
 

  
  
  
  
  
  

  چکيده

  بويلر آزمايشگاهي، تست متيلن بلو، تست يد، كربن اكتيو، كوره :كلمات كليدي

  
  
  
  
  

هر كدام از آنها بوسيله عملكرد كربن با گازها . كربن فعال شده عنواني براي گروهي از كربنهاي متخلخل مي باشد
  .يا بوسيله كربن دار كردن مواد كربني همزمان با عملكرد شيميائي توليد مي شوند

ين مواد مي توان به هسته هاي ميوه براي توليد كربن فعال از مواد اوليه گوناگوني استفاده مي شود، از جمله ا
، پوست ميوه نارگيل و الياف درخت آن، پوست گردو، زغال سنگ، تورپ، ليگنيت، )… هلو، گيالس، زردآلو و (

  .سبوس يا پوسته برنج، خاك اره و كربيدها اشاره نمود
   : كردفرآيندهائي كه براي توليد كربن فعال شده وجود دارند را مي توان به دو دسته تقسيم

  فعالسازي حرارتي در دماهاي باال، -١
ده مانند بخار آب و دي فعالسازي شيميايي با استفاده از اسيد فسفريك و كلريد روي و گازهاي فعال كنن -٢

   .]١[ناكسيد كرب
با توجه به كاربردهاي گوناگون كربن فعال شده در حذف بو، مزه و رنگ مايعات گوناگون و جذب گازها در صنايع 

عدم توليد اين ماده با كيفيت و حجم . ختلف نظير صنايع قند، داروئي، روغن كشي، نفت و گاز و تصفيه آبم
  .مطلوب در داخل كشور، لزوم توليد كربن فعال با كيفيت باال و قيمت مناسب مشخص مي شود
يك روش براي توليد در اين مقاله سعي شده تا با مروري كامل بر تمامي روشهاي توليد كربن فعال در مراجع، 

و خاك اره انتخاب و در كوره آزمايشگاهي، فرآيند توليد با ) بادام، گردو، پرتقال(كرين فعال از پوست ميوه ها 
بروي ) متيلن بلو، يد(استفاده از بخار آب فوق داغ توسط گاز طبيعي و اكسيژن انجام شده وتستهاي آناليز جذب 

 .ته استاين مواد به روش مقايسه اي صورت گرف
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  مقدمه 
، پتنت ها و ژورنالهاي مـرتبط در طـي   )C.A(براساس مطالعات و مرور كاملي كه بروي تمامي چكيده مقاالت           

قدرت جذب، سطح تماس، هزينه و مواد اوليه در صد سال اخير انجام شده است، سعي شده با توجه به كيفيت   
  .مورد اول كه بررسي شده است پوست سخت ميوه ها مي باشد. دسترس بهترين روشها مورد نظر قرار گيرد

مواد خام مانند هسته و پوسته سخت ميوه ها، چوب، زغال نارس يا ليگنيت، قبـل از تقطيـر در حالـت خـوب            
قـسمت  . غ كه حاوي گازهاي معلق است بصورت مواد اوليـه داده شـده انـد   سائيده و نرم شده به يك اتاقك دا       

     ].٢[ ظاهري پائين تر آن حاصل مي شود sp . grفعال شده به دليل 

مورد دوم ليگينت مي باشد، روش مناسب جهت بدست آوردن جاذب مؤثر برسوي سـه ليگينـت بـا تركيبـات          
  : سه موقعيت مورد توجه قرار مي گيرددر اين جا. متفاوت مورد مطالعه قرار گرفته است

   نيتروفنول -٤رابطه بين منشاء ليگينت و خواص جذبي  )١

  ) مقدار و طبيعت خاكستر(تأثير محتواي مواد معدني  )٢

  توسعه سطح ويژه و توزيع حجم متخلخل  )٣

سـت  بررسي چگونگي پيروليز و خواص زغال سنگ بد  ) براي مقال محتواي آب و مواد فرار      (ويژگيهاي ليگينت   
  .آمده و خواص جذبي آن مؤثر است

درجه حرارات پيروليز بهينه تعيين شده بـراي هـر پـيش مـاده داراي يـك روش سـاده و سـريع در مقيـاس                         
عالوه بـراين يـك واكـنش پـيش     .   مي باشدC °850 – 700اين درجه حرارات ما بين . آزمايشگاهي مي باشد

  ايش بـسيار مـؤثر در خاصـيت جـذب سـطحي           اكسيداسيون حرارتي ساده فرض شـده اسـت كـه سـبب افـز             
در اين مورد افزايش محتواي مواد فرار و افزايش قابليت اكسيد شدن منجر به بهبود خواص جـذب                  . مي گردد 

به نظر ميرسد كه مقدار ماهيت خاكستر يك پارامتر كليدي است كه اثر مثبت بروي توسعه . سطحي مي گردد
ه بر اين مشاهده گرديد كه درجه باالئي از پراكنـدگي مـواد معـدني و    عالو. خلل و فرج هاي ميكرو و مزو دارد      

