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االهداء
إلى من أنجبتني وعلمتني كيف يكون الوصول إلى النجاح ....التي الجنة تحت
أقدامها....
أمي الغالية
إلى من علمني الشجاعة وكيف أسير في الظروف الصعبة....
أبي الحنون
من كان لي سندا من بداية طريقي وفقدته قبل نهاية الطريق ....ذو الق لب
الكبير....
أخي المتوفي
هم كل الدنيا ينيرون طريقك بمساندتك ويفرحون لفرحك ويحزنون لحزنك...
إخوتي
من وصفهم الرسول بالمؤنسات الغاليات....
أخواتي
من تق اسمنا األيام والسنين وفرقتنا الظروف ....رفيق ات دربي....
صديق اتي الغاليات
من كانوا هم سببا في تقديم هذا البحث ورفعوا رايات العلم عاليا ....إلى
أعضاء هيئة التدريس بقسم الكيمياء ....لم يكونوا معلمين لنا فقط وانما كانوا
اخوتنا واخواتنا وامهاتنا وابائنا.
II

كلمة شكر وتقدير
أوال أشكر اهلل عز وجل على نعمه التي أنعمها علينا فبفضله وفقنا
واهتدينا ونشكر رسولنا الكريم محمد عليه أفضل الصالة والسالم الذي علمنا
اإلسالم ودين الحق.
أتقدم بأسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة إلى أستاذي
ومشرفي األول لما بدله في إخراج هذا البحث لمشرف بحثي األستاذ الف اضل ....
أ  .أكرم السديس
أختص بالشكر إلى من كان مثاال للعلم لمشرف بحثي الدكتور الف اضل....
د .إبراهيم عمار
أشكر كل من كان مصدر إلهاما وعونا لي ....أهلي وجيراني وأصدق ائي
وأساتذتي وكل من يزرع ثمرة خير لي غيره.
أخيرا أتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيسة قسمنا الف اضلة  ....قسم الكيمياء....
د .أمنة بلق اسم

III

:الملخص
 حيث قمنا باختيار مادة مازة،استخدمت هذه الدراسة لمعالجة إحدى أهم مشاكل تلوث المياه
رخيصة وسهلة اإلعداد هي نبات العشار(البرنبخ) لتنقية المياه الملوثة بصبغة الكونغو األحمر
 واعتمدت هذه الدراسة على إمكانية استخدام نبات العشار كمادة مازة إلزالة صبغة،)CR(
 وتم أيضا دراسة العوامل المؤثرة على عملية االمتزاز.الكونغو األحمر من المحاليل المائية
 األس، وزن المادة المازة، التركيز االبتدائي للصبغة، زمن التالمس،المتضمنة (سرعة الرج
 وأظهرت النتائج المتحصل عليها أن أفضل إزالة للصبغة،) درجة حرارة المحلول،الهيدروجيني
 ووزن المادة،100 min  وزمن التالمس،5  يساويpH ) تم الحصول عليها عند%95.02(
 وقد تم وصف نبات.55C0  ودرجة حرارة50 mg/l  وتركيز ابتدائيg 0.1 المازة يساوي
 ومطياف األشعة تحت،)XRD(  طيف حيود األشعة السينية:العشار باستخدام طرق مختلفة منها
.)FTIR( الحمراء

Abstract:
This study was used to treat one of the most important problems of
water pollution, and it is easy to prepare which is the ashar plant
(cabbage) to purify water contaminated with congo red dye (CR), this
study relied on the possibility of using ashar plant as an adsorbent to
remove congo red dye from aqueous solutions. The factors affecting the
included adsorption process (shaking speed, contact time, initial
concentration of the dye, weight of the adsorbent, PH, solution
temperature) were also studied. The results obtained showed that the best
dye remove (95.02%) was obtained at pH is 5, contact time is 100 min,
the weight of the adsorbent is 0.1g, the initial concentration is 50 mg/l,
and the temperature is 55C0. The asher plant has been described using
various methods, including: X-ray diffraction spectroscopy, and infrared
spectroscopy.
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الباب األول

الباب االول
مقدمة عامة
يعدددل الث ددديئ الب ادددا لددده ال اددداتو ال الدددن الثدددا ايايدددو اال دددا وال دددا ه ال دددا

يلدددا

خاصدددن عدددل الثتددديو الث ميلدددييا ال اامدددر ل دددا ال عاصدددا  ،وي دددلئ الث ددديئ

ددد الو

ال ددديا ال

ا دددن

ال خث فدددن ءددديا ت تدددا ا ددديئ أددديا بو لدددا بو اا دددن ث ددداب عددد
الضددداو بو

دددبي االأ يدددا بو الدددمض

مدددا

دددي عددد

ال ي دددا ا ءاءددد ن مدددا الب ادددن

ددده الم دددي التب ع دددن ل دددا وي ادددو اللدددن لددده يددداا ادددلخ
الظياأا التب ع ن.

اال دددا بو فعدددو عددد

( )1

 .1تلوث المياه:
يعدددل خا ادددا ا ددديئ ال ددداا لددده بختدددا لاددداتو الث ددديئ ل دددلوو ال ب دددا الددد
ال دددا مدددا ل دددا ال ا مدددا ( ،)2ويعثبدددا ال دددا لددده ال اتبدددا الثدددا يت دددر
"ال دد يي العددال" اللدددن

يادددغ و
دددا وصددد

بو ددي ال ددديا ادد وب مدددا ال ددا ول ددده ددلويا لثفاوادددن،

وي ددده اعايفدددو ددد ا دددو الدددلائ ا ددد

( )3

بو ام دددا مدددا ي دددن ال ددداا بو ا خدددال ب لددده

ال ددديا مدددا الب ادددن ال ا دددن تايضدددن لبا دددا بو و دددا لبا دددا  ،ل دددا اددد

الددد لدددلوئ

خ دددو مدددا ظال دددا االي يلدددييا اددديو بو ددد خات م ض دددو اللدددن لددده دددلوا ا ددد ب ا
ووأددا التب عددا

دد ااددبم ذدداو ول اليددن مددل اءددثع ال ا وافضددل ال ددا لدده

ث ددا

اال ثاا ين (.)4

 1-1أنواع تلوث المياه:
يعدددل ال دددا ءدددا ال دددا ل دددو لددده ب ددد ا وع ولدددا يخدددا لددده بدددا ويعثبدددا
ماددداا بءاءددد ا مدددا الادددما ن ،اال ا ثدددا الادددما ا ال خث فدددن ت دددا أا دددن لددده ال دددا
اثفددداو لددده ل ددد

ي ث دددا و ويدددن ضاوا دددا ،و دددو ي خددد ا ددديئ ال ددداا صددديوا لثعدددل

تالث دددددد ض الفضدددددد

ال

وو اأا ( ،)2وي ه اام

ضدددددديين بو ال ب ددددددلا بو ال مظفددددددا بو ال دددددديا المفت ددددددن
ا ن الايو افن الن إل طب ع ن وت ا ن.

 1-1-1التلوث الطبيعي "الفيزيائي"physical pollution :
يضادددل دددو الث ددديئ الددد

التب ع دددن ل دددا م ع دددو و دددا صدددالم

يغ دددا لددده الخادددا

ل ءددددثع ال ا ،لددددا ،اللددددن دددده طايددددر اغ ددددا ويددددن لااواددددو بو ل يلثددددو بو اأ يددددا
ال ددديا العالضدددن دددو ءددديا تا دددو لددده بصدددو ضدددي بو و دددا ضدددي  ،ويايددد اأ يدددا
ل يلدددن ال دددا مدددا الغالدددي الأ يدددا ت دددن الثبخدددا ل دددا الب دددا بو الم دددا ،خايصدددا مدددا

1

الباب االول
ا لددداته ال امدددن و ا ليدددل ل دددا ،يددد
بو ل ا و.

