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تحضير فحم منشط كمادة مازة جديدة من مصادر نباتية طبيعية
عطااهلل برجس دخيل ، 0حسن فيصل محمد ، 2لقاء حسين عموان

2

 1قسـ الكيمياء  ،كمية العموـ التطبيقية  ،جامعة سامراء  ،سامراء  ،العراؽ
 2قسـ الكيمياء  ،كمية التربية  ،جامعة سامراء  ،سامراء  ،العراؽ

الممخص
تضػمت

تقتيػ ػػا

ذػػال الس ارسػة ت ضػػير وتاػةيم مػػاسي مػاني جسيػػسي مػف م ػػاسر تباتيػة طبيعيػػة وذػ ققاػػور الرمػاف والةرتػػوا الع ارقػ  ،اا اة ػ

مةتمثػ ػػة ميػ ػػؿ مطياتيػ ػػة ا اػ ػػعة ت ػ ػ

ا لكتروتػ ػ الماسػ ػ ق ، SEMي ػػي بيتػ ػ
كيميا يػػا ،وبيت ػ

تتػػا

بواسػػطة

ال م ػ ػراء ق ، (FT-IRو يػ ػػوس ا اػ ػػعة السػ ػػيتية ق ،(XRDومجهػ ػػر القػ ػػو الاريػ ػػة ق، AFMوالمجهػ ػػر
تت ػػا

ي ت ػػوو ةم ػػل او مجموة ػػة تعال ػػة او اتػ ػ ةام ػػؿ

طي ػػؼ ق (FT-IRاف الث ػػـ المتا ػػط الم ض ػػر

كػػؿ مػػف ق (XRDو ق AFMوق SEMالمسػػتوو البمػػورو لمث ػػـ الم ضػػر و جػػـ الػػسقا ؽ واػػكؿ اليغػػور قالمسػػاما

سط الث ـ المتاػط الم ضػر ،باإلضػاتة الػل س ارسػة قابميػة امتػنان الث ػـ الم ضػر
سػػاا تسػػبة الرطوبػػة الت ػ بمغ ػ

ػبغا

اوناف جني يػة ةاليػة ك ػبغة المييمػيف النرقػاء وايضػا

) (0.2%وبكياتػػة ةاليػػة وذ ػ ق 59495غـ/سػػـ وكػػالؾ وجػػس اف السالػػة ال امضػػية لمث ػػـ المتاػػط متعاسلػػة )(7.1
3

وبم تو رماس ) ، 0.0112gاا اظهر التتا

اف الث ـ المتاط الم ضر ل موا ثا

الكممات المفتاحية :ت ـ متاط  ،م اسر تباتية طبيعية  ،قاور الرماف .

المقدمة

يسمل الث ـ المتاط بالمغػة ا تجمينيػة بػ ػ) )Activated Car bonاو
لػوف اسػوس تمتمػؾ

ػثا

ػ ػػباغ والممويػ ػػا

الث ـ المتاط التجارو او العالم .

العاليػ ػػة وكمثتهػ ػػا القميمػ ػػة يػ ػػي اف ذتػ ػػاؾ

ا ػ ػػتاؼ ةسي ػ ػػسي مػ ػػف المػ ػ ػواس اسػ ػػتةسم

مسػامية وتكػوف

ػػمبة وةسيم ػػة الطع ػػـ  ،اف الث ػػـ المتا ػػط ذ ػػو اس ػػـ لعا م ػػة كبيػ ػري م ػػف
الم ػواس الث ميػػة لػػيت لهػػا تركيػػا كيميػػا

مطابقة لموا ثا

السػ ػػموـ وا

( ، Activated (Charcoalويمكػف تعريػؼ الث ػـ المتاػط ةمػل اتػ
ماسي تتكوف مػف الكػاربوف اا

