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 :الملخص 

و دراسة تغير درجة حرارة التنشيط   ,(Bassia)  في هذا البحث تم دراسة امتزاز اليود  من محاليله المائية على سطح  فحم نبات القضقاض 

450 ,350)عند درجات الحرارة 
,
550

o
C)  على فاعلية الفحم حيث أظهرت النتائج أن أفضل درجة حرارة للتنشيط في المدى المدروس هي

350
o
C350تأثير تغير حجم الحبيبات للفحم واختير الفحم المنشط عند درجة حرارة  .كما درس

o
C  و كذلك تم تثبيت درجة حرارة اإلمتزاز عند

25
o
C 500-300) وكان أفضل امتزاز لليود عند الحجم µm

3
وذلك عند ظروف  االمتزازكما يتضمن البحث دراسة ثرموديناميكية لعملية  (

40ل امتزاز لليود على السطح الفحم عند درجة الحرارة ثابتة وبينت النتائج أن أفض
o
C  حيث كانت هي الدرجة المثلى من حيث كمية المادة

الحاصل من النوع الفيزيائي وتنطبق  االمتزاز, وكان Sتشابهه أليزوثيرمات النوع   االمتزازالممتزة. كما أوضحت النتائج أن أيزوثيرمات 

 التزان.ا ية المادة الممتزة بزيادة تركيزعليه معادلة فريندلش حيث تزداد كم
  .:  اإلمتزاز, الفحم المنشط ,  اليود ، القضقاضالكلمات المفتاحية

 

 المقدمة

يعتبر الكربون المنشط إحدى صور الكربون غير المتبلور كما 

وتنشيط يعرف بأنه مادة مسامية كربونية ويحضر عادة من كربنة 

المواد األولية والتي عادة ما تكون المواد العضوية الحية نباتية أو 

. ولقد ظهرت أهمية  حيوانية ويفضل ذات محتوى كربونية عال  

الكربون المنشط من الحرب العالمية األولى حيث استخدم كمادة 

مازة في صناعة األقنعة الواقية من الغازات السامة 

Saleem,1978)). اج الكربون المنشط يحدث خلال في أثناء إنت

تركيبها البلوري حيث يؤدي هذا الخلل إلى ظهور مسامات غير 

مستقرة من ناحيتي الطاقة أو الفعالية والتي تكمن وراء القدرة 

العالية للكربون المنشط على اإلمتزاز , وقد تبين أن الكربون له 

2000m-300)مساحة سطحية تتراوح بين 
2
/gm)  وقد يصل إلى

(5000m
2
/gm) في بعض النمادج المحضرة(Stoeckli,1990) 

 (Burdock,1971)  تختلف أشكال الكربون المنشط وذلك حسب

و  ( Granular form)االستخدام منها مايكون حبيبي الشكل 

يستخدم إلمتزاز الغازات و األبخرة السامة مثل الفوسجين و 

قية للتخلص من هذه الغازات قنعة الواالخردل لذا يستخدم في األ

 ومنها مايكون على شكل مسحوق1991السامة )الدبوني، )

(Powder form)  زالة األلوان للدهون و إويستخدم عادة في

الزيوت والجلسرين و السكر و السوائل العضوية و التحضيرات 

. كذالك يستخدم الكربون (Saleem1997)الدوائية و غيرها 

مونيا األبخرة و الغازات مثل غاز األالمنشط في امتزاز بعض 

(Sedlacck et al.,1993) وامتزاز غاز ثاني اكسيد النيتروجين ,

,وامتزاز غاز   (Ahmed et al.,1993)من غازات االحتراق

كسيد الكربون و الميثان وامتزاز الغازات الهيدروكربونية أثاني 

(Herden et al., 1991)ليات . كما استخدم الفحم المنشط في عم

فصل بعض السائل و المذيبات ذات درجات االستقطاب المختلفة 

.(Ivey and Hoffman, 1998) 

