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ملخص البحث :

في ىحا البحث تؼ تحزيخ الفحؼ السشذط مؽ نؾى التسخ العخاقي بظخيقة التشذيط الكيسيائي

باستخجام ىيجروكديج البؾتاسيؾم وبؾجؾد اليؾاء وتؼ قياس السداحة الدظحية لمفحؼ السشذط كحلػ
تؼ قياس الخرائص الفيديائية لو كسا تؼ دراسة الخرائص السؾرفؾلؾجية عؽ طخيق الساسح
االلكتخوني  SEMوتؼ تحسيل الفحؼ السحزخ بعجد مؽ االمالح السشريخة (الدؾائل االيؾنية)
والتي تؼ تحزيخىا مدبقا مؽ قاعجة نتخوجيشيو ىي البشدوتخايازول مع يؾديج السثيل و كمؾريج
االليل ،بعجىا تؼ استخجام الفحؼ السحسل في إزالة الكبخيت مؽ السذتق الشفظي (زيت الجيدل) وتؼ
تثبيت الغخوف السثمى لإلزالة عؽ طخيق تحزيخ نسؾذج نفظي مؽ ثشائي فشيل ثايؾفيؽ DBT
وبتخكيد  ppm0111وباستخجام جياز الـ  UVوتؼ مقارنة ندب االزالة بيؽ السذتق الشفظي
الحكيقي والشسؾذج السحزخ.
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Using the benzotaiazole nitrogen base ionic liquids loaded on
activated carbon in desulfurization of petroleum fraction
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Abstract:
The activated carbon has been consider one of most important
materials in the industrial chemistry especially after chemical and
thermal modifications . In this work, an activated carbon has been
prepared from dates stone via using chemical and thermal activated
approach. The study also investigated its chemical and physical
properties. The activated carbon then was loaded with variety of molten
salts that prepared and characterized previously. The resulted composites
were tested for desulfurization purpose from preperied oil as “ model”,
and, real diesel oil. This model includes using of dibenzothiophene
(DBT) as sulfur (S) as sulfur source with concentration of 1000 ppm.
This model was used as blank vs real oil for comparison purposes. The
investigation study was carried out via ultraviolet equipment.
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 -1املقدمة:

الكاربؾن السشذط ىؾ احج اشكال الكاربؾن غيخ البمؾري والحي تتؼ معالجتو ح اخريا ليربح

مادة عالية السدامية ويستمػ مداحة سظحية عالية تتخاوح بيؽ ( )m2/gm 0111-011حيث

يتسيد الكاربؾن السشذط بامتالكو قؾى امتداز عالية ىي األقؾى بيؽ السؾاد وبحلػ يدتخجم في إزالة
العجيج مؽ السمؾثات العزؾية وغيخ العزؾية في الدؾائل والغازات وىؾ اقجم مادة مازة

معخوفة[.]3-0

تتؼ عسمية تشذط الكخبؾن بعجة طخق مشيا فيديائية حيث يتؼ تحسل السادة األساس الى

فحؼ مشذط باستخجام الغازات وتتؼ عمى مخحمتيؽ األولى تتزسؽ عسمية الكخبشة والتي تتؼ بجرجة

ح اخرة  oC011-011في وسط خامل ،اما السخحمة الثانية وىي التشذيط باستخجام غازات مثل

 CO2او البخار وبجرجات ح اخرية  oC0011-011والتي تؤدي الى إزالة الكاربؾن غيخ السشتغؼ
وتكؾيؽ تخكيب ذو مدامات مشتغسة .اما التشذيط الكيسيائي فيتؼ عؽ طخيق نقع واشباع السادة