اا

ةمػػل

كمػ ػ ػواس مػ ػػاني[ .]4ي ػ ػػي سرت

قالسػػام ار

[ ]5قابميػػة طػػيف الكػػا وليف ةمػػل امتػنان ةقػػار البا ارسػػيتاموؿ

ةمل سط

ووجس اف ل كثاءي امتػنان ةاليػة ةتػس التراكيػن الواط ػة وتػـ

معػػيف ويمكػػف معرتػػة كػػؿ تػػوع

سػػاا الػػسواؿ اليرموسيتاميكيػػة للمت ػنان ،وسرت ق ]6[ Alwanقابميػػة

ػػها السػػط ية او المسػػامية .ويمكػػف ت ػػتيع مػػف

س ػػعؼ التةي ػػؿ لػ ػ الق ػػسري ةم ػػل امتػ ػنان ةق ػػار الميثيتامي ػػؾ ةت ػػس التراكي ػػن

ةػػسي م ػواس وبط ار ػػؽ مةتمثػػة [ ،.]0اف ت ػػاريل الث ػػـ المتاػػط يرج ػ ال ػػل

الواط ػػة .وسرت ق سػػيف [ ]7وجماةت ػ قابميػػة طػػيف ا تابمغاي ػ

لمعمػػؿ

الم رييف القسماء متػا ةػاـ ق 1555ؽ.ـ تقػس تػـ اسػتةسام تػ تطهيػر

كمػاسي مػػاني لعقػػار الميتروتيػػسانوؿ اا وجػػس اف طػػيف ا تابمغايػ

مف اتواع الث ـ المتاط مف ةػلؿ ةوا ػها ا مت اننيػة قا سم ا ػية
او مػػف ةػػلؿ ة ا

الماء ايتاء العمميا

سػػعؼ التةيػػؿ كمػػاسي مػػاني جسي ػػسي لعقػػار الميثيتاميػػؾ اسػػيس اا وج ػػس اف

الج ار ية ،كما استةسـ ألوؿ مػري تػ ةػاـ 1955ـ

ةمل امتنان ةقار الميتروتيسانوؿ ةتس التراكين الواط ة.

الجزء العممي

كبػػسيؿ لمث ػػـ ال ي ػوات ت ػ ةمميػػة تكريػػر السػػكر[، ]2كمػػا واسػػتةسـ ت ػ

ال ػػرا العالميػػة ا ولػػل ةػػف طريػػؽ وضػػع ت ػ ا قتعػػة الواقيػػة لم مايػػة
استةسامات

مف الغا ان السامة  ،وتنايس

لػ القػػسري

ػ ػ ػ االجهزززة المسززتخدمة :الجػػسوؿ التػػال يوضػ ا جهػني المسػػتةسمة ت ػ

تػل وقتتػا ال اضػر[ ، ]3اف

الب ي-:

ا ذتمػاـ المت انيػػس لعمميػػة األمتػنان جػػاء تتيجػػة لكثا تهػا العاليػػة تػ امتػنان

الجدول رقم ( : )0األجهزة المستخدمة في البحث
اسـ الجهان

توة واستةسام
قCarbolite – England

ترف ال رؽ ق Burning Oven

قأربعة مراتا ةارية مف توع )Sartorius BL210S

ميناف سات قSensitive Balance

ق JENWAY pH Meter 3310

جهان قيات السالة ال امضية قpH Meter

ق Termaks- S-NO 104544- Germanyاستةسـ لتجثيؼ الث ـ المتاط
سجم

قياسا

أطياؼ األاعة ت

ال مراء لمث ـ الم ضر وباستعماؿ جهان  FT-IR-8300او المس

 4000-400 cmوالمجهن مف اركة Shimadzu

-1

ترف تجثيؼ Drying Oven
ال مراء
جهان قيات طيؼ األاعة ت
Infrared spectrophotometer
 measurementsقIR

)(X-ray Diffraction- 6000 Shimadzu

جهان يوس ا اعة السيتية X-ray Diffraction

)(Atomic force microscopy- SPM AA3000 USA 2008

مجهر القو الارو
Atomic force microscope
المجهر ا لكتروت الماس
Scanning electron microscopy

تـ استةساـ المجهر ا لكتروت الماس الموجوس ت

المةتبر الةسم كمية التربية لمعموـ ال رتة ̸ ابف الهييـ
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ارري ) (100 C°يـ ط ف بعس التجثيؼ لغػري ال