  .         ]٣[بطور عمده كلسيم، سبب افزايش واكنش پذيري زغال مي شود

اين قسمت روش هاي آزمايشگاهي مختلف گزارش شده در متون علمي و اثبات  . مورد سوم خاك اره مي باشد     
 مورد مالحظه قـرار  ٢٠٠ 0Cمرحله اي با كربنيزاسيون نيمه را تا باالي آنها و استفاده از فرآيند فعال سازي دو  

  :داده است

مرحله اول، مرحله فعال سازي در دماي خواسته شده براي توليد كربن اكتيو از وابسته هاي كربني و اسـتفاده        
  .از اسيد فسفريك مي باشد

اك اره بوسيله فرآيند فعالـسازي دو  تالش مؤثر در جهت افزايش سطح مخصوص كربن اكتيو بدست آمده از خ    
  .مرحله اي با اسيد فسفريك بعنوان عامل فعال كننده انجام گرفته است
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آزمايشات در يك كوره دو جداره در مقياس آزمايشي تحت شرايط پايه و اتمسفر خود توليد انجام شده اسـت                     
. درجـه حـرارت پوشـش مـي دهـد         كه پارامترهاي فرآيند را مانند نسبت فعالـسازي، زمـان كربونيزاسـيون و              

 دقيقه تكميل مي   ٦٤ به مدت    0C٥٠٠ دقيقه، توسط فعالسازي در      ١٥ به مدت    0C٢٠٠كربونيزاسيون نيمه در    
، بازده ) مطابقت دارد BETكه با سطح مخصوص      (١٠٩٦، عدد يد    ٥/١% شود كه محصولي با نسبت فعالسازي       

         . ]٤[ي آيد بدست م٩٠% و بازيافت عامل فعال كننده به ميزان ٣٥%
 و  ZnCl2زغال پوست بادام زميني و پوسته نارگيل تهيـه شـده اسـت از    . مورد چهارم پوستة نارگيل مي باشد

CaCl2 ) و اسيدفسفريك و سود براي پيش آماده سازي مواد خام و كربنيـزه كـردن بعـدي در    ) كلسيم كلرايد
0Cاستفاده كرده است٦٠٠ - ٨٠٠ .  

ل بدست آمده توسط روش هاي متيلن بلـو، كارامـل، يـد، اسيداسـتيك و محتـواي                  توانايي جذب سطحي زغا   
  .خاكستر و جرم مخصوص ظاهري كه مورد برسي قرار گرفته است

  . اسيدي بطور كل بيشترين زغال فعال را توليد مي كندZnCl2پيش آماده سازي با 
هري و افزايش جذب متيلن بلو       متناسب با كاهش در محتواي خاكستر و جرم مخصوص ظا          ZnCl2افزايش در   

  .     و يد و كارامل مي باشد
  .اما در مورد زغال پوسته بادام زميني در جذب سطحي متيلن بلو كاهش وجود دارد

  .ناكام مانده است) اكثراً(پيش آماده سازي با كلسيم كلرايد، سولفوريك اسيد و سود بطور كلي 
تثناء در زغال تهيه شده با اسـتفاده از كلـسيم كلرايـد جـذب     توليد زغال با قدرت جذب سطحي باال با يك اس         

  .نسبتاً بااليي از كارامل را نشان مي دهد
ZnCl2      مگر اينكه در مواد خام اوليه در مدت كربنيزه شـدن موجـود   .  بعنوان عامل فعال كننده مؤثر نمي باشد

  ].٥[باشد

  ه و آزمايشات كنترل كيفيشرح دستگا
گاهي جهت تهيه كربن فعال طراحي شـده اسـت، از بخـار آب بعنـوان گـاز فعـال        يك كوره در مقياس آزمايش    
سيستم حرارتي كوره بوسيله يك مشعل تأمين شده و حرارت وارده بـر سيـستم              . كننده استفاده گرديده است   

و تغييرات درجه حرارات از طريق تنظيم اكسيژن    سوخت مشعل اكسيژن و گاز طبيعي است        . بيروني مي باشد  
  .ورودي اتفاق مي افتد

تعدادي آزمايشهاي آناليز استاندارد بروي نمونه هائي از كربنهاي مختلف جهت اندازه گيري ميزان جذب آنهـا              
  .استيد، متيلن بلو، رطوبت و خاكستر كه شرح آنها در ذيل آمده : اين آزمايشها عبارتند از. انجام شده است

  آزمايش يد
حالل مـورد اسـتفاده جهـت بـه حجـم           . محلول استاندارد با غلظت مشخص ساخته مي شود       ميلي ليتر    ١٠٠ 

 ريختـه مـي شـود،    UV – VISمقداري از محلول مادر در داخل سـل دسـتگاه   . رساندن محلول آب مي باشد
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 از ٢٠ CCداخـل   ) ٥/٠ – ١ g(سپس مقـداري از كـربن مـورد نظـر     . جذب اوليه محلول