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الخالصة

إزال ة ھ ذه الم واد م ن مي اه الف ضالت باس تخدام أعم دة م ن
الكاربون المنشط .كذلك بينت النتائج أن زمن االختراق وزمن
االستنزاف يتناسبان عكسيا ً مع تركيز الملوثات الداخلة وسرعة
ال سائل الفراغي ة وطردي ا ً م ع س مك طبق ة الك اربون المن شط
الحبيبي .كذلك فقد تبين بأن سعة االمت زاز تتناس ب طردي ا ً م ع
تركيز الملوثات الداخلة وسرعة السائل الفراغية .وقد تم إيجاد
مع ادالت ت صف العالق ة ب ين زم ن االخت راق واالس تنزاف
والعوامل التشغيلية المختلفة مثل س مك طبق ة الك اربون المن شط
الحبيب ي ) ( Hوس رعة ال سائل الفراغي ة) (LHSVو تراكي ز
المواد الملوثة الداخل ة ) .( Coوق د وج د أن منحني ات االمت زاز
تتطابق بصورة مقبولة مما يدل على إن المعادالت المستح صل
عليھ ا مقبول ة بم ا يكف ي  .وك ذلك ت م ح ساب س عة امت زاز
الك اربون المن شط للم واد الملوث ة الثالث ة )النح اس و المنغني ز
والخارص ين ( عن د س رع فراغي ة مختلف ة وق يم مختلف ة م ن
التراكيز.

تھ دف الدراس ة إل ى إزال ة العناص ر الثقيل ة )النح اس
والمنغني ز والزن ك ( م ن مي اه ال صرف ال صناعية ف ي م صفى
بيج ي بعملي ة االمت زاز بواس طة الك اربون المن شط الحبيب ي
وإمكانية تمثيل العملية بنموذج رياضي .تم دراسة أھم العوام ل
الم ؤثرة عل ى المرش ح أح ادي الوس ط اخ ذين بنظ ر االعتب ار
أمكاني ة ال تحكم وال سيطرة عل ى أھ م العوام ل الت ي ت ؤثر عل ى
عملي ة االمت زاز بثب وت درج ة الح رارة عن د  25درج ة مئوي ة
والدال ة الحام ضية عن د ). ( pH=7ان المي اه الملوث ة الت ي
أنج زت عليھ ا الدراس ة ت م تح ضيرھا مختبري ا لتمثي ل المي اه
الصناعية في م صفى بيج ي .ت م اختي ار خم سة ق يم لك ل متغي ر
ولغرض تغطي ة م دى المتغي رات ف ان ذل ك تطل ب أج راء 125
تجربة لكل عنصر وبغية توفير الجھ د والوق ت الالزم ين لتنفي ذ
ھذا العدد من التجارب فقد تم استخدام نم وذج ) Box‐Wilson
( اإلح صائي اذ ي ضمن ھ ذا النم وذج تقلي ل التج ارب إل ى 15
تجربة لكل عن صر .وق د ت م ت صميم وت صنيع جھ از مختب ري
لغرض انجاز الدراسة وق د بين ت النت ائج المستح صلة إمكاني ة

الكلم ات الدال ة  -:العناص ر الثقيل ة  ،الك اربون المن شط الحبيب ي  ،مي اه الم صافي الملوث ة  ،امت زاز العناص ر الثقيل ة
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Abstract

The aim of the present work is to remove heavy metals (copper, manganese and zinc) from
industrial wastewater of Baiji refinery using Granular Activated Carbon(GAC). The most important
factors affecting adsorption process have been studied ,they are bed height ,pollutant concentrations
and Liquid Hourly Space Velocity (LHSV).All experiments were performed under constant
temperature(25 0 C) and pH=7. The experiment apparatus is designed and constructed to enable
controlling of operation condition. Employ five levels for each parameters are used at the present
work. Therefore 125 runs are required for each metal. Box –Wilson method is used to reduce the
number of experiments and to relate break through time (tB) and Exhaustion time (tE) with the
studied parameters. The results indicated that cooper ,manganese and Zinc can be completely
removed from wastewater using Activated Carbon. It is also show that breakthrough time(tB)and
Exhaustion time (tE) are inversely proportional with pollutant concentration and Liquid Hour Space
Velocity (LHSV) and it is directly proportional with the thickness of activated carbon column.

Key words: Granular Activated Carbon (GAC),Heavy metals, Oil refinery wastewater .
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معالج ة للعناص ر الثقيل ة للمي اه الم ستخدمة مم ا دفعن ي ال ى اج راء الدراس ة
الحالي ة حي ث وم ن المع روف ان المخلف ات ال صناعية الناتج ة ع ن م صافي
ال نفط وال صناعات البتروكيمياوي ة تحت وي عل ى م دى واس ع م ن الملوث ات
ومنھا العناصر الثقيلة التي تمتاز بعدم تحللھا البايلوجي فضال ع ن م ضارھا
الصحية .

