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Abstract 

When preparing activated carbon, the necessary and appropriate raw materials that are 

available locally must be selected. we have been using Pistacia Khinjuk peels of a hard nature, 

which contain a large proportion of lignin and oxygen components, The hydrogen was removed 

from its composition using varying proportions of potassium hydroxide and under the same 

conditions. The study proved that increasing the base leads to the production of good types 

of neutral nature, The properties of activated carbon were determined by measuring the 

external and internal surface area, where some models showed an advantage over commercial 

models in terms of adsorption, low density, low ash content and Humidity.  
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(peels Pistacia Khinjuk)  اء  تحضير الكاربون المنشط من قشور الحبة الخضر

ر ودراسة بعض خواصها الف  ة یائیمیوالك ة یائیير

 

 حمود خلف فرح 

ر أل   ء علي حسير

 سليمان  زكي  ابتهاج

 

 الملخص:  

ورية والمالئمة والمتوفرة محليا فقد دابنا   وليةعند تحضير الكاربون المنشط يجب اختيار المواد األ اسـتخدام قشور   إىل  الضر
ة من المكونات اللكنينية واالوكسجينية اذ تم   ي تحوي عىل نسـبة كبير

اء ذو الطـبيعة الصلدة والت  ر    إزالةالحبة الخضر الهيدروجير
من تركيبها باستخدام نسب متفاوتة من هيدروكسيد البوتاسيوم وعند نفس الظروف وقد اثبتت الدراسة ان زيادة القاعدة  

جيدة ذات طبيعة متعادلة وتم تحديد الخواص للكاربون المنشط عن طريق قياس المساحة السطحية   نواع أ   إنتاج  إىل  تؤدي 
از والكثافة الواطئة ومحتوى  ر الخارجية والداخلية حيث اظهرت بعض النماذج افضلية عن النماذج التجارية من ناحية االمي 

 . الرماد الواطئ والرطوبة

اء ، الكاربون المنشطتحضير  : الكلمات المفتاحية . قشور الحبة الخضر  

 
 المقدمة 

ي يتمتع بها الكاربون المنشط
المحلية   وليةه المنخفضة وتوفر المواد األإنتاجوكلفة    بسبب الخصائص الفريدة الت 

ي تستخدم كمادة مازة  ما قورن مع المواد المازة الالعضويةإذا    وفعاليته العالية
ي الصناعة ،  الت 

فهو يستخدم بشكل خاص فر

الكاربون   استخدم  االلوان كما  ي وقض 
البيتئ التلوث  مكافحة  مجال  ي 

يستخدم فر وكما  للحفاز  ساندة  مادة  او  بوصفه حفاز 

ي تنقية
از   إىل  الغازات والسوائل وليس فقط الماء الملوث باإلضافة   المنشط فر ر ي األغراض الطبية المي 

السموم    استخدامه فر

ها من االستخدامات االخرى  والجرعات   وتم تحضير الكاربون المنشط    1]-[2الزائدة من المخدارت واألدوية من الجسم وغير

ي معالجة المياه الملوثة  ،  [3]من المخلفات الزراعية  
ومن ،  [4]ومن مخلفات عظام الحيوان المتوفرة محليا واستخدامها فر

الموز نباتية كقشور  الهند  [5]مخلفات  التمرونو   6]-[7جوز  السعة    8]-[9ى  ذو  األزهار  من  المشتق  المسامي  ي 
الكاربونر والورق 

كيب البلوري إثناء التحضير أدى، [10] العالية ي الي 
ظهور مسامات   إىل  ويمكن تعريفه عىل انه ماده مسامية نتجت عن خلل فر

از  ر االمي  المنشط عىل  الكاربون  قدرة  ي 
فر السبب  تكون هي  ي 

الو ،  [11]والت  الكاربون  : يحضر  ر رئيسيتير ر  بطريقتير عادة  منشط 

الكيميائية والطريقة  يائية  ر الفير تنقسم[12]الطريقة  األخرى  ي هي 
يانئ ر الفير التنشيط  عملية  ر   إىل  ,  يتم  : طريقتير األوىل  الطريقة 

