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تحسين إعادة تنشيط المبادالت األيونية السالبة
د.مزهر مهدي إبراهيم
استاذ مساعد

شيماء عمي حميد
مدرس مساعد

قسم الهندسة الكيمياوية  -جامعة تكريت

الخالصة
تم دراسة عممية إعادة تنشيط عدة أنواع من المبادالت األيونية السالبة ( الراتنجات السالبة ) ,إذ
استخدمت القاعدة ىيدروكسيد البوتاسيوم ] [KOHبتراكيز وأنماط مختمفة إلعادة تنشيط المبادالت األيونية
السالبة  ,وبينت النتائج المختبرية تحسناً كبي اًر في كفاءة ىذه المبادالت إلزالة األيونات غير المرغوبة  ,وكذلك تم

استخدام القاعدة ] [NaOHبتراكيز وأنماط مختمفة لرفع كفاءة المبادالت األيونية السالبة  .وقد تم زيادة وقت
التشغيل من  12الى  42ساعة.
بينت الحسابات المنجزة بأنو قد تم تقميل كمية القواعد والمياه القاعدية بنسبة تزيد عن  %67في حالة تطبيق
نتائج البحث حقميا .

المفاتيح الدالة  ( :التبادل األيوني  ,المبادالت األيونية  ,المبادالت األيونية السالبة  ,الراتنجات السالبة ) .

المقدمة

استخدمت المبادالت األيونية السالبة

ستصل ىذه المواد الكيمياوية إلى حالة التشبع

والتي ىي عبارة عن مواد حبيبية غير قابمة لمذوبان

وعندىا يكون الماء الخارج حاوياً عمى األيونات

مياه خالية من األيونات السالبة لتغذية المراجل

إعادة تنشيط أي إزالة األيونات السالبة التي سبق

البخارية ذات الضغوط العالية  ,تحتوي المبادالت

وأن تم إزالتيا من الماء  ,واعادتيا إلى حالتيا

األيونية السالبة عمى جذر قاعدي واحد أو أكثر,

األصمية بشكل ). (R-OH

في الماء والمذيبات الشائعة من أجل الحصول عمى

السالبة  ,وعندىا تصبح ىذه المواد بحاجة إلى

ويعبر عنيا بالصيغة الكيميائية ) ,(R-OHإذ إن

إن إعادة تنشيط المبادل أاليوني السالب

الجذر القاعدي لو القابمية عمى التبادل مع األيونات

) (R-OHتتضمن إجراء غسل عكسي لممبادالت

السالبة مثل الكموريدات والكبريتات والسميكا وغيرىا

األيونية السالبة لتيييجيا والتخمص من المواد العالقة

من األيونات السالبة  ,إذ يحدث التبادل وفق

ثم استخدام القواعد وبعدىا إجراء عممية الغسل

2R-OH + H2SO4

األيونية السالبة من قواعد إعادة التنشيط وأخي ار إجراء

المعادالت اآلتية[:],21
)R2SO4 + H2….(1

R-OH + HCl
)RCl + H2O….(2
إن لممبادالت األيونية السالبة المذكورة سابقاً قابمية

معينة لمتبادل األيوني وتدعى (Total exchange
) capacityمع تيار الماء الداخل  ,إذ بعد فترة

معينة من ضخ المياه الخالية من األيونات الموجبة

البطيء وتدعى ( عممية اإلزاحة ) لغسل المبادالت

عممية الغسل السريع ( الشطف) .
أنواع المبادالت األيونية السالبة

تشمل المبادالت األيونية السالبة نوعين من

المواد ,غير العضوية والعضوية  ,فالمبادالت
األيونية العضوية السالبة مواد حبيبية غير قابمة
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لمذوبان تستخدم اآلن باسم ( الراتنجات ) وتركيبيا
الكيميائي مبني عمى أساس جزيئة بوليمرية ثالثية
األبعاد ومعظم ىذه القواعد البوليمرية المستخدمة
كراتنجات تبادل االيون ىي بوليمرات مطعمة من

ال ] [Styreneالذي لو مجموعة] [vinylواحدة
مع [Divinyl benzeneالذي يرمز لو )(DVB

والتركيب الكيميائي األساسي ليا يمكن توضيحو
في الشكل ()2

[]5

.