اللدددن إت دددا و الاا دددن ال اي دددن بو اغ دددا لي دددو

( )5

 2-1-1التلوث الكيميائيChemical pollution :
ددددا ا ل ددددا والددددل لدددده بأددددض وبختددددا ال ادددداتو الثددددا ايايددددو

يعثبددددا الث دددديئ ال

اإ ددا ال عاصددا ،ل دد ياددبم ل ددا ادد ة ا ءددال ث ددن ويددي لدديا ت ا ددن خت ددا
م ددددو ،ل ددددو لاتبددددا الاصددددا
ا إلددد

و الثددا ي ددده اض ددد

والز بددددر وال ددددا ل يل والددددزو

ددي

ا دددو ل

وال ب ددددلا ال ادددداين

ددد ل و دددي مخددا ا دددو ل ثدددااتض والث ددد مدددا

ال ا مدددا ال دددن الثدددا اعددد م مدددا ال دددا ل دددا ي دددو ختددداا تب ددداا
لثماول ا ء اك

بي ا ية ا.

دددا ،تددد لن ددد

( )6

 3-1-1التلوث بالمعادن الثقيلةHeavy metal pollution :
يعثبدددددا إطددددد

ال ض دددددن ل دددددو الدددددزو

ال عدددددا

وال دددددا ل يل وال ددددداول وال ي دددددو

والم دددو والم دددداة والفضددددن والضادددليا والث ثددددا يل والاصددددا
تب دددا مدددا ي ددد ب دددا العدددالض

دددا ااددد و مةددداوال ذددداو

ددد صددد ن اإ دددا والب ادددن

التب ع دددن وال دددا ال ا دددن ،ول دددا يزيدددل لددده ختددديو أددد ا ال عدددا
دددا يلدددييا طييدددو وإل ا دددن الثدددااتض مدددا ال
و عددددد

ي دددددي بت دددددا ءددددد ن

أددددد ا ال عدددددا

ال عددددددا

والز دددن لاددددلو ددددر
ماددد

ب دددا اثاددد

دددض والتب عدددن وو دددا ا دددن ل ث دددو،
دددددبي ا ث دددددا ل ددددد و ا مدددددا ال دددددا ،

ال ض ددددددن ل ددددددو  ،Zn ،Mo ،Mn ،Fe ،Cuأددددددا

ولدددددد اللددددددن ،مددددددق

عدددددد

ذددداووين ل يفدددا

الف ددد يليي ن ل دددو لددده البادددا وال ا مدددا ال ا دددن ،وا دددي ال عدددا
عن ت ا ا.

ال ض ن ال الن ما الغالي ما ب ال ا ال ا وال

( )7

 4-1-1التلوث بسبب األصباغPollution due to dyes :
ددده لددديا ولاتبدددا ت ا دددن يدددثض اءدددثع ال ا دددل

ا صدددباي أدددا بددداو

ا ثدددا

وا ضددد ا لددديا ادددلول لفثدددا طيي دددن ددد بءدددتم ال ددديا  ،ولضدددل ام دددا اال دددا لمددد
بت ددددا لدددده  0555ددددال ،ل دددد

ددددال اال ددددا

ددددلي ا االءددددثفا لم ددددا مددددا ا ددددييه ي ددددل

ال دددديا والخالددددا ال خث فددددن الثددددا تددددا ي ددددثع ا وددددااع ل ددددن مددددا ل ااددددو لدددده
بأ دددا ال

ددد  ،ل ددد

دددال ث دددييه أددد ا ال

والمباادددا الا ا لددديا ال
ا اال دددا بيضدددا

ددد

دددن ،ولددده أمدددا دددلب

ول لدددا لددده خددد ل

دددن الادددباون ا بدددا وامثادددا ،ت دددا

دددو ددد االءدددثفا لددده ا صدددباي ال ييدددي مدددا عددد

2

دددا ال ددداو
المباادددا

الباب االول
ل دددو بدددا الالدددو وال بادددو ،و عدددل الثيءددد مدددا أددد ا الع دددن بصدددبم اال دددا ي دددثخلل
ليا ت ا ن لث ب و أ ا الابغن لفثاا بطيل.

( )8

واعدددل ا صدددباي لددده ددد ه ال ددديا ال يةدددن العضددديين ال ثعدددل ل ادددا و ال ا دددن ،واللدددن
ال ءدددثخلال ا الياءددد مدددا الادددما ا ال ثمي دددن م دددا ا دددثخلل مدددا الادددما ا الم ددد
وما التبا ن وما بليا الثاييا الفيايوااما.

ن

( )9

و دددل دددلب االأث دددال مدددا واءدددن ال ددد يك الب ادددا ل صدددباي اددديو مع دددن عدددل ادددياو
ا بدددا لددديل الث ال دددن ءددد ن أددد ا ال ددديا وختيوا دددا ،وازايدددل أددد ا االأث دددال عدددل إ واك
لض ضددددن ا ال ددددا لدددده ال دددديا ا ول ددددن ال ددددثخللن مددددا ا ضدددد ا أدددد ا ا صددددباي وأددددا
بءاءدددا لددده العيالدددو ال دددببن ل لدددااع ال ددداطا ن ل دددوو البمزيدددليه وا ب ددد ه وو اأدددا
لدددده ال اتبددددا ا ل م ددددن والث ييمددددا الثددددا ي دددده ا يعددددا اادددد
ال يين بو ث ن ا و أ ا ا صباي.

الثفا

ا تمث ددددن لددددبع

()10,11

ا افدددا ض لاددد ن الث ددديئ مدددا العضدددي ا خ دددا مددد العليدددل لددده البدددال ه الددد الثف دددا
مددا إي ددا ال ددبو ال
ال ض ض ن لث

ددن إأالددن أدد ا المددي لدده ال يةددا والدد
ن.

مل ل ثييا ااات ز

بصددبم لدده ال ادداتو

()12

 2-1أنواع األصباغTypes of dyes :
ااددددم

ا صددددباي ددددا

ددد من ا يددددي

مددددللا ادددد وب مددددا ال ددددا  ،و دددا ا

ددددن االلثددددزاأ ءددددي
ددد من ا يدددي اادددم
ا يي دددددن

مددددا ا

دددد اات ب ددددا بو ل ي ث ددددا اليف ف ددددن بو مددددا ا دددد

يددددثض ااددددم
إلددد ا صدددباي ا

دددد من ا يددددي ل ددددا وو تب ددددا مددددا

ا صددددباي مددددا ا

دددد

دددد من ا يددددي ،

ي دددن ( (Ionic dyesوا صدددباي الغ دددا

( ،)non-ionicوااددددد و ا صدددددباي ا يي دددددن ددددد ا صدددددباي ا

وا صدددباي ال اا ي دددن ،ا ددد

ددددي
ي دددددن

ا صدددباي ال اا ي دددن ( ) Cationic dyesالضا ليدددن

واللدددن لييدددي بيي دددا لييبدددن مدددا اات ب دددا ،وأدددا بصدددباي ا ليدددن ا دددن ل ددد و ا مدددا
ال ددا وي دده وأيددن بليا ددا مددا ال ددا لثدد االا تددا اات زأددا ددو ولدده بل ث ددا صددبغن
ال

ددددد ه ا أو  ،بلدددددا ا صدددددباي ا

لالضددد ن ا ثدددي

ي دددددن (dyes

ددد بيي دددا ءدددالبن اللدددن لييدددي مدددا

ال ا ا ،وأا بيضا ا وب ما ال ا وله بل ث ا صبغن ال

3

)Anionic
لدددهOH-
و ا ل ا.