من األوساط المائية من أهم استخدامات الكربون  االمتزازويعتبر 

ن من القوى المؤثرة تعتمد عليها ان أساسياالمنشط. هناك نوع

المازة ظاهرة اإلمتزاز والتي تقوم بربط المادة الممتزة بالمادة 

إلى نوعين هما  االمتزازوعلى أساس هذه القوى يمكن تقسيم 

امتزاز كيميائي وامتزاز فيزيائي. تعد سطوح بعض المواد خاملة 

لكتروني لذرات هذه في عملية اإلمتزاز يعزى ذلك إلى التشبع اإل

العناصر وذلك نتيجة للروابط التي ترتبط بها تلك الذرات مع 

نفسها ويتم اإلمتزاز على مثل هذه السطوح  الذرات المجاورة للمادة

 االمتزازعن طريق قوى التجاذب الطبيعي ويدعى هذا النوع من 

الفيزيائي مثل امتزاز النيتروجين على سطح السليكا  باالمتزاز

ن القوى المسؤولة إوامتزاز الهيدروجين على سطح النيكل حيث 

 Forces) في مثل هذه الحالة تشمل قوى التشتت االمتزازعلى 

Dipension) وقوى فادرفالز(Vander walls)  حيث تكون كال

منها مسئولة عن الترابط بين الدقائق الممتزة والسطح الماز هذا إذا 

 (Non polar)ماكانت الدقائق الممتزة أو السطح الماز غير قطبي 

إما إذا تميزت بالقطبية ففي هذه الحالة سوف تنشأ قوى إضافية 

نائيات القطبية. في حين تمتاز بعض السطوح بأنها تسمى تداخل الث

هنا عن طريق روابط  االمتزازلكترونيا حيث يتم إغير مشبعة 

كيميائية تنشأ بين السطح الماز والذرات أو الجزيئات الممتزة وهذا 

الكيميائي مثل امتزاز األكسجين  االمتزازيسمى  االمتزازالنوع من 

كلوريد الهيدروجين على  على سطح الكربون المنشط وامتزاز

سطح الحديد وكذلك امتزاز الصوديوم و البوتاسيوم على سطح 

 .,(Paul, 1980)التنجستون

 االمتزازالتركيب الكيميائي للكربون المنشط له دور كبير في عملية 

فقد يؤدي عدم انتظام التركيب البلوري المجهري للكربون المنشط 

إلى التغير في هيكل الكربون ويؤدي ذلك إلى ظهور الكترونات 

 االمتزازغير مزدوجة و التي تؤتر بصورة كبيرة على خاصية 

مستقطبة. كما أن وجود الذرات التجاه المواد المستقطبة وغير 

ميائي مثل الهيدروجين و الهجينة في تركيب الكربون الكي

ن هذه العناصر ال تعتبر إاألكسجين و الكبريت و النيتروجين إذ 

خاملة حيث من الممكن أن تتحد مع عناصر المادة الممتزة بروابط 

كيميائية وتكون أجزاء عضوية في التركيب الكيميائي للكربون 

 متزازية له .المنشط وبالتالي تؤثر على الصفات اال

المركبات الالعضوية في التركيب الكيميائي للكربون  كما إن وجود

المنشط ولو بكميات صغيرة يؤثر بشكل كبير على امتزاز المواد 

 Smisek and Vernyلكتروليتية األلكتروليتية وغير األ

حضر الكربون المنشط من قشور جوز الهند مع بعض  .((1980

عملية حيث تمت  6.6المضافات و التي اشتملت على النايلون 

الكربنة عن طريق خلط نسب معروفة من المادة األولية مع نسب 

متغيرة من النايلون و نسبة ثابتة من هيدروكسيد الصوديوم إذ 

أتممت العملية عن طريق الصهر في الحالة الصلبة و بمعزل عن 

وكربوكسيلية  ةالمذيب , حيث سيتفكك النايلون ويحرر جذور أميني

ستقطابيتها االسل الكربون لغرض زيادة بإمكانها االرتباط مع س

 وامتزازهذا ما دلت عليه نتائج الدراسة , لقد تم تقدير عدد اليود 

صبغة المثيلين الزرقاء و قياس الكثافة و محتوى الرطوبة ومحتوى 

ن, ي. قام كل من الباحث(2005الرماد)رمضان وغزال, 

(1993Sato and Yamaguchi) من إنتاج الكربون المنشط و 

ذلك بإضافة بعض القواعد مثل هيدروكسيد الصوديوم إلى مادة 
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ً عند  )الكلنين او مشتقاتها ومن ثم معالجة الناتج حراريا
o
C600) 

وقد كان الكربون المنشط الناتج ذات صفات امتزازية عالية. يمكن 

سفلتين باستخدام هيدروكسيد أيضا تحضير  الكربون المنشط من األ

سفلتين : هيدروكسيد الصوديوم( عند )األ (2:1)الصوديوم وبنسبة 

((500
o
C  وكان الكربون الناتج ذات جودة امتزازية عالية

(,1980Yamauchi)  1984,). وقد تمكن كل منWennerberj 

and O
,
Grady)  من تحضير الكربون المنشط وذلك بمعاملة الفحم

500-400)البترولي مع زيادة من هيدروكسيد  البوتاسيوم عند 
 

o
C)  وقد كان الكربون المنشط الناتج ذات مساحة سطحية كبيرة

5000m)تصل إلى 
2
/gm. 

