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ABSTRACT 

In this work activated carbon has been prepared from different 
agricultural sources. 

The  process of preparing activated carbon was conducted through 
carbonization the raw material at 350° C for 3 hrs. The carbonized 
product were subjected to final step of carbonization by mixing the feed 
stoke with potassium hydroxide (1:1) (raw materials: KOH) at 550±25° C 
for 3 hrs. The carbon obtained was purified by disttiled water, refluxed 
with 10 % hydro chloric acid for 2hrs, washed with disttled water and 
finally dried at 110-120° C for 24 hrs. The activated carbon  obtained was 
evaluated by measuring (Iodine number, methylene blue, humidity 
content, ash content and Density) and Compared with commercial carbon  
from  B. D. H. 

  
  الخالصة

 تــضمنت طریقــة .فــي هــذا البحــث تــم تحــضیر الكــاربون المنــشط مــن مــصادر نباتیــة مختلفــة       
 ســاعات المــادة الكاربونیــة الناتجــة نقلــت الــى 3لمــدة  م◦ 350 كربنــة المــادة االولیــة عنــد التحــضیر
هیدروكـــسید  :مـــادة اولیـــة( )1:1 ( بنـــسبةكـــسید البوتاســـیومالكربنـــة النهائیـــة باســـتخدام هیدرومرحلـــة 

  ســــاعات المــــادة الناتجــــة مــــن الخطــــوة الــــسابقة تنقــــى3م لمــــدة ◦ )25 ± 550(عنــــد ) البوتاســــیوم
  سـاعة2حامض الهیـدروكلوریك لمـدة % 10ام الماء المقطر والتصعید الحراري مع محلول باستخد

ــــك  ــــد  المــــادة الكاربونیــــةجففــــتبعــــد ذل ــــد خــــواص .  ســــاعة24م لمــــدة ◦ )120-110( عن ــــم تحدی ت
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 محتـوى ،امتـزاز صـبغة المثیلـین الزرقـاء، الـرقم الیـودي(عن طریق قیاس كـل مـن الكاربون المنشط 
  .H.D.Bشركة   تجاري من كاربون منشطوقورنت مع نموذج) رماد والكثافةمحتوى ال ,الرطوبة

  
  المقدمة

التـي  یحتل الكاربون المنشط موقعا متقدما في االسواق التجاریـة بـسبب الخـصائص الفریـدة
. )1(مثــل اطیــان فلــرا مــا قــورن مــع المــواد المــازة الالعــضویة یتمتــع بهــا وكلفــة إنتاجــه المنخفــضة اذ

ممـــا متطـــور  بانـــه مـــادة ذات محتـــوى كـــاربوني عـــالي وتركیـــب مـــسامي  المنـــشط الكـــاربونویعـــرف
 كـذلك عــرف الكــاربون المنــشط بأنــه ،یجعلـه مــادة فعالــة تجــاه إمتـزاز المــواد الكیمیائیــة مــن أوســاطها

صـنف مـن المـواد الكاربونیــة ذو تركیـب مـسامي متطـور ومتنــوع ومـساحة سـطحیة داخلیـة وخارجیــة 
تتبـاین فـي أحجامهـا وأشـكالها إذا مـا   المنـشط انواعـا مختلفـة مـن المـساماتكبیـرة، ویمتلـك الكـاربون

ٕوان هــذه الــصفة تجعـل الكــاربون المنــشط مــادة  قورنـت بحجــم المــسامات الثابتـة تقریبــا فــي الزیوالیـت
بــشكل خــاص فــي الــصناعة بوصــفه حفــاز او مــادة ســاندة م  فهــو یــستخد)2(مــازة متعــددة االســتعمال

فــي مجــال مكافحــة التلــوث البیئــي وقــصر االلــوان وغیرهــا مــن االســتخدامات  وكمــا یــستخدم للحفــاز
وبــالرجوع الــى االدبیــات نجــد العدیــد مــن الطرائــق والمــواد المختلفــة المــستخدمة فــي انتــاج الكــاربون 

  :المنشط ومنها
وجماعتـه مـن إنتـاج كـاربون منـشط مـن تفاعـل مـواد مختلفـة قلیلـة اللكنـین و ) Berl( تمكن

ین ومواد قیریة مع الكبریت العنصري فـي درجـات حـرارة عالیـة وتـم تنـشیط النـاتج بخاریـا عالیة اللكن
  .)3(م°)1000( عند