المقدمة
يعد التل وث البيئ ي والم شاكل الناتج ة عن ه م ن أھ م الق ضايا الت ي
شغلت العالم من ذ بداي ة الق رن الع شرين إل ى يومن ا ھ ذا .ان النم و ال صناعي
والزراع ي وال سكاني أدى إل ى جع ل المي اه المت وفرة لألغ راض النفعي ة
والخالية من انواع الملوثات المختلفة في تناقص مستمر .وم ن المع روف ان
مي اه الف ضالت ال صناعية المختلف ة س واء اكان ت ص ناعات بتروكيمياوي ة او
ص ناعات االس مدة او ص ناعة الم واد البالس تيكية اوالتع دين تحت وي عل ى
مركبات عضوية متعددة بطيئة التحلل واليمك ن ازالتھ ا ب الطرق البايولوجي ة
التقليدي ة )  .( Crauford and Cline 1990ان العناص ر الثقيل ة ھ ي
احدى الملوثات الموجودة في المياه الطبيعي ة وف ي مي اه الف ضالت ال صناعية
والمنزلية والتي تمتلك مخاطر تدعو الى القل ق ب سبب الخاص ية ال سمية الت ي
تمتلكھا بع ض ھ ذة العناص ر  .وكنتيج ة لتعام ل االن سان م ع العدي د م ن ھ ذة
العناص ر ومركباتھ ا الت ي التح صى خ الل الحي اة اليومي ة يجع ل م ن ال سھل
تسربھا الى البيئة وخاصة ال ى المي اه ) عب اوي وح سن  .( 1990،يع رف
تلوث المياه بانه تدني نوعية المياه الطبيعية بسبب اضافة المواد الضارة فيھا
بتراكي ز متزاي دة .وم ن ان واع تل وث المي اه التل وث ب المواد الالع ضوية
ومركب ات العناص ر الثقيل ة ،ويق صد بالعناص ر الثقيل ة العناص ر الت ي تزي د
كثافتھا عن ) 5غم /سم.( 3
ان للعناص ر الثقيل ة الت ي توج د ف ي مي اه ال صرف ال صناعي )الك ادميوم
والنحاس والرصاص والكروم والخارصين ...الخ (مخاطر صحية اليستھان
بھا بالن سبة لالن سان والحي وان ،كم ا انھ ا ت ؤثر عل ى المحاص يل الت ي ت روى
بھذه المياه .ففي معظم الحاالت تت راكم ھ ذه العناص ر ف ي المح صول ويمك ن
ان تحدث ثأثيرات ضارة لالنسان او الحيوان الذي يتناولھا تتصف العناص ر
التقيلة بانھا ملوثات مقاومة للتغيرات كونھ ا ص عبة التحل ل وال تتعط ل أليتھ ا
،لذلك يزداد تركيزھا عن الحد المسموح به في التربة والمياه مؤديا ذلك ال ى
تراكمھ ا ف ي البيئ ة مم ا يھ دد العملي ات البيولوجي ة والحي اة الب شرية .تعتب ر
العناص ر الثقيل ة م ن اخط ر الملوث ات ال صناعية عل ى اإلط الق ف ي الوق ت
الحاض ر وذل ك لع دة أس باب منھ ا :ض خامة كمياتھ ا وص عوبة تحللھ ا ع ن
طريق البكتريا .ومعظم ھذه المواد والت ي تطل ق إل ى البيئ ة ت أتي ع ن طري ق
الصناعات البتروكيمياوية أثناء عمليات نقل وتداول النفط وم شتقاته .تت وفر
ف ي جمي ع الم صافي ومن شآت ال صناعة البتروكيمياوي ة العدي د م ن الوح دات
لمعالج ة المي اه ال صناعية الملوث ة ومعظمھ ا تحت وي عل ى وح دة معالج ة
بايولوجية ولكن في اغلب األحيان تكون ھذه الوحدات غير قادرة على جع ل
المي اه ال صناعية ض من المواص فات المطلوب ة ل ذلك اس تلزم األم ر التفكي ر
بإض افة وح دات أخ رى يمكنھ ا التعام ل م ع العناص ر الثقيل ة  ،وم ن ھ ذه
الوح دات وح دات اإلمت زاز باس تخدام الك اربون المن شط .وم صفى بيج ي
يعاني من ارتفاع تراكيز العناص ر الثقيل ة ف ي المي اه الخارج ة م ن وح دات
معالجة المياه الصناعية بحيث تتخطى الحدود المسموح بھا وفق المواصفات
العراقية حيث ال توجد وحدة لمعالج ة العناص ر الثقيل ة ل ذا اس توجب دراس ة
إمكاني ة معالج ة ھ ذه المي اه إلزال ة العناص ر الثقيل ة باس تخدام الك اربون
المنشط الحبيبي.

أھداف البحث
 -1إزالة العناصر الثقيلة )النحاس والمنغنيز والخارصين ( من المياه
الصناعية لمصفى بيجي باستعمال المرشح احادي الوسط )الكاربون المنشط
الحبيبي (.
 -2تحديد العوامل التصميمية الداخلة في تصميم المرشحات احادية الوسط
مختبريا بحيث تمكننا ھذة البيانات من التصميم الحقلي للحصول على افضل
النتائج المتوخاة من معالجة المياه الصناعية .
 -3ايجاد نماذج رياضية لحساب زمن االختراق وزمن االستنزاف للعناصر
الثقيلة )النحاس والمنغنيز والخارصين (.
 -4مقارنة اداء النظام مع احد نماذج االمتزاز الرياضية الشائعة .