بمعاملة مخلفات التقطير تحت الضغط المخلخل للنفط الخام مع 

فوسفات الصوديوم ، خالت الصوديوم، كربونات الصوديوم، 

وهيدروكسيد الليثيوم، هيدروكسيد الصوديوم و البوتاسيوم يمكن 

المادة  ةونلك بخطوتين في األولى تم مفاعلتحضير فحم منشط 

)مخلفات : حفاز(  (0.5:1)األولية والمواد المذكورة آنفا بنسبة 

وعند درجة 
o
C550 ( على التوالي 5،4،3،2،1ولمدة )ساعات

 ,(2:1) ,(1:1)ومن الخطوة الثانية تتكرر الخطوة األولى وبنسب 

حضرة )مخلفات : حفاز( وقد أعطت بعض النماذج الم (3:1)

وخاصة تلك المحضرة باستخدام هيدروكسيد )الليثيوم، الصوديوم، 

البوتاسيوم( نتائج جيدة مقارنة مع النماذج التجارية الباحث )حمدون 

2002). 

 (2:1) ,(1:1)المطاط التالف مع عنصر الكبريت وبنسبة  ةوبمفاعل

أو  (FeCl3))مطاط : كبريت( مع استخدام محفزات مثل 

(ZnCl2)  يمكن تنشيط  الكربون حيث تتم الكربنة على خطوتين

250)األولى درجة 
O
C) ( و الثانية عند  30 : 2-3ولمدة )ساعات

(250
O
C)  ولمدة ساعة واحدة مع إمرار غاز النيتروجين بعد ذلك

)تنشط المادة عند 
O
C1000)  وبإمرار غاز النيتروجين الباحثة

الملوثات  ةألزال ةعد ة(. لقد أجريت دراسات بحثي1990)داؤد, 

مختلفة لها القدرة و الكفاءة في تنقية  ةالمائية باستخدام سطوح ماز

المياه الملوثة ببعض األصباغ منها الرماد و الكربون المنشط و 

. (Hassa .et .al,2008)قشور اللوز و مخلفات الذرة الصفراء 

 امتزاز األصباغ على (2012وفي عملية أخرى قام بها )الكاظم, 

ألياف ساق الموز الكاذب باستعمال  تقنية االمتصاص الضوئي 

يزوثيرمات أفوق البنفسجية وضحت النتائج أن -لألشعة المرئية

( S4الصبغات مشابهة أليزوثيرمات  فرندلش والنكماير من نوع )

 وفق تصنيف  جيلز.

لذلك  تهدف هذه الدراسة إلى الحصول على فحم منشط وتحديد  

لذلك  واستخدامه لحدوث أفضل امتزاز بأقل  الظروف المالئمة

تكاليف و استخدامه في التنقية و مكافحة التلوث و في تطبيقات 

 أخرى.

 المواد و طرق البحث

 جهاز قياس طيف األشعة فوق البنفسجية

UV-Visible Spctro Photo Meter ,Model Name: 

Cary 60UV-Vis  ,Agilent Technologies 

           laboratory Wisd instruments          جهاز الهزاز

  Water bath  ,                                حمام مائي

  Digital Balance 210 -0.0001gميزان الحساس رقمي

Manufacturer: OHAUS ,  Model Name: PA214C 

 تحضير المحاليل القياسية

 ppm 2538تم تحضير المحلول األساسي لليود بتركيز 

0.6345gm  4.15من اليود وgm  من يوديد البوتاسيوم في دورق

و أكمل الحجم بالماء المقطر إلى العالمة .واستخدم 1Lقياسي سعة 

هذا المحلول في تحضير التراكيز األقل عن طريق التخفيف, 

 ،1269، 761.4،1015.2  ،507.6التالية  بالتركيز

1522.8،1776.6 ،2030 (ppm). 

 تهيئة السطح الماز وطريقة التنشيط 

تم قطع أطراف النبات العشبي الصيفي ومن ثم تقطيعها لقطع 

سم تم وضعت في جفنه كبيرة و غطيت  5 -3صغيرة بأطوال 

ساعات عند  4بورق األلمنيوم ووضعت في الفرن لمدة 

250درجة
O
C  ثم أجريت عملية غسل الفحم بالماء المقطر و .

