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قياس تلوث المياه المعدنية بدراسة ثرمودينميك االمتزاز لصبغة البرلنت األخضر على          
 Clay  Bentoniteالبنتونايت سطح طين 
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لووووفي فوووا بووووا التروووز عجووووم  اامجووو  لاليوووة موووذ الة ةووووم الكلوووا ل مووو   الوا توووة فوووا الةيوووا   
الةسوومعةلة فووا الترووز مم ووا مةووا فووا موواة الةهماووا ع اوووة ميووا  البوو ام  ع  كوود  لوو  ال سوو   الةعدنيووة

العاليووة لموويت المووووجلية الكةااا يووة الةم ااووتة لاممووا مووي الة ةوووم الكلووا ل موو     لوووا كانوو   اامجوو  
ووتةة  األم   الوا تة فوا ميوا  البو ام  جوا مسوييا للجةوا ل ود ذلودام بوو  الةيوا   علووفي ذ  اممو ا 

الاال وو  للووح اوويت الا مونا وو  مةوور ة  ووامر موجووة الرووااور ع  كوود  لوو  الموويت السووالتة  ن ووالاا ا مموو ا  
عالمووووويت السوووووالتة للياضوووووة الروووووار ذبوووووافة ذلوووووح المووووويت السوووووالتة ل نماعاوووووا الموووووا   عووووور ا ممووووو ا  مم وووووا 

ةة الاال وو  الهاووااة انمظاما عكووا  ا مموو ا  مياالةووا    عرجووام فا  وودلظ  كةووا لوووفي ذ  امموو ا  ال ووت
  لوووا م وو  مااجعووة pH=1ع  وور ا مموو ا  مض ووا  فووا  pHللووح اوويت الا مونا وو   وو مام الانهبووا  

بووو  الةيووا  عفر ووةا مووذ فووجذ أل ووا للمهموود مووذ ووو فجمةا للموواف ع نةووا مياالةووة لةواوووبا  م ظةووة 
   ( (pH-Meter عجةوووا   U.V) , ووو (visible ال رة العالةووية  عاامهوودم فا الترز جةوا 

 

 الكلمات المفتاحية: 
 تلوث المياه المعدنية ،  

 ثرمودينميك االمتزاز ، 

 البرلنت األخضر ، 

Clay  Bentonite. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  المقدمة:

% 71مرموور الةووواة معظوووت مسوووافة الكوووار األوبوووية عالموووا  ةووودو ف       

ا ذ فووا عكووول  لووم مبةيووة للكا  ووا  الرجووووووة لكونووم عفوودر الا وواة فووا كوور كوو 

 بووووواعو   ع كوووووول  مرامووووو  الدوااوووووا  السووووواالةة ذ  الةووووواة انتا وووووا مم فجوانووووو 

   0(1-3)لردعث المبال   الما  مت ما ر مجسام اإلفياة 

الرجو ووووة معماوووواا  مووووذ   واوووووم فةدانووووم ةجووووا لايعووووة الةوووواة ع  ذ        

الالكا  وووا   جسووويةة ذ يووواوالاجئوووة عفووودعث   واجووومموووامر الموووا ا يوووا الة

للربوواع للووح موجووة فووااور ال سووت علةليووة   لإلنسووا ص  عامكر  ا  0الرية

    (4-6عالسكا ا  ع جابا) األم   إل االةالةات ع 

علةووود توووةد  م وووامو الةيوووا  العوالووووة الة ووو عة  ووودبووا كاجووواا فووووا        

  (8,7ةا )ة ل بمةام  ضدو كاف  وجيملعدم  األ جار اآلعنة
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علةد اامهدم   ة ية ا مم ا  عالما  عماا مووذ العةليووا  الةةةووة          

فووا  الةرموووار ل ووة الةلورووا  العاووو ة المووا ااوومعةل  ةووووبةا لاا وو  لةعا

 مم ابووا عوود ,(9)الةيووا  علا ةووة ا مموو ا  للووح السوويو  ال وولتة الةسووامية 

 عيوووا نموووا   ججووودر فوووا  ألنةووواااووومعةا  ع اووويةا فوووا م ووواا   ميوووة الةيوووا  

اروووا عابوووت فوووا  عللمةووودم العلةوووا 0لةليوووة الم ميوووة  الةاافووور ال ةا يوووة فوووا

