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  تأثير التركيب الكيميائي لإلسفلت وأساليب الكربنة على الصفات اإلمتزازية 

  للكاربون المنشط

  
  ثائر عبد هلو  فارس فاضل الصفار  عماد عبد القادر الدبوني

  قسم الكيمياء 
   كلية العلوم

   جامعة الموصل
  

  )2003/3/15 ، تاريخ القبول 2002/7/7تاريخ االستالم (

  

  الملخص
 شملت معالجات محفزة مع الكبريت في ظروف متباينة الـشدة كمـا شـملت               أساليب بعدة   تاإلسفلحور  

 بأسـلوبين،  اإلسفلتثم تم كربنة هذا .  من البوليمرات لتغيير التركيب الكيميائي له مع عدد معالجات محفزة اخرى    

بعـدها تـم مقارنـة      . تيـك  والثاني بالمعالجة الحرارية مع حامض الكبري      ، بالمعالجة الحرارية مع الكبريت    األول

للكـاربون  حيث تبين اختالف الصفات االمتزازية      )  نموذج 57 (الكاربون المستحصلة الصفات االمتزازية لنماذج    

 المحضر منها، كما لوحظ اختالف هذه الصفات باختالف اسلوب الكربنة           األولية التركيب الكيميائي للمادة     باختالف

  . المستخدمةةاألوليالمتبع عند تثبيت نوع المادة 

  
Effect of Chemical Structure of Asphalt and Carbonization  

Methods on Adsorption Properties of  
Active Carbon 

 
Imad A. Al-Dobouni Faris F. Al-Saffar Thair A. Hallo 

Department of Chemistry  
College of Science 
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ABSTRACT 

Asphalt was modified through catalyzed treatments with sulphur and recycled 
polymers separately. Different asphalt samples (57 samples) of various chemical 
compositions were prepared utilizing different reaction parameters and conditions. These 
asphalt samples were carbonized by thermal treatments with sulphur or sulphuric acid. 
Surface active properties and mechanical resistance of carbon samples were used to 
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correlate chemical composition of starting materials, and carbonization method with 
physical properties of produced carbon. 

 المقدمة
  

  

  

  المقدمة

 البلوري و يعرف على انه مادة كاربونيـة مـسامية ذات            الكاربون غير يعد الكاربون المنشط احد صور      

  . صناعية كبيرة وذلك لتعدد مجاالت استخدامهأهمية هذه الصفة أكسبتهوقد . قابلية كبيرة على امتزاز المواد

     الفحـم المنـشط     إلنتـاج  أوليـة المـواد الكاربونيـة العـضوية مـواداً         بشكل عام يمكن اعتبار كافة      

)Othmer, 1964; Shreve, 1976 ( يمكننا الحصول على طرائق عديدة لتحضير هـذه  األدبياتوعند مراجعة 

مادة قصب الـسكر مـع      ) على سبيل المثال  ( حيث استخدمت    ، مختلفة وتحت ظروف مختلفة    أوليةالمادة من مواد    

   أوليــة الــسيارات كمــادة إطــاراتكمــا اســتخدمت مخلفــات مطــاط ) Ruisberg, 1989(الخارصــين 

); Ogaswara et al., 1987كذلك استخدمت مخلفات التقطير الفراغي للـنفط الخـام والمـواد    ). 1990 ، داود

 ,.Saleem, 1997; Ali et al., 1984; Murakawa et al)1976( هذا الغرضل الثـقيلة مع الكبريت اإلسفلتية

   وبقايــا المنتجــات الزراعيــة) Takas et al., 1974( الــى ذلــك اســتخدمت مخلفــات الــورق إضــافة

)Rodriguez, 1986 ( ونوى التمر وقشور الجوز)في هذه العملية) 1991 ،قاسم.  