األساس بسادة كيسيائية مثل  KOHو  H3PO4او  NaOHوبتعخيزيا لجرجات ح اخرية -011

 oC011وتحجث عسمية الكخبشة والتشذيط في ان واحج [.]0-0

الدؾائل االيؾنية ىي امالح نكية مشريخة في الغخوف السحيظة ،االمالح الغيخ

العزؾية مثل ىالؾجيشات الرؾديؾم تكؾن صمبة مع درجة انريار ترل الى أكثخ مؽ

( ، )oC011السسيد في ىحه االمالح ىي درجة انريارىا السشخفزة ،ليكؾن السمح جدءا مؽ
عائمة الدؾائل االيؾنية يجب ان يستمػ درجة انريار تحت الـ، oC011وفي بعض األحيان مؽ

السسكؽ ان تكؾن ذات درجات انريار اعمى مؽ الـ  011وتدسى االمالح السشريخة molten

 saltحيث تكؾن ىحه االمالح السشريخة ذات درجات انريار ترل الى  ،oC 300ىحه الدؾائل

الغيخ قابمة لالشتعال والغيخ سامة تستمػ خرائص فيديائية معيشة كزغظيا البخاري شبو
السعجوم ،ومجى واسع مؽ المدوجة  cp0111-01واستقخارىا الحخاري والكيسيائي العالييؽ ،ىحه
الخرائص الفخيجة تجعميا ذات أىسية لمباحثيؽ في مجاالت مختمفة بسا في ذلػ تقشيات الفرل،

التقشيات الحياتية ،التفاعالت الكيسيائية فزالً عؽ دراسات البيئية [.]0-7

إن استخجام الدؾائل االيؾنية بذكل كبيخ غيخ مججي اقتراديا في تقشيات الفرل وىحا

بدبب الحاجة الى كسيات كبيخة مؽ الدؾائل االيؾنية السكمفة في ىحه العسميات واستيالك عالي

لمظاقة في عسمية ضخ الدؾائل االيؾنية المدجة وصعؾبة فرل الغاز السستص مؽ الدائل االيؾني
إلعادة استخجامو ولمتغمب عمى ىحه الرعؾبات وتحليميا ىؾ عسل غذاء مدامي محسل بالدؾائل
االيؾنية وذلػ عؽ طخيق ممئ السدامات بالدؾائل االيؾنية بالتالي سؾف يحجث امتراص لمغاز

السار او الشافح مؽ ىحه السدامات وفي نفذ الؾقت يحجث امتداز ليحا الغاز مؽ الجانب االخخ
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مؽ الغذاء وبالتالي ال حاجة الى عسمية فرل الغاز عؽ الدؾائل االيؾنية حيث تدتخجم ىحه

التقشية لفرل الغازات مثل  H2Sو  CO2مؽ الغاز الظبيعي (تحمية الغاز))7-0(]03-01[ .

ان مؽ اىؼ السذاكل البيئية زيادة ندبة غازات الكبخيت السشبعثة مؽ مكائؽ االحتخاق

والسرانع والتي تعتبخ مؽ السمؾثات الذجيجة لميؾاء والساء والتخبة و ليا تأثيخ واضح عمى البيئة
برؾرة عامة ،لحلػ ييجف البحث الى إزالة الكبخيت مؽ السذتقات الشفظية باستخجام الدؾائل

االيؾنية السحسمة عمى الفحؼ السشذط السحزخ مؽ نؾى التسخ والحي يعتبخ ذو كمفة واطئة ومؽ

السسكؽ ان تكؾن طخائق ازالة واعجة في السدتقبل]00-03[ .

 -2اجلسء العنلي:
 1-2حتضري الفحه امليشط

تؼ تحزيخ الفحؼ السشذط مؽ نؾى التسخ العخاقي حيث اخح الشؾى وتؼ غدمو عجة مخات

بالساء السقظخ ثؼ جفف بالفخن وبجرجة ح اخرة  oC001بعجىا تؼ طحؽ الشؾى الى حبيبات ونقع

 gm01مؽ الشؾى بسحمؾل  KOHوبشدبة 7KOH( 071.70نؾى) ولسجة  00ساعة بعجىا
وضع السديج في الفخن الكيخبائي وبجرجة ح اخرة  oC001ولسجة ساعة واحجة وكانت الحريمة