  بووو  الميووووا    اعلوو  ذفوود فووا    لووول ال وورممل لم وواة   اإلنسا    وجيم

الةعةةوووة ع فمياجوووا  األاووووا   لكةيوووا  موووذ بوووو  الةيوووا  الةيوووا  الةعدنيوووة 

لوودر معاموور م وو عة للةيووا  الةعدنيووة المووا   وو  ابمةامةووا للووح   نمووه

  لوا   اعا الترووز البوواع ضووا الواج   وفابا با   الالكةية ضار ال وعية ع 

ف وواا  فاألتووااة فا مد  ة ال  وو  الةوجومر فا الةيا  الةعدنية الة  ع

عااوومهدم  فووا ا مموو ا  وووتةة  الةعةةووة مهماا ووا عمةاونمةووا ة ةوواعر الةيووا 

الةيووا  الووو    اعلةووا الترووز عبووا مووذ   منوامفا     الإ اةمةا  األ ااالاال    
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 الاإلوووووتا مج ووووا  اوعما يووووة ع سووووةح بوووووا ال وووووم  مو وووورر رووووا  اإلوووووتا 

الكيةيوووووا ا ل وووووتةة الاال ووووو    (  اوووووجذ الماكجووووو 1الةوجتوووووة عالموووووكر وضوووووت )

 األ اا  

C

N-(CH2-CH3)2

N-(CH2-CH3)2

HSO4

 

 (  اجذ الماكج  الكيةيا ا ل تةة الاال   األ اا 1المكر وضت )

 ق العمل ئطرا

  :الةوام الةسمهدمة 

  .D.W. Labra ملةهماا  الةاة الةةيا  -م  

 Mineral )الة م ة فووا معاموور مد  ووة ال  وو  ا توواف( الةيا  الةعدنية

water    

 معةر ميا  ال وم)تاكة المةد(   -1

 معةر ميا  الساضا )ل مة الااا ( -2

 معةر ميا  الب ام  -3

 معةر ميا  نتي  م م)ل مة الما (  -4

 لجذ الا مونا     -ج  

  األ ااوتةة الاال     -م  

 HCLفامض   -ه   

 NaOHضالدر  -ع  

  

 ياسي:الق Berlint Greenتحضير محلول الصبغة 

( ع لوو  ppm 50 ووت  راووجا مرلوووا ال ووتةة الميااووا ةماكجوو  )      

( مووذ الةوواة الةةيووا  (ml 300مووذ ال ووتةة فووا (gm 0.015) الإ االووة

المهفيوووو   ( عم ووووة فاووووا  الميووووة الماامجوووو  الةهملبووووة اليا ةووووة ملةهماووووا  )

كةووووا  ووووت  راووووجا مرالجوووور الةيووووا  الةعدنيووووة    منوووووامعنبووووش الموووواة لتميووووة 

 للح م ر يا  ا مم ا    هرجاباراماية لةعافة مد  مهملبة الدالة ال

 

 :ةالمعاير منحني 

 ووت ايووات امم اوووية مرلوووا ال ووتةة الميااووا الااوومعةاا مييا يووة       

المووووعام العوووود   اجوووو  اليوووووا  مفووووام الةا يووووة  -فووووو  الا بسوووو ية األتووووعة

 ( nm 624ل د ) λmax األلظت ملةوجا

   

 زمن االتزان:

ال وووتةة موووي السووويت  اووومهااج   ووو ا  لةرلووووا وووت ايوووات  موووذ ا        

ل وود  اكجوو   م مووا  مووذ لروودعث  بالوور ا مموو ا   ع لوو  اله ووو لوودر  مفاوور

(5 ppm (   مووذ ال ووتةة مووي ع )0.1gm  مووذ السوويت ع لوو )اله ووو 

 298Kلمووار معاو   ا   اكجوو  عافوود ع عبووع  فووا فةووام مووا ا ل وود 

الوو مذ  ذ في ( علووو مايةووة( 60 فوود  ذلحالةااةر لكر  ةش مضا    عم و 

  (2كةا ماجذ فا المكر) (مايةة(30   ال  م لردعث ا   ا  بو

 

مخطط الستخراج افضل زمن المتزاز الصبغة على السطح
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 ( وبت  مذ ا   ا  لمبالر امم ا  ال تةة مي السيت 2تكر) 