إذ تقوم مجموعة األمين الفعالة بإزالة األيونات

السالبة وكما موضح في المعادالت اآلتية[:]5
R-NH.OH+NaCl R-NH.Cl + NaOH
)……(3

ويمتمك مجموعتين من الـ] [vinylوأحيانا القاعدة

R-NH.OH + HCl  R-NH.Cl + H2O
)……(4

] [Acrylicو] , [Divinyl benzeneوالتركيب

2R-NH.OH + Na2SO4(R-NH) 2 SO4
)+ 2NaCl ...(5

البوليمرية

من

تتكون

البممرة

ل

المطعمة

الكيميائي الشائع ليذه الراتنجات كما موضحة في
الشكل ()1

[ ]5,4,3

.

ثم بعدىا يصنع الراتنج بادخال مجاميع

)R-NH2 + HCl  R-NH3Cl ……(6

بواسطة التفاعالت الكيميائية فيصنف الراتنج طبقاً

R-NH2 + NH4Cl  R-NH3Cl + NH3
)……(7
أما النوع القوي فيحتوي عمى مجموعة األمين

األيونات السالبة وذلك بإدخال مجموعة قاعدية

الكيميائي األساسي ليذا النوع من الراتنجات مبين

وظيفية إلى ىذا القالب من البوليمر المطعم
لوظيفتو كراتنج تبادل أيوني سالب الذي يستبدل

فعالة إلى قالب البوليمر المشترك( المطعم ) إذ
تتميز ىذه المبادالت األيونية ( الراتنجات)
باحتوائيا عمى مجاميع قاعدية فعالة سالبة الشحنة
(

لمبادلة األيونات السالبة الموجودة في الماء

[ ]6

كموريدات  ,كبريتات  ,سميكا  ... ,الخ , ).
وظيرت عدة دراسات لعدة باحثين حول صناعة
الراتنجات فقد قدم الباحث )(Calletti

[]7

[]9,8,5

الرباعية كمجموعة التبادل الفعالة

والتركيب

في الشكمين ( )3و( ,)4الن ىذا النوع من
الراتنجات متوفر بتركيبين ىما] [Aو].]5[ [B

حيث يعتبر النوع ] [Aفي الشكل ( )3أكثر
استق اررية من النوع ] [Bالموضح في الشكل ()4
الن النوع ] [Bاقل قاعدية بسبب إبدال أحد
مجاميع المثيل بااليثانول .

دراسة

يقوم ىذا النوع من راتنجات تبادل األيونات السالبة

صناعتيا من ال ] [Styreneالذي لو مجموعة

الحوامض القوية والضعيفة المتسربة من راتنج

حول كيمياء راتنجات التبادل

أاليوني وأسموب

] [vinylواحدة مع] [Divinyl benzeneالذي

يرمز لو ) (DVBويمتمك مجموعتين من ال
] [vinylوكيفية إدخال المجاميع الفعالة .
تقسم المبادالت األيونية السالبة إلى

بإزالة السميكا من الماء باإلضافة إلى إزالة
تبادل األيونات السالبة الضعيفة  ,وكما موضح

بالمعادالت اآلتية[: ]5
R-N.OH + NaCl  R-N.Cl +NaOH
)……(8

نوعين ضعيفة وقوية وذلك حسب قوة األيون

)R-N.OH + HCl  R-N.Cl + H2O (9

الضعيف يحتوي عمى مجاميع األمين (األولية ,

R-N.OH + H2SiO3 R-N.HSiO3 +
H2O
)……(10

الموجود في المجموعة الفعالة ,إذ إن النوع
الثانوية  ,الثالثية) كمجاميع فعالة  ,إلزالة جميع