 %01بعجىا اخح الفحؼ السشذط الشاتج وغدل بـ  HCl%0لتخمص مؽ بقايا الخماد ثؼ بعجىا
غدل عجة مخات بالساء السقظخ لمتخمص مؽ اثار القاعجة والحامض وتؼ التأكج عؽ طخيق قياس

الـ pH meterالى ان اصبح متعادل [.]01 ،07

 -2-2قياس املصاحة الصطحية للفحه امليشط


قياس الرقم اليهدي:

تؼ اخح  gm0مؽ الفحؼ السشذط الشاتج واضيف اليو  ml01مؽ  HCl%0وصعج لسجة

 min00لمتخمص مؽ أي عشرخ مسكؽ ان يحجث تجاخل اثشاء االختبار ثؼ تخك ليبخد وبعجىا تؼ
اضافة  ml011مؽ  N1.0مؽ اليؾد ورج لسجة  s31وبعجىا رشح واىسل اول  ml01واخح

 ml01مؽ الخاشح وسحح مع ثايؾسمفات الرؾديؾم الى ان اصبح لؾن السحمؾل اصفخ شاحب
ثؼ بعجىا اضيف دليل الشذا واكسل التدحيح الى ان اختفى المؾن وتؼ بعجىا قياس السداحة
الدظحي حدب الخقؼ اليؾدي والتي كانت  m2/g1940وتؼ قياس السداحة باستخجام السعادلة

التالية [7 ]00 ،01

 I.N=[A-(DF×C×B)/Mتسثل السداحة الدظحية لمكاربؾن السشذط .

 =I.Nالخقؼ اليؾدي  =A ،العجد الحري لميؾد  =DF ،معامل التخفيف =C،الحجؼ مؽ

الدحاحة =B ،عيارية اليؾد مزخوبو بالعجد الحري =M ،وزن الفحؼ السدتخجم .
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قياس الـ: BET
تؼ قياس السداحة الدظحية لمفحؼ السشذط عؽ طخيق ايدوثيخم الـ (BETندبة الى

العمساء  Brunauerو Emmettو  Tellerوىي تقشية تدتخجم لكياس السداحة الدظحية

والسدامات لمكاربؾن السشذط باستخجام غاز الشتخوجيؽ عشج الغخوف الكياسية) وتؼ باستخجام غاز

الشتخوجيؽ كسستد عمى الدظح وبزغؾط مختمفة حيث ان غاز الشتخوجيؽ سؾف يكؾن طبقات
متعجدة وبالتالي تقجيخ السداحة الدظحية والتي كانت  m2g-10111وكحلػ معخفة نؾع الذقؾق

السؾجؾدة في الفحؼ مؽ شكل االيدوثيخم الشاتج وتؼ حداب السداحة الدظحية حدب معادلة الـ

7]BET [20

 = vmحجؼ الغاز السستد إلنتاج طبقة أحادية عمى الدظح.
 =Cثابت معجل طاقة االمتداز.

 Naىي عجد افؾكادرو .0103 0.100

ىي السداحة الدظحية لجديء واحج مؽ الشتخوجيؽ وتداوي (.)nm21.000

حجؼ الغاز السثالي = cm3 00011
 -3-2حتضري الصوائل االيوىية (االمالح امليصهرة) []11 ,14 ,41
أ-

حسضٍر يهر اٌىدٌذ  - 5,3ثُبئً يثٍم بُساحراٌسول (S1) [diMeBt]I
1,3-dimethyl benzotriazolium iodide [diMeBt]I
تؼ تحزيخ السمح عؽ طخيق اذابة ( )mol, 1.19 g 1.10مؽ البشداتخايدول في ml 01

مؽ االيثانؾل السظمق ووضع السحمؾل في دورق زجاجي سعة  ml 011ثؼ اضيف
( )mol, 0.62ml 1.10مؽ يؾديج السثيل برؾرة تجريجية الى السديج ثؼ بعجىا إضيف
 ) )ml 01مؽ  KOH %01الى السديج مع التحخيػ السدتسخ ثؼ صعج السديج لسجة min 01
وبجرجة ح اخرة  ، C°11-71بعجىا تؼ إضافة  ml 0مؽ يؾديج السثيل الى السديج ثؼ الترعيج