الدراسات السابقة
ق ام الباح ث ) ( Faur-Brasquet,et al.,2002بايج اد نم اذج
امتزاز لعناصر )النحاس والنيكل والرصاص (على الكاربون المنشط  ،ت م م ن
خالل ه تق سيم العم ل ال ى ج زئين الج زء االول ت ضمن دراس ة ازال ة العناص ر
الثالثة بواسطة نمط الدفعات )  (Batch Reactorاليجاد موديالت االمتزاز
بواسطة معادلة فندرلج واستخلص من ھذة الدراس ة ان س عة امت زاز الك اربون
المن شط للعناص ر ك ان وف ق التسل سل )الرص اص> النيك ل >النح اس (
واجري ت ھ ذه التج ارب عن د قيم ة  pHتت راوح م ابين ) .( 10-2ام ا الج زء
الثاني فأنصب على ايجاد نماذج امتزاز في حالة تغير في قيم الدال ة الحام ضية
 pHووجد ان سعة امتزاز العناصر الثالثة على الكاربون المن شط ك ان وق ت
التسلسل )النيكل> النحاس> الرصاص (.
ق ام الباح ث )  ( Carlos Moreno et al ., 2010بت صنيع
كاربون منشط باستخدام عظام االبقار واستخدامه في ازالة العناص ر الثقيل ة
)النح اس والمنغني ز والحدي د والنيك ل ( م ن المحل ول الم ائي .ت م اس تخدام
نم وذجين لالمت زاز ف ي تحلي ل النت ائج المستح صلة حي ث وج د ان الك اربون
المن شط الم صنوع م ن عظ ام االبق ار ل ه قابلي ة كبي رة عل ى إمت زاز عن صر
النحاس ووجد ان سعة اإلمتزاز تتغي ر بتغي ر الدال ة الحام ضية  pHوكان ت
النتائج المستحصل عليھا من ھذا البحث تتوافق مع معادلة النكماير.
درس )(Yavu et al ., 2003ازال ة بع ض العناص ر الثقيل ه وھ ي
النح اس والمنغن ز والنيك ل بعملي ة االمت زاز باس تخدام ط ين الكوالي ت وكان ت
النت ائج مطابق ة لمعادل ة النكم اير واستح صلت قيم ة ثاب ت النكم اير الت ي تمث ل
س عة االمت زاز لھ ذه العناص ر ف ي درج ة ح رارة) (25 ocالت ي ) 0.919
 (mg/gالي ون الكوبال ت و) (1.669 mg/gالي ون النيك ل و ) 10.787
 (mg/gالي ون النح اس ويوص ف ك ذلك ان اإلمت زاز ي زداد بزي ادة درج ة
الحرارة.

واقع حال مصفى بيجي

درس ) (Tangiuank et al .,2009امت زاز عن صر الرص اص
والك ادميوم عل ى الك اربون المن شط المح ضر م ن الق شور الل وز ولق د وج د ان
اق صى امت زاز يك ون عن د الدال ة الحام ضية ) (pH=3وكان ت كف اءة
االمتزاز) ( %98.87,%99.61وسعة االمتزاز ) (28.90,14,29مليغرام
لكل غرام على التوالي .

يحتوي مصفى بيجي على الكثير من الوحدات المستخدمة لتكري ر ال نفط
الخام إلى مشتقاته لذلك فان المخلفات السائلة تشمل العناصر الثقيلة بمختلف
أنواعھ ا وي تم طرحھ ا م ن وح دات اإلنت اج المختلف ة وم ن المختب رات .تج د
معظم ھذه المخلفات طريقھا إلى وحدات المعالجة البايولوجية والت ي لألس ف
ال ت ستطيع إزال ة مث ل ھ ذه الم واد ب سبب ق دم ھ ذه الوح دات وإنھ ا ال تعم ل
حسب التصميم ووجود التسربات الكثيرة مما يؤدي إلى انخف اض اداء وح دة
المعالجة البايولوجية وموت البكتريا وتح ول الوح دة إل ى وح دة ترس يب فق ط
باإلض افة إل ى األعط ال الميكانيكي ة الكثي رة حي ث إن المرش حات الرملي ة
متوقفة عن العمل حالي ًا ،ك ل ذل ك ي ؤثر عل ى عم ل الوح دات ب صورة س لبية
والنتيج ة النھائي ة ھ ي إن الم اء الخ ارج ال ي زال يحت وي عل ى كمي ة م ن
العناص ر الثقيل ة أكث ر م ن التركي ز الم سموح ب ه ل ذلك ف أن إن شاء وح دات
معالجة إضافية للتعامل مع مثل ھذه المواد يعد أمراً ضروريا ً.

درس الباح ث ) (Qingge et al.,2004امت زاز اي ون الرص اص
الزئبق على رماد قشور الرز وتضمنت الدراس ة الدال ة الحام ضيه  pHوحج م
ال دقائق للم ادة الم ازة وت أثير ال شدة األيوني ة عل ى كف اءة االمت زاز وق د طابق ت
النتائج التجريبية نموذج النكماير وفرندلج وبين ت الدراس ة كف اءة امت زاز اي ون
الرصاص على رماد قشور الرز مقارنه مع ايون الزئبق.
درس)  (Reed et al., 1994ت اثير الدال ة الحام ضيه  pHعل ى كف اءة
االزال ة للم ادة الم ازة حي ث اس تخدم اعم دة ك اربون من شط حبيب ي الزال ة
الرص اص م ن مي اه الف ضالت وق د وج د ان كف اءة االزال ة تق ل بنق صان الدال ه
الحامضيه ).(pH