م دددددا بصدددددباي
مدددا ال

ددديل

الباب االول
م دددددا اادددددث و ا صدددددباي الغ دددددا بيي دددددن ددددد بصدددددباي ا لدددددياع ولددددده بل ث دددددا
ا لددددياع البااضال ددددن ،وبيضددددا ل ا صددددباي ال مثاددددا ولدددده بل ث ددددا الاددددبغن ال مثاددددا
ال اا  ،واثا

ا صباي و ا ا يي ن

ا ال ا وب ما ال ا .

و ا و ال ي ه اض ض االصباي إل بو عن ب يا و

()13,14

ن ،وأاو

 1-2-1األصباغ الطبيعيةNatural dyes :
ي دددده اءددددثخاا أدددد ا المددددي لدددده ا صددددباي لدددده عدددد
خدددا

ب دددديا المبااددددا  ،و ادددد و

لددده ال ددداو وا أأددداو وبووا المباادددا  ،ولددده بل ث دددا صدددبغن الز فددداا ل ددد
مدددا صدددما ن ال ايدددا ،بلدددا ا صدددباي ال يا دددن

ادددض اءدددثخلال أددد ا الادددبغن اددد و خدددا

م دددده بأ ددددا وب دددد اأا الاددددبغن الضالزيددددن ال دددداا الثددددا يددددثض إ ثاي ددددا لدددده خدددد ل
ال

فا .

 2-2-1األصباغ التركيبيةSynthetic dyes :
تا دددو دددلايا أددد ا ا صدددباي لددده خددد ل اتثادددا
أددد ا الادددبغن إلددد لاددديل ةددديو

صدددبغن اءدددض ال دددي  ،ب ت اادددم

دددن تب دددا مدددا لخث ددد

دددلا العدددالض ،اعثبدددا لدددا

تاا الف ض له بأض ال يا ا ول ن الثا اءثخللو لثام ا صباي الثات ب ن.

 3-2-1األصباغ المعدنيةMetallic pigments :
اتثاددد
ال

ددد

اال دددا أددد ا المدددي لددده ا صدددباي لددده خددد ل طايضدددن
مدددا يمدددا

ددد تن ،أدددا وذددد

لددده ال دددا  ،ل دددا ب ت إلددد لدددلوئ اغ دددا مدددا لدددي ال

ال ددددبي اللثدددديا ال ددددا

دددد لاتبددددا ال ليددددل الثددددا ب ت افا

ددد  ،يايددد

ددددا إلدددد خ ددددر بلدددديا

وبصباي لخث فن.

 4-2-1األصباغ الصناعيةIndustrial dyes :
لددددده ال

ددددده ب ااددددد و الدددددلت ا ددددديا لددددده أددددد ا ا صدددددباي وأددددداو ا صدددددباي

الم ثاوي م ددددن ،بو ا صددددباي ال ضدددد ن ،بو ا صددددباي ا ءاءدددد ن ،بو ا صددددباي ال عل ددددن
ل بضا.

( )8

اعل بصباي ا،أو بتبا ل ي ن له ا صباي ال ضا صما ا ( ،)15ا ثاأ الثيا ا
ال
ل

ي ن ال اوليميوين ''"-N=N-اخث
ل ل ال ال عيذن

ا.

بصباي ا،أو ما بليا ا اخث

()16

4

ااات ب ا له

الباب االول
إال ب أيا ال ال ال اوليميوين (ال ال ن ل ي ) بو أيا اليأ ال زياا ا
أيا

ل ال ي .

وادددد ةا ال ددددال ال عيذددددن دددد ل ضددددن البمددددزيه ال ال ددددن ل
دددد

إل

ددددل ال ددددي وا دددد

ال ي وأا ل ال

أدددد ا ال ددددال

ي ددددن ال اوليميويددددن

ال ددددال ا ت دددديتال ن ،اعمددددا لضييددددا

امعن لإلل ثاو ا واااي ل ي ي ا ة اأا ت ا ي او
-OR>-OH >-NH 2 >-NHR >-NR 2

وا مم أ ا ال ال يز ن الابغن صفا لالض ن بو ا لين و لن ازيل له لوا ا
االااال ال يا ال اا صبغ ا.

))17

 3-1صبغة الكونغو األحمرCongo red dye :
ي ن  ،)18( congo redأا صبغن له بصباي ا،أو ل ا ل و ال

الابغن ا

و البااضالا ،ت ا ا ثع و ت ا

ا ل ا وال

و

للوين ل يذن اليءط  ،PHال ي غي

ا ل ا لاتي ت ا ا يم و ما ال ا ل ي ا ل يال واويا الو لي بل ا ،ل مو يم و
ا و بمضو ما االي ا يل ،وأي بلل بل ح الاي ييل ولو الا غنو
() C 32 H 22 N 6 Na 2 O 6 S 2

شكل1و الثات ي ال

ا ا لابغن ال ي غي.

()19

الددديأ ال زيادددا  ،(g\moL( 666.66ل دددا الا ب دددن ي دددل مدددا ال دددا وا دددي الا ب ث دددا
بمضددددو مددددا ال دددديا و العضدددديين تددددال يل (اإي ددددا يل) ،ا ثدددداأ أدددد ا الاددددبغن
ال ن ل ا
ادددض اتثادددا

ال

اال ددددن

يأ تالضته واليو .
صدددبغن ال ي غدددي ال ددداا

دددال 3881ل ددد يدددل " ددديل يا غدددو" لادددالم

دددداتن ددددايا ( )Bayerا ل ا ددددن ،اددددض دددد لضددددي ل ث ددددا لادددداتن بوفددددا ()AGFA
الثدددا ءدددي و ال مددددث( ا دددو اءددددض (Congo

 )Redبو بل دددا تي غددددي ولضضدددو

ددددداأاا ل اددددداتن ،ا دددددثخلل صدددددبغن ال ي غدددددي مدددددا ل ددددداال
ال يين لابغ ال ضاا (الع ما ) ال

اوء ي ن.
5

()20

دددددض ا

ددددد ن وال

الددددا
دددددا

الباب االول
وصدددبغن ال ي غدددي أدددي بول صدددباي لبا دددا وذددد ليذددد االءدددثع ال ءدددمن 3881ل و دددل
ءدددد ا الاددددباي ال با ددددا ل ي ددددو الاددددباي ا ول ال ثدددديما لث ددددييه ال دددد يأ لبا ددددا
لو اءثخلال ال اءخا ال ي ن.

()21

ظددداا ل خددداطا الثدددا ا دددبب ا ا صدددباي أمددداك العليدددل لددده التدددا ال دددثخللن إأالث دددا
يا دددددا ال خث فدددددن لددددده ال ال دددددو ال ا دددددن ،ولددددده أددددد ا التدددددا لدددددا ي ددددداو الث ددددد ا
 ،)Thermalالثخ ددددددددا ال ا ددددددددا ا (

ال ددددددددااو (cracking

 ،)22,23( )coagulationااللثزاأ ال

Thermal

ا ا (.)Adsorption

 4-1االمتزاز (اإلدمصاص)Adsorption :
يعددددا

االلثددددزاأ ددددو

ددددن ا ب ددددو يزياددددا بو يدددد وو بو ددددياو الثددددا اددددل

( )Adsorbateددددد ءدددددتم ي دددددض صددددد ي ي ددددد

ال

دددددض ال ددددداأ (،)Adsorbant
ددض

ل دد يضدديل ع ددو مددا وءددط ءددا و بو وءددط ودداأ  ،ادداابط ال زياددا ال ثددز ال

ال دددددداأ ضدددددديت م زيا ددددددن بو ت ا ددددددن لخث فددددددن ل ددددددو دددددديت ما ددددددلومال  ،الدددددداوا ط
ال لووي م دددن ،الضددديت ال ا ا دددن ال ددداتمن وو اأدددا ،و
الظاأا .