لسجة  ، min 01بعج انتياء فتخة الترعيج يتؼ تحؾيل السديج الى بيكخ ويتؼ تخكيد السحمؾل إلى

نرف حجسو وتخكو في درجة ح اخرة السختبخ حتي يجف ،نالحظ عيؾر راسب اصفخ المؾن يتؼ
غدمو باستخجام االيثخ االثيمي لمتخمص مؽ بقايا االيثانؾل و يؾديج السثيل ومؽ ثؼ يجفف السخكب

الشاتج بذكل تام .
ب  -حسضٍر يهر اٌىدٌذ -3انٍم-5-يٍثبٌم بُساحراٌسول (S2) [allylMeBt]I


1-allyl -3-methyl benzotriazolium iodide salt [allylMeBt]I
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تؼ تحزيخ السمح عؽ طخيق اذابة ( )mol, 1.19 g 1.10مؽ البشداتخايدول في ml 01

مؽ االيثانؾل السظمق ووضع السحمؾل في دورق زجاجي سعة  ml 011ثؼ اضيف (1.10
 )mol, 0.62mlمؽ يؾديج السثيل برؾرة تجريجية الى السديج ثؼ بعجىا إضيف  ) )ml 01مؽ

%01

 KOHالى السديج السدتسخ ثؼ صعج السديج لسجة  min 01وبجرجة ح اخرة  ، C° 11-71ثؼ

إضافة  ml 0مؽ كمؾريج االليل الى السديج ثؼ الترعيج لسجة  ، min 01بعج انتياء فتخة

الت رعيج يتؼ تحؾيل السديج الى بيكخ ويتؼ تخكيد السحمؾل إلى نرف حجسو وتخكو في درجة

ح اخرة السختبخ حتي يجف ،نالحظ عيؾر راسب ذو لؾن بشي فاتح يتؼ غدمو باستخجام االيثخ
االثيمي لمتخمص مؽ بقايا االيثانؾل و يؾديج السثيل و كمؾريج االليل ومؽ ثؼ يجفف السخكب الشاتج

بذكل تام.

تؼ تذخيص االمالح السحزخة عؽ طخيق طيف الخنيؽ الشؾوي السغشاطيذ H1 NMR

وكحلػ عؽ طخيق طيف االشعة تحت الحسخاء  I.Rفزالً عؽ التؾصيمة السؾالرية وعجد مؽ
الكياسات الفيديائية حيث كانت الشتائج مظابقة لمشساذج السقتخحة وبالتالي تأكيج تكؾن السمحيؽ

السحزخيؽ وكسا مؾضح بالججول (. )0

اندذول ( :)3بعض انخصبئص انفٍسٌبئٍت وانخسهٍم انعُصري نأليالذ انًسضرة
CHN
انريس

انصٍغت انىضعٍت

انسصٍهت

)Calculated / (Found
%N

%H

%C

%

درخت
االَصهبر
o

انهىٌ

C

انخىصٍهٍت
( سى.4أوو.3-يىلΛM )3-

S1

[diMeBt]I

15.28
()41.51

3.66
()3.33

34.93
()33.31

39

-489
481

اصفر

56

S2

[allylMeBt]I

13.95
()43.69

4.02
()1.19

39.89
()33.19

61

-418
419

بني فاتح

61

 -4-2حتنيل الفحه امليشط باألمالح احملضرة
تؼ تحسيل الفحؼ السشذط باألمالح السحزخة عؽ طخيق وزن  gm0.0مؽ الفحؼ السشذط

ثؼ اضيف اليو  gm1.0مؽ االمالح السحزخة السحابة بكسية قميمة مؽ االيثانؾل السظمق ثؼ صعج

السديج لسجة  min01بعجىا تؼ تجفيف السديج عشج درجة ح اخرة  oC001ولسجة  min001ثؼ
بعجىا حفظ الشاتج بسعدل عؽ اليؾاء حتى يبقى جافا ليدتخجم في عسمية االزالة.