أسباب أجراء الدراسة الحالية
بسبب ال نقص الحاص ل ف ي مي اه نھ ر دجل ة وانخف اض من سوب مياھ ه
والتدھور الحاصل فيه بسبب رمي المخلفات المنزلية والمخلف ات ال صناعية
م ن م صفى بيج ي وال شركة العام ة ل صناعة االس مدة الكيمياوي ة ومحط ة
كھرباء بيجي الحرارية ومن مالحظ ة ھ ذه ال صناعات وع دم وج ود وح دات

أجرى ) (Goel et at 2005دراسة المتزاز عنصر الرصاص باستعمال
كاربون منشط تجاري واخر معامل كيميائيا لتحسين الفه سطح الكاربون
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وجھ دا كبي را فق د ت م اس تخدام نم وذج ) (Box-Wilsonاالح صائي وھ ي
طريق ة اح صائية ت ستخدم لتقلي ل ع دد التج ارب ولمعرف ة ت اثير المتغي رات
المھم ة عل ى المتغي ر المعتم د وتك ون عل ى ش كل نم وذج رياض ي وض عي
ي صف العالق ة م ا ب ين عوام ل التجرب ة الم سيطر عليھ ا والنت ائج الت ي س يتم
الح صول عليھ ا م ن خ الل تنفي ذ التج ارب )(Kamoun et al.,1999
و) (Catalkaya and Sengül, 2006و).(Živorad R., 2004

المنشط تجاه الرصاص وقد تمت الدراسة بواسطة نظام الدفعات batch
) ( reacterلمعرفة سعة امتزاز الصنفين المستعملين للرصاص واختيار
الصنف االفضل لدراسة منحنيات االختراق وسعة اإلمتزاز للعمود باستعمال
عمود اإلمتزاز مع األخذ بنظر االعتبار تأثير معدل التحميل الھيدروليكي
والتركيز االبتدائي وسمك طبقة الكاربون المنشط واظھرت النتائج ان إزالة
الرصاص ازدادت بالنسبة للنموذج المعامل كيميائيآ وكانت النتائج مطابقه
لنموذجي النكماير وفندرلج

النتائج والمناقشة

قامت )القيسي (2010،بدراسة ازالة الزئبق والفينول والباراكلورفينول من
مياه الصرف الصناعية في مصافي بيجي بعملية االمتزاز بواسطة الكاربون
المنشط وامكانية تمثيل العملية بنموذج رياضي وقد بينت النتائج المستحصله
امكانية ازالة ھذه المواد بالكامل من مياه الفضالت باستخدام اعمدة من
الكاربون المنشط وان زمن االختراق وزمن االستنزاف يتناسبان عكسيآ مع
تركيز الملوثات الداخليه وسرعة السائل الفراغيه وطرديآ مع سمك طبقة
الكاربون كما وجدت الباحثة ان النتائج المستحصله تتطابق مع نموذج النكماير
بشكل جيد .

ان النتائج التي تم الحصول عليھا من المرشح احادي الوس ط دل ت عل ى
ان العوامل التشغيلية المؤثرة على عملية االمتزاز في المرشح احادي الوسط
ھي :

أ -تأثير سرعة السائل الفراغية
إن زمن التماس عامل مھم في تصميم عمود االمتزاز ذي الطبقة الثابت ة
ولذلك ف أن س مك الطبق ة وس رعة ال سائل الفراغي ة ) (LHSVھم ا الع امالن
الرئيسيان في التصميم .تم رسم البيانات الخاص ة ب سرعة ال سائل الفراغي ة
في األشكال من) (2إلى) (5وھي تمثل منحنيات االمت زاز للنح اس والمنغن ز
والخارصين على التوالي عند سمك كاربون منشط مقداره  30سم .نالح ظ
من ھذه األشكال ان ه عن د زي ادة س رعة ال سائل الفراغي ة ) (LHSVبثب وت
سمك الطبقة فأن نقطة االختراق ستظھر مبكرة أي يحدث االخت راق ب سرعة
وذلك لعدة أسباب منھا عدم وج ود الوق ت الك افي لح دوث االمت زاز و وج ود
م ساحات معين ة وحج م مع ين م ن الك اربون غي ر مغط اة ول ذلك ال يح دث
االمت زاز علي ه وب ذلك تتك ون من اطق نقي ة م ن الك اربون المن شط أي مواق ع
أمتزاز فارغة .ولكن عندما تكون LHSVقليلة أي وقت التماس كبيراً ف أن
ذلك سيؤدي إلى إتاحة الوقت الكافي المتزاز كمي ة اكب ر م ن الملوث ات وھ ذا
يؤدي إلى شبه تشبع الكاربون المنشط بالمواد الملوثة قبل االنتقال إلى الجزء
األخ ر م ن الطبق ة مم ا يعن ي إن كمي ة الم ادة الممت زة تك ون اكب ر ف ي ھ ذه
الحال ة .وم ن المالح ظ أي ضا ً أن زي ادة س رعة ال سائل الفراغي ة تقل ل حج م
الماء المع الج إل ى أن ي تم ح دوث االخت راق وتقل ل زم ن التم اس ب ين الم ادة
المذابة والمــــادة ألمازة وھذا مــتوافق مــــــع ما توصل إلــــيه كــــل مــــن
) (Gupta et. al 2001و )(Walker and Weatherley 1998
و) .(Babu and Gupta 2006وتبين األش كال عالق ة زم ن االخت راق
وزمن االستنزاف بسرعة السائل الفراغية على التوالي حيث تب ين ان ه كلم ا
زادت سرعة السائل الفراغي ة كلم ا انخف ض زم ن االخت راق وب صورة ح ادة
وسريعة لغاية .