ي الطريقة الثانية فيتم معاملة الم  وليةمعاملة المواد األ
ر أما فر وجير

واد  بمعزل عن الهواء بوجود غازات مثل االركون والنيي 

ر مع وليةاأل ر أو بخار الماء إلتمام عملية التنشيط .  عند ضغط ودرجة حرارة عاليير  إمرا ر األوكسجير

األ المواد  بمعالجة  تتم  الكيميائية  الطريقة  وكلوريد  أباستخدام    ولية بينما  الزنك  مثل كلوريد  المنشطة  المواد  حد 

كلوريد الحديديك    إىل  البوتاسيوم وحامض الفسفوريك المركز وأمالح المغنسيوم والصوديوم وكاربونات البوتاسيوم إضافة

ي الكاربون المنشط هو الرماد  ،قبل خطوة الكربنة
ي قلة نقاوة الكـاربون  ،من المواد المتواجدة فر

المنشط    وزيادة كميته يعتر

. يتم تنشيط [13]  الرماد بمعالجته ببعض األحماض المعدنية القوية   إزالةويمكن    ولية،  المحضر ويعتمد وجوده عىل المـادة األ

ر )  اوح بير
ي أكسيد الكربون    1000-800الكربون المحضر باستخدام درجات حرارة تي 

ر أو ثانر وجير
ي جو من النيي 

درجة مئوية( فر

 .[14]أو بخار الماء
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      الجزء العملي 

جهزة المستخدمة ال   

a)  )ي )يعمل عند المنطقة المرئية
 .  Spectrophotometerمطياف ضونئ

b) ( ي
 .  Electric oven  مº(1000فرن كهربانئ

c)  ي
 . Electric shakerهزاز كهربانئ

d)  ي
 . Mortar  هاون خزفر

e)  ي  . desiccater  مجفف زجاج 

f)  ( وعاء من الفوالذ المقاوم للصدأsteel  Stainless .) 

 

 وليةتهيئة المادة ال

بهيئتها الطبيعة الجافة ثم طحنت وجعلت بهيئة مسحوق ناعم لزيادة المساحة السطحية    وليةخذ المادة األأتم  

ر المادة المكربنة   كي  ما يمكن وللحصول عىل نتائج جيدة. أ حت  يكون التفاعل بينها وبير

 

   وليةعملية الكربنة ال

خلط   هيدروك(10)يتم  من  مختلفة  وزنية  نسب  مع  مسحوق  بشكل  ة  المحضر المادة  من  البوتاسيوم  غم  سيد 

اء: ) (وزن  :وزن (  (2:1,1.5:1,1:1,0.5:1) الفوالذ وبعدها    KOHمسحوق قشور حبة الخضر ي وعاء مقاوم للصدأ من 
( فر

ر . )˚400(يجانس الخليط جيدا ثم يسخن عند درجة حرارة   م لمدة ساعتير

 

 عملية الكربنة النهائية: 

ر  ˚  (600)  إىل  يتم رفع درجة الحرارة ان   إىل  مع التحريك المستمر   وليةونصف بعد عملية الكربنة األم مدة ساعتير

ر وتتم التنقية و تحرر جميع الغازات واأل   القياسات.  إجراءبخرة ثم يرفع وعاء التفاعل بعد انتهاء مدة التسخير

 

 :  تنقية الكاربون المنشط المحضر

والمخلفات المعدنية يغسل عدة مرات بالماء  لغرض الحصول عىل كاربون منشط خاىلي من هيدروكسيد البوتاسيوم 

 %(15 مل من محلـول ) 40  ان يتم التأكد خلوه من المادة القاعدية يغسل حامض الهيدروكلوريك باستخدام ـ إىل المقطر 