أجريت التصفية عدة مرات و نقع لمدة ساعتين ثم رشح بعد ذلك 

250جفف في الفرن لمدة ساعة عند
O
C . 

 (FTIR)تحليل  األشعة تحت الحمراء 

شعة تحت الحمراء  لمسحوق الفحم المنشط تم إجراء تحليل األ

لنبات القضقاض وذلك لغرض معرفة المجاميع الفعالة الموجودة به 

والتي يعزى إليها التأثير اإلمتزازي حيث تم  استخدم جهاز 

(FTIR)  من  نوعPerkinElmer Spectrum FTIR 

Spectrometer  

 (FTIR)حليل  األشعة تحت الحمراء . ت2شكل 

 

يوضح  نتيجة هذا التحليل حيث تبين  (1)إلجراء التحليل والشكل 

احتواء الفحم المنشط على العديد من المجاميع الفعالة التي تمتلك 

 خواص امتزازية معروفة .

 

 ومنحنى المعايرة القياسي لكل مركب: (λmax)تعيين 

لسلسلة المحاليل القياسية المذكورة سابقا التي   (λmax)عينت 

وقيست كمية االمتصاص  األساسيحضرت من محلول اليود 

( بإستخدام جهاز قياس طيف األشعة λmaxللسلسلة القياسية عند )

فوق البنفسجية وتم رسم المنحنى القياسي بين االمتصاصية 

((Absorbance   والتركيز(Concentration) وذلك لتحقيق 

 انون ق

 

          
 حيث:

A   االمتصاص :C  تركيز العينة :mol.L
-1

         

L   طول مسار األشعة :cm 

 معامل االمتصاص الجزيئي :Cm
-1

. mol
 -1

.L 
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العالقة بين االمتصاصية والتركيز طبقاً لقانون بيير  .1ل شك

 المبرت لمحاليل اليود

 الزمن الالزم لحدوث االتزان تحديد
لتحديد الزمن الالزم لحدوث االتزان بين السطح الماز والمادة 

الممتزة تم اختيار بعض التراكيز المناسبة لعنصر اليود في تماس 

من مسحوق الفحم المنشط عند درجة حرارة  gm0.5 مع
O
C350 

في درجة حرارة الغرفة ثم أخذت العينات  االمتزازوأجريت عملية 

على فترات زمنية متتالية وتحليلها لمعرفة التغير في التركيز مع 

 مرور الزمن وكان الزمن الالزم لحدوث االتزان هو ساعة.

 االمتزازإيجاد أيزوثيرمات 

 محكمة اإلغالق. ml(50) يتم تجهيز سبع قناني زجاجية سعة

بدقة في كل قنينة ويكمل الحجم  من مسحوق الفحم gm(0.5) وزن

إلى العالمة من كل من التراكيز                

507.6،761.4،1015.2،1269،1522.8،1776.6،2030 

(ppm). 

نضع القناني السبعة في جهاز الرج عند درجة حرارة مناسبة لمدة 

 ساعة.

 تفصل المحاليل بطريقة الترشيح بواسطة أوراق الترشيح.

 (UV)للترشيح باستخدام جهاز الـ  تقاس االمتصاصية

 بعد معايرته بالماء المقطر المستخدم في تحضير المحاليل القياسية .

من خالل منحنى المعايرة بين االمتصاصية والتركيز االبتدائي 

 نستطيع الحصول على التركيز المتبقي )تركيز االتزان(.

نتحصل على األيزوثيرم برسم العالقة بين  كمية المادة الممتزة َ 

Qe  وتركيز االتزانCe . 

 

 :إيجاد الكمية الممتزة
 من العالقة التالية:lيمكن حساب كمية المادة الممتزة 

   
     

 
   

 

 Qe أعظم كمية ممتزة و تقاسmg/g.       

 Co التركيز االبتدائيmg/l.  

V  الحجم الكلي لمحلول المادة الممتزة ويقاس باللتر(L). 

Ce )التركيز المتبقي )التركيز عند االتزانmg/L. 

m   وزن المادة المازة وتقاس بالـملليجرامgm. 