المواد وطرائق العمل
ت ضمنت الدراس ة ت شغيل منظوم ة الجري ان الم ستمر أحادي ة الوس ط ،إذ
كان الغرض من تنفيذ التجارب الخاص ة ب النمط الم ستمر ) Continuous
 (reactorھو تحدي د ال سمك األكف أ ف ي إزال ة العناص ر الثقيل ة وط ول فت رة
التشغيل قبل حصول االختراق واالستنزاف وكذلك الح صول عل ى منحني ات
اإلمتزاز لكل عن صر م ن العناص ر الثقيل ة الم شمولة بالدراس ة .ت م ف ي ھ ذه
الدراس ة األخ ذ بنظ ر االعتب ار عن د بن اء منظوم ة المعالج ة ذات الجري ان
النازل لغرض معالجة المياه المصنعة إمكانية التحكم بأھم العوامل التي تؤثر
على عملية اإلمتزاز وھي كل من س رعة ال سائل الفراغي ة المرتبط ة بمع دل
الجري ان وس مك طبق ة الك اربون وتركي ز الملوث ات الداخل ة للمنظوم ة .أم ا
درج ة الح رارة فق د أنج زت جمي ع التج ارب ض من درج ة ح رارة المختب ر
لك ون ذل ك ھ و واق ع الح ال ف ي المؤس سات ال صناعية ،حي ث ي شكل رف ع أو
خفض درجات الحرارة للمياه الملوثة قب ل معالجتھ ا كلف ة اقت صادية عالي ة ال
يمكن تحملھا)القيسي.(2010،

الماء الخام
تم اخذ عينات الماء من م اء نھ ر دجل ة وب شكل مباش ر وبغي ة الح صول
على مياه مصنعة مختبريا تحتوي على العناصر الثقيلة المذكورة آنف ا ً تطل ب
إضافة تراكيز مختلفة من ھذه العناصر إل ى عين ات الم اء الم ستخدم .وي ذكر
ان ق يم ال رقم الھي دروجيني  pHكان ت م سيطر عليھ ا ) (pH=7±0.1وق د
أنجزت جميع التجارب بدرجة حرارة المختبر.

ب -تأثير سمك طبقة الكاربون المنشط
إن لسمك طبقة الكاربون أھمية كبيرة في عملية االمتزاز  ،ويت ضح م ن
األش كال م ن ) (6إل ى ) (9أن قل ة س مك الطبق ة ت ؤدي إل ى ظھ ور نقط ة
االختراق بسرعة .أم ا زي ادة س مك طبق ة الك اربون فأنھ ا تعن ي زي ادة كمي ة
الك اربون أي زي ادة المواق ع المتاح ة لالمت زاز وھ ذا م ا يزي د ك الً م ن زم ن
االختراق وزمن االستنزاف كذلك زيادة السمك تؤدي إلى تقليل ظاھرة ت رك
مساحات فارغة لكونه يتيح وق ت أكث ر للم اء المل وث للتم اس م ع الك اربون.
وان زي ادة س مك طبق ة الك اربون ت ؤدي إل ى امت زاز كمي ة العناص ر الثقيل ة
أكث ر وبالت الي ي تم اس تھالك الك اربون ب صورة كامل ة وال ذي ي ؤدي إل ى
اس تنزاف الك اربون وب ذلك يفق د عم ود االمت زاز فائدت ه بحي ث يخ رج الم اء
الملوث بدون معالجة وتتساوى تراكيز الملوثات الداخل ة والخارج ة وعن دھا
يحتاج الكاربون إلى إعادة تنشيطه أو استبداله .فنالحظ أنه ف ي حال ة س مك
الك اربون 20.29س م يك ون زم ن االخت راق بالن سبة للنح اس والمنغني ز
والخارصين  52و  2و 0.3ساعة على التوالي بينما في حال ة س مك الطبق ة
 30س م يك ون زم ن االخت راق للعناص ر الثالث ة  47و  0.5و  0.25س اعة
على التوالي وعند سمك  39.709سم يكون زمن االختراق للعناصر الثالثة
 97و  4.7و  0.33ساعة على التوالي عند سرعة السائل الفراغية مساوية
إل ى 13س اعة .1-حي ث يك ون التناس ب ب ين س مك طبق ة الك اربون وزم ن
االخت راق تناس با ً طردي ا ً وك ذلك الح ال بالن سبة ل زمن االس تنزاف بحي ث أن
زم ن اس تنزاف طبق ة الك اربون  20.29س م ي ساوي  235و  140و30
ساعة للعناصر الثالثة على التوالي بينم ا ي ساوي  182و  165و 81س اعة
على التوالي في حالة سمك الكاربون  30س م بينم ا ي ساوي  362و  218و
 33ساعة على التوالي في حالة سمك الكاربون  39.709سم وھذا يتواف ق
م ع النت ائج الت ي توص ل إليھ ا كـــ ـل م ن و ) (Gupta et. al 2001و
).(Malkoc and Nuhoglu2006

المواد الممتزة
ت م تح ضير محالي ل العناص ر الثقيل ة )النح اس ،المنغني ز ،الخارص ين (
مختبريا .