االيونات السالبة الموجودة في الماء

[]9,8,7

,

R4N.OH + H2SO4  (R2N) 2 SO4 +
H2O
)……(11
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2R-N.Cl + Na2SO4  (R-N) 2 SO4 +
2NaCl
)……(12
قدم عدد من الباحثين دراسات حول عممية إعادة

تنشيط المبادالت األيونية السالبة  ,فقد بحث
الباحث)(Salem

[]10

في مجال إعادة تنشيط

راتنجات التبادل األيوني السالبة  ,حيث قدم ثالثة
مواد كيمياوية إلعادة تنشيط المبادالت األيونية
السالبة

وىذه

المواد

االمونيوم][NH4OH

ىي

وىيدروكسيد

ىيدروكسيد
الكالسيوم

] [Ca(OH)2وىيدروكسيد الصوديوم][NaOH
أما )(Connelley

من

[]11

فقد بين إن البعض يمانع

استخدام ىيدروكسيد الكالسيوم][Ca(OH)2

تخوفاً من دخول بعض أيونات الكالسيوم إلى

المراجل  ,حيث إن الكالسيوم لو قدرة كبيرة جداً

لالستقرار داخل المبادل ,أما الباحث )(Emmett

[]12

فقد بين كيف تتم عممية إعادة التنشيط

لممبادالت األيونية السالبة  ,إذ تبدأ العممية بالغسل
العكسي لمتخمص من الشوائب واألتربة ثم عممية
ضخ القاعدة ىيدروكسيد الصوديوم ]. [NaOH
الجزء العممي

تـ ــم تصـ ــميم وتصـ ــنيع وحـ ــدة التبـ ــادل األيـ ــوني

الموضــحة فــي الشــكل ( , )5ومــن أجــل الحصــول
عم ــى وح ــدة مختبري ــة مش ــابية ق ــدر اإلمك ــان لموح ــدة

الحقميــة  ,عمينــا اآلخــذ بنظــر االعتبــار عــدة عوامــل
رئيسـ ــة مـ ــمثرة عمـ ــى عمميـ ــة التبـ ــادل األيـ ــوني وىـ ــي
العممية التي نحن بصددىا اآلن  ,وىذه العوامل ىي
:
 -1كميــة المــاء أو القاعــدة نســبة إلــى كميــة المبــادل
األيوني (الراتنج) .

 -2س ــرعة جري ــان الم ــاء أو القاع ــدة خ ــالل أعم ــدة
المبادالت األيونية.
 -3نوعية القواعد المستخدمة وتراكيزىا .

 -4نوعية المبادالت األيونية (الراتنجات) .

 -5أنماط ضخ القواعد والمياه والعمميات المساعدة
األخرى .
-6وقت التالمس بين المواد المنشطة (القواعد)

والراتنجات ,ووقت التالمس بين الماء

و

الراتنجات .
عند تصميم الوحدة المختبرية حاولنا قدر اإلمكان
الحفاظ عمى ىذه العوامل ثابتة لموحدتين الحقمية

والمختبرية  ,فقد تم تثبيت الفقرات ()5,4,2,1
والنمط المستخدم نفسو في الوحدة الحقمية  ,أما فيما
يخص الفقرة ( )3فقد تم استخدام القاعدة
ىيدروكسيد البوتاسيوم ] [KOHبتراكيز وأنماط
مختمفة باإلضافة إلى استخدام القاعدة ىيدروكسيد

الصوديوم ] [NaOHالمستخدم حقمياً  ,أما بالنسبة
لمفقرة( )6فقد تم تقميل وقت التالمس في جميع
التجارب المنجزة بمقدار(10مرات) وذلك ألن تقميل
وقت التالمس يمدي إلى فائدتين :

-1إنجاز التجربة في وقت قصير نسبياً وتالفي
األخطاء المختبرية الناتجة عن طول وقت التجربة.