دددي طب عدددن ال اددداوتن ددد ا

()24

ي ددلئ االلثددزاأ ث دددن لييددي ددديت ما ضددن و ددا لثياأ دددن دد ءدددتم ال ددا ال دددا ن
بو الا بن الثا اع و

ي ب ال زياا وإ ضا أا

ا اة ل ال تم.

()25

 5-1أنواع االمتزاز:
دددن االلثدددزاأ ي ددده اض ددد

العليدددل لددده اللواءدددا ب ددداو الددد ا

معمددل ا ثددااب ال ددا ال ثددز لدده ال ددتم ال دداأ ا ددلئ
طب عدددددن ال دددددا ال ثدددددز وال دددددتم ال ددددداأ ولدددددااو
االوابددددداط ددددد ه ال زيادددددا
forces

 )waalsيددددل

ضيت ت ا ن يين يل

ا الددد

دددي ه،

ددن االلثددزاأ اال ث ددا

دد

دددددن االلثدددددزاأ ( ،)26مددددداالا ادددددض

واصدددددا ذدددددع فن لث دددددن ضددددديت ما دددددلومال

(Vander

ددددااللثزاأ الف زيددددا ا ،وإالا تددددا االوابدددداط دددد ه ال زياددددا
االلثزاأ ال

ا ا.

 1-5-1االمتزاز الفيزيائيPhysical Adsorption :
يت دددر اءدددض االلثدددزاأ الف زيدددا ا ددد لالدددن االلثدددزاأ الثدددا ا دددي م دددا ددديت الث ددداالب
ددد ه ال زيادددا ال ثدددز (يزيادددا التددديو الغددداأ بو التددديو ال دددا و) وءدددتم ال
ال ددداأ (ال

دددض

دددض الاددد ي) الا طب عدددن م زيا دددن ل دددو ددديت ما دددلومال  ،يث دددز أددد ا المدددي

6

الباب االول
لددددده االلثدددددزاأ تا ثدددددو الضدددددع فن ( ،)27لدددددو طا دددددن ال اث ددددداوأ ( (40KJ\molوطا دددددن
ن.

الثما ط لو ا ي

()28

شكل :2االلثزاأ الف زيا ا

()29

 2-5-1االمتزاز الكيميائيChemical Adsortion :
يدددددل

دددددااللثزاأ ال

دددددا ا اللدددددن ال ال دددددتيح م دددددو ا دددددو الددددد ا دددددييه بواصدددددا

ا ددددداأ ن بو ت ا دددددن بو بيي دددددن اماءدددددض ن او خ ددددد ط لم دددددا لددددد ال زيادددددا والددددد وا
وا يي ددددا ل ددددا الثددددا يددددثض الثزاأأددددا ( ،)30ي ددددلئ االلثددددزاأ ال
لعددد ه مدددل فددداو

ددددا ا دددد ءددددتم

لع مدددن بو لماءدددبن لددده ويدددن ال دددااو وذدددغط ،لددد لن ي ثددداأ أددد ا

المدددددي لددددده االلثدددددزاأ اال ثضا دددددن ( ،)Selectivityال ثددددديت ال دددددااو ال
ال دددددددن وا دددددددي ب ددددددد

دددددا ا

دددددددا لددددددده االلثدددددددزاأ الف زيدددددددا ا ،اال ا دددددددي لددددددديالا

( ،)31( )800KJ\molو مددددددل ا ددددددييه طبضددددددن بلا يددددددن دددددد ال ددددددتم ال دددددداأ يمث ددددددا
االلثزاأ ال

ا ا.

شكل :3االمتزاز الكيميائي

()32

 6-1االمتزاز في المحلول Adsorption from solution
ا و
ال ا ال ثز ا ثي
يخث االلثزاأ ما ال يل ه االلثزاأ ما الا ي
ال الاخو له
ال ي الفعال ل تم ال اأ ،وأ ا ي
لا ا ه (ل يي بو ل اب) اثمام ا
ن الثزاأ
ي ل ثز ل يي بو ل يي لاأ ،ما ب اغ ا ما اات ز ال يل ي ةا
()33
ال يل.
الل ا ر ال ثز له ال تم ال اأ ةض ويي ا ال طيو
ن ا فاال بو
وال ليا ال تا ا
بو االلثزاأ ( ،)Desorptionا ي لئ االلثزاأ مل وين لااو ال ن لوين تام ن ل ا
ن ا ن ل ااو
يت الثاا ط ه ال ا ال ثز وال تم ال اأ ( ،)34االلثزاأ
(.)Exothermic
7

الباب االول
 7-1نبات العشار "البرنبخ"Calotropis Procera :

شكل :4ييذم با العااو
ي ا أ ا المبا
ثفاح ءلول

ا ان ال به الضخ ن  Giant milkweedبو الاض ب وت لن ء ا
بن إل

لليمن ف ت ه وء ا العا ن

 Asclepiadaceaeاء و اإ
العاا با

ز .Calotropis Procera

ا لثخاي وخي ل ياو اوافا ا ال 6بلثاو ،يث ز ووا لثضا ن،
تم ن ضا ال ي  ،ا أأاو الا

ا له اللاخو ،ة اوا خضاا ياا ن ييما ل ي

يفاأ المبا ت ا تب ا له ال به ا

))37

مل ت ب يز له ا يزا ال يا ن ،يث اةا

يلن وام ي الب وو ءايعا وال ا ثا ال لعال ن ،يم ي المبا

ال زيا العا ن ،ال ي ا وال

ن العا ن ال عي ين ولاا و ع

ايا ويمثاا ما
ب تاو

(ل ب ا ،يزا ا ،ال غاب) والضا ا مايضا وإياا وال مل وويو ا و

ولاا.

الض ي بأ ا

اايه،

ي ثي

المبا

ي يتيأيلا

لي

ال يا  ،ووا ض ن ولاف ن

م ن ال ي  ،يغتا ث ا ع اا لاياين ياو طيل ا 1ل ض.

المبا

ااو( ا ب ) اء و الع ا
))36

ض ن ايضن خضاا ال ي ولغتا اع اا
مف

))35

ب ن ل ةا

وتاليلزو ايم ه ،ت تث ه ،وتالياي ي ثي

ال بمايض ا

اااويه،

للاويه ،وي امث ه ،وليا واام ن

و ييلا وأي ااويه وميوو اويه ،وت لن ليا لا  .بلا العااو ال بم ن مث ثي
تاواايك ،اا زيه ،الفاو ثا ،تالياا يل ،اوا يت ءث ن ا زايض ل اة و ال زيض ا ه .بلا
الضايو مث ثي ي ا ثيل وايزوي ا ثيل.
ال اتبا ت ا اعل الا

ا ة ا ءال

))38

ال ا ما ال ن ،ويعثبا العاا له ا

او ال الن

وي ثخا لم ا ليا طب ن (ي يء لا العي او يه) ،وي ثخلل با العاا ما ت ا له
ب تاو بء ا وبمايض ا ما ل اال

التي الاعبا م

ما التي الاعبا ال مل  ،التي

الاعبا البات ثا ا ،التي الاعبا ال عي  ،التي الاعبا ال ي ا ا.
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))39