فقــد حــضر كــاربون منــشط حبیبــي مــن تفاعــل االخــشاب المرنــة قلیلــة اللكنــین ) Bone(أمــا 
   .)4(البخار م بأستخدام°)1000(م وتنشیط النواتج المكربنة عند °)450(خالت الصودیوم عند  مع

حضر الغنام وجماعتـه الكـاربون المنـشط مـن اشـجار التـوت عـن طریـق إسـتعمال في حین 
 م  لمــدة ثــالث ســاعات°)50±550(مــن هیدروكــسید الــصودیوم عنــد درجــات حــرارة  نــسب مختلفــة

  . )5(واظهر الكاربون المنشط المحضر خواص امتزازیة جیدة
مــع حــامض الكبریتیــك  هــاحــضر الكــاربون المنــشط مــن نــوى التمــر عــن طریــق معاملتكمــا 

   .)6(جیدة وهیدروكسید البوتاسیوم إذ اظهر الكاربون الناتج صفات إمتزازیة المركز
وجماعته من تحضیر كـاربون منـشط مـن مخلفـات ) Jaguaribe(وفي دراسة إخرى تمكن 

وقــشور جــوز الهنــد وذلــك بكربنتهــا بــدجات حراریــة مختلفــة وتنــشیط  الباباســو قــصب الــسكر وخــشب
   .)7(حراریا ون الناتجالكارب

كمــا حــضر رمــضان وجماعتــه كــاربون منــشط مــن مخلفــات اشــجار الكــوكس الحاویــة علــى 
 اذ ان هـــذه االشـــجار تمتـــاز بـــصالبة فائقـــة وتـــم ،كبیـــرة مـــن المركبـــات الفینولیـــة و اللكنینیـــة كمیـــات
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صلح هـــذا النـــوع مـــن المـــصادر لغـــرض انتـــاج كـــاربون منـــشط ذي قابلیـــة امتزازیـــة عالیـــة یـــ اختیـــار
   .)8(الطبیة لألغراض

     قـــــشور جـــــوز الهنـــــد ونـــــوى التمـــــر (كـــــاربون منـــــشط مـــــن مخلفـــــات نباتیـــــة كمـــــا حـــــضر عویـــــد      
عـن طریـق مفاعلتهـا مـع زیـادة مـن هیدروكـسید الـصودیوم ) ومخلفـات الحـصاد وقشور زهرة الشمس

  .)9( واعطت هذه النماذج خواص امتزازیة جیدةم° 25±550 عند  درجة حرارة
  

  ء العمليالجز
   األولیةتهیئة المادة  :ًأوال

  . قطع صغیرة متقاربة الوزنإلى وقطعت األولیة      تم أخذ المادة 
  

  األولیةالكربنة : ًثانیا
ـــــادة االولیـــــــة المحـــــــضرة فـــــــي أوال وســـــــخنت الـــــــى درجـــــــة حـــــــرارة          م°)25±350(       إخـــــــذت المــ

  .لمدة ثالث ساعات ثم نقلت الى الخطوة ثالثا
  

  الكربنة النهائیة : ًثالثا
 بنـــسبة       البوتاســـیومإخـــذ وزن معـــین مـــن المـــادة المكربنـــة فـــي ثانیـــا ومزجـــت مـــع هیدروكـــسید 

ـــــي وعـــــــاء معـــــــدني مقـــــــاوم للـــــــصدأ الـــــــى درجـــــــة حـــــــرارة        ) KOH:مـــــــادة أولیـــــــة) (1:1( وســـــــخنت فــ
  .  لتبرد ثم نقلت الى الخطوة رابعام لمدة ساعتین، بعدها تركت°)550±25(

  
  تنقیة الكاربون المنشط : ًرابعا

         عــن طریــق غــسله بالمــاء المقطــر عـــدةنقــي الكــاربون المنــشط المحــضر مــن الخطــوة ثالثـــا
        وكلوریك بعملیــــــــة تـــــــصعید حــــــــراري لمــــــــدةحــــــــامض الهیـــــــدر% 10 بمحلــــــــول  ثــــــــم عومـــــــل،مـــــــرات

ــوذج الــــى درجــــة حــــرارة المختبــــر ثــــم رشــــح وغــــسل مــــرة إخــــرى بالمــــاء المقبــــ. ســــاعتین طــــر        رد النمــ
ثـم نقـل الكـاربون  . سـاعة24 لمـدة م°)120-110( ثـم جففـت النمـاذج المحـضرة عنـد لحین التعادل