 هـذه  إلنتـاج  (Juntgen, 1986)واستخدم مزيج الخشب مع الفحم البتيوميني والمواد نصف المتفحمة 

 وبـولي   أسترات الى مواد عديدة اخرى مثل بقايا البوليمرات العضوية كالبولي اميدات والبولي             ضافةإهذا  . المادة

والفحم البتيوميني وزيت ) Suzuki, 1974( والفحم البترولي (Bochlen and Mueller, 1977)كلوريد الفنيل 

  ).Pokohova and Fainberg, 1989(الصخور 

اربون المنشط المنتج من هذه المواد تفاوتاً واضـحاً بـاختالف المـادة          تتفاوت المواصفات الفيزيائية للك    

 مواصـفات   تـأثر  عالقات واضحة تحدد طبيعة      دال توج  على انه    … المعتمدة وباختالف اسلوب الكربنة      األولية

  .  بطريقة الكربنة المتبعةأو الكيميائي الكاربون بالتركيب

 تأثر مواصـفات    منهجية الثبات  هذه الدراسة كمحاولة     تيتأ مزيداً من الضوء على هذا الموضوع        إللقاء

وقد تم هذا من خالل تغيير تركيـب        .  وبطريقة الكربنة المعتمدة   األولية بالتركيب الكيميائي للمادة     الكاربون المنتج 

وتم . فين مختل بأسلوبين األولية مختلفة وبدرجات متفاوتة لكل اسلوب ومن ثم كربنة المادة           بأساليب اإلسفلتيةالمادة  

  .تقييم النتائج عن طريق المقارنة بين المواصفات الفيزيائية للنماذج المستحصلة

  الجزء العملي

  :اإلسفلت تحوير -1
.  لغرض الحصول على مواد هيدروكاربونية ذات تراكيب كيميائية مختلفة         أساليب بعدة   اإلسفلتتم تحوير   

  : التحوير على مايليأساليبوقد اشتملت 

I.   هذه المعالجة التحويرية بعدد من المتغيرات التي تتضمن كميـة           وتتأثر. ريق المعالجة مع الكبريت   التحوير عن ط 

حيث يمكن الحصول ) Aldobouni et al., 1994(الحرارة المستخدمة ونسبة الحفاز الكبريت المضافة ودرجة 

 الكبريـت الـى   بإضـافة  جةتتم المعال.  بمواصفات مختلفة عن طريق تحديد المتغيرات سابقة الذكر   أسفلتعلى  
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بالنسب المختارة ومن ثم تعريض النموذج الـى درجـة الحـرارة            ) موزونة بدقة  (اإلسفلت غم من    250حوالي  

ويمكـن مالحظـة    .  المعالج وتقاس مواصـفاته الفيزيائيـة      اإلسفلتالمطلوبة لفترة زمنية محددة ومن ثم يؤخذ        

  .)3(جدولال في األوليةالظروف المستخدمة في المعالجات التحويرية للمادة 

II.    التالفة المـستعاد    اإلطارات مع مطاط    اإلسفلتوتتضمن هذه العملية معالجة     . التحوير بالمعالجة مع البوليمرات 

كل على حـدة حيـث تعطـي هـذه          ) كبريت-البولي اثلين (ومع البولي اثلين ومع البولي اثلين بوجود الكبريت         

 هذه المعالجـات التحويريـة بنـسبة المـادة          وتتأثر …ا الفيزيائية   المعالجات نماذج اسفلتية متفاوتة في صفاته     

 بإضافةتتم المعالجة . كبريت- بولي اثلينأو بولي اثلين أو مستعاد إطاراتالبوليمرية المضافة سواء كانت مطاط 

حددة وبالنسب المختارة وفي ظروف حرارية م) موزونة بدقة (اإلسفلت غم من 250المادة البوليمرية الى حوالي 

. من كلوريد األلمنيوم الالمائي كحفاز ولمدة ساعة تحت الظـروف المـذكورة           % 1.5م وباستخدام   °170بحدود  

ويمكن مالحظة الظروف المستخدمة    .  الناتج لإلسفلت من فعالية المعالجة بقياس المواصفات الفيزيائية        التأكدويتم  

  .)4(الجدول في األوليةفي المعالجات التحويرية للمادة 
  

  : عمليات الكربنة-2
 مختلفين هما طريقة الكربنـة الحراريـة مـع الكبريـت            بأسلوبين المحورة   اإلسفلتتم كربنة نماذج    

  . الثاني هو طريقة الكربنة بحامض الكبريتيكواألسلوب

I.  الكبريتالكربنة الحرارية مع:  
 100جت مع   مل ومز 1000 المحور في دورق زجاجي سعة       اإلسفلت غم من كل نموذج من       100تم اخذ   