 -2إن عممية التبادل األيوني ستكون بصورة
أفضل كمما طال وقت التالمس  ,فعند إجراء

التجربة في وقت قصير فإن ىذا سيمدي إلى إعطاء
عامل أمان إضافي ,فسيكون التبادل الحقمي أكفأ
من التبادل المختبري .
تــم ضــخ المــاء الخــالي مــن األيونــات الموجبــة عبــر
أعم ــدة المب ــادالت األيوني ــة الس ــالبة بمع ــدل جري ــان

( 178سـ ــم /3دقيقـ ــة)  ,إذ يمـ ــر المـ ــاء الخـ ــالي مـ ــن
األيونـ ــات الموجبـ ــة إلـ ــى المبـ ــادل األيـ ــوني السـ ــالب
الضعيف نوع ) (Amberlite IRA-93وىـو عبـارة
عن راتنج تبادل أيوني قاعدي سـالب ضـعيف حاويـاً
عمى مجموعة األمين ( األولية – الثنائية – الثالثيـة

) الفعال ــة  ,ي ــزود بش ــكل حبيب ــات كروي ــة مش ــحونة
بشــحنة الييدروكســيد  ,مــن صــفاتو انــو مقــاوم لمت كــل
وغيـ ــر قاب ـ ــل لمـ ــذوبان ف ـ ــي الم ـ ـاء وجمي ـ ــع المـ ــذيبات
الشائعة  ,من خالل الصمام رقم ( )11ويخـرج مـن

الصمام رقم ( )15ليدخل بعدىا إلى المبادل األيوني
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السالب القـوي نـوع ) (Amberlite IRA-900وىـو

()%100

عب ــارة ع ــن ارت ــنج تب ــادل أي ــوني قاع ــدي س ــالب ق ــوي

(1.32 – 0.551( )%5 -%2ع) .

,قاعدتــو القويــة مشــتقة مــن األمينــات الرباعيــة التــي

النمط الثاني :في ىذا النمط تم استخدام مزيج من

ليـ ــا القابميـ ــة الكبي ـ ـرة عمـ ــى التبـ ــادل األيـ ــوني  ,يـ ــزود

وبتراكيز مختمفة

ىيدروكسيد

القاعدة

تراوحت

الصوديوم

ما بين

][NaOH

بشكل حبيبـات كرويـة ,مـن صـفاتو انـو مقـاوم لمت كـل

بتركيز( 1.04()%4ع) مع القاعدة ىيدروكسيد

الشائعة  ,عبر الصمام رقم ( )16ليخرج ماء خالي

من

وغيـ ــر قابـ ــل لمـ ــذوبان فـ ــي المـ ــاء وجميـ ــع المـ ــذيبات

البوتاسيوم][KOH

وبنسب

حجمية

بتركيز()%4

تراوحت

(0.713ع)

()%100-0

مـ ــن األيونـ ــات مـ ــن الصـ ــمام رقـ ــم ( , )20تسـ ــتمر

ىيدروكسيد البوتاسيوم .

األيونيـ ـ ــة السـ ـ ــالبة (الراتنجـ ـ ــات السـ ـ ــالبة) باأليونـ ـ ــات

القاعدتين ىيدروكسيد الصوديوم] [NaOHبتركيز

العمميــة بيــذا األســموب إلــى حــين تشــبع المبــادالت
غيرالمرغوب فييا  ,وتتم معرفة حالة التشـبع بإرتفـاع

النمط الثالث  :في ىذا النمط تم استخدام مزيج من

( 1.04( )%4ع) وىيدروكسيد البوتاسيوم

محتوى أيونات الكموريد وىبوط قيمة دليل الحامضية

][KOH

عندىا يتم إجراء عممية إعادة التنشيط التـي تـتمخص

حجمية تراوحت بين( )%100-0من ىيدروكسيد

بأربع ـ ــة خطـ ـ ـوات وكم ـ ــا ي ـ ــأتي  :الخط ـ ــوة األول ـ ــى (

بتركيز ( 0.535()%3ع) وبنسب

البوتاسيوم.