أعمدة الترشيح
ت م اس تخدام عم ود بمقط ع دائ ري ذي قط ر  2.5س م م صنوع م ن
البالستك وبطول 150سم وم زود ب صمامين م ن ن وع  0.625س م ) ball
 (valveاحدھما في األعل ى ل دخول الم اء إلي ه واآلخ ر ف ي األس فل لخ روج
الماء منه وتنظ يم الجري ان وك ذلك ف ي حال ة غ سل م ادة وس ط الترش يح عن د
الحاج ة .ت م تنظ يم مع دل الجري ان ع ن طري ق ال تحكم ب صمام الخ روج وي تم
تزوي د العم ود بالم اء ذو المواص فات المطلوب ة م ن ناحي ة تركي ز العناص ر
الثقيلة لكل تجربة عن طريق خزان بالس تيكي بحج م  20لت ر بارتف اع 220
سم عن سطح األرض ويرتبط بدوره بخزان بحج م  9لت ر بارتف اع 185س م
عن سطح األرض إذ زود ھذا الخزان بطوافة لغ رض الحف اظ عل ى م ستوى
معين من الماء داخله وذلك للمحافظة على الجريان الثابت كم ا يحت وي عل ى
فتحة لتصريف الماء ويتصل بھذه الفتحة أنبوب مطاطي شفاف بقطر داخل ي
 0.8سم يبين الشكل ) (1مخططا للمرشح أحادي الوسط .

نمط اجراء التجارب
تم اختيار مدى للمتغيرات التي سندرسھا في ھذا العمل م ن اج ل تغطي ة
المتغيرات االھم التي تؤثر على كفاءة المرشح احادي الوسط لغرض تغطي ة
قيم كل متغير من المتغيرات الخاصة للمرشح االحادي الوس ط ينبغ ي اج راء
 125تجرب ة لك ل عن صر أي ان مجم وع التج ارب ال الزم اجراؤھ ا 375
تجرب ة .نظ را لك ون ھ ذا الع دد م ن التج ارب ي ستغرق انج ازه وقت ا ط ويال
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االستنتاجات

ج -تأثير تركيز الملوثات

 -1تتطابق منحنيات االمتزاز للعناصر الثالثة لنموذجي فندرلخ و النكماير .
 -2امكانية ازالة العناصر الثالثة من مياه الفضالت باستخدام اعمدة
الكربون المنشط .
 -3زمن االختراق وزمن االستنزاف يتناسبان عكسيا مع تركيز الملوثات
الداخلة وسرعة السائل الفراغية وطرديا مع سمك طبقة الكاربون المنشط
الحبيبي .
 -4تتناسب سعة االمتزاز طرديا مع تركيز الملوثات الداخلة وسرعة
السائل الفراغية .

عند مالحظ ة األش كال ) (10و) (11و) (12و ) (13ن ستنتج أن زي ادة
التركيز االبتدائي للمادة الملوثة تؤدي إلى زيادة إمتزاز ھذه المادة سبب ذل ك
ھ و زي ادة الق وة الدافع ة النتق ال الم ادة م ع زي ادة تركي ز الم ادة المذاب ة ف ي
المحلول حسب المعادلة العامة لالمتزاز

dc
)  K L.a (C 0  C
dt

المصادر

و ھذا توصل إليه أيضا ً كل من ) (Waleed,2004و )(Babu, 2004
و ) (Wa,adalla,2006وبذلك يكون التناسب عكسيا ً بين زمن االختراق
والتركيز االبتدائي للمادة الممتزة .وكذلك ھو التناسب بين زمن االستنزاف
والتركيز االبتدائي للمادة الممتزة وسبب ذلك ھو عندما يكون تركيز الملوث
قليالً فأن ذلك يعني أن مواقع االمتزاز على سطح الكاربون تكون كافية
المتزاز الملوث وفق الميكانيكية األولى لالمتزاز وربما يكون ھنالك مساحة
سطحية فارغة جاھزة الستقبال ملوثات أخرى مما يتيح الوقت الكافي
للملوثات إلى االنتقال إلى داخل مسامات الكاربون ضمن الميكانيكية الثانية
واالنتقال إلى داخل التركيب الجزيئي ضمن الميكانيكية الثالثة مما يؤدي إلى
إتاحة الفرصة لملوثات جديدة لالمتزاز على نفس السطح الذي امتزت منه
الملوثات السابقة وھذا ما يؤدي بالتالي إلى زيادة زمن االختراق وزمن
االستنزاف .وأيضا ً عندما يكون تركيز المادة الملوثة قليالً فأن ذلك يعني أن
ھنالك وقت طويل جداً إلى إن تتشبع طبقة الكاربون بالمواد الملوثة وھذا
يعني معالجة حجم كبير من المياه الملوثة وبالتالي يكون الوصول إلى زمن
االختراق طويالً وھذا يتفق مع ما توصل إليه كل من (Malkoc and
) Nuhoglu 2006و )  (Ivars 1976و ) ( Wang 2002فمثالً
يكون حجم الماء المعالج مساويا ً إلى  290.928لتر في حالة تركيز
النحاس  2.058ملغم/لتر ويساوي 405.768لتر في حالة تركيز النحاس
5.914ملغم/لتر ويساوي  378.972لتر في حالة تركيز النحاس يساوي
 4ملغم /لتر .أن سلوك عنصري المنغنيز و الخارصين لھذا العامل مشابه
لسلوك عنصر النحاس .االتجاه العام للعناصر الثالثة انه كلما يزداد التركيز
الداخل كلما قل زمن االختراق وكذلك زمن االستنزاف وھذا نتيجة لزيادة
التركيز بحيث أن كل الدقائق ستتنافس على مواقع إمتزاز الكاربون المنشط
وبذلك سوف تتشبع مواقع االمتزاز بوقت أسرع .
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تركيز االختراق واالستنزاف
تحدث نقطة االختراق عندما يصل تركيز المادة الممتزة الخارج إلى
 %5من تركيزھا في الماء الداخل وتحدث نقطة االستنزاف عندما يصل
تركيز المادة الممتزة الخارج إلى  %95من تركيزھا في الماء الداخل .وقد
تم تدوين قيم تركيز االختراق واالستنزاف للعناصر الثالثة
)النحاس،المنغنيز،الخارصين ( في الجداول رقم ).(1