-5م حيث تستمر المعالجة في هذه الحرارة لفترة         °5 ± 240غم من الكبريت ثم سخن المزيج تدريجيا الى حدود          

 ساعات والى حين توقف كل الغازات عن التحرر حيث يترك ليبرد وتؤخذ المادة الناتجة وتسحق ثم تنخل فـي                    6

 من الفوالذ المقاوم للصدأ وتـسخن الـى         أنبوبة ثم تؤخذ دقائق الفحم وتوضع في        Mesh 40 و   20مناخل بحجم   

ويتم . م وتترك المادة في هذه الدرجة لمدة نصف ساعة        ° 500 دقائق ثم ترفع درجة الحرارة الى        5م لمدة   ° 400

  . هذه المعالجة تحت تيار من غاز النتروجين من بداية عملية التسخين حتى نهايتهاإجراء

II. الكربنة بحامض الكبريتيك المركز:  
 200مل وتمزج مع    1000 المحور في دورق زجاجي سعة       اإلسفلت غم من كل نموذج من       100 اخذ   تم

ويوضع هذا المزيج في حمام مائي لمدة ساعتين ثم يسخن بعد ذلك باسـتعمال              . مل من حامض الكبريتيك المركز    

ميع الغازات عن  تتوقف جأن ساعات والى   6-5م ويترك في هذه الدرجة لفترة       ° 400مسخن كهربائي الى درجة     

 وتؤخذ دقـائق الفحـم ذات       Mesh 40 و   20مناخل  بعد ذلك يترك ليبرد حيث تسحق المادة وتنخل في          . التحرر

 5م لفتـرة    ° 400 من الفوالذ المقاوم للصدأ وتسخن الى درجة         أنبوبة مابين هذين الحجمين وتوضع في       األحجام

 هذه المعالجة في جو     إجراءويتم  . رجة لمدة نصف ساعة   م وتترك في هذه الد    ° 500دقائق، ثم ترفع الحرارة الى      

  .األنبوبةمن غاز النتروجين الذي يدفع خالل 
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  : عمليات التنشيط-3
بمعالجتها مع بخـار    -وبغض النظر عن طريقة الكربنة المتبعة     -يتم تنشيط نماذج الفحم المستحصلة    

  .برد بعد ذلك وتقاس مواصفاتها الفيزيائية، ثم تأنبوبيلمدة ساعتين في فرن ) م° 1000-900(الماء الساخن 
  

  : تعيين المواصفات الفيزيائية لنماذج الكاربون المحضرة-4
  :  شملت المواصفات الفيزيائية المقاسة لتقييم نماذج الفحم المنشط المحضرة الفحوصات التالية

 معلومـات   إلعطاءسيرة والسريعة    الي األساليبوتعد هذه الطريقة من     :  تعيين امتزاز اليود من محلوله المائي      -أ

 AWWA(عن المساحة السطحية الداخلية وقد تم استخدام الطرق القياسية المعتمدة فـي هـذا الخـصوص    
(Standard B604-70, 1974  

ويؤشر هذا الفحص قدرة الكاربون المنشط علـى        :  تعيين امتزاز صبغة المثيلين الزرقاء من المحلول المائي        -ب

 الجزيئية العالية وقد تم استخدام الطرق القياسية المعتمـدة فـي هـذا المجـال                األوزانت  امتزاز الجزيئات ذا  

(Rosterbau Int. Eng., test methods for active carbon).  

 هذا الفحص وفقـاً للطريقـة القياسـية المعتمـدة           إجراءتم   :المنشطتعيين المقاومة الميكانيكية للكاربون      -جـ

)AWWA Standard B604-70, 1974 (     بوضع وزن معلوم من دقائق الكـاربون معلومـة الحجـم فـي

 محددة وتدار هذه االسطوانة حول محورها بسرعة ثابتة أوزاناسطوانة حديدية تحتوي على كرات حديدية ذات 

محددة ومعروفة ولفترة زمنية محددة ثم يستخرج الفحم المنشط من داخل االسطوانة وينخل ومن ثم تحدد النسبة                 

  .وية للفحم الذي بقي على حجمه حيث يمثل هذا الرقم درجة الصالبةالمئ

  