الغسل العكسي  , ) BackWashثم الخطوة الثانية

النمط الرابع  :تم في ىذا النمط استخدام القاعدة

الوحـ ـ ــدة المختبريـ ـ ــة اسـ ـ ــتخدام القاعـ ـ ــدة ىيدروكسـ ـ ــيد

( )%100وتراكيز مختمفة تراوحت ما بين(-%1

( ضــخ القواعــد pumping basics

) فيــتم فــي

ىيدروكسيد البوتاسيوم ][KOH

بنسبة حجمية

البوتاسـ ـ ــيوم ] [KOHباإلضـ ـ ــافة إلـ ـ ــى ىيدروكسـ ـ ــيد
الصوديوم ] [NaOHواستخدمت أنماط مختمفة عند

 0.713 – 0.178( )%4ع) .

تنشيط المبادالت األيونية السالبة  ,الخطـوة الثالثـة

تم ضخ القاعدة خالل المبادل األيوني السالب

(اإل ازح ـ ــة  ) Displacementوم ـ ــن ث ـ ــم الخط ـ ــوة

القوي بدرجة ح اررة (ْ 45م ) إلزالة السميكا من
المبادل األيوني السالب القوي عبر الصمام رقم

األخيرة ( الشطف . ) Rinse

( )17وخالل

تم تمثيل الجياز المختبري بالشكل (.)5

القاعدة عبر الصمام رقم ( )12لتدخل إلى المبادل

أنماط إعادة تنشيط المبادالت األيونية السالبة

األيوني السالب الضعيف وتم استالميا خالل

مخطط الجهاز

فترة مقدارىا ( 4.5دقائق) تم

استالميا من الصمام رقم ( )18ومن ثم تم إمرار

التجربة األولى  :وىي تجربة الحشوة الجديدة التي

( 4.5دقائق) من الصمام رقم ( ,)13عمماً بأن

] [KOHبتركيز ( 0.713( )%4ع) .

المختبري ىي (120سم. )3

تم

تنشيطيا

بالقاعدة

ىيدروكسيد

البوتاسيوم

كمية القاعدة المستخدمة في إعادة التنشيط

التجربة الثانية  :في ىذه التجربة تم تطبيق تجربة

فحص العينات

شركة مصافي الشمال  ,أي استخدام القاعدة

القوي بحجم  100مل لكل لتر ماء منتج أي بفترات

ىيدروكسيد الصوديوم] [NaOHبتركيز ( )%4

زمنية مقدارىا  5دقائق من الصمام رقم ()20

( 1.04ع) .

وأجريت عمييا فحص دليل الحامضية و فحص

مشابية لما يتم إجراءه في وحدة تعامالت المياه في

النمط األول :تم في ىذا النمط استخدام القاعدة

ىيدروكسيد الصوديوم] [NaOHبنسب حجمية

تم أخذ نماذج من المبادل األيوني السالب

محتوى أيونات الكموريد .
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تم أخذ عينة من الماء بحجم (100سم)3

لممب ـ ــادل ق ـ ــد أزداد م ـ ــن ( 20س ـ ــاعة) لغاي ـ ــة ( 42

لكل لتر ماء منتج وتم فحص دليل الحامضية لكل

ســاعة ) عمــى أســاس محتــوى أيونــات الكموريــد صــف اًر

الحامض الخفيف لحين الحصول عمى][pH=8.3

البوتاسيوم ] [KOHبتركيـز( 0.173()%4ع) مـن

عينة وبعدىا تم معادلة العينات بالقاعدة الخفيفة أو

عنـ ـ ـ ـ ــدما ازدادت النسـ ـ ـ ـ ــب الحجميـ ـ ـ ـ ــة لييدروكسـ ـ ـ ـ ــيد

ليتم تطبيق (طريقة مور) وىي إضافة ( 1مل) من

( , )%100 -0أمــا تجــارب الــنمط الثالــث فســجمت

كرومات البوتاسيوم لتتمون العينة بمون كرومات

خالصـتو فـي الشـكل ( )8الـذي يبـين أن وقـت

البوتاسيوم األصفر ثم التسحيح ضد نترات الفضة

العم ــل الحقم ــي لممب ــادل ق ــد أزداد م ــن ( 20س ــاعة)