 

 (:ألماز)السطح ألمازةتعيين وزن للمادة 

 اله وووالعوود  عجووجذ  مووذ ا  وو ا   ملةووا ع   للسوويت  مفاوور ووت  عجووجذ       

جووو  عافووود موووذ مرلووووا ال وووتةة عاعووود مهملبوووة موووذ السووويت موووي  اك مع ا 

 بالوووور ا مموووو ا  ةووووجذ ال ووووتةة عالسوووويت ايسوووو  ا مم اوووووية لةرلوووووا 
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كةوووا ماوووجذ فوووا  (0.02gmع   للسووويت بوووو) مفاووور ذ ال وووتةة ععجووود 

 ( 3المكر)

مخطط يبين افضل وزن  للسطح لتفاعل االمتزاز

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

وزن السطح

A
غة

صب
 ال

ول
حل

م
 ل
ية

ص
صا

مت
ال

 

 ع   للسيت لردعث  بالر ا مم ا   مفار ( اجذ 3تكر) 

 

 تعيين ايزوثيرم االمتزاز:

ملبووة الماكجوو  فووا ض ووا   ت  راجا  ةسة مرالجوور مووذ ال ووتةة مه

 20( ع ت ا ووو )ppm 20- 1( بةذ الةد  )ml 200اعة ) ف ةيم

ml( مووذ كوور  اكجوو  ععبووع  فووا معو  مهاعلووا اووعة )50 ml رووت )

( روووووت عبوووووي 298Kعبوووووع  فوووووا فةوووووام موووووا ا مووووو عم ةةووووو ا  ةدوجوووووة )

(0.02gm مووو )فوووا  ةوووات موووي  ال وووتةة ع ووواح مرلووووا ملةوووا السووويت  ذ

العوووود  لوووو  ايووووات ا مم اوووووية ع ووووت  ( min 30لةوووودر ) ملةووووا رالةووووامر 

فووو  الا بسوو ية, العوودبا  ووت –الةا يووة  األتووعةللةرالجوور الااوومعةاا مييا يووة 

رووت فسووا  كةيووة  Ce (mg ⁄ L) عجووجذ  اكجوو  الةرلوووا ل وود ا  وو ا  

معاملووووة )اآل يووووة الرسوووو  الع ضووووة  mg ⁄g   َ Qe)الةووووامر الةةموووو ر )

 : (Langmuir equation نكةجا

 
 عا :

Qeمر الةةم ر): كةية الةا(mg ⁄ g  

Ce:  ( الماكج  ل د ا   ا  للةامر الةةم رmg⁄ L) 

Vsol:  ال (  ر ت الكلا لةرلوا الةامر الةةم رL) 

M ملةا ر: ع   الةامر (g) 

C◦ ( الماكج  ا ةمدا ا للةامر الةةم ر :L mg⁄) 

 الرااور:موجة    هرجا  

ة لل ووتةة  ووت موااووة ا  عرجووام ا مموو ا  فسوو  البةووار السوواالة      

   (298,303,308عادوجا  فااو ة مهملبة مممالية بةذ الةد  )

  هرجا الدالة الراماية :

 ووت موااووة  ووهرجا الدالةالراماووية للووح ا  عرجامووا  ا مموو ا        

( ع ووت  pH =1 - 11عبووةذ موود  مووذ اوويت الدالووة الراماووية بووو )

امض السوووييار للوووح الدالوووة الراماوووية الااووومعةاا مرالجووور مهببوووة موووذ فووو 

 (M 0.1 ( عضالوودر بجدوعكسووجد ال وووم وم )M 0.1الةجوودوعكلوو   )

لاووت   -Meter  ( pHعاااوومعةاا جةووا  ايووات األت الةجوودوعجج ا )

  pHايت ذا

 

 قياس التوصيلية الكهربائية ألنواع المياه :  

 ووووت موااووووة المووووووجلية الكةااا يووووة ل ةيووووي منوووووام الةيووووا  ملةهماا ووووم, 

, ميووووا  المووووا , ميووووا  الاوووواا  علوووووفي ا ووووم ف عميووووا  البوووو ام, ميووووا  ال وووووم