  :لإلسفلت ألجزيئي تعيين الوزن -5

 Vapor Pressure( المختلفـة باسـتخدام طريقـة    اإلسـفلت  لنمـاذج  ألجزيئـي تم قياس الـوزن  

Osmometry  ()VPO (      وباستخدام جهـاز نـوع)(KNAUER)-DAMPFDUCK-Osmometer( 

  .للمعايرة في حين استخدم التلوين كمذيب) Benzil(ي متغير وقد استخدم البنزل المتصل بمنظم حرار

  

  تائج والمناقشةالن
 األصـناف  في هذه الدراسة نظرا لطبيعة تركيبه الكيميائي، فهـو مـن             أولية القيارة كمادة    أسفلتاعتمد  

 الـى  لإلسفلتجة التحويرية وقد هدفت المعال). Aldobouni, 1977( ذات المحتوى االرومي المتكثف اإلسفلتية

.  بدرجات متفاوتة وباتجاهات محددة وذلك عن طريق التحكم بظروف التفاعـل           لإلسفلتتغيير التركيب الكيميائي    

 كبريتيدية مع الـسالسل     أواصر هذه العملية ستؤدي الى تكوين       أن بالكبريت نجد    اإلسفلتفبالنسبة لعملية معالجة    

  ). Aldobouni et al., 1994(روف تؤدي هذه العملية الى زيادة التكثف في الجزيئة ومن ثم بزيادة شدة الظاأللكيلية

 بالنسبة للمعالجة التحويرية مع البوليمرات فهدفت هذه المعالجة الى ربط الجزيئات البوليمرية بالحلقات أما

 وحسب  ،روف المعالجة حسب ظ ( وبدرجات متفاوتة    األلكيلي بما يؤدي الى زيادة الجزء       اإلسفلت لجزيئة   األرومية

 عن طريق قياس درجة الليونة      اإلسفلتيةوتم التثبت من تغير التركيب الكيميائي للمادة        ). طبيعة المجموعة المضافة  
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 للمادة  ألجزيئي قيم الليونة والوزن     )1(الجدولويعطي  . اإلسفلتية للمادة   ألجزيئيوالتي تمثل في حقيقتها دالة للوزن       

  .الجة مع الكبريت المحورة بالمعاإلسفلتية

  

  . المحورة بالمعالجة المحفزة مع الكبريتاإلسفلت درجات الليونة لنماذج :1 الجدول
  م° المعالجة،درجة حرارة 

  م° 220  م° 200  م° 180  م° 160
 نسبة الكبريت 

  وزن/وزن% 
درجة 

  الليونة

  م°

الوزن 

  الجزيئي

درجة 

  الليونة

  م°

الوزن 

  الجزيئي

درجة 

  الليونة

  م°

 الوزن

  الجزيئي

درجة 

  الليونة

  م°

الوزن 

  الجزيئي

  مول/غم

0.0  55  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
0.5  76.0  1333  77.0  1400  77.5  1410  73.5  1205  
1.0  76.5  1600  77.5  1650  78.5  1665  76.0  1501  
1.5  77.5  2000  78.5  2060  83.0  2080  79.5  1205  
2.5  78.0  2220  80.0  2300  84  2330  83.0  2010  

  
ويتضح لنا من القيم المدرجة في الجدول المذكور ارتباط الزيادة في درجة الليونة مع الزيادة في الـوزن                  

 ألجزيئـي يبدأ الوزن   ) م° 220(م بعدها   ° 200، ويكون هذا هو السياق العام لناتج المعالجة حتى درجة           ألجزيئي

تي تسود نتيجة لتكسر المركبات الكبريتيدية التي تكونت        للجزيئة باالنخفاض نسبياً وذلك نتيجة لتفاعالت التكثف ال       

ويتـضح  . وتترافق تفاعالت التكثف هذه بانبعاث غاز كبريتيد الهيدروجين وبدرجة محسوسة         . في المرحلة السابقة  

  . المعالجةأثناءاثر عملية التكثيف على درجة الليونة من زيادة كمية الكبريت المضافة 

ويتضح لنا من   .  المحورة بالمعالجة مع المواد البوليمرية     اإلسفلتيةالليونة للمادة    فيعطي قيم    )2(جدولال أما