الدراسات السابقة
العديد من النباتات الطبيعية تم استخدامها حديثا إلزالة األصباغ من المحاليل المائية،
ويحتوي الجدول التالي على أمثلة لبعض األصباغ التي تم ازالتها وكذلك بعض المواد
المازة التي تم استخدامها في بعض الدراسات السابقة ،كما هو موضح بالجدول أن أقصى
كمية ممتزة ) (qmax, mg\gتختلف باختالف المادة المازة والمادة الممتزة (الصبغة) كما
نالحظ أيضا ان كمية المادة الممتزة من نفس الصبغة تختلف باختالف المادة المازة.
ويرجع السبب في هذا االختالف عوامل عدة منها خواص المادة المازة والمادة الممتزة
وظروف التجربة (مساحة سطح مادة االمتزاز ،وزن مادة االمتزاز ،الرقم الهيدروجيني،
درجة الحرارة للمحلول ،التركيز االبتدائي للمادة الممتزة ،زمن التالمس وغيرها) ].[40

الجدول :1يوضح دراسات السابقة
مادة اإلدمصاص

الصبغة

qmax Dye

المرجع Reference

))mg/g

Adsorbent
مسحوق جذور شجر التوت

الميثيلين األزرق (36.23 )MB

][41

هليلج الهندي (قصب اللوز)

النيلة ( Indigo
)carmine

26.66

][42

كربون جوز الهند

الكونغو األحمر ()CR

6.72

][43

بذور الشمندر المنشط H 3
PO 4

الميثيلين األزرق (15.35 )MB

][44

653.15

مخلفات النخيل (السعف)

الميثيلين األزرق (33.33 )MB

][45

أطيان اإليليت

البلورة البنفسجية (13.36 )MV

][46

أوراق الشاي

الميثيلين األزرق (311.116 )MB

][47

نفايات قشور الفول

الميثيلين األزرق (541 )MB

][48

344.3

مسحوق قشور البرتقال

األزو األحمر

قشور فاكهة الكاكي

الميثيلين األزرق (313 )MB

VIII

][49
][50

أهداف البحث
باالستناد لخصائص نبات العشار فان هذا البحث يهدف إلى:






تحضير مسحوق أوراق نبات العشار.
دراسة إمكانية استخدام مسحوق أوراق العشار لغرض إزالة صبغة الكونغو األحمر
(.)CR
التعرف على الظروف المثالية لعملية االمتزاز (سرعة الرج ،زمن التالمس ،التركيز
االبتدائي ،وزن المادة المازة ،درجة الحموضة ،درجة الحرارة).
دراسة توصيف مسحوق نبات العشار باستخدام طرق مختلفة منها :طيف األشعة تحت
الحمراء ( ،)FTIRطيف حيود األشعة السينية (.)XRD

IX

الباب الثاني

الباب الثاني

الباب الثاني
 .2الجزء العملي
 2.2المواد الكيميائية واالجهزة المستخدمة
 2.2.2أوال :المواد الكيميائية المستخدمة
جدول  :2المواد الكيميائية المستخدمة في هده الدراسة
المادة الكيميائية

الصيغة الكيميائية

الوزن الجزيئي
g/mol

حمض الهيدروكلوريك

HCl

5.63

هيدروكسيد الصوديوم

NaOH

04

صبغة احمر الكونغو

C32H22Na2O6S2

.6.6.6

اليود

I

9..66

يوديد البوتاسيوم

KI

9..

ماء احادي التقطير

H2O

96

 2.2.2ثانيا :األجهزة المستخدمة

جهاز االشعة تحت الحمراء ()FTIR

جهاز االشعة فوق البنفسجة والمرئية أحادي الشعاع
))UV-VIS

9
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مسخن كهربائي مغناطيسي هزاز

جهاز قياس األس الهيدروجيني

جهاز رجاج

ميزان حساس

جهاز الطرد المركزي

باإلضافة إلى ماا سابت تاس اسات دام ال دياد ماا ا دوا (كاوو

فرن تجفيف

بححااام م تلفاة ،دوارق قياساية سا ةmL

( ،)50,944,.34سااق جاااياة ،م باار مادر  ،بوتقاة ،سااةة جاااياة ،مالةات ،ماصاة ميكارو مترياة،
أقماع جاااية ،حاويا بالستيكية للر س ة  ،60mlأنابيب ترشيح ،مسحان ،غربال)

 2.2تحضير العينة
تس أخد ةينة ما أوراق نباتا ال شار المواودة بحنحاء م تلفة ما مدينة سبها ،تس غليها بالمااء المقطار
ةدة مرا للت لص ما ازيئا ا تربة وا صباغ المواودة بهاا ،ب اد للاك تاس وضا ها فاي فارن التافيا
لتا

ةند دراة حرارة  100C0لمدة ساةة ،ثس تس طحنها باست دام الهاون وغربلتها باست دام من ل قيا

( )469.3mmلنتحصل ةلى بودرة نقية ما ال ينة يتس االحتفاظ بهاا فاي حاوياة بالساتيكية واسات دامها فاي
دراسة تاارب االمتزاج6
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 3.2تحضير المحاليل القياسية وبناء منحنى المعايرة
حضر اميع محاليل صبغة أحمر الكونغو القياسية بإلابة الكمية المطلوبة ما الصبغة في حاس م لوم
ما الماء المقطر وما هذه المحاليال ياتس ت فيا

محاليال لا التراكياز المطلوباة باسات دام قاانون الت فيا

التالي:
)(1
حيث  C1:تركيز المحلول قبل الت في
 V1حاس المحلول قبل الت في

C1V1=C2V2
 C2تركيز المحلول ب د الت في
 V2حاس المحلول ب د الت في

قبل بناء منحنى الم ايرة لقد تس تحديد أفضل طول مواي والذي حدث ةنده أةلى امتصاص لمحلول
الصبغة ،وللك بقيا

االمتصاصية لمحلول صبغة أحمر الكونغو لا

التركيز .3mg\Lفي مدى ما

ا طوال المواية ( ،)044-644nmحيث كان أةلى امتصاص لمحلول الصبغة ةند (6)ʎmax=499nm
ولبناء منحنى الم ايرة تس تحضير محلول قياسي ما صبغة احمر الكونغو تركيزه ( )944mg/Lوللك
بإلابة الكمية الالجمة ما الصبغة بالماء المقطر في دورق قياسي ( 6)944mLوما هذا التركيز تس تحضير
ةدة محاليل قياسية ( (3,94,93,.4,.5 mg/Lباست دام قانون الت في  6ب د للك تس قيا

امتصاصية

المحاليل بواسطة مطياف ا ش ة فوق البنفساية والمرئية ( )UV-Visأحادي الش اع ةند الطول المواي
ا ةظس لصبغة 6)ʎmax= 066nm( MB

 4.2تجارب االمتزاز
تس است دام طريقة الدف ا ( )Batchلدراسة إجالة صبغة أحمر الكونغو بواسطة مسحوق أوراق نبا
ال شار ،تس وضع  .4mLما محلول الصبغة في حاوية بالستيكية س تها  .4mLوتس إغالقها بإحكام ،ب د
للك تس فصل ال ينا بواسطة اهاج الطرد المركزي وما ثس قيا

امتصاصية محلول الصبغة ب د حدوث

ةملية اإلجالة بواسطة اهاج ا ش ة فوق البنفساية والمرئية أحادي الش اع ( )UV-Visةند أفضل طول
مواي ( )ʎmax=499nmوما تس حساب تركيز الصبغة المتبقي باست دام منحنى الم ايرة الم د مسبقًا6
ب د للك يتس حساب النسبة المئوية لإلجالة ،كمية المادة الممتزة ( )mg/gةند الزما tوةند االتزان
باست دام الم ادال التالية:
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حيث أن:
=R%النسبة المئوية لإلجالة
˳ =Cالتركيز االبتدائي للمادة الممتزة ()mg/L
 =Ctالتركيز ةند الزما  tللمادة الممتزة ()mg/L
 =Ceالتركيز ةند االتزان للمادة الممتزة ()mg/L
 =qtكمية المادة الممتزة ةند الزما )mg/g( t
 =qeكمية المادة الممتزة ةند االتزان ()mg/g
 =mوجن المادة الماجة ()g
 =Vالحاس المادة الممتزة المضاف ()L