 ووووجلجمةا الووا م ف نسوو  األموو   الوا تووة فووا الةيووا  عاااوومعةاا جةووا  

  Electrical Conductivity Meterايات المووجر الكةااا ا  

 :TDSايات نستة األم   الوا تة   

 ووت ايووات نسووتة األموو   الوا تووة ل ةيووي منوووام ميووا  الترووز عكانوو  

 هملبة الا م ف نوم الةيا   ا  نس  م

 النتائج والمناقشة:

مجا وو  موااووة  مموو ا  وووتةة الاال وو  األ اووا عكةيووة امم ا بووا 

للوووح اووويت الا مونا ووو  عفسووواف كةيوووة الةوووامر الةةمووو ر فوووا  موووذ ا  ووو ا  

عاوووا م ف منووووام الةيوووا  الةعدنيوووة موووي الةووواة ملةهماوووا  كةوووا موبوووت فوووا 

 ( Langmuir equationعفس  )معاملة  نكةجا4 - 8) المكر)

( مةاةوور الماكجوو  فووا Qeمةا  ت وات ل ضة كةية الةووامر الةةموو ر )

الاال وو   ة( إلليوواة المووكر العووام    عرجووام ا مموو ا  ل ووتةCeا  وو ا  )
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فسوو    وو ي   Sاأل اووا للووح اوويت الا مونا وو  عالووو  بووو مووذ نوووم 

 فجز ذ  الةاة ملةهماا  كووا  تووكر ا   عرجووام  مووذGiles (10) ججل  

(  S2( علةوواة الاوواا   مووذ نوووم )S2( علةوواة البوو ام مووذ نوووم ) S3نوووم )

(مةا موبت فووا S1( علةاة ال وم مذ نوم )S1علةاة الما   مذ نوم )

 مةووا  وودا للووح ذ  ا  عرجووام ا مموو ا  لل ووتةة للووح   (2-6) اإلتووكاا

 ( :Freundlich equation) 11)السيت  متي معاملة فا  دلظ)

Kf. Ce1/n  = Qe 

  و ملو او مت لليافجذ   تت الةعاملة:عاه

Log Qe = Log Kf +1⁄n Log Ce 
( للووووح الموووووالا ع متووووي مسوووومميت فانوووودلظ 4-8) اإلتووووكاامةووووا فووووا 

 مموو ا  وووتةة الاال وو  ا  اوواللح اوويت الا مونا وو  كةووا موبووت فووا 

 للح الموالا  ( 9 -13) اإلتكاا

مسوومميت  ما   ةجذ ا مم ا  الرسوو  ل ضووة المد  ا م ف    عألمواح

 (14 - 18) الاإلتووكااوبووت ل ضووة  نكةجووا    نكةجا عمعاملة فا  دلظ 

 عأل متوويالةيووا   متووي معاملووة فا  وودلظ  منوامجةيي   ذ عكان  نمي ة الةةاونة  

  ووووو ي   ماووووواتمعاملوووووة  نكةجوووووا     ووووو ي  ا   عرجوووووام ما وووووا للوووووح 

و يسوووة المةووواما للوووح  موووو اف مواوووي ذلوووحالوووو  وووو بةا   Gilesالعوووالت

)الهاص الةوم ر فا  وودلظ( عال وو    Sةا ا ةمدا ية م ةا ال     مةالع

 L   الهاص الةوم ر  نكةجا( عال( H  مهص ا مم ا   ع ا ن ووواف(

ةوبووي  Gilesلةوود ضووام العووالت  )   الروواج  ال اة (C عال     العالا(

 ع وجووومل ضوووة ةوووجذ توووكر ا   عرجوووام عاوووجذ كووور موووذ ميكانيكيوووة ا ممووو ا  

ع ةجووووواا  الموجوووووم ع جابوووووا موووووذ العوامووووور الةووووو رار فوووووا  ال   ئوووووا  الةةمووووو ر