تؼ االستعانة بجياز التحميل الحخاري الؾزني لسعخفة االستقخار الحخاري لمفحؼ السشذط

واالمالح السشريخة والفحؼ السحسل باألمالح السشريخة حيث تؼ وزن مقجار معمؾم مؽ السادة
892
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ووضعت في جفشو خاصة بالجياز ثؼ التدخيؽ الى  0111درجة مئؾية وبسقجار زيادة  01درجة

مئؾية لكل دقيقة ،وتؼ استخجام جياز مؽ نؾع ( ) METTLER TOLEDO TGA/DSC
.][23, 24

 -5-2إزالة الكربيت بواشطة الفحه امليشط احملنل باألمالح
اخح  gm1.0مؽ الفحؼ السشذط السحسل باألمالح واضيف اليو  ml01مؽ الشسؾذج
الشفظي السحزخ مدبقا مؽ (اذابة  gm0مؽ  DBTفي  ml0111مؽ اليكدان) ثؼ وضع في

الخجاج الكيخبائي لسجة  min01وبجرجة ح اخرة  oC00بعجىا تؼ تخشيح السحمؾل وتؼ قياس
االمتراصية لو عشج طؾل مؾجي  nm285باستخجام جياز الـ UV-Visوباستخجام مشحشى
السعايخة الحي تؼ الحرؾل عميو مؽ تخاكيد معمؾمة لمشسؾذج الشفظي السحزخ وكانت ندب االزالة

جيجة .ثؼ تؼ اجخاء إزالة لمكبخيت مؽ السذتق الشفظي الحكيقي وبشفذ الغخوف الدابقة ومقارنتيا
مع ندب االزالة لمشسؾذج السحزخ[.]00 ،03

 -3اليتائج واملياقشة

اخح الفحؼ السشذط السحزخ وتؼ قياس الخرائص الفيديائية لو مؽ كثافة ورطؾبة وندبة

رماد كسا تؼ قياس السداحة الدظحية لو عؽ طخيق الخقؼ اليؾدي وكحلػ قياس الـ  BETومؽ ىحه
الخرائص ت ؼ تقجيخ السداحة الدظحية لمفحؼ وكحلػ قجرة الفحؼ عمى االمتداز ،والججول ()0
يؾضح بعض الخرائص الفيديائية والسداحة الدظحية لمفحؼ السشذط السحزخ [.]01

خذول (ٌ )4ىضر بعض انخصبئص انفٍسٌبئٍت وانًسبزت انسطسٍت نهفسى انًُشظ انًسضر
درخت انسرارة
C

o

119

I.N gm/m2

BETm2g-1

1940

1800

انكثبفت
gm/cm3
0.181
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َسبت انريبد %

11

6.80
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تؼ تحزيخ االمالح السشريخة كسا مؾضح في السخظط االتي 7

وتؼ تذخيريا بالظخائق الظيفية والفيديائية  ،كسا مؾضح في الججول ( ، )0فزال عؽ

اجخاء قياسات طيف الخنيؽ الشؾوي السغشاطيدي واالشعة تحت الحسخاء لتذخيريا والسؾضحة في
االشكال االتية 7

انشكم (ٌ )3ىضر حسهٍم طٍف انرٍٍَ انُىوي انًغُبطٍسً نأليالذ انًسضرة
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انشكم (ٌ )4ىضر حسهٍم طٍف االشعت حسج انسًراء نأليالذ انًسضرة
كسا تؼ دراسة االستقخار الحخاري لمفحؼ السشذط لؾحجه وكحلػ لمفحؼ السشذط السحسل
باألمالح السحزخة حيث تعتسج معغؼ تظبيقات الدؾائل االيؾنية (االمالح السشريخة) عمى ثباتيا