 2.4.2سرعة للرج
لتحديد أفضل سرةة للر تس وضع  469gما مسحوق أوراق نبا

ال شار في ةدد ما الحاويا

س ة 6.4mlب د للك تس إضافة  .4mLما محلول صبغة أحمر الكونغو بتركيز  .44 mg/Lإلى
الحاويا
سرةا

البالستيكية التي تحتوي ةلى مسحوق أوراق نبا

ال شار ،وتس إغالقها بإحكام ورات ةند

م تلفة ( 544,.34,.44,934دورة في الدقيقة) لمدة ساةة ب د للك تس حساب النسبة المئوية

لإلجالة ( )R%وتحديد أفضل سرةة للر 6

 2.4.2زمن التالمس
لدراسة تحثير جما التالمس ةلى ةملية االمتزاج ،تس وضع  469gما مسحوق أوراق نبا ال شار في
ةدد ما الحاويا
القنينا

البالستيكية وأضي

لها  .4mLما الصبغة بتركيز 6.44 mg/Lب د للك تس أغالق

ايدا وض ت ةلى الراا لتر بسرةة  .34دورة في الدقيقة ،ةلى فترا

( 9.4,944,64,64,53,.4,03,54,.4,93,94,3دقيقة) ب د للك تس فصل ال ينا
لم رفة التغير في نسب اإلجالة مع مرور الزما6
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وقيا

جمنية م تلفة
امتصاصيتها
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 3.4.2التركيز االبتدائي للصبغة
تس دراسة تحثير التركيز االبتدائي ةلى ةملية االمتزاج ،وللك بتحضير تراكيز ابتدائية م تلفة ما
صبغة أحمر الكونغو ( )34,944,934,.44,.34,544mg/Lب د للك تس إضافة  .4mLما كل تركيز
إلى حاويا

بالستيكية تحتوي ةلى  469gما مسحوق أوراق شارة ال شار ثس تس إغالقها ايدا ووض ت

ةلى الراا لمدة 944دقيقة بسرةة  .34دورة في الدقيقة 6ب د للك تس فصل ال ينا

وقيا

التركيز

المتبقي وما ثس تحديد أفضل تركيز ابتدائي6

 4.4.2الرقم الهيدروجيني()pH
الهيدروايني ةلى ةملية االمتزاج وللك بضبط الرقس الهيدروايني لمحلول

تس دراسة تحثير ا

الصبغة لو التركيز  34mg/Lةند قيس م تلفة لل )5,6,7,8,9,10( pHباست دام  4649Mما حمض
( )HClو 4649Mما هيدروكسيد الصوديوم 6ب د للك تس إضافة  .4mLما الصبغة التي تس ضبط ال
 pHلها مسبقًا إلى حاويا بالستيكية تحتوي ةلى  469gما المسحوق وتس إغالقها ايدا ،ب د للك وض ت
ةلى الراا لمدة 944دقيقة بسرةة  .34دورة في الدقيقة ،ثس تس فصل ال ينا

وتقدير التركيز المتبقي

وتحديد أفضل قيمة لل6 pH

 5.4.2وزن المادة المازة
لتحديد

أفضل

وجن

ما

مسحوق

أوراق

نبا

ال شار،

تس

( (464.,4640,464.,4646,469,469.ارام ما المسحوق ووض ت في حاويا

أخذ

أوجان

م تلفة

بالستيكية وأضي

لها

 .4mLما الصبغة بتركيز  34 mg/Lثس أغلقت ايدا وتركت لتر لمدة 944دقيقة بسرةة  .34دورة
في الدقيقة ثس فصلت ال ينا

وتس قيا

امتصاصيتها وتقدير تركيز الصبغة المتبقي وما ثس تحديد أفضل

وجنة6

 6.4.2درجة الحرارة
تس دراسة تحثير دراة الحرارة ةلى ةملية االمتزاج ،وللك بإضافة  .4mLما الصبغة لا
 34mg/Lوقيمة ال pHلها تساوي ، 3إلى حاويا
نبا

بالستيكية تحتوي ةلى 4649gما مسحوق أوراق

ال شار وتس إغالقها ايدًا ووض ت ةلى مس ا مغناطيسي ةند دراا

حرارة م تلفة

) ).3,53,03،55C0لمدة 944دقيقة بسرةة  .34دورة في الدقيقة ،ب د للك تس فصل ال ينا
تركيز الصبغة المتبقي6
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تركيز

وتقدير
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.3النتائج والمناقشة
 1.3توصيف مادة أوراق العشار
تم سرد الخصائص الرئيسية لنبات العشار في الباب االول من هذا البحث ،ويعد حجم الجسيمات
إحدى الخصائص المهمة لمادة مسحوق أوراق العشار في هذه الدراسة ،حيث كان حجم الجسيمات
المستخدم هو ()0.125mm

 1.1.3طيف امتصاص االشعة تحت الحمراء ()FTIR
يوضح الشكل ( )5أطياف  FTIRلمسحوق أوراق نبات العشار قبل وبعد عملية امتزاز صبغة
أحمر الكونغو  ،CRحيث أظهر الطيف المجموعات الوظيفية التي تمثل مواقع االمتزاز على أسطح
جسيمات اوراق العشار ،فعلى سبيل المثال تقع مجموعة  O-Hعند  ،3358cm-1كما وتقع
مجموعة  CHعند  ،2934cm-1بينما تمتد مجموعة C=Cما بين  ،1641-1247cm-1أما عن

مجموعة  C-Oفهي تقع عند .1046cm-1
الجدير بالذكر أن طيف ال  FTIRكان مشابها لذلك الذي تم الحصول عليه لمسحوق أوراق
العشار بعد ان تمت عملية االمتزاز كما هو بالشكل ( ،)6مع حدوث غير شدة وانزياح بعض القمم
مثل القمم الموجودة عند  )3358( cm-1نقلت إلى  )3408( cm-1دليل على مشاركة هذه
المجموعات الوظيفية في امتصاص صبغة أحمر الكونغو ،كما ويوضح طيف  FTIRبعد عملية
االمتزاز أنه ال يوجد ارتباط كيميائي بين الصبغة وسطح المادة المازة وبالتالي فأن امتزاز صبغة
أحمر الكونغو  CRعلى مسحوق أوراق العشار هو امتزاز فيزيائي [.]54[،]53[،]52[،]51
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الشكل ( :)5طيف األشعة تحت الحمراء ( )FTIRلمسحوق أوراق نبات العشار قبل عملية امتزاز
صبغة أحمر الكونغو CR

الشكل ( :)6طيف األشعة تحت الحمراء ( )FTIRلمسحوق أوراق نبات العشار بعد عملية امتزاز
صبغة أحمر الكونغو CR
41
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 2.1.3طيف امتصاص األشعة السينية XRF
تعتبر فلورية األشعة السينية ) (X-ray fluorescenceإصدار تلقائي ومميز لألشعة السينية
الثانوية من المادة ،وذلك عند تعريضها لمصدر مرتفع الطاقة يؤدي إلى التهيج أو اإلثارة ،وعند
خضوع المادة إلى األشعة مرتفعة الطاقة ذات األطوال الموجية القصيرة تتعرض اإللكترونات
الداخلية للتهيج ،وتنتقل إلى المدارات الخارجية بعد التغلب على الحاجز الطاقي الذي يربطها بالنواة،
ونتيجة إلى ذلك يصبح التوزيع اإللكتروني لذرات المادة غير مستقر ،األمر الذي يجعل إلكترونات
الغالف الخارجي تعود إلى المدارات الداخلية لتغطية النقص وملء المكان الشاغر ،وتصدر بذلك
إشعاعا ً مميزاً للعنصر المكون للمادة [.]55