  (     10 )ا مم ا

ال ووتةة  ا  امم  ةجووا موجووة الرووااور للووح كةيووة   ووهرجامةووا  ووت موااووة 

كةيووة الةووامر  ذ ( 19 - 23 )اإلتووكااال مووا   كةووا ماووجذ فووا  عمعبوور 

  ةر ة  امر موجة الرااور  Qeالةةم ر 

م ا ال ووتةة للووح السوويت الدالة الراماووية  م   هرجامةا  ت موااة  

فا  مم اكةية ا مم ا   كو    ذ   (24)ال ما   كةا فا المكر    عمعبر 

اووووف  ملراماوووافوووا الواووو   ذ  ذلوووحع عووووم السوووا   ملراماووواالواووو  

 كووو  اووعة امموو ا  السوويت لل ووتةة اماووا مووذ اووعة امم ا بووا فووا الواوو  

ع لووو     فوووا الواووو  الةالووود  اووووف  ظةوووا المووور ة السوووالتة الةالووود  

  افابووووا مووووي توووور ة السوووويت عاووووول  مةوووور  ذلووووحلووووح ال ووووتةة مةووووا  وووو م  ل

اوف  كو  ب اح عفار مذ الااع ونا   ملراماافا الوا   ذماا مم ا  

عاوووول   )المووور ة الةوجتوووة( عاوووول   ووو مام ا و توووال ةوووجذ ال وووتةة عالسووويت

  13,12) وو مام ا مموو ا  ع ةوور  وودا ر ال ووتةة مووي ج  ئووا  الةووو   

مةكوووووذ ل ووووود الدالوووووة   ممووووو ا  لل وووووتةة اماوووووا موووووا( عاوووووول   كوووووو  اوووووعة ا

   pH=1 الةجدوعجج ية

الةيووا   منوووامل ةيووي E.C) ) ووت ايووات المووووجلية الكةااا يووة مووول  

 1))الوا توووة عال ووودعا األمووو  عكانووو  ممباع وووة ةموووووجلجمةا ةمبووواع  نسووو  

رووت  ووت  عوود ر الموويت الةسمر وولة ل وود موجووة   وبووت البووا  الموويت المووووجلية

(للح المتاو بو  الدوجة ايااية للمووجر الكةااووا ا ع لوو    (25C  فااور

( كةوووووا ماوووووجذ فوووووا (1.27الاووووواف المووووويت الةسمر ووووور للجةوووووا الالةعامووووور 

( ع عوووم اووا  او بالةووا ذلووح األجةوو ر الةسوومهدمة فووا لةليووا  1ال وودعا)

الةعال ووووووة عاليووووووة الةعال ووووووة عرةافووووووة الكووووووامو الووووووو  معةوووووور للووووووح لةليووووووة 

 ( 14 ,15الةعال ة)

 المستعملة في البحث  لمياها  ألنواع ين قيم التوصيلية الكهربائية( يب1جدول )

 نوع الماء 
Cond. 

s/cmμ 25◦ عندC 

Con. μs/cm   عند
◦13C 

 1.43 1.816 الماء ألمختبري 

 44.1 56.007 شرق ماء ال

 24.4 30.988 جود ماء ال

 111 140.97 فؤادماء ال

 41.7 52.959 براقماء ال

الةيووا  عكانوو  ال مووا    منووواموا تة ل ةيي ال األم  ع ت ايات نستة 

المووا , الوا تة العد  ميووا   األم  الةيا  الراع ة للح    مم ا  الب امميا     ذ 

 ( 2للح الموالا كةا ماجذ فا ال دعا ) مالااا , ال و 

 المستعملة في البحث  المياه ألنواعالذائبة  األمالح( يبين قيم 2جدول )
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   mg/L بةالذائ األمالحقيم  نوع المياه 

TDS 

 1 ألمختبري الماء 

 25 ماء الجود 

 41 ماء البراق

 44 ماء الشرق 

 111 ماء الفؤاد

 

ع سوووم م  موووذ  لووو  ذ  الموووووجلية الكةااا يوووة  ووو مام ة  وووامر  اكجووو  

 األم   فا الةيا  الةسمعةلة فا الترز 

( مذ وات الع ضة  H∆مول   ت فساف ايت المةجا فا ا ن الاا )

اامعةاا الميت ( عا  (T ⁄1( مةاةر مةلوف موجة الرااور  (Log Xmةجذ 

          (16)معاملة فان  بوف ذلحعاام اما ( 3)الةدعنة فا ال دعا

-29)) اإلتووكاا ووت الر وووا للووح ل ضووة  ييووة كةووا فووا فجووز 

 لوو   ووت فسوواف الوودعاا  ذلووح ذبووافة( 4)عال مووا   معنوو  فووا ال وودعا  25

                                                                                                                                                 ∆,G∆ Sال اموم  ةيكية  

مووذ واووت  ∆Eا مم ا    مي  مول   ت الر وا للح ايةة لاضة 

 لوودعاال موويتال اووجذ  4)عال وودعا )موجة الرووااور مةاةر مةلوف  Log Kايت 

 وتةة الاال   األ اا للح ايت الا مونا     ل اموم  ةيكية  مم اا

 