  . الخطوة خامساإلىالحضر 
  

  تعیین فعالیة الكاربون المنشط  : ًخامسا
   :       تم تعیین فعالیة الكاربون المنشط المحضر عن طریق

  )10(قیاس الرقم ألیودي .1
  )11(الزرقاءإمتزاز صبغة المثیلین  .2
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   )12(قیاس الكثافة .3
  )13(قیاس محتوى الرطوبة .4

 )14(قیاس محتوى الرماد .5

  
  النتائج و المناقشة

هـذا الخلــل  یعتبـر الكـاربون المنـشط مــادة مـسامیة یعـاني تركیبهــا الكیمیـائي خلـأل بلوریــا یـؤدي      
واد أولیـــة ذات مـــن مـــ ینـــتج الكـــاربون المنـــشط. الـــى ظهـــور مـــسامات غیـــر مـــستقرة طاقیـــا او فعالیـــا

الغني بـاللكنین بأسـتخدام عملیـات  محتوى كاربوني عالي كالمواد القیریة او الفحم الحجري والخشب
كربنــة حراریــة تعمــل علــى نــزع الهیــدروجین وتركهــا غنیــة بالكــاربون وتجــري بعــد ذلــك عملیــة تنــشیط 

رجـات حراریـة تقـرب مـن أو بخاریـا عنـد د للكاربون الناتج حراریا في جو مـن االركـون أو النتـروجین
  .)1(م°)600-1000(

 وهـي المـصادر النباتیـة ًدومـافي بحثنا هذا تم تحضیر الكاربون المنشط من مصادر متجددة       
وأجریـت لهـا عملیـة كربنـة ) 1(حیث تم اسـتخدام ثمانیـة أنـواع مـن األخـشاب و المبینـة فـي الجـدول 

ى مـــادة كاربونیـــة والتـــي تعـــد المـــادة م لمـــدة ثـــالث ســـاعات لغـــرض الحـــصول علـــ°350 أولیـــة عنـــد
بعـــد ذلــك تـــم اكمــال عملیــة الكربنـــة والتنــشیط بأســـتخدام .المنــشط  األساســیة فــي تخـــضیر الكــاربون

  . لمدة ساعتینم°50±550درجة حرارة   عند)1:1(هیدروكسید البوتاسیوم بنسبة 
  

  المحضر من مصادر نباتیة مختلفةمواصفات الكاربون المنشط ): 1(الجدول 
مثلین ال

الزرقاء 
 غم/ملغم

الرقم 
الیودي 

 غم/ملغم

الرماد 
% 

  الرطوبة
% 

  الكثافة
  النموذج االسم العلمي  االسم الشائع  3سم/غم

 prunus*donestica 1 نوى البرقوق 0.212 6 1 515.34 210.5

 Pyrus conmunis 2 نوى الكمثري 0.210 10 1 557.22 198

 Punica granatum 3 قشور الرمان 0.248 12  1 640.90 240

 Overcus aegilopis L 4 قشور البلوط 0.304 13 1 649.00 247

 Pistacia Khinjuk 5 قشور الحبة خضراء 0.212 9 1 515.34 114

 Crataegus azarolus 6 قشور الزعرور 0.270 3 2 403.63 111

 Juglans regial 7 قشور الجوز 0.196 7 2 529.29 148

 Prunus amegdalus 8 قشور اللوز 0.244 7 2 375.72 130

90 908 3.2 0.8 0.345 --- BDH 9 
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) مـــادة أولیـــة :البوتاســـیوم هیدروكـــسید(تـــم اختیـــار هـــذه النـــسبة بعـــد اختبـــار عـــدة نـــسب مـــن       
والمثیلـین ل نـسبة مـن حیـث قـیم  الـرقم الیـودي نـا ان افـض حیـث الحظ)2:1 -0.5:1(تراوحت بین 

) 1:1(لكنهــا لـــم تختلــف كثیــرا عــن النـــسبة  )1.5:1(بأســتخدام النــسبة الزرقــاء تــم الحــصول علیهـــا 
فـي  .مراعـاة للناحیـة االقتـصادیة) هیدروكسید البوتاسیوم :مادة أولیة) (1:1(تم اختیار النسبة  لذلك

اذ  )هیدروكــسید ألبوتاســیوم :مــادة أولیــة() 2:1(ســاءت عنــد اســتخدام النــسبة  حــین ان قــیم االمتــزاز
عملت علـى تحطـیم جـزء مـن المـسامات المتكونـة عنـد النـسبة  هیدروكسید ألبوتاسیومان الزیادة من 