الشكل ( :)7طيف امتصاص األشعة السينية ) )XRFلعينة من مسحوق أوراق نبات العشار

 2.3تجارب االمتزاز
 1.2.3بناء منحنى المعايرة
قبل بناء منحنى المعايرة ،تم تحديد الطول الموجي الذي سوف يحدث عنده أعلى امتصاص
لصبغة أحمر الكونغو  ،CRوالذي يعرف بالطول الموجي األعظم ( ،)ʎmaxحيث تم استخدام تركيز
ثابت من الصبغة ( )25mg/Lوتغيير الطول الموجي في المدى ( .)400-800 nmبعد ذلك تم
وضع العينة في الخلية ووضعت الخلية في جهاز االشعة فوق البنفسجية ( )UV-Visلتقدير أفضل
طول موجي لصبغة  CRوالشكل) )8يوضح العالقة ما بين االمتصاصية والطول الموجي ،ويتضح
من خالل الشكل أن أعلى امتصاصية لصبغة  CRهي عند الطول الموجي ( ،)499nmعليه تم
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اختيار هذا الطول الموجي لبناء منحنى المعايرة الذي سيتم استخدامه في تقدير تركيز صبغة أحمر
الكونغو  CRقبل وبعد عملية االمتزاز.
499nm
0.8

0.6

االم ت صا ص ية

0.4

0.2

0.0
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700
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300

200

ال طول ال موجي ()mn

الشكل( :)8العالقة ما بين الطول الموجي و االمتصاصية لمحلول صبغة أحمر الكونغو 25mg/L

ولبناء منحنى المعايرة تم تحضير تراكيز مختلفة من صبغة أحمر الكونغو CR
( )0,5,10,15,20,25mg/Lوقياس امتصاصيتها عند أفضل طول موجي المحدد مسبقا
( )499nmباستخدام جهاز األشعة المرئية وفوق البنفسجية ( )UV-Visأحادي الشعاع ،حيث
يوضح الشكل( )9العالقة بين االمتصاصية والتركيز ،حيث نالحظ انه كلما زاد التركيز زادت
االمتصاصية وهو ما يتطابق مع قانون بير-المبرت والذي ينص على انه "االمتصاصية ()A
تتناسب طرديا مع تركيز( )Cالعينة الممتصة للشعاع المار خالل الخلية" ،كما هو موضح بالمعادلة
ومن خالل منحنى المعايرة وجد ان قيمة معامل االرتباط ( )R2تقترب من الواحد] [0.9مما يدل
على ان العالقة خطية ما بين االمتصاصية والتركيز ،وتم استخدام المعادلة الخطية التالية لتقدير
تراكيز الصبغة:
(A=abc)11
()11

=X

حيث أن:
 : aتمثل معامل االمتصاص الجزيئي ()L mol-1 cm-1
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 : bتمثل سمك الخلية ()cm
 :Xتمثل تركيز الصبغة ()mg\L
 : Yتمثل االمتصاصية
1
y = 0.0343x + 0.0189
R² = 0.9211
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الشكل(:)9منحنى المعايرة القياسي لصبغة أحمر الكونغوعند الطول الموجي األعظم (ʎmax
)=499nm

 2.2.3العوامل التي تؤثر على عملية االمتزاز
 1.2.2.3تأثير سرعة الرج
سرعة الرج ( )Shaking speedتعتبر أحد اهم العوامل التي تؤثر بشكل كبير على عملية
االمتزاز ،لذلك تم دراسة تأثير هذا العامل على النسبة المئوية إلزالة صبغة أحمر الكونغو وذلك
بتغيير سرعة الرج من 150إلى  300دورة في الدقيقة والحفاظ على بقية العوامل ثابتة
(التركيزاالبتدائى ،200mg/Lوزن المادة المازة  ،0.1g/20mlوزمن التالمس  60دقيقة ،درجة
حرارة الغرفة).
الشكل ( )10وضح العالقة ما بين النسبة المئوية لإلزالة وسرعة الرج ،ومن الشكل نالحظ أن
النسبة المئوية إلزالة صبغة  CRزادت بمقدار كبير إلى حد ما من  %58.8إلى  %72.4عندما
زادت سرعة الرج من  150إلى  250دورة في الدقيقة ،ويمكن تفسير سبب هذه الزيادة في نسبة
االزالة إلى انه راجع إلى زيادة االصطدام ما بين سطح المادة المازة وجزيئات الصبغة مما يؤدي
إلى امتصاص سريع للصبغة ،مع ذلك أدت الزيادة اإلضافية في سرعة الرج من  250إلى
41
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300دورة في الدقيقة الى انخفاض نسبة االزالة إلى  ،%67.5ويرجع هذا االنخفاض إلى عدم توفر
الوقت الكافي لجزيئات الصبغة لالرتباط بالمواقع المتاحة لالمتزاز ،ايضًا زيادة سرعة الرج قد
تؤدي إلى تكتل المادة المازة والذي يؤدي بدوره إلى تقليل المساحة السطحية وعدم إتاحة المواقع
الفعالة لالمتزاز [.]56
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الشكل ( :)10تأثير سرعة الرج على النسبة المئوية إلزالة صبغة أحمر الكونغو

 2.2.2.3تأثير زمن التالمس
يعتبر زمن التالمس ( )Contact timeما بين المادة المازة والمادة الممتزة من العوامل الهامة
التي تؤثر على عملية االمتزاز ،لذلك تم دراسة تأثير هذا العامل على النسبة المئوية إلزالة صبغة
أحمر الكونغو وذلك بتغيير زمن التالمس (من  5الى  )120دقيقة والحفاظ على بقية العوامل ثابتة
(التركيز االبتدائي ،200 mg/Lوزن المادة المازة  ،0.1g/20mlوسرعة الرج  250دورة في
الدقيقة ،درجة حرارة الغرفة).
وكما هو واضح من الشكل( ،)11والذي يبين العالقة ما بين النسبة المئوية لإلزالة وزمن
التالمس ،فأن النسبة المئوية لإلزالة ازدادت بشكل ملحوظ في المراحل األولية من زمن التالمس
حتى وصلت الى  %82عند زمن تالمس 100دقيقة ،لكن عندما تم زيادة زمن التالمس أكثر من 45
دقيقة فان النسبة المئوية لإلزالة لم تتغير ووصلت تقريبًا إلى قيمة ثابتة دليل على الوصول الى حالة
االتزان ،لذلك تم اختيار الزمن  100دقيقة كأفضل زمن للتالمس ،ويرجع سبب في عدم زيادة النسبة
المئوية مع زيادة الزمن إلى تشبع المواقع النشطة المتاحة للترابط []56
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الشكل ( : )11تأثير زمن التالمس على النسبة المئوية إلزالة صبغة أحمر الكونغو