  .هذه القيم العالقة الواضحة بين درجة الليونة ونسبة المادة البوليمرية المضافة
  

  

  . درجات الليونة لنماذج االسفلت المحورة بالمعالجة مع البوليمرات:2جدولال

  نوع المادة البوليمرية المضافة

  كبريت-بولي اثلين  بولي اثلين  إطاراتمطاط 

ة للمادة النسبة المئوي

  البوليمرية المضافة

  م°درجة الليونة،   م°درجة الليونة،   م°درجة الليونة،   وزن/وزن% 
0  54.0  54.0  54.0  
2  67.5  ---  78.5  
4  71.5  105.0  93.0  
8  76.5  109.0  97.0  
16  81.5  114.0  106.5  

  
أتاحت عملية التحوير الحصول على نماذج متدرجة التفاوت في تركيبها الكيميائي مـن االسـفلت غيـر                 

النماذج المحـورة بمطـاط     ( متفرعة   ألكيليةالمعالج الى نماذج ذات قدر كبير من التكثف الى اخرى ذات سالسل             
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-النماذج المحورة بالبولي اثلين   (ابكة   متش وأخرى) النماذج المحورة بالبولي اثلين   (وذات تفرع محدود    ) اإلطارات

وزنه النـوعي  ) (Mulberry wood( من الخشب القاسي آخرينوقد شكلت هذه النماذج مع نموذجين ). كبريت

مجموعة من ) 3سم/ غم0.452وزنه النوعي ) (European plane tree wood(والخشب اللين ) 3سم/ غم0.791

يميائي حيث استخدمت هذه النماذج في تحضير الكاربون المنشط بطـريقتين            المختلفة في تركيبها الك    األوليةالمواد  

  . هي طريقة الكربنة الحرارية مع الكبريت والثانية طريقة الكربنة بحامض الكبريتيكاألولىمختلفتين، 

 والمقاومـة   األمتـزاز بداللـة صـفات     (المواصفات الفيزيائيـة     )1(شكلالمع   )4 و   3(تعطي الجداول   

من مالحظة هذه الجداول قد يمكن العثور على بعض العالقات للتغير في            . لنماذج الكاربون المحضرة  ) الميكانيكية

 األمتـزاز ففي الوقت الذي تنخفض فيه قـيم        . األولية مع طبيعة التغير في التركيب الكيميائي للمادة         األمتزازقيم  

 160( والمعالجة في درجة حرارة معينـة        ألوليةالصبغة المثيلين الزرقاء مع زيادة نسبة الكبريت المضافة للمادة          

 المعالجة فـي درجـات    إجراء وعند   ، هذه القيمة ستتذبذب بين زيادة ونقصان مع زيادة نسبة الكبريت          أننجد  ) م°

مع وجود بعـض  ( السياق العام للتغيير الذي يمكن استنتاجه    أنعلى  ). م°220م ،   °200م ،   °180 (أعلىحرارية  

  . لصبغة المثيلين الزرقاء بزيادة نسبة الكبريت المضافةاألمتزازخفاض قيم هو ان) االستثناءات

م سيؤدي الى تكوين    ° 160 الكبريت في درجة     بإضافة التحوير   إجراء أنمما ينبغي ذكره في هذا الصدد       

رجة الحرارة   عند رفع د   أما ، الموجودة في االسفلت   األليفاتية والتراكيب   األلكيليةمجاميع كبريتيدية ضمن المجاميع     

  . زداد فيها نسبة التراكيب الكبريتيدية الحلقيةت أنم فنتوقع ° 200م و ° 180الى 

 عند رفع درجة الحرارة الـى   أما.  تميل للزيادة بشكل عام    األمتزاز قيم   أنفي كلتا الحالتين السابقتين نجد      

  تراكيـب غيـر المـشبعة      م فنتوقع زيادة كبيرة في تفـاعالت التكثيـف والتـي تـؤدي الـى زيـادة ال                 ° 220

)Al-Dobouni et al., 1994 ( عنـد  .  للنماذج المكربنة بالكبريـت األمتزازويكون النمط العام هو تناقص قيم