لمعرفة وجود أيونات الكموريد في العينة أم ال ,فعند

لغاي ـ ــة ( 32س ـ ــاعة) عم ـ ــى أس ـ ــاس محت ـ ــوى أيون ـ ــات

ظيور المون األصفر المائل لمون األصفر القيوائي
دل ذلك عمى خمو العينة من أيونات الكموريد ,أما

الكموريـ ـ ــد صـ ـ ــف اًر عنـ ـ ــدما ازدادت النس ـ ـ ـب الحجميـ ـ ــة
لييدروكس ـ ـ ــيد البوتاس ـ ـ ــيوم ] [KOHبتركي ـ ـ ــز ()%3

إذا ظير المون األبيض فيدل ذلك عمى وجود

( 0.535ع) مـ ــن ( , )%100 -0وخالصـ ــة نتـ ــائج

من نترات الفضة لمعرفة تركيز أيونات الكموريد وفقاً

السالبة رسمت في الشـكل ( , )9اذ بينـت نتـائج ىـذا

أيونات الكموريد عندىا يتم حساب الحجم المصروف
لممعادلة (.)13

حAgNO3

×ع

[]13

AgNO3

=

حنموذج الماء

×ت/

مكCl

ال ـ ــنمط ال ارب ـ ــع إلع ـ ــادة تنش ـ ــيط المب ـ ــادالت األيوني ـ ــة

الــنمط زيــادة فــي وقــت العمــل الحقمــي مــن(14ســاعة)
لغاي ــة (  42س ــاعة ) عم ــى أس ــاس محت ــوى أيون ــات

)13(......

الكموري ــد تس ــاوي ص ــف اًر عن ــدما ازداد تركي ــز القاع ــدة

ح  :الحجم ].[ml

 0.713 –0.178 ( )%4ع ) ,وذل ـ ـ ــك ن ـ ـ ــاتج م ـ ـ ــن

ع  :العيارية ]. [eq/l

كـ ـ ـ ــون قابميـ ـ ـ ــة القاعـ ـ ـ ــدة ىيدروكسـ ـ ـ ــيد البوتاسـ ـ ـ ــيوم

مك  :المكافئ ]. [g/eq

] [KOHلمتبادل مع األيونـات غيـر المرغـوب فييـا

ىيدروكسـ ـ ـ ــيد البوتاسـ ـ ـ ــيوم ] [KOHمـ ـ ـ ــن ( - %1

إذ أن :

أكب ـ ــر م ـ ــن قابمي ـ ــة القاع ـ ــدة ىيدروكس ـ ــيد الص ـ ــوديوم

ت  :التركيز ].[mg/l]or [ppm

]. [NaOH
النتائج

خالصة نتائج تجارب النمط األول تم إدراجيا في

الشكل ( )6والذي يبين أن وقت العمل الحقمي

لممبادل قد ازداد من ( 11ساعة ) لغاية ( 25

المناقشة

 -1كانت قيم دليل الحامضية ) (pHعالية أي أن
الماء قاعدي في بداية التجارب ومستق اًر إلى حد

ساعة ) عمى أساس محتوى أيونات الكموريد تساوي
التركيز

فترة معينة  ,ثم بدأ بالنقصان التدريجي إلى أن

وصل إلى قيم واطئة وذلك ألن إزالة األيونات

من

السالبة من الماء تجعمو قاعدياً ,ولكن بسبب تعذر

صف اًر

عندما

ازداد

لييدروكسيدالصوديوم][NaOH

(0.551()%2ع) لغاية (0.132()%5ع) ,وىذا

إزالة ثنائي اوكسيد الكاربون من الماء في الوحدة

ناتج من زيادة في أيونات الييدروكسيد )(OH+

المختبرية ,أدى ذلك إلى تكون حامض الكاربونيك

التي سبق لممبادل أن سحبيا من الماء .