تهيئة المادة االولية:

ػوؿ ةمػل سقػا ؽ

تـ غسؿ قاػور الرمػاف المسػتةسمة تػ ذػال الس ارسػة بالمػاء المقطػر لعػسي

تاةم ػ ػػة اا ج ػ ػػر ت ػ ػػرن المسػ ػ ػ وؽ المط ػ ػػوف بواس ػ ػػطة متاة ػ ػػؿ متاس ػ ػػبة

مػ ػ ار وال ػػؾ إل انل ػػة الاػ ػوا ا وال ػػتةمم م ػػف بع ػػي المػ ػواس التػ ػ له ػػا

وبأ جػاـ مةتمثػة وذػ ق 200 μmو  500 μmو  ، 800 μmومػف
يـ سرس

القابميػة ةمػل الػػاوباف تػ المػاء ميػػؿ ا تربػة وا مػلر وغيرذػػا ،بعػس الػػؾ
ت ػػـ وض ػػعها تػ ػ ت ػػرف كهرب ػػا

بسرج ػػة ػ ػ ارري ق 120Coلم ػػسي س ػػاةتيف

الثينيا ية والكيميا ية لمث ـ الم ضر.

ال ثا

امتزاز صبغة المثيمين الزرقاء:

 .1اةػػا ) (0.1gمػػف الكػػاربوف الم ضػػر ووض ػ ت ػ سورؽ مةػ ػػروط

لغػػري تجثيثهػػا وتةمي ػػها مػػف الرطوبػػة ،وكػػرر تثػػت العمميػػة بالتسػػبة
لقاػػور الةرتػػوا بعػػس الػػتةمم مػػف التػػو الت ػ ت ػ ساةمهػػا  ،ا اػػكاؿ

ويضاؼ الي كمية معمومة مف ) (100مؿ مف

ق1و 2توض قاور الرماف وقاور الةرتوا المستةسمة ت الب ي.

ػبغة المييمػػيف النرق ػػاء

وبتركيػن ) ، (20 ppmيػي ضػر م مػوؿ ال ػػبغة ةػف طريػؽ ااابػػة
) (2mgمف ال بغة ت ) (100مؿ مف الماء المقطر.
لمػػسي ) (60سقيقػػة ت ػ

 .2يوض ػ التمػػوا ت ػ جهػػان ال ػر الكهربػػا
سرجة ارري المةتبر.

 .3ةت ػػس مل ظ ػػة اةتث ػػاء ل ػػوف ال ػػبغة ي ػػتـ تركي ػػس الك ػػاربوف المتا ػػط
وت ػ ػػؿ الم مػ ػػوؿ بالتراػ ػػي وتقػ ػػات ا مت ا ػ ػػية ةتػ ػػس طػ ػػوؿ مػ ػػوج
) .]9[ (665nmوذ ػ ػػو الط ػ ػػوؿ الم ػ ػػوج ال ػ ػػاو ةت ػ ػػسل تم ػ ػػتم

ػ ػػبغة

الميميف.

ززز تعيين نسبة الرطوبة :تتضمف ذال الطريقة:
 -1اةا ونف كمية مػف الث ػـ المتاػط الم ضػر ذػ ) 0.5gمػ كميػة

الشكل ( :)0قشور الرمان

مف الماء.
 -2يرا ػ ػ التمػ ػػوا

ويػ ػػونف يػ ػػـ يوض ػ ػ

تػػ

بوسقػ ػػة ساةػ ػػؿ تػ ػػرف

التجثيؼ ةتس سرجة راري ) (120 C°لمسي ق 65سقيقة.
 -3يترؾ التموا ليبرس ،يـ يونف ومف ةلؿ الثرؽ باألوناف يػتـ سػاا
التسبة الم وية لمماء الممتن الاو يميؿ م تو الرطوبة [.]01

قياس كثافة الفحم المنشط:
 -1ت ػػـ وضػ ػ

كمي ػػة معيت ػػة ) (2.5gم ػػف الث ػػـ الم ض ػػر تػ ػ قتيت ػػة

جمية سعة ق (5mlب يي ياغؿ الث ـ المتاػط جػـ معػيف مػف القتيتػة
الل س العلمة.
 -2جعػ ػػؿ سقػ ػػا ؽ الث ػ ػػـ الم ضػ ػػر بمسػ ػػتو وا ػ ػػس ةتػ ػػس ػ ػػس العلمػ ػػة