 لصبغة المثيلين الزرقاء ثم تبدأ باالنخفاض بازديـاد         األمتزاز الكربنة بحامض الكبريتيك المركز تزداد قيم        إجراء

 قـيم   أعلـى م أعطت   ° 180 المادة المحورة عند درجة      أن إاليقة السابقة   درجة الحرارة وكما هو الحال في الطر      

  .األمتزاز

 لـصبغة   األمتزاز قيم   أن بالمعالجة مع البوليمرات فنجد      اإلسفلتية التحوير على المادة     إجراء في حالة    أما

 تـم   األمتزاز قيم   أعلىان  المثيلين الزرقاء ستزداد بزيادة نسبة المادة البوليمرية المضافة الى االسفلت بشكل عام و            

من البـولي   % 16 عند قيمة    أعطت مادة البولي اثلين وان هذه المعالجة        بإضافةاستحصالها من النماذج المحورة     

  . من االسفلت غير المحورأعلىاثلين المضافة قيم امتزاز 

 تـؤدي الـى     أنيمكن   األليفاتية زيادة نسبة التراكيب الكبريتيدية      أن استنتاجه مما تقدم     نما يمك  أهملعل  

 تتناقص بزيادة درجة حرارة التفاعل ومـن        األمتزاز قيم   أنزيادة قيم امتزاز صبغة المثيلين الزرقاء حيث نالحظ         

م لتـدخل فـي     ° 180-170لتكسر عند رفع درجة الحرارة فوق        تبدأ با  األليفاتية التراكيب الكبريتيدية    أنالمعلوم  

  . المتبعويصح هذا االستنتاج بغض النظر عن اسلوب الكربنة. رارية هذهتراكيب كبريتيدية حلقية في الحدود الح

                                                                       



   ...تأثير التركيب الكيميائي لإلسفلت وأساليب الكربنة على الصفات اإلمتزازية

 

51

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)آربنة بحامض الكبريتيك(متزاز المثيلين االزرق

)آربنة بالكبريت(امتزاز المثيلين االزرق 

)آربنة بحامض الكبريتيك(متزاز المثيلين االزرق

)آربنة بالكبريت(امتزاز المثيلين االزرق 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

10 15 20 25 30 35 40 45 50

امتزاز صبغة المثيلين

%
S

)آربنة بحامض الكبريتيك(امتزاز المثيلين االزرق 

)آربنة بالكبريت(امتزاز المثيلين االزرق 

0

5

1

5

2

5

3

50 100 150 200 250 300

الرقم اليودي

)آربنة بالكبريت(امتزاز اليود 

)آربنة بحامض الكبريتيك(امتزاز اليود 

)آربنة بحامض الكبريتيك(متزاز المثيلين االزرق

)آربنة بالكبريت(امتزاز المثيلين االزرق 

  -أ

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

10 15 20 25 30 35 40 45

امتزاز صبغة المثيلين

%
S

)آربنة بحامض الكبريتيك(امتزاز المثيلين االزرق 

)آربنة بالكبريت(امتزاز المثيلين االزرق 

0

5

5

2

5

3

50 100 150 200 250 300

الرقم اليودي

)آربنة بالكبريت(امتزاز اليود 

)آربنة بحامض الكبريتيك(امتزاز اليود 

  -ب

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

5 10 15 20 25 30

امتزاز صبغة المثيلين

%
S

)آربنة بحامض الكبريتيك(امتزاز المثيلين االزرق 

)آربنة بالكبريت(امتزاز المثيلين االزرق 

0
5

5

2

5

3

50 75 100 125 150 175 200 225

الرقم اليودي

)آربنة بالكبريت(امتزاز اليود 

)آربنة بحامض الكبريتيك(امتزاز اليود 

  -ج

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

5 10 15 20 25

امتزاز صبغة المثيلين

%
S

)آربنة بحامض الكبريتيك(امتزاز المثيلين االزرق 

)آربنة بالكبريت(امتزاز المثيلين االزرق 

25 50 75 100 125 150 175 200 225

الرقم اليودي

)آربنة بالكبريت(امتزاز اليود 

)آربنة بحامض الكبريتيك(امتزاز اليود 

 -د

  



   و آخرونعماد عبد القادر الدبوني

 

52

 