الحامضية ,ولصعوبة تحديد النقطة التي بدأت

المتوافرة لمتبادل مع األيونات غير المرغوب فييا
أما نتائج تجارب النمط الثاني فسجمت خالصـتو فـي
الشـكل ( )7الـذي يبـين أن وقـت العمـل الحقمـي

5الضعيف الذي يعطي انحرافاً قميالً باتجاه
عندىا األيونات السالبة بالتسرب تمت االستعانة

6
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بفحص محتوى أيونات الكموريد في نماذج الماء

إن عممي ـ ـ ــة إع ـ ـ ــادة تنش ـ ـ ــيط المب ـ ـ ــادل األي ـ ـ ــوني

الخارج .

السالب وما يرافقو من عمميات غسل عكسـي وا ازحـة

 -2كان محتوى أيونات الكموريد صف اًر في بداية

وش ـ ــطف يولــ ــد مي ـ ــاه قاعديــ ــة ســ ــتجد طريقيــ ــا إلـ ـ ــى

التجارب ثم بعد فترة معينة بدأت األيونات بالظيور

والزيادة ,وقد تم االستمرار بقياس محتوى أيونات
الكموريد لحدود) (21.3 ppm as Cl-لمتمكن من
رسم منحني ومده ,لتحديد النقطة التي بدأت عندىا
األيونات السالبة بالتسرب إلى تيار الماء الخارج.
 -3يالحظ أن استعمال القاعدة ىيدروكسيد
ميم عمى وقت العمل
البوتاسيوم] [KOHلو ٌ
تأثير ٌ
الحقمي لممبادالت االيونية السالبة ( ال ارتنجات ),

فقد ازداد وقت العمل الحقمي باألنماط التي تم فييا

استعمال القاعدة ىيدروكسيد البوتاسيوم][KOH
بمقدار ( 42ساعة) وذلك ناتج من كون قابمية
ىيدروكسيد البوتاسيوم] [KOHلمتبادل مع األيونات
غير المرغوب فييا أكبر من قابمية ىيدروكسيد

الصوديوم].[NaOH

 -4يالحظ أن كفاءة التبادل تزداد بزيادة تركيز
القاعدة ىيدروكسيد البوتاسيوم ] [KOHوىذا ناتج

من زيادة في أيونات الييدروكسيل) (OH-المتوافرة
لمتبادل مع األيونات غير المرغوب فييا التي سبق
لممبادل أن سحبيا من الماء.
 -5يالحظ انو بزيادة النسبة الحجمية لييدروكسيد
البوتاسيوم] [KOHتزداد كفاءة التبادل وذلك
لألسباب التي ذكرت في الفقرة أعاله .

 -6يالحـظ عنـد مفاضــمة نمـط العمــل المسـتخدم فيــو
ىيدروكسـ ــيد البوتاسـ ــيوم] [KOHبتركيـ ــز( )%4مـ ــع
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنمط ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ىيدروكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد

محطات المعالجـة البايولوجيـة أو األنيـار ممـا يـمدي
إلــى أض ـرار منيــا مشــاكل الت كــل وقمــة كفــاءة الوحــدة

