزرقـــاء إذا اســـتمرت الزیـــادة إلـــ
ولكــن نلحــظ انــه ,  علــى التــواليmg/gm)  241, 920.2(الــرقم الیــودي وصــبغة المثیلــین الزرقــاء 

وهــــذا یفــــسر أن التطــــور فــــي التركیــــب المــــسامي , دقیقــــة بــــدأت القــــیم باالنخفــــاض) 20 ،18(عنــــد 
سیره مـن النتـائج التـي تـم الحـصول الخارجي والداخلي بـدأ باالنهیـار مـع زیـادة الـزمن وهـذا ممكـن تفـ

  ).C45 و C44(علیها من النماذج 
بـــین ) 2(والجـــدول ) 0.144, 0.161(بـــین ) 1(أمـــا قـــیم الكثافـــة فقـــد تراوحـــت فـــي الجـــدول 

) 0.124 ،0.152(بــــــین ) 4(والجــــــدول ) 0.152 ،0.188(بــــــین ) 3(والجـــــدول ) 0.14 ،0.144(
 وهــي قـــیم gm/cm3) 0.104 ،0.154(بــین ) 6(والجـــدول ) 0.154 ،0.182(بــین ) 5(والجــدول 

وذلك الن طبیعة المادة األولیة ذات مسامیة عالیة ومن ثم تكـون المـادة الناتجـة ذات كثافـة , واطئة
وهـذا مـا أثبتتـه قـیم االمتـزاز التـي كانـت ذات عالقـة عكـسیة مـع الكثافـة فـي , واطئة ومسامیة عالیة

  .معظم الحاالت
بــــین ) 2(والجـــدول) 9.5  ،7.4(بـــین ) 1(فـــي الجـــدول  أمـــا محتـــوى الرطوبـــة فقـــد تـــراوح

بــین ) 5(والجــدول ) 19.8 ،9.7(بــین ) 4( والجــدول )9.8 ،7.6(بــین ) 3(والجــدول ) 9.5،14.5(
وهــــــو مقیــــــاس نــــــسبي یوضــــــح مــــــدى إمكانیــــــة ) % 21.8، 9.8(بــــــین ) 6( والجـــــدول )9.8 ،7.8(

هــر لــدینا بعــض النمــاذج التــي اســتخدام النمــاذج المحــضرة فــي عملیــة امتــزاز بخــار المــاء حیــث ظ
  .یمكن استخدامها كمواد مازة لبخار الماء

ـــة المحتـــوى مـــن الرمـــاد  ومحتـــوى الرمـــاد كـــان قلـــیال لجمیـــع النمـــاذج الن المـــادة األولیـــة قلیل
فـــضال أن عملیـــة الغـــسل أدت إلـــى إزالـــة الجـــزء األكبـــر مـــن المكونـــات المعدنیـــة الناتجـــة فـــي إثنـــاء 
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