أكد  ان يتم الت إىل ونستمر بالغسل باستخدام الماء المقطر لعدة مرات،  األيونات اثار  إزالةلغرض من حامض الهيدروكلوريك 

م ويتم سحقه سحقا جيدا بحيث يكون ناعم جدا باستخدام  ˚  (140)يجفف الناتج عند درجة حرارة  ،  اثار الحامض  إزالةمن  

ي وبعد ذلك يحفظ بمعزل عن الهواء . 
 هاون خزفر

 

ر فعالية الكاربون المنشط المحضر   : تعيير

a-  ي
از اليود من محلوله المانئ ر  -: قياس المساحة السطحية الداخلية باستخدام طريقة امي 

لغرض اعطاء معلومات عن المساحة السطحية الداخلية ويعي     تعد هذه الطريقة من الطرق الشائعة المستخدمة

ة من المحلول بوساطة   ر ويتم حساب الرقم اليودي    ،غم من الكاربون المنشط  (1)عنها بعدد الملغرامات من اليود الممي 

(I.N.) [15]من خالل تطبيق المعادلة اآلتية :  
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 X / M *D=I.N. 

 ن: أذ إ

X . ر بوساطة الكاربون المنشط  : وزن اليود بالملغرام الممي 

M . وزن نموذج الكاربون المنشط المستخدم : 

Dمعامل التصحيح :(Correction Factor)  

 

b-    ر الزرقاء من  قياس المساحة السطحية از صبغة المثيلير ر الخارجية للكاربون المنشط من خالل قياس قابلية امي 

ي 
 : [16]محلولها المانئ

ي دورق   (0.1)تعد هذه الطريقة ايضا من الطرق الشائعة وتعتمد عىل وزن  
غم من الكاربون المنشط يتـم وضعه فر

ر الزرقــاء تر   (100)  إليه  مخــروطي ويضاف ر  مل من صبغة المثيلـير ي لمدة    (ppm 20)كير
ي جهاز الرج الكهربانئ

 (24)ثم يوضع فر

ي درجة حرارة المختي  وعند مالحظة اختفاء لون الصبغة يضاف
ي يثبت عندها    إىل  مل من المحلول  (50)ساعة فر

الحالة الت 

ي خلية االمتصاص وتقاس االمتصاصية عند طول   لون الصبغة ويتم تركيد 
الكاربون المنشط وفصل المحلول ووضـع كـمية فر

ي      (670nm)موج 

ر  ،   ثم يتـم حساب تركيـز الصـبغة من قبل الكـاربون المنشـط من خـالل المنحـتر القيـاسي الذي تم اعداده باخذ عدة تراكير

الزرقاء   ر  المثيلير من صبغة  ي  (ppm25,20,15,10,5)مختلفة  الموج  الطول  نفس  عند  للمحلول  االمتصاصية  قياس  وتم 

ر  كير
ر قيـم االمتصاصية والي  ي بير

 . [17]المذكـور اعاله ورسم خـط بيـانر

 

 بعض القياسات عل نماذج الكاربون المنشط   إجراء

 a- قياس محتوى الرطوبة 

ر ̊  (140)  ساعة ثم يجفف بدرجةحرارة   (24)يتـم تعريض الكاربون المنشط المحضر لجو المختي  لمدة   م لمدة ساعتير

يده ووزنه ومن خالل فرق االوزان يتم حساب محتوى الرطوبة عىل هيئة نسبة مئوية  .  [18]ويتم تي 

b-  قياس كثافة الكاربون المنشط : 

ي 
فر المنشط  الكاربون  من  معينة  قنينة حجمية سعتها  توضع كمية  لغرض    (5)  ودقة  بلطف  المادة  وتدك    إزالةمل 

ر الجزيئات بحيث يشغل الكاربون المنشط حجمها مع مالحظة جعل دقائق الكاربون بمستوى واحد عند حد  المسامات بير

ان حساس وتحسب الكثافة كما يىلي  ر ي القنينة بمير
 :[18]العالمة ثم يتم وزن الكاربون الموجود فر