الشكل ( :)2قشور الخرنوب

بالض ػػرا الةثي ػػؼ ةم ػػل جوات ػػا القتيت ػػة أو ال ػػر ب ي ػػي يا ػػغؿ الث ػػـ

عممية الكربنة االولية:

الم ضػػر جػػـ القتيتػػة المسػػتةسمة ) (5mlيػػي كػػاف ونف القتيتػػة قبػػؿ

اة ػ ػػا ونف  10غػ ػ ػراـ م ػ ػػف مسػ ػ ػ وؽ قا ػ ػػور الرم ػ ػػاف وقا ػ ػػور الةرت ػ ػػوا

اضػ ػػاتة الث ػ ػػـ ذػ ػػو ) (10.25gوونف القتيت ػ ػػة بعػ ػػس اض ػ ػػاتة الث ػ ػػـ ذ ػ ػػو

وةمطهم ػ ػ ػا مع ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ  10م ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف م مػ ػ ػػوؿ ذيسروكس ػ ػ ػػيس ال ػ ػ ػػوسيوـ
بتركينق 0.1Nت بوسقة ةنتية اا تـ ال

).(12.75g

ػوؿ ةمػل ةجيتػة متجاتسػة،

 -3ي ػتـ بعػػس الػػؾ ونف الث ػػـ الم ضػػر الموجػػوس ت ػ القتيتػػة ال جميػػة

وبع ػػس ال ػػؾ وضػ ػ الةم ػػيط تػ ػ ت ػػرف ال ػػرؽ لم ػػسي س ػػاةة بسرج ػػة ػ ػ ارري
ق ]8[ (650C°وكاف الث ـ المتاط الم ضر باكؿ بيبا

باستةساـ ميناف سات ،ومف ةلؿ ترؽ الػونف قبػؿ وبعػس اضػاتة الث ػـ

غيري.

تـ ساا الكياتة مف العلقة التالية[:]00

عممية التنشيط والغسل النهائية:

تـ غسؿ الث ـ ةسي م ار بالماء المقطر وتـ تراػي

بورقػة تراػي اا

مسػامية ) (150 μmلغػػري الػتةمم مػف الرمػػاس يػـ اضػاتة ػػامي

.............ق1

الهيسروكموريؾ 10مؿ بتركين ق 0.1Nلغري التةمم مػف بقايػا المػواس

تقدير الدالة الحامضية لمفحم المنشط المحضر:

الكيميا ية وكالؾ لمعاسلة الث ـ المعجوف بم موؿ ذيسروكسػيس ال ػوسيوـ

تػػـ تقػػسير السالػػة ال امضػػية لمث ػػـ المتاػػط الم ضػػر ةػػف طريػػؽ اضػػاتة

ةػػف طريػػؽ غسػػؿ الث ػػـ الم ضػػر بال ػػامي وتراػػي  .بعػػس الػػؾ غسػػؿ

) (1.0gمػػف الث ػػـ المتاػػط الػػل ق (10مػػؿ مػػف المػػاء المقطػػر وتػػـ ر

الث ػػـ الم ضػػر ورا ػ بالمػػاء المقطػػر م ػري اةػػر لغػػري الػػتةمم مػػف
بقايا ال امي والقاةسي المػاكوريف .تػـ التجثيػؼ لمػسي سػاةة ةتػس سرجػة
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الم مػػوؿ لمػػسي ق 35سقيقػػة بواسػػطة جهػػان اله ػنان وبعػػس الػػؾ تػػـ تراػػي

والجسوؿ رقـ ق 2تتا

الم موؿ وتـ قيات السالة ال امضية بواسطة جهان الػ ق. pH Meter

المتاط الم ضر.