أو توقفي ـ ـ ـ ــا  .إن وحــ ـ ـ ــدات المعالج ـ ـ ـ ــة البايولوجي ـ ـ ـ ــة
مصــممة لمعمــل ضــمن مــديات محــددة مــن األحمــال
فــإذا تجــاوزت ىــذه األحمــال المــدى التصــميمي فــان
الوحدة ستتوقف عن العمل.
إن وحدة إعادة التنشيط الحقمية ليا وقت عمل
مق ـ ــداره  12س ـ ــاعة ووق ـ ــت إع ـ ــادة تنش ـ ــيط س ـ ــاعتان
ونصف مما يعني أن وقت الدورة الواحدة ىـو 14.5

س ــاعة تس ــتيمك الوح ــدة خاللي ــا  9مت ــر مكع ــب م ــن
القواع ـ ــد و 34.5مت ـ ــر مكع ـ ــب م ـ ــن المي ـ ــاه ل ازح ـ ــة
والشطف و 4متر مكعب من المياه لمغسل العكسي.
مــن ىــذه البيان ــات نســتطيع أن نحســب كميــات ى ــذه
المـواد المســتيمكة والناتجــة سـنويا ومقارنتيــا بمثيالتيــا

فـ ــي حالـ ــة اسـ ــتخدام الـ ــنمط ال اربـ ــع وبنسـ ــبة %100
قاع ــدة ىيدروكس ــيد البوتاس ــيوم بتركيـــز ( )%4التـــي
أعط ـت وقــت حقمــي مقــداره  42ســاعة أي إن وقــت
الــدورة الواحــدة ى ــو  44.5س ــاعة .الج ــدول رق ــم ()1

يحتــوي نتــائج ىــذه الحســابات .يوضــح ىــذا الجــدول
بان االقتصاد بكمية القواعد وتقميص الميـاه القاعديـة
وميـ ــاه الغسـ ــل العكسـ ــي قـ ــد بم ـ ـ  .%67ىـ ــذا يعنـ ــي
انخفاضــا كبي ـ ار فــي الحمــل البيئــي إضــافة إلــى م ازيــا

أخــرى منيــا تقميــل المشــاكل الفنيــة الناتجــة عــن كث ـرة
التوقفات الالزمـة إلجـراء إعـادة التنشـيط ووفـرة الميـاه
الخالية من االيونات المنتجة.

البوتاس ــيوم] [KOHبتركي ــز( )%3أفض ــمية بس ــيطة
لمنمط األول  ,وقد يعزى ىذا إلى قضايا تقنية.

الحمل البيئي

االستنتاجات
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النمط المسنخدم
حجم القاعدة

(متر كعب )

الحقمي

الرابع

5436

1800

حجم مياه اال زاحة و
الشطف

20838

6900

(متر مكعب)
حجم مياه الغسل

العكسي (متر مكعب)

2416

800

عدد الدورات

604

200
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CH2-CH-CH2-

Styrene

DVB

CH=CH2 CH=CH2
n
+m
-CH2-CH-CH2-CH-CH2-CH-CH2-CHCH=CH2
-CH2-CH-CH2-CH-CH2-CH-CH2-CH-CH2-CH-CH2-CH-

-CH2-CH-CH2-CH-CH2-CH-CH2-CH-CH2-CH-CH2-CH-

-CH2 -CH-CH2 -

-CH2-CH-CH2 -

شكل( )1التركيب الكيميائي االساسي لممبادالت االيونية العضوية[.]5

- CH - CH2 - CH - CH2 - CH - CH2 -

CH3

CH3
CH2N
CH3

CH2N

-CH-CH2CH3

شكل( )2التركيب الكيميائي األساسي لراتنج التبادل األيوني القاعدي الضعيف

52

- CH - CH2 - CH -

[]5
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- CH - CH2 - CH -

CH2
N+.OHCH3

CH2
 N+. OHCH3
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ABSTRACT
In this study, Different basis [NaOH and KOH] of variable concentration are
used to reactivate Anion exchangers employing different schemes .The Laboratory
results showed large improvement in efficiency of these exchangers ( i.e operating
time was increased from 12 to 42 hours ) .
The results of this work showed that the environmental load (waste water) can
be reduced greatly when using the proposed regeneration scheme .
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