واستقخارىا الحخاري برؾرة أساسية حيث مسكؽ استخجاميا في عخوف ح اخرية بديط ومتؾسظة
فزال عؽ استخجاميا في عخوف ح اخرية عالية عشج استخجاميا كحفازات محسمة عمى الفحؼ

السشذط او الدميكا جل ،تؼ قياس االستقخار الحخاري لمفحؼ السشذط والفحؼ السشذط السحسل
باألمالح السشريخة وتؼ بجون استخجام الشتخوجيؽ وبسعجل ارتفاع درجات الح اخرة  O C 01لكل

دقيقة وتبجأ مؽ درجة ح اخرة  O C 00الى  C0111وكانت جسيع العيشات التي تؼ قياس

استقخارىا الحخاري مدتقخة الى درجات ح اخرية ترل الى  ،O C 311وكسا مؾضح بالججول ()3
والذكل (7)3
اندذول ( : )5انُسبت انًئىٌت نفقذاٌ انىزٌ (انخفكك) نهفسى انًُشظ وانفسى انًُشظ انًسًم
ببأليالذ و درخبث انسرارة انخبصت بكم يرزهت حفكك
o

%انفقذاٌ ببنىزٌ

Endset

Onset

Mass loss%

96

50

9.84

590

375

71.75

2

126

46

6.17

1st

982

386

76.06

2nd

98

48

4.26

1st

درخت انسرارة C
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Name

1st
nd

AC

ACS1
ACS2
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انشكم ( : )5يُسُى انخسهٍم انسراري انىزًَ انـ TGAوانخفبضهً انـ DTAنهفسى انًُشظ
 ACوانفسى انًُشظ يع االيالذ انًسًهت عهٍه
تؼ اجخاء مدح لمفحؼ السشذط السحزخ والفحؼ السشذط السحسل باألمالح السشريخة

بؾاسظة السجيخ االلكتخوني الساسح ( ، SEM) Scanning Electron Microscopyمع
مالحغة الفخوقات بالشتائج قبل وبعج التحسيل مؽ حيث السداحة الدظحية و عجد السدامات

والذقؾق التي يستمكيا الفحؼ السشذط لؾحجه والسحسل .مؽ صؾر السدح لمسجيخ االلكتخوني

السأخؾذة لمفحؼ السشذط الشقي سؾف يالحظ كثخة السدامات والذقؾق عمى الدظح لمفحؼ السشذط
السحزخ مع وجؾد كيؾف داخمية ومؽ تحميل الرؾر فان زيادة ىحه السدامات والذقؾق سيديج
مؽ السداحة الدظحية لمفحؼ السشذط وبالتالي زيادة االمتداز وعشج مقارنتو مع قياس السداحة
الدظحية التي قيدت بؾاسظة الخقؼ اليؾدي والسثيمي وقياس الـ  BETندتظيع تأكيج قيؼ السداحة

الدظحية العالية التي تؼ الحرؾل عمييا وكحلػ تأكيج نؾع السدامات السؾجؾدة وكثخة الذقؾق التي
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حجدناىا مدبقا مؽ ىحه الكياسات ،وتبيؽ االشكال االتية صؾر الساسح الزؾئي لمفحؼ السشذط

والفحؼ السشذط السحسل باألمالح .

انشكم ( : )6صىرة انًبسر االنكخروًَ نهفسى انًُشظ  ACوانفسى انًُشظ انًسًم بباليالذ
وببعذ nm 422
تؼ تظبيق استخجام أألمالح السحسمة عمى الفحؼ السشذط في ازالة السخكبات الكبخيتية مؽ

الشسؾذج الشفظي الكياسي السحزخ مؽ إذابة ثشائي فشيل بشدوثايؾفيؽ  DBTفي محيب اليكدان و
الحرؾل عمى ندب ازالة جيجة اذ تؼ قياس ندبة الكبخيت قبل وبعج السعاممة لمشسؾذج الشفظي