الجدول رقم ( : )2امتزاز صبغة المثيمين الزرقاء) (20ppmعمى سطح

حسزاب محتزوا الرمزاد :اةػا ) (1.0 gمػف الث ػـ الم ضػر ووضػ تػ
جثتػػة ةنتيػػة تػ تػػرف ػػرؽ ةتػػس ) 900Coولمػػسي ) 120سقيقػػة  ،يبػػرس

λmax Dye

التم ػػوا وي ػػونف ي ػػـ ي س ػػا ونف الرم ػػاس المتةم ػػؼ م ػػف الث ػػـ الم ض ػػر
[.]02

665 nm

تشخيص سطح الفحم المحضر

لػ ػ الق ػػسري العالي ػػة ةم ػػل امتػ ػنان ال ػػبغا

ال م ػ ػراء ) (IRوجهػ ػػان يػ ػػوس ا اػ ػػعة السػ ػػيتية X-RD

ومتهػا

ومجهػػر القػػوي الاريػػة  AFMباإلضػػاتة الػػل المجهػػر ا لكتروتػ الماسػ

اف الث ـ المتاط الم ضر ماسي مسامية

اا

ا وناف الجني ي ػػة العالي ػػة

ػػبغة المييمػيف النرقػػاء ممػا يػػسؿ ةمػل اف الث ػػـ الم ضػر يمتمػػؾ

مسػػا ة سػػط ية وقابميػػة امت ػنان ةاليػػة .وتػػـ سػػاا تسػػبة الرطوبػػة ت ػ

.SEM

النتائج والمناقشة

الفحم المنشط المحضر
Methylene Blue 20ppm
Absorption before adding coal 39421
Absorption after the addition of coal 19253

اا يتبيف مف الجسوؿ اةلل اف الث ػـ المتاػط الم ضػر تػ ذػال الس ارسػة

اا تػـ تاػةيم سػط الث ػـ المتاػط الم ضػر باسػتةساـ جهػان مطيػاؼ
ا اػ ػػعة ت ػ ػ

امتنان

ػبغة الميمػيف النرقػاء ةمػل سػط الث ػـ

الث ػػـ المتاػػط الم ضػػر اا تبػػيف اف الث ػػـ الم ضػػر كػػاف ي تػػوو ةمػػل
تس ػػبة رطوب ػػة قميم ػػة ج ػػسا بمغػ ػ

ػمبة سػوساء المػوف يتعػسـ تيهػا

لمث ـ المتاط الم ضر ت ذال السراسة اا وجس اف ل كياتة ةاليػة وذػ

الطعػػـ وال ار ػػة ويمكػػف التمييػػن بيتهػػا وبػػيف الث ػػـ ا ةتيػػاسو ةػػف ط ػريؽ
قابميتهػػا ةمػػل ا انلػػة الاػوا ا وتتقيػػة الميػػال وا انلػػة ػػا

 .% 592باإلض ػػاتة ال ػػل قي ػػات الكيات ػػة

ق 59495غـ/سـ 3وذال تسؿ ةمل اف الث ـ المتاط الم ضر او كثػاءي

التسػػمـ باألسويػػة

وقابميػػة امت ػنان ةاليػػة جػػسا مقارتػػة بػػاألتواع ا ةػػر لمث ػػـ المتاػػط مػػف

بواسػػطة ةمميػػة ا مت ػنان[ .]5اا ضػػر الث ػػـ مػػف م ػواس اوليػػة مسػػتتثال

م ػػاسر مةتمثػػة والت ػ تػػـ استع ارضػػها ت ػ ا سبيػػا [ . ]0-4باإلضػػاتة

وذػ ػ قا ػػور الرم ػػاف وقا ػػور الةرت ػػوا الع ارقػ ػ مع ػػا وال ػػؾ ة ػػف طري ػػؽ

الل قيػات السالػة ال امضػية بواسػطة جهػان ال ػ ق pH Meterلمم مػوؿ

ط تهػ ػ ػػا و رقهػ ػ ػػا ومعاممتهػ ػ ػػا م ػ ػ ػ القواةػ ػ ػػس القمويػ ػ ػػة ميػ ػ ػػؿ ذيسروكسػ ػ ػػيس

يػػي بمغ ػ

ال ػوسيوـ  ،NaOHالاػكؿ رقػـ ق 3يبػيف الث ػـ المتاػط الم ضػر تػ

قيمػػة ال ػ ػ 791= pHوذػػاا يػػسؿ اف الث ػػـ المتاػػط الم ضػػر

متعػػاسؿ وذػػو مػػف ال ػػثا

ذال السراسة.