زمن االختراق واالستنزاف
ت م رس م البيان ات الخاص ة ب زمن االخت راق وزم ن االس تنزاف وس مك
الك اربون المن شط للعناص ر الثالث ة ف ي األش كال) (13إل ى) (21نالح ظ م ن
ھذه األشكال أن كالً من زمن االختراق وزمن االستنزاف يزداد بزيادة سمك
الكاربون المنشط  .سبب ذلك ان ه كلم ا زاد ال سمك كلم ا كان ت ھن اك مواق ع
أكث ر لالمت زاز مم ا س يؤدي إل ى ت أخير زم ن االخت راق وك ذلك زم ن
االستنزاف و السبب األخر لذلك انه كلما زاد ال سمك كلم ا زاد زم ن التم اس
بين المواد الممتزة والكاربون المنشط مما يتيح الوقت الكافي للم واد الممت زة
للوص ول إل ى مواق ع االمت زاز النھائي ة مقل الً ب ذلك المواق ع الفارغ ة عل ى
الكاربون ومؤديا ً إلى زيادة وقت االختراق ووقت االستنزاف .

انطباقية نماذج اإلمتزاز
تم ادخال البيانات المختبرية في عدة نماذج رياض ية والت ي تمث ل عملي ة
االمت زاز وق د تب ين ان نم وذج ) (Freundlichھ و االكث ر انطباق ا عل ى
النتائج المختبرية حيث تراوح ت ق يم  R2للبيان ات المختبري ة ب ين ) 0.72و
 (1وترك زت معظمھ ا ب ين ) (1-0.9وال شكل )(26يمث ل نموذج ا لرس م
البيانات وفق نموذج ). (Freundlich
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15-Walker, G.M, Weatherley, L.R., "Fixed Bed
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16-Živorad R.,"Design of Experiments in Chemical
Engineering", WILY. VCH. VerlagGmbH & Co.
KGaA, Weinheim. PP. (323),2004.
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شكل ) (1مخطط يبين منظومة المرشح أحادي الوسط

شكل ) (3منحنيات اإلمتزاز لعنصر المنغنيز على الكاربون
المنشط )سمك=30سم( وتركيز داخل ثابت شكل

شكل ) (2منحنيات اإلمتزاز لعنصر النحاس على الكاربون
المنشط )سمك=30سم( وتركيز داخل ثابت شكل

7

شكل ) (5مقارنة بين سعة اإلمتزاز للعناصر الثالثة مع تغير سرعة
السائل الفراغية

شكل ) (4منحنيات اإلمتزاز لعنصر الخارصين على الكاربون
المنشط )سمك=30سم( وتركيز داخل ثابت

شكل ) (7منحنيات اإلمتزاز لعنصر المنغنيز على لكاربون
المنشط الحبيبي بسرعة سائل فراغية = /1) 13ساعة(

شكل ) (6منحنيات اإلمتزاز لعنصر النحاس على الكاربون
المنشط الحبيبي بسرعة سائل فراغية = /1) 13ساعة(

شكل ) (9مقارنة بين سعة اإلمتزاز للعناصر
الثالثة مع سمك كاربون منشط متغير

شكل ) (8منحنيات اإلمتزاز لعنصر الخارصين على الكاربون
المنشط الحبيبي بسرعة سائل فراغية = /1) 13ساعة(

8

شكل ) (11منحنيات اإلمتزاز لعنصر المنغنيز على الكاربون المنشط
الحبيبي بتركيز داخل متغير وسرعة سائل فراغية =/1) 13ساعة (

شكل ) (10منحنيات اإلمتزاز لعنصر النحاس على الكاربون المنشط
الحبيبي بتركيز داخل متغير وسرعة سائل فراغية =/1) 13ساعة (

شكل ) (13مقارنة بين سعة اإلمتزاز للعناصر
الثالثة مع تركيز داخل متغير

شكل ) (12منحنيات اإلمتزاز لعنصر الخارصين على الكاربون المنشط
الحبيبي بتركيز داخل متغير وسرعة سائل فراغية =/1) 13ساعة (

شكل) (15زمن االختراق وزمن االستنزاف لعنصر
النحاس باستخدام سمك متغير للكاربون المنشط

شكل) (14زمن االختراق وزمن االستنزاف لعنصر
النحاس باستخدام تركيز أبتدائي داخل متغير
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جدول) (1ظروف التجارب والقيم الحقيقية لزمن اختراق واستنزاف كال من عنصر النحاس والمنغنيز والخارصين في المرشح احادي الوسط
رقم
التجربة