 ( 3الكثافة = الكتلة / الحجم ) غم/سم

-c  حساب النسبة المئوية للرماد : 

ي فرن درجة حرارته    (1)يوخذ  
ي جفنة خزفية ثم يتم تسخينه فر

 (1000)غم من نموذج الكاربون المنشط ويوضع فر

يده إىل ونصف  م لمدة ساعة ˚  الوزن مستقر بعدها يتم تي 
ي حاوية مجففة  إىل  ان يبق 

  (desiccator)درجة حرارة المختي  فر

ي للنموذج الذي يمثل الرماد وتحسب من خاللها النسبة المئوية له
 . [18]ثم يحسب الوزن المتبق 

d- تقدير الدالة الحامضية للكاربون المنشط : 

مل من الماء المقطر وترج لمدة نصف ساعة ثم ترشح ويتم    (15)اإليه  ويضافغم من الكاربون المنشط  (1.5)يؤخذ  

 .  [18]قياس الدالة الحامضية للمحلول

 

 النتائج والمناقشة

ر الكاربون   ر بينها وبير يعتي  الكاربون المنشط مادة مسامية صلبة سوداء اللون ينعدم فيها الطعم والرائحة ويمكن التميير

از.  إزالةاالعتيادي عن طـريق قابليتها عىل  ر  الشوائب وتنقية المياه من خالل عملية االمي 
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ة من المصادر المتنوعة  إنتاجيتم   وقد قسمه الباحثون وحسب    وبطرق مختلفة  الكاربون المنشط من مجموعة كبير

ي   أنواع   إىل  المواصفات القياسية للكاربون المنشط
  نواع األ   إىل  فحم االفران  إىل  الكاربون   أسود   إىل  عدة منها الفحم الحيوانر

ر أي قشور المكرسات اإنتاجوقد تم  ،  19]-[21المتبلمرة منها  فيها اللكنير
ي يكير

و االخشاب  ه من المصادر النباتية وخاصة الت 

ي هذه الدراسة تم اعتماد 
ها وفر اء  أنواع احد    الصلدة وغير الذي تمتاز بصالبة    من قشور المكرسات وهو قشور الحبة الخضر

ي عاىلي إل 
الهيدروجينية بطريقة الصهر مع القواعد القلوية    زالةالكاربون المنشط عن طريق اإل  نتاجمتناهية ومحتوى لكنيتر

ر  KOHمثل هيدروكسيد البوتاسيوم  اوح مابير
 وبنسب تي 

اء وعند درجة حرارة    إىل  وزن( من القاعدة : )وزن  (2-0.5)  م حيث  ˚  (600)واحد من مسحوق قشور الحبة الخضر

ر ونصف    اد أسودتمت عملية الصهر مع التحريك المستمر حت    ة وتسخينها لمدة ساعتير المادة ثم تم عزلها عن الهواء مباشر

ي درجة حرارة  
ر فر ر الكربنة األ˚  (600)اضافيتير والصهر باستخدام    ولية م ثم تم تنقية المادة الناتجة المتفحمة من المرحلتير

ط ان يكو  ر اعطائها كشفا سالبا لورقة عباد الشمس )شر ن ماء الغسل متعادل ( بعدها  الماء المقطر تغسل عدة مرات ولحير

للتخلص من العنارص المعدنية    HClحامض الهيدروكلوريك    (15%)تصعيد المادة المكربنة مع كمية كافية من محلول    يتم

ي قد علقت اثناء التفاعل مع الكاربون المنشط ويغسل مرة اخرى بالماء المقطر 
ان يتم التخلص من اثار   إىل  وكذلك الرماد الت 

ي احدثتها القاعدة    (24)ذلك يتم تجفيف المادة لمدة    الحامض بعد 
ساعة حت  تصبح جاهزة لدراسة نوعية وحجم الثغور الت 

الهيدروجينية وازالتها  كيبية  الي  للصيغة  المكربنة  [22]لتهشيمها  للنماذج  والرماد  الرطوبة  ومحتوى  الكثافة  دراسة  تم  كما 

ة وتم التوضيح ي الجدول  المحضر
 .  (1)فر

 خواص الكاربون المنشط المحضر بالكربنة المحورة والمعاملة الكيميائية  (1)جدول 

Density 

gm/cm3 

Humidiy 

(%) 

Ash 

(%) 

Methylene 

Blue 

(mg/gm) 

Iodine 

No. 