 -العوامل المؤثرة على اإلمتزاز في هذه الدراسة:

 تأثير حجم الحبيبات

م مختلفة لحبيبات الفحم احجأ ةتم دراسة اليود كمادة ممتزة على ثالث

 (µm)المستخدمة كسطح ماز وكانت الحجوم المستخدمة هي 

من خالل الطحن بأحجام  (1000-500و 200-300،300-500)

-µm (200مختلفة وللفصل تم استخدام المناخل ذات األحجام 

و تم تثبيت درجة الحرارة عند  (500-1000، 300-500، 300

25
o
C بواسطة العالقة   االمتزازيرم ثيزوأ.عند دراسة النتائج  برسم

 باستخدام معادلة فرندلش  (Ce)و Qe)بين المتغيرين )

 ) الصورة الخطية (

CKQ efe
LnnLnLn 1

 
هي ثابت يمثل شدة  1ln،  االمتزازهى ثابث سعة  Kfحيث  

 اإلمتزاز. 

وجد أن حجم حبيبات السطح لها تأثير واضح على عملية اإلمتزاز 

 أن كمية المادة الممتزة تزداد بشكل واضح عند الحجمحيث لوحظ 

(µm) (300- 500)  وذلك عندما تتساوى جميع الظروف المحيطة

بعملية اإلمتزاز أي أن زيادة الكمية الممتزة لم تكن منتظمة حسب 

الزيادة في المساحة السطحية للفحم كما تم في بعض الدراسات 

   (Gregg and Sing1982) ,( (Croft et al.,1999)السابقة

على السطح الماز  االمتزازولغرض الحصول على أكبر قدر من 

فالبد من الحصول على أفضل الظروف لعملية اإلمتزاز من حيث 

حجم الحبيبات للسطح وهذا يتم عند تفتيت حبيبات الجسم الصلب 

إلى الحجم المناسب من السطح الماز لحجم الجزيء المادة الممتزة، 

درة المادة على اإلمتزاز وذلك من حيث طبيعة ارتباط وقد تتفاوت ق

الذرات يبعضها و الجزيء الماز والشبكة البلورية و السبب األهم 

في هذا االختالف هو شكل ومساحة السطح الماز , كما هو واضح 

 . (3)في الشكل 

 

تغير ايزوتيرم امتزاز اليود على سطح الفحم بتغير حجم  3.شكل

 الحبيبات

 
 

تطبيق عالقة فرندلش على تغير حجم حبيبات الفحم على  .1ل شك

امتزاز اليود عند درجة 
o
C25 

 تأثير درجة الحرارة 

لليود عند ثالث درجات حرارية  االمتزازتمت دراسة أيزوثيرمات  

هي 
o
C (25،35،40)  وتم ضبط درجة الحرارة باستخدام الحمام ،

 المائي في جهاز الرج.

ً على عملية  وأظهرت النتائج أن لدرجة الحرارة تأثيراً مهما

عند استخدام الدرجات الحرارية المذكورة والنتائج  االمتزاز

موضحة في األشكال  االمتزازالمتحصل عليها وأيزوثيرمات 

y = 0.0181x 
R² = 0.9988 
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y = 0.537x + 5.493 
R² = 0.962 

y = 3.359x - 9.460 
R² = 0.814 

y = 2.992x - 6.180 
R² = 0.912 
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e
 

  

lnCe 

350C
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اتضح من النتائج أن درجة الحرارة المثلى للحصول على أعظم 

40 كمية ممتزة هي عند درجة الحرارة
o
C أن الكمية الممتزة و

40 تتناقص إذا حدث تغير في درجة الحرارة عن
o
C   كما هو

 (Amaden al et.,2006) .(5)والشكل  (4)موضح في الشكل 

(Terzyk, 2006) 

 

 

 تغير ايزوتيرم امتزاز اليود بتغير درجة حرارة اإلمتزاز 5.شكل

 

 

تطبيق عالقة فرندلش على تغير حرارة امتزاز اليود  (6) شكل

 على سطح الفحم

 تأثير درجة حرارة التنشيط

 أجريت عملية التنشيط الحراري للفحم باستخدام فرن 

 حرق في جفنه بالغطاء عند درجات حرارة

 (350,450,550
 o

C)  و تمت تغطية الفحم بالرمل الناعم لتفادي

احتراق الفحم و تكون رماد وأجريت عملية المقارنة بين الفحم 

المنشط عند بدرجات الحرارة المختلفة في امتزاز اليود من محاليله 

350القياسية  ووجد أن الدرجة  
 o

C  هي درجة الحرارة األنسب 

 .(8)و  (7)ن للتنشيط كما هو واضح من النتائج في الشكلي

 

 
 