 وقيم امتزاز المثيلين الزرقاء واليود في الكاربون المنشط األولية العالقة بين نسبة الكبريت في المادة :1الشكل

                                         : المحور في درجات حرارية مختلفةاإلسفلتالمحضر من 
معالجة في درجـة    / د. م°200معالجة في درجة    /جـ.  م°180معالجة في درجة    /ب.  م°160معالجة في درجة    / أ

  .كبريت-معالجة مع البولي اثلين/ ز.   معالجة مع البولي اثلين/و.  اإلطاراتمعالجة مع مطاط /هـ.  م220°
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 وعند ثبوت نسبة ،هذه الحالةوفي . األولية حدود التكثيف للمادة     أعلىم  ° 220 تعطي المعالجات التحويرية عند      أن

 فـي    تكـون  )وعموما بالنسبة لقيم امتزاز اليود    ( لصبغة المثيلين الزرقاء     األمتزاز قيم   أن نجد   ،الحفاز المستخدمة 

  .ويصح هذا االستنتاج بشكل عام بغض النظر عن اسلوب الكربنة المتبع. م° 220 قيمها عند درجة أوطأ

 لـصبغة   األمتـزاز  قـيم    أنعالجة مع البوليمرات فبشكل عام نجد        التي حورت بالم   لألصناف بالنسبة   أما

 بالزيادة بازديـاد    تأخذ هذه القيم    أنالمثيلين الزرقاء انخفضت بشكل ملحوظ نسبة الى االسفلت غير المعالج على            

المضافة ) البولي اثلين( السالسل البوليمرية غير المتفرعة أننسبة البوليمر المضافة الى االسفلت ومما يجدر ذكره 

 البوليمرات االخرى ذات السالسل أنواعمتزاز صبغة المثيلين الزرقاء مما أعطته أل قيماً أعلى أعطتالى االسفلت 

  . الكربنة المتبعينأسلوبيويصح هذا الكالم بالنسبة لكال ). كبريت- والبولي اثليناإلطاراتمطاط (

 تحسناً كبيراً نسبة الـى االسـفلت   أعطت المحورة فقد ةاإلسفلتي بالنسبة لقيم امتزاز اليود لهذه النماذج     أما

مع زيادة كمية البـوليمر المـضافة ممـا يؤشـر         ) بشكل عام مع وجود شذوذ محدود     (غير المعالج، كما ازدادت     

  . كاربون منشط ذو كفاءة عالية تجاه امتزاز الجزيئات الصغيرةإلنتاجصالحية هذه المعاملة 

 لم تختلف بشكل كبير عما كانت عليـه         -وبشكل عام – قيمها   أنميكانيكية فنجد    بالنسبة لقيم المقاومة ال    أما

 المرتبطة بالسالسل البوليمريـة     أو النماذج ذات التراكيب الكبريتيدية      أنكما نجد   . في حالة االسفلت غير المحور    

  . من سواها-نسبيا-أعلىامتازت بقيم مقاومة ميكانيكية 

 على مواصـفات الكـاربون المنـشط        األوليةلتركيب الكيميائي للمادة     اختالف ا  تأثيرمما تقدم يتضح لنا     

 تؤدي الى اختالف واضح في القدرات االمتزازية للكاربون   أن االختالفات التركيبية يمكن     أنالمتكون حيث نالحظ    

ة فـي    االختالفـات الكبيـر    أنكما  )  المحورة ونماذج الخشب اللين والصلب     اإلسفلتيةكما هو الحال في النماذج      (

كما هو الحال في نماذج الكـاربون       ( الى فروقات واضحة في القدرات االمتزازية للكاربون         أيضاالتركيب تؤدي   

  ).المستحصلة من النماذج االسفلتية والخشب

 يلعب دوراً واضحاً في تحديـد الـصفات والقـدرات           أن الكربنة يمكن    إجراء اسلوب   أنكذلك يتضح لنا    

 طرق الكربنة الحرارية بالكبريت كاربون ذو صفات امتزازيـة          أعطتنية الناتجة حيث    االمتزازية للمادة الكاربو  

  . الكربنة بحامض الكبريتيكإجراء عند األوليةمخالفة للكاربون المستحصل من نفس المادة 
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