 3.2.2.3تأثير التركيز االبتدائى للصبغة
تمت دراسة تأثير التركيز االبتدائى للصبغة على النسبة المئوية لإلزالة وذلك بتغير التركيز
االبتدائي للصبغة ) )50,100,150,200,250,300mg/lوثبوت بقية العوامل األخرى (زمن
التالمس 111دقيقة ،وزن المادة المازة  ،1.1g/20mlوسرعة الرج  151دورة في الدقيقة ،درجة
حرارة الغرفة).
كما هو واضح من الشكل( )12والذي يبين العالقة ما بين النسبة المئوية لإلزالة والتركيز االبتدائي
للصبغة ،نالحظ زيادة كفاء مسحوق أوراق العشار في امتزاز صبغة أحمر الكونغو وهذا أمر
متوقع ،ذلك ألن ارتفاع تركيز الصبغة يعطي الفرصة لحبيبات مسحوق أوراق العشار للقيام بامتزاز
أكبر كمية ممكنة من أيونات الصبغة الحرة التي من حولها في أقل زمن ،في حين نالحظ انخفاض
النسبة المئوية لإلزالة مع زيادة التركيز االبتدائي للصبغة بسبب تشبع مواقع االرتباط النشطة
المتاحة لالمتزاز والموجودة على اسطح حبيبات المسحوق ،باعتبار أن الكمية الوزنية لمادة
االمتزاز غير مأخوذة في االعتبار في حالة نسبة اإلزالة [.]57
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الشكل ( :)12تأثير التركيز اإلبتدائي على النسبة المئوية إلزالة صبغة أحمر الكونغو
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 4.2.2.3تأثير وزن المادة المازة
تم دراسة تأثير وزن المادة المازة على النسبة المئوية لإلزالة ( )R%وكمية المادة الممتزة عند
االتزان ( )qeوذلك بتغيير وزن المادة المازة ( )0.02,0.04,0.06,0.08,0.1,0.12gوثبوت بقية
العوامل كما هو واضح من الشكل( )13والذي يبين العالقة ما بين النسبة المئوية لإلزالة ووزن
المادة المازة ،نالحظ من الشكل أن نسبة اإلزالة لصبغة احمر الكونغو ازدادت بشكل ملحوظ من
( %24.15إلى  )%91.91وذلك بزيادة وزن المادة المازة من ( )0.02-0.1gويرجع السبب في
ذلك إلى زيادة عدد المواقع الفعالة المتاحة المتزاز جزيئات الصبغة ،وعلى عكس من ذلك نالحظ
أن النسبة المئوية لإلزالة قد انخفضت عند زيادة وزن المادة المازة عند  0.12gويرجع سبب هذا
االنخفاض إلى تجمع (تكتل) المادة المازة حول بعضها مما يقلل من مساحتها السطحية والذي بدوره
يقلل من المواقع النشطة بالمتاحة لالمتزاز[.]58
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الشكل ( :)13تأثير وزن المادة المازة على النسبة المئوية إلزالة صبغة أحمر الكونغو

 5.2.2.3تأثير درجة الحموضة
تعتبر درجة حموضة محلول الصبغة من العوامل الهامة التي تؤثر على عملية االمتزاز وذلك
إلنها تؤثر على التركيب الكيميائي للصبغة وخصائص سطح المادة المازة ،ولدراسة تأثير درجة
الحموضة على عملية االمتزاز ،لقد تم تغيير األس الهيدروجيني ( )pHلمحلول الصبغة
( )5,6,7,8,9,10مع الحفاظ على بقية العوامل ثابتة (التركيز االبتدائى  ،50mg/Lوزن المادة
المازة  ،0.1g/20mlوسرعة الرج  250دورة في الدقيقة ،وزمن التالمس  100دقيقة ،ودرجة
حرارة الغرفة).
الجدير بالذكر أن صبغة احمر الكونغو  CRمن األصباغ الحامضية والتي تطلق أيونات موجبة
عند ذوبانها في الماء وتتحول إلى أيون سالب ،وعند قيم مرتفعة من درجة الحموضة للمحلول فإن
04
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سطح المادة المازة سوف يكون سالب الشحنة أيضا ً ،وبالتالي نالحظ من الشكل ( )14أن عند ازدياد
درجة حموضة للمحلول من  5إلى  8تقل النسبة المئوية لإلزالة وذلك الزدياد قوى التنافر ما بين
ايونات صبغة احمر الكونغو السالبة وسطح المادة المازة ،ويرجع ارتفاع نسبة اإلزالة في ظروف
األس الهيدروجينية التي أعلى من  8إلى المنافسة بين ايونات الهيدروكسيد  OH-الزائدة في
المحلول والمجموعات السالبة من صبغة أحمر الكونغو [.]60[،]59
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الشكل ( :)14تأثير األس الهيدروجيني على النسبة المئوية إلزالة صبغة أحمر الكونغو

 6.2.2.3تأثير درجة حرارة المحلول
تم دراسة تأثير درجة حرارة المحلول على النسبة المئوية إلزالة صبغة أحمر الكونغو  ،CRوذلك
بتغيير درجة الحرارة ( )25,35,45,55C0وثبوت بقية العوامل االخرى (التركيز
االبتدائي ،50mg/Lوزن المادة المازة  ،0.1g/20mlوسرعة الرج  250دورة في الدقيقة ،وزمن
التالمس  100دقيقة ،وعند  PHيساوي .)5
من الشكل ( ،)15نالحظ أن النسبة المئوية لإلزالة تزداد بزيادة درجة الحرارة وإن أعلى قيمة تم
الحصول عليها عند درجة حرارة  ،55C0مما يعني طبيعة ماصة للحرارة لعملية االمتزاز ،ويرجع
االرتفاع الملحوظ في نسبة إزالة صبغة الكونغو بزيادة درجات الحرارة إلى ما تسببه درجة الحرارة
من تغير في معدل انتشار االيونات وسرعة امتزازها على سطح المادة المازة ،باإلضافة إلى تأثيرها
على النظام االيوني ألسطح حبيبات أوراق العشار والذي بدوره يزيد من المواقع النشطة المتاحة
لالمتزاز [.]61
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.4الخالصة والتوصيات:
 1-4الخالصة
في هذا البحث تم بنجاح تحضير مسحوق أوراق تبات العشار كما تم دراسة إمكانية استخدام هذا
المسحوق في عملية إزالة صبغة الكونغو األحمر من المحاليل المائية باستخدام تقنية االمتزاز.
كما تم أيضا دراسة العوامل المؤثرة على عملية االمتزاز والمتضمنة (سرعة الرج ،زمن
التالمس ،التركيز االبتدائي للصبغة ،وزن المادة المازة ،األس الهيدروجيني ،درجة حرارة
المحلول) وتم الحصول على النتائج التالية:
 أفضل إزالة لصبغة الكونغو األحمر ( )95.02%تم الحصول عليها عندما كانت سرعة
الرج تساوي  100دورة في الدقيقة ،وزمن تالمس يساوي  10دقائق ،وتركيز ابتدائي
للصبغة  ،50 mg\Lووزن المادة المازة  ،0.1 g\ 20 mlودرجة الحموضة ،5ودرجة
حرارة تساوي .55 C0
 أيضا تم توصيف مسحوق أوراق نبات العشار باستخدام طيف حيود األشعة السينية
( ،)XRDوطيف األشعة تحت الحمراء (.)FTIR

 2-4التوصيات
بناء على النتائج المتحصل عليها في هذا البحث نقترح التوصيات والدراسة المستقبلية التالية:





تنقية المياه الملوثة بالمخلفات الكيميائية كاألصباغ والعناصر الثقيلة قبل طرحها
في األنهار أو المحيطات أو البحار ،مما قد يساعد في الحصول على بيئة نظيفة.
دراسة رتبة التفاعل لهذا البحث.
دراسة إمكانية استخدام مسحوق أوراق نبات العشار إلزالة أصباغ أخرى.
دراسة إمكانية استخدام نباتات أخرى إلزالة صبغة الكونغو األحمر.
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