یـدروجین مـن الخـشب بهیئـة هتعمـل علـى ازالـة ال )15(كـسید البوتاسـیوم مـادة جارفـةعـد هیدرو ی)1:1(
تمتـاز  . )16(ةفي التركیب البلوري ومنتجـة مـسامات ذات قابلیـة امتزازیـة عالیـ ماء محدثة بذلك خلال

یـة عالیـة حیـث ان عملیـة بانها التحتاج الـى درجـات حرار التحضیر هذه عن الطرق االخرىطریقة 
م نالحـــظ مـــن الجـــدول ان قـــیم محتـــوى الرمـــاد كانـــت لجمیـــع °)550(التنـــشیط تمـــت عنـــد الكربنـــة و

دة االولیـة المــسخدمة االنمـاذج اقـل مـن محتـوى الرمـاد فـي النمــوذج التجـاري وهـذا یرجـع الـى ان المـ
عید الحـــراري بأســـتخدام محلـــول  ذات محتـــوى رمـــاد واطـــئ جـــدا كمـــا ان عملیـــة التـــصفـــي التحـــضیر

  .)17(الناتجة اثناء عملیة التحضیرتعمل على ازالة الجزء االكبر من المكونات المعدنیة ) 10%(
امــا قــیم الكثافــة فقــد كانــت واطئــة وأقــل مــن النمــوذج التجــاري فــي جمیــع الحــاالت وهــذا یعــود       

  بكونـهة المـستخدمة فـي التحـضیر هـي مـادة خـشبیة والتـي یمتـاز الكـاربون النـاتج منهـاالى ان المـاد
أمـا مـن حیــث محتـوى الرطوبـة فـإن جمیـع النمــاذج المحـضرة كانـت قابلیـة إمتزازهــا  ذو كثافـة واطئـة

للرطوبة أفضل من ألنموذج التجاري حیـث أن قیمـة محتـوى الرطوبـة تعطـي معلومـات عـن إمكانیـة 
   .اذج في عملیة التجفیفإستخدام ألنم

أمــا مــن حیــث قــیم المثیلــین ألزرقــاء فنجــد أن جمیــع النمــاذج المحــضرة كانــت ذات قــیم أعلــى       
 ممــا یــدل علــى  أي ان نــوع المــسامات المتكونــة مــن نــوع المــسامات الخارجیــةمــن النمــوذج التجــاري

 التركیبیــة الكبیــرة ت ألــصیغذاالقابلیــة العالیــة للنمــاذج المحــضرة فــي إمتــزاز الجزیئــات أو المركبــات 
 ایـن حین نجد ان قـیم الـرقم الیـودي كانـت ذات قـیم أقـل مـن قـیم ألـرقم ألیـودي للنمـوذج التجـاري في

 إإل ان معظمهـا تكـون مقبولـة المسامات الداخلیة المتكونة كانـت اقـل مـن عـدد المـسامات الخارجیـة
إسـتخدام البلـوط م الحـصول علیهـا عنـد  ونجـد إن افـضل النتـائج تـ،اریـة والـصناعیةحیـة التجمـن النا

)Overcus  aegilopis L (فـي النتـائج  االخـتالفكمادة أولیة في تحـضیر الكـاربون المنـشط ان 
حیــــث إن اعالهــــا مــــن حیــــث  التــــي تــــم الحــــصول علیهــــا الــــى إخــــتالف صــــالدة النباتــــات المختلفــــة

اعطــى افــضل القــیم مــن الــصالدة هــو البلــوط أي ان محتــواه مــن الكــاربون اعلــى مــا یمكــن وبــذلك 
یخفـى علینـا انــه كلمـا كـان المحتـوى الكــاربوني  حیـث قـیم الـرقم الیـودي وصــبغة المثیلـین الزرقـاء وال

 اعلـــى كلمـــا كانـــت النمـــاذج المحـــضرة افـــضل ولـــذلك یعمـــد الـــى إجـــراء عملیـــات األولیـــةفـــي المـــادة 
یــة مــن الكــاربون وبالتــالي زیــادة محتــوى المــادة االولمختلفــة لغــرض  الكربنــة أالولیــة بطرائــق ومــواد

  .زیادة الكفاءة للنماذج المحضرة والجدول السابق یوضح النتائج التي تم الحصول علیها
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