الرمػاس والتػ بمغػ

الجيػػسي لمث ػػـ الم ضػػر وت ػـ سػػاا م تػػو

ق 0.0112 gبتسػبة م ويػة كاتػ

ق %1.12

تعتب ػػر ذ ػػال التس ػػبة ض ػػمف التس ػػا المس ػػمور به ػػا تػ ػ موا ػػثا

يػي
الث ػػـ

المتاط العالمية والتجارية[ .]02واةم الث ـ الم ضر بػ :
.0طيززا األشززعة تحززت الحمزراء ) :)IRسرت الث ػػـ الم ضػػر بمطياتيػػة

الػ ق IRوتبيف اتػ

ي تػوو ةمػل او مجموةػة تعالػة تػ ير ةمػل كثػاءي

الم ػػاسي الم ػػاني الم ضػ ػري ،وذ ػػاا ي ػػسؿ ةم ػػل اف الث ػػـ المتا ػػط الم ض ػػر
ةامػػؿ كيميا يػػا .والاػػكؿ رقػػـ ق 4يوض ػ طيػػؼ ا اػػعة ت ػ
لمث ـ المتاط الم ضر.
الشكل رقم ( )3الفحم المنشط المحضر في هذه الدراسة

الشكل رقم (: )4طيا االشعة تحت الحمراء لمفحم المنشط المحضر
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 .2تشخيص  : X-RDتـ تاةيم سط الث ـ المتاط الم ضػر قيػس
السراسة باستةساـ جهػان يػوس ا اػعة السػيتية X-Ray Diffraction
) (XRDاو تػوع ق  Shimadzu XRD-6000يابػات المتاػػأ ،او
م ػ ػػسر تػ ػػوع ق CuKαوطػ ػػوؿ مػ ػػوج ق (λ=1.5406Åوةتػ ػػس تولتيػ ػػة
ق 40 kVوتيػار ق 30 mAوأُجػرو المسػ ةمػل مػس ]ق 10 – 100
 [ (2θسرج ػػة ،واس ػػتعمؿ الجه ػػان لم

ػػوؿ ةم ػػل معموم ػػا

ة ػػف ج ػػـ

سقػػا ؽ الث ػػـ المتاػػط الم ضػػر ،وقػػس تػػـ سػػاا جػػـ الػػسقا ؽ التاتويػػة
باس ػػتعماؿ معاسل ػػة سيب ػػاو ا ػػيرر قDebye Scherer equation

الشكل ( )5يوضح مخطط  XRDلمفحم المنشط المحضر

]:]13

والجدول ( )3يوضح حزم االمتصاص االساسية لمفحم المنشط المحضر
Number 2Theta
I/I1 FWHM Nanoparticles
of peak
)(nm
1
26.56 100 0.32900
249325
2
29.32
66 0.37500
219966
3
28.27
40 0.34000
249197

)……(2
إا أف -:
 : Dجـ السقا ؽ وتقات بو سي تاتومتر قnm
 : Kياب

ويساوو ق599

 .4تشززخيص  :AFMيعػػس مجهػػر القػػوي الاريػػة Atomic Force

 : λالطوؿ الموج ويساوو  195456أتكسػتروـ ق Åوي ػوؿ إلػل و ػسي

 Microscopeاساي كقيػػات قويػػة واو قػػسري ت ميميػػة ةاليػػة ،اا يعتبػػر

ق nmإا أف كػػؿ ق 1Å=10-1 nmلػػالؾ تػػلف الطػػوؿ المػػوج يسػػاوو

ذػػاا المجهػػر ا كيػػر اػػهري كػػأساي قيػػات وتكبيػػر وت ريػػؾ ةمػػل المسػػتو

ق ، 0.15406nmوالا ػػكؿ ق 5يوضػ ػ مةط ػػط  XRDلمث ػػـ المتا ػػط

التاتويػة ] [3ق (Nano levelلقس ارتػ العاليػة .اا يظهػر

الم ضر.