للصبغة الممتزة على السطح في المدى    LogXmوT يوضح قيم  (3جدول )

 المياه  أنواعلمختلف   مطلقة   K(308-298)    الحراري

Log 

Xm 
Xm 1⁄T T  K 

 مياه المختبر 

1.2272 16.875 0.003355 298 

1.1724 14.875 0.0033 303 

1.1156 13.05 0.003246 308 

 مياه الفؤاد

1.2148 16.40 0.003355 298 

1.1687 14.75 0.0033 303 

1.07918 12 0.003246 308 

 مياه البراق

1.16435 14.6 0.003355 298 

1.0644 11.6 0.0033 303 

0.99122 10.2 0.003246 308 

 مياه الشرق 

1.2355 17.2 0.003355 298 

1.17026 14.8 0.0033 303 

1.16196 14.52 0.003246 308 

 مياه الجود 

1.238 17.3 0.003355 298 

1.20817 16.15 0.0033 303 

1.143 13.9 0.003246 308 

 

على سطح  األخضرلصبغة البرلنت   ,S∆,∆G,∆H,∆E( يوضح قيم 4جدول)

 298Kالبنتونايت عند درجة حرارة 

S 

(J/mol) ∆ 

  ُE 

(KJ/mol) ∆ 

G 

(KJ/mol) ∆ 

∆H 

(KJ/mol) 

نوع 

 المياه

-42.905 0.0300399 -6.817 -19.6028 
مياه 

 المختبر 

-49.055 0.0988183 -9.1804 -23.799 
مياه 

 الفؤاد

-62.9462 0.04472 -18.7579 -30.426 
مياه 

 البراق 

-58.7577 40.6608 -17.5098 -12.948 
مياه 

 الشرق

-59.356 56.61809 -17.688 -16.668 
ياه م

 الجود

 

( مووود  ا  وووم ف فوووا المووويت الةسمر ووور للجةوووا 4 اوووجذ ال ووودعا)

ألنوووووام الةيووووا  الةسوووومعةلة فووووا الترووووز مووووذ فجووووز لاضووووة   مووووي  ا مموووو ا  

عالياضوووة الروووار عاميوووة المووويت الةووووكوور فوووا ال ووودعا ملووو   الوووا م ف منووووام 

الةيا  ع ل  ملجر للح عجوم  لر فا اليا  الةمتعة فا   ةجمةووا علافةووا 

 ةسمةل    لل

 
سطح   على ألمختبرييبين امتزاز الصبغة المستعملة في الماء 4)شكل) 

 298Kالبنتونايت وبدرجة 
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( يبين امتزاز الصبغة المستعملة في ماء الفؤاد على سطح   5شكل ) 

 298Kالبنتونايت  وبدرجة 

  
على سطح   جودال ( يبين امتزاز الصبغة المستعملة في ماء 6شكل ) 

   298Kدرجة البنتونايت وب 

 
على سطح   ماء البراقيبين امتزاز الصبغة المستعملة في  7)شكل ) 

 298Kالبنتونايت وبدرجة 

 
على سطح  ( يبين امتزاز الصبغة المستعملة في ماء الشرق 8شكل ) 

 298Kالبنتونايت وبدرجة 

 
  )لماء( يبين مستقيم فريندلش المتزاز الصبغة المستعملة 9شكل ) 

 298Kالبنتونايت و بدرجةالمختبر( على سطح 

 
)لماء      ( يبين مستقيم فرندليش المتزاز الصبغة المستعملة10شكل ) 

 298Kالفؤاد( على سطح البنتونايت وبدرجة 
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)لماء     ( يبين مستقيم فرندليش المتزاز الصبغة المستعملة11شكل ) 

 298Kالجود( على سطح البنتونايت وبدرجة

 
)لماء   ش المتزاز الصبغة المستعملةيبين مستقيم فرندلي   12)شكل ) 