(mg/gm) 

peels: 

KOH 
Sample 

0. 12 6.6 0.58 36.4 973.5 1:0.5 1 

0.08 9.0 0.8 68.8 977.3 1:1 2 

0.06 9.5 0.808 84.9 1083.9 1:1.5 3 

0.07 12.0 1.10 219.7 1151.1 1:2 4 

0.325 0.8 3.2 90 908  B.D.H. 

 

ي عدد ونوعية الثغور    إىل  ادى    (2) إىل  (0.5)ان زيادة نسبة المادة المكربنة من    (1)يتضح من الجدول  
ة فر زيادة كبير

ر من اليود مقارنة بالنموذج التجاري حيث اعطت نسبة  ي اوضحها مقدار ما امي 
قيمة افضل  (1:1)والمسامات الداخلية والت 

ي كانــت )  (.B.D.H)من النموذج التجاري  
ر الزرقاء ( وكثافة عالية اما محتوى الرما-90رقم يودي( و)-908والت  د صبغة المثيلير

ة وعند زيادة نسبة القاعدة من جهة اخرى ادى ي   إىل  فقد كان النموذج التجاري خمسة اضعاف النماذج المحضر
انخفاض فر

ي النماذج  
ي يستدل منها عىل ان عملية الكربنة قد ادت    (4,3,2)الكثافة كما واضح فر

كيبية بصورة    إىل  والت  نخر الصيغة الي 

ي الكثافة ويرافق  شبه تامة وابتعاد السالسل الطبقية عن  
ي كتلة وحدة الحجوم والذي ينتج عنه قلة فر

بعضها البعض وقلة فر

ة تقرب من  اما امتصاص صبغة   (4)ما قورنت بالنموذج التجاري للنموذج إذا  وحدة من الرقم اليودي (300)ذلك زيادة كبير

ر الزرقاء والذي يعي  عن مساحة وحجم الثغور الخارجية فكان يقرب من ثال   . [23]ثة اضعاف النموذج التجاري المثيلير

ة وذات صفات متعادلة من ناحية الـ  (4)ان هذا النوع من الكاربون المنشط وخاصة النموذج    (PH)ذا فاعلية كبير

ي يمكن ان تستخدم لتعقيم الجروح او يعىط لالطفال عىل هيئة كبسوالت إل
از الغازات من    زالةوالكثافة الواطئة والت  ر وامي 

واأل  انه  ،  عاء مالمعدة  وجد  مستقبلية(  المركز) كدراسة  يتيك  الكي  بواسطة حامض  الناتج  المنشط  الكاربون  معاملة  وعند 

ي األ
ة مما يدل عىل حصول تهشم فر  حرارة كبير

ً
قابلية    وليةجديدة واظهرت الدراسات األ  أوارص وتكوين    وارص يتفاعل مولدا

از المعادن الثقيلة من محاليلها ر ة عىل امي   . [24]كبير
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اء   ازية ولكلفة حبة الخضر ر اء للقيم االمي  ي حالة استخدام مسحوق قشور حبة الخضر
ونظرا للزيادات غير المتوقعة فر

ي المواد األ
ي االعمل واالقتصاد فر

ح الدقة فر ر  لالغراض الطبية لكونة خاىلي من مركب  واستخدامهولية  فنقي  وجير
يت و الني  ات الكي 

ي تمتاز بصفات سـرطانية.  
 والت 
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