يرم  امتزاز اليود على سطح الفحم بتغير درجة ثيزوأتغير  7 .شكل

 .تنشيط الفحم

 

تطبيق عالقة فرندلش على تغير تنشيط الفحم على امتزاز  8.شكل

 اليود على سطح الفحم

 :االمتزازتعيين المعامالت الديناميكية الحرارية لعملية 

الحرارية لعملية لتعيين قيم المعامالت الديناميكية 

المحسوبة عند درجات الحرارة  (Qe)  اإلمتزاز يمكن استخدام قيم

هي التغير في المحتوى (وهذه المعامالت (1) المختلفة جدول

 Free) ,التغير في الطاقة الحرة ,ΔH (Enthalpy)) الحراري

energy) ΔG)درجة العشوائية)والتغير في (ΔS)  المصاحبة

، ويمكن حساب التغير في الطاقة الحرة المصاحبة االمتزازلعملية  

 :من المعادلة االمتزازلعملية 

QRTG ln  

 

هى التغير في الطاقة الحرة محسوبة بوحدات  ΔG)نَّ )إحيث 

(KJ/mol) 
:R  ثابت العام للغازات(8.314J/mol.K) 

:T  هي درجة الحرارة المطلقة )كلفن(. ويالحظ أنه يجب أن تكون

 .(mol /l)محسوبة بوحدات  Klقيم 

 

من خالل  ((ΔHويمكن حساب قيمة التغير في المحتوى الحراري 

 المعادلة 

RT

H
AQ

e


 lnln 

 : ثابث أرهينوس Aحيث 

على المحور LnQeحيث ترسم العالقة البيانية بين كالً من 

  (9)على المحور السيني شكل  (T/1)الصادي و 

Rفنحصل على خط مستقيم ميله يساوي     

H

ومن الميل     

( ثم االمتزاز)المحتوى الحراري لعملية  ΔHيمكن حساب قيمة 

 التعويض في المعادلة: 

ΔG = ΔH - TΔS 
ويبين الجدول قيم المعامالت الديناميكية  ΔSنحصل على قيمة 

 الحرارية لليود .

 

 قيم المعامالت الديناميكية الحرارية لعملية   .2 الجدول

 امتزاز اليود على سطح الفحم المنشط

1/T 

(K
-1

) 

Qe(m

g/l) 

∆H(J.m

ol
-1

) 

∆G(J.m

ol
-1

) 

∆S(J.

mol
-1

) 

0.003 1346 15242.2 -17551.8 111.92 

0.0030 1696 15242.2 -18732.9 112.12 

0.0031 2015 15242.2 -19799.5 111.95 

0.0031 2214 15242.2 -20364.8 111.97 

 

y = 9.0375x - 38.361 
R² = 0.4842 

y = 0.375x + 6.699 
R² = 0.973 

y = 0.537x + 5.493 
R² = 0.962 
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الموجبة  نستنج أن عملية امتزاز اليود على  ΔHمن خالل قيم  

 سطح الفحم المنشط لنبات القضقاض  عملية ماصة للحرارة

(endothermic Process)  كذلك فإن اإلشارة السالبة لقيمة،ΔG 

,  طـــاليود على سطح الفحم المنش االمتزازتؤكد على سهولة عملية 

 Spontaneous) اصية تلقائيةـــــلها خ االمـــتزازملية ـــوأنَّ ع

character),  فان قيمة ً الموجبة تعكس قابلية الفحم  ΔSأيضا

 المنشط  المتزاز اليود تحت الدراسة.

 

 
 

 االمتزازلعملية   T  , Ln Qe/1العـــالقة بين  .8 الشكل

 
     الخالصة

الفيزيائي، هو العملية المسئولة عن إزالة اليود من  االمتزاز. 1

 المحلول المائي.

-300) أظهرت النتائج أن  أفضل امتزاز لليود عند الحجم   .2

500 µm
3
40وأن درجة الحرارة   (

 o
C  كانت هي الدرجة المثلى

 من حيث كمية المادة الممتزة. 

تشابهه أليزوثيرمات  االمتزازأيزوثيرمات . أوضحت النتائج أن 3

الحاصل من النوع الفيزيائي وتنطبق عليه  االمتزاز, وكان Sالنوع  

معادلة فريندلش حيث تزداد كمية المادة الممتزة بزيادة تركيز 

 االتزان.

. من قيم المعامالت الديناميكية الحرارية اتضح أنَّ عملية 4

 تلقائية وماصة للحرارة. االمتزاز
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