لسط العيتة باكؿ يتا

ػوري تمواجيػ

ويلي ا بعاس التاتوية والمايكروتية.

الشكل رقم ( :)6صورة ثالثية االبعاد لسطح الفحم المنشط المحضر بوساطة جهاز AFM
يتبػػيف مػػف الاػػكؿق  6اليلي ػ ا بعػػاس لػػسقا ؽ الث ػػـ المتاػػط الم ضػػر

الم ضػ ػػر ال ػ ػػاو سرت م ػ ػ ذ ػ ػػاا الجهػ ػػان ذ ػ ػػو اقػ ػػؿ م ػ ػػف  .500μmاف

مف قاػور الرمػاف وقاػور الةرتػوا والمػأةواي بواسػطة جهػان الػ ػAFM

ػ ػػوري  SEMلس ػ ػػط الث ػ ػػـ المتا ػ ػػط

اف توني ػ ػ

المعموم ػ ػػا

جػ ػػـ ال ػ ػػسقا ؽ لمث ػ ػػـ الم ضػ ػػر يمي ػ ػػؿ ػ ػػس التمػ ػػو لمبم ػ ػػو ار

الم ضػػر تاػػمؿ  -1اػػكؿ بمػػو ار الث ػػـ المتاػػط و جمهػػا -2 .طبيعػػة

المجهرية ،اا يل ظ مف ال وري ايضا وجوس جوـ متبايتػة تػ التبمػور.

السػ ػػط الةػ ػػارج لمث ػ ػػـ الم ضػ ػػر .ا اػ ػػكاؿ ا تيػ ػػة ق 9 -7توض ػ ػ

واف ذال السقا ؽ تظهر ارتثاةا ي ؿ الل ق. 23.8 nm

وري الػ ػ SEMلمث ـ المتاط الم ضر.

 .4تشززخيص  :SEMيعػػس ا ػػس ات ػواع المجػػاذر ا لكتروتيػػة والػػاو يػػتـ
مػ ػػف ةلل ػ ػ ت ػ ػػوير سػ ػػط التمػ ػػوا اا يعط ػ ػ معمومػ ػػا

التػ ػ ػ جمعه ػ ػػا م ػ ػػف

كاممػ ػػة ةػ ػػف

طبوغراتية السط وتركيب لممػاسي المػاني الم ضػري  ،يػي يمعػا SEM
سو ار ر يسيا تػ تهػـ طبيعػة المػواس المػاني .اف جػـ سقػا ؽ الث ػـ المتاػط
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 لسطح الفحم المنشط المحضر عند حجمSEM  صورة: )8( الشكل رقم

 لسطح الفحم المنشط المحضر عند حجمSEM  صورة: )7( الشكل رقم

011 μm حبيبات

51 μm حبيبات

311 μm  لسطح الفحم المنشط المحضر عند حجم حبيباتSEM  صورة: )9( الشكل رقم
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Abstract
This study included the preparation and diagnosis of new adsorbent material from the initial vegetable sources
are (Pomegranate peel Iraqi Ceratonia), as diagnosed by different techniques such as infrared spectroscopy (FTIR), and X-ray diffraction (XRD), and the atomic force microscope(AFM), and the electronic scanner
microscope (SEM), The results of FT-IR showed that the activated carbon does not contain any effective group,
it is chemically inert, The results of (XRD, AFM) and (SEM) showed the crystalline level of the recorded coal,
the size of the minutes and the shape of the pores on the surface of the activated charcoal, In addition to study the
feasibility of coal adsorption record Pigments with high molecular weights of methylene blue dye and also
calculate the ratio of moisture, which amounted to (0.2%) and a high density (0.495g/cm3) It was also found that
the acidic function of activated charcoal was neutral (7.1) and ash content was (0.0112g) ,The results showed
that the activated carbon has specifications that conform to the specifications of commercial or global activated
coal.
Key words: Carbon activated, natural plant sources, Pomegranate peel.
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