بؾاسظة قياس شجة االمتراص عشج الظؾل السؾجي  nm010بؾاسظة جياز مظيافية االشعة

فؾق البشفدجية الـ )UV (V-Vis shimadzo 1800عؽ طخيق رسؼ مشحشى السعايخة الحي تؼ
تحزيخه مؽ تخاكيد معمؾمة مختمفة لمسؾديل الشفظي [ . ]00 ،00وكسا مؾضح في الذكل (7 )0

895

أحمد سعد هللا وآخرون
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0.5
0
1000

1500

500

0

ppmالتركيز

انشكم ( )7انرسى انبٍبًَ نًُسُى انًعبٌرة بٍٍ االيخصبصٍت وانخركٍس نهًسبنٍم انقٍبسٍت
نهًُىرج انُفطً انـ()DBT
تؼ تثبيت الغخوف السثمى مؽ درجة ح اخرة ووزن وزمؽ وكانت (وزن  gm1.0وزمؽ

 min01وح اخرة  )oC00وأجخيت ىحه الغخوف لجسيع الشساذج السحسمة وتؼ تظبيقيا عمى السذتق
الشفظي التجاري  ،اخح  gm1.0مؽ الفحؼ السحسل واضيف اليو  ml01مؽ السذتق الشفظي ورج

لسجة  min 01في الخجاج الكيخبائي وبجرجة ح اخرة  oC00ثؼ رشح وبعجىا تؼ قياس السحتؾى
الكبخيتي لو باستخجام جياز االشعة الديشية  x-rayو بتقشية فمؾرة االشعة الديشية  .والججول ()0
يؾضح ندب االزالة لمسذتق الشفظي(زيت الجيدل) والشسؾذج السحزخ عشج الغخوف السثمى اعاله.
اندذول ( )6يقبرَت بٍٍ َخبئح االزانت نهكبرٌج يٍ انًُىرج انُفطً انًسضر وانًشخق انُفطً
انخدبري ببسخخذاو انظروف االفضم نإلزانت ()gm, 60 min, 15oC2.6
انًُىرج انكبرٌخً

َسبت إزانت انكبرٌج %
AC

ACS1

ACS2

انًُىرج انُفطً

39.99

18.99

14.99

انًشخق انخدبري

3.64

45.99

43.59

 -4االشتيتاجات :
تؼ تحسيل الفحؼ السشذط لديادة االنتقائية لمفحؼ وزيادة قابميتو عمى االمتداز حيث ان

الدؾائل االيؾنية معخوفة بقابميتيا عمى إزالة الكبخيت وكحلػ عمى انتقائيتيا العالية عؽ طخيق

تخكيبيا الكيسيائي الستكؾن مؽ انيؾن وكاتيؾن بالتالي ليا القابمية عمى سحب عشرخ الكبخيت
حيث تعتبخ مؽ الظخائق الؾاعجة في إزالة الغازات والكبخيت ،وعشج اجخاء عسمية االزالة لؾحظ ان

الفحؼ السشذط لؾحجه كانت ندب ازالتو لمكبخيت مؽ السذتق الشفظي الحي يحتؾى عمى كثيخ مؽ
العشاصخ و الغازات والذؾائب اقل واليحتؾي عمى الكبخيت فقط ،عمى العكذ مؽ ذلػ كانت ندبو
896
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ازالتو لم كبخيت مؽ الشسؾذج السحزخ اعمى ويؾعد الدبب الى االنتقائية القميمة لمفحؼ السشذط
 اما في،بالتالي أدى ذلػ الى اندجاد السدامات لمفحؼ السشذط قبل إزالة الكبخيت برؾرة جيجة

الشسؾذج السحزخ نالحظ االزالة كانت عالية ججا لمفحؼ السشذط وذلػ الحتؾاء الشسؾذج السحزخ

 فقط بالتالي استظاع الفحؼ السشذط ذو السداحة الدظحية العالية إزالة الكبخيتDBT عمى الـ
.مشو بذكل كبيخ ججا مقارنة مع الفحؼ السشذط السحسل باألمالح السشريخة
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