 298Kالبراق( على سطح البنتونايت وبدرجة 

 
( يبين مستقيم فرندليش المتزاز الصبغة المستعملة  )لماء  13شكل)

 298Kالشرق( على سطح البنتونايت وبدرجة 

 
)لماء  ( يبين مستقيم النكمير المتزاز الصبغة المستعملة  14شكل ) 

 298Kبنتونايت وبدرجة حرارة  ( على السطح الرالمختب 

 
)لماء الفؤاد(    ( يبين مستقيم النكمير المتزاز الصبغة المستعملة 15شكل)

 298Kعلى السطح البنتونايت وبدرجة حرارة 

     
)لماء الجود( يبين مستقيم النكمير المتزاز الصبغة المستعملة  16)شكل) 

 298Kعلى السطح البنتونايت وبدرجة حرارة 
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لماءا  )  يبين مستقيم النكمير المتزاز الصبغة المستعملة  (17شكل)

 298K( على السطح البنتونايت وبدرجة حرارة قلبرا

 
)لماء  ( يبين مستقيم النكمير المتزاز الصبغة المستعملة  18شكل ) 

 298Kالشرق( على السطح البنتونايت وبدرجة حرارة  

 
  ملة )لماء المختبر(( يبين ايزوثيرم االمتزاز الصبغة المستع19شكل ) 

 على سطح البنتونايت عند درجات حرارية مختلفة 

  
( على  د)لماءا لفؤايبين ايزوثيرم االمتزاز الصبغة المستعملة  20)شكل) 

 سطح البنتونايت عند درجات حرارية مختلفة 

  
)لماء الجود( على   يبين ايزوثيرم االمتزاز الصبغة المستعملة 21)شكل) 

 درجات حرارية مختلفة  سطح البنتونايت عند

 
)لماء البراق( على ( يبين ايزوثيرم االمتزاز الصبغة المستعملة 22شكل)

 سطح البنتونايت عند درجات حرارية مختلفة 
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)لماء الشرق(   ثيرم االمتزاز الصبغة المستعملة( يبين ايزو23شكل)  

 على سطح البنتونايت عند درجات حرارية مختلفة 

 
أنواع المياه  يرم امتزازالصبغة المستعملة لمختلف( يبين ايزوث 24شكل ) 

   على سطح البنتونايت بقيم دالة حامضية مختلفة

 
المتزاز   ومقلوب درجة الحرارة  LogXmبين العالقة بين  25)شكل) 

 الصبغة)لماء المختبر( على سطح البنتونايت 

 
المتزاز ومقلوب درجة الحرارة   LogXmيبين العالقة بين  (26شكل)

 بغة)لماء الشرق( على سطح البنتونايتالص

 
المتزاز   ومقلوب درجة الحرارة  LogXmيبين العالقة بين  27)شكل) 

 الصبغة)لماء الفؤاد( على سطح البنتونايت

 
الحرارة  درجة  ومقلوب  LogXmيبين العالقة بين  28)شكل ) 

 ( على سطح البنتونايتقالمتزازالصبغة )ماءا لبرا 

 
المتزاز   ومقلوب درجة الحرارة  LogXmقة بين ( يبين العال29شكل)

 الصبغة)لماء الجود(على سطح البنتونايت
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MEASUREMENTS OF MINERAL WATERS POLLUTION IN 

ADSORPTION THERMODYNAMIC STUDY 0F BERLENT GREEN 

DYE ON SURFACE BENTONITE CLAY 

SUAAD A. ABD NOOR , FATMA A.ABD AMER M.J. AL-SHAMRI , 

ABSTRACT:  

It was found in this research that the mineral waters contain high concentrations of TDS which was confirmed 

by high values of their conductivities which were directly proportional to their TDS. The levels of TDS in Found 

waters were not controlled in time of preparation of these waters. The adsorption of Berlent Green dye on Bentonite 

Clay surface decreased with increasing temperature which was confirmed by negative values of enthalpies and free 

energies in addition to negative valves of entropies which rendered the system most regulation. The adsorption 

follows Frendlich isotherm and the adsorption increased with decreasing pH which reached its maximum value at 

pH=1.There fore, these waters should be defected from time to insure their suitability for drinking and their contents 

within the water Health Organization specifications and using(U.V-visible) Instrument, (pH-meter) for measurements. 

 