السمك
للكاربون
المنشط
سم

سرعة
السائل
الفراغية
/1ساعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

35.77
35.77
24.22
24.22
35.77
35.77
24.22
24.22
30
30
20.29
39.71
30
30
30

19.92
6.07
19.92
6.07
19.92
6.07
19.92
6.07
13
13
13
13
1.34
24.65
13

تركيز عنصر النحاس )ملغم/لتر(
زمن
زمن
تركيز داخل
)ملغم/لتر( االختراق االستنزاف
)ساعة(
)ساعة(
5
5
5
5
2.5
2.5
2.5
2.5
2
6
4
4
4
4
4

11.75
8.75
3
20
7.8
0.83
9
21
41
2.5
52
97
163
11
47

80
301
85
310
225
218
190
235
181
172
235
362
1025
177
182

تركيز عنصر المنغنيز )ملغم/لتر(
زمن
زمن
تركيز داخل
الستنزاف
)ملغم /لتر( االختراق
)ساعة(
)ساعة(
6.75
6.75
6.75
6.75
3.2
3.2
3.2
3.2
2
8
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9

شكل ) (16زمن االختراق وزمن االستنزاف لعنصر
النحاس باستخدام سرعة سائل فراغية متغير

0.75
2
1
0.9
0.6
0.25
0.33
0.42
2.5
0.5
2
4.7
34
0.5
0.5

140
234
208
153
150
230
210
325
193
175
140
218
650
185
165

تركيز عنصر الخارصين )ملغم/لتر(
زمن
زمن
تركيزداخل
االستنزاف
)ملغم /لتر( االختراق
)ساعة(
)ساعة(
12.73
12.73
12.73
12.73
7.105
7.105
7.105
7.105
5.125
14.833
9.94
9.94
9.94
9.94
9.94

0.25
0.5
0.35
0.5
0.25
0.25
0.15
0.5
0.35
0.25
0.3
0.33
0.2
0.5
0.25

شكل) (17زمن االختراق وزمن االستنزاف لعنصر
المنغنيز باستخدام تركيز ابتدائي داخل متغير

شكل ) (19زمن االختراق وزمن االستنزاف لعنصر
المنغنيز باستخدام سرعة سائل فراغية متغير

شكل) (18زمن االختراق وزمن االستنزاف لعنصر
المنغنيز باستخدام سمك متغير للكاربون المنشط
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4
275
4.5
175
39
54
12
66
166
10
30
33
580
25
81

شكل) (21زمن االختراق وزمن االستنزاف لعنصر
الخارصين باستخدام سمك متغير للكاربون المنشط

شكل ) (20زمن االختراق وزمن االستنزاف لعنصر
الخارصين باستخدام تركيز ابتدائي داخل متغير

شكل ) (22زمن االختراق وزمن االستنزاف لعنصر
الخارصين باستخدام سرعة سائل فراغية متغير

رقم
التجربة

شكل ) (23مقارنة بين سعة االمتزاز للعناصر
الثالثة مع تراكيز داخله متغيره

جدول) (2ظروف التجارب وسعة اإلمتزاز لكال من عنصر النحاس والمنغنيز و الخارصين في المرشح أحادي الوسط
عنصر الخارصين
عنصر المنغنيز
عنصر النحاس
سرعة السائل
السمك
الفراغية
سعة االمتزاز
تركيز داخل
سعة االمتزاز
تركيز داخل
تركيز داخل سعة االمتزاز
للكاربون
/1ساعة
)ملغم/غم(
)ملغم /لتر(
)ملغم/غم(
) ملغم /لتر(
)ملغم/غم(
)ملغم/لتر(
المنشط سم

1

35.77

19.92

5

2.2975

6.75

4.0542

12.73

0.421

2

35.77

6.07

5

2.3322

6.75

2.6094

12.73

3.53

3

24.22

19.92

5

3.158

6.75

6.8607

12.73

0.1192

4

24.22

6.07

5

8.90192

6.75

0.6949

12.73

1.6460

5

35.77

19.92

2.5

6.6912

3.2

1.0284

7.105

1.1162

6

35.77

6.07

2.5

1.1568

3.2

1.5877

7.105

1.2015

7

24.22

19.92

2.5

5.3606

3.2

2.0981

7.105

2.280

8

24.22

6.07

2.5

6.2037

3.2

4.752

7.105

4.8001

9

30

13

2

3.0604

2

0.6134

5.125

1.339

10

30

13

6

6.8525

8

6.1526

14.833

1.32

11

20.29

13

4

7.4909

4.9

2.01009

9.94

0.348

12

39.71

13

4

8.8339

4.9

5.5853

9.94

0.3706

13

30

1.34

4

2.8628

4.9

2.0219

9.94

1.295

14

30

24.65

4

6.4807

4.9

5.8257

9.94

1.8328

15

30

13

4

6.042

4.9

2.078

9.94

1.5845
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شكل ) (25مقارنة بين سعة اإلمتزاز للعناصر
الثالثة مع تغير سرعة السائل الفراغية

شكل ) (24مقارنة بين سعة االمتزاز للعناصر
الثالثة مع سمك طبقة كاربون منشط متغير

شكل ) (26يبين انطباقية النماذج لمعادلة فندرلج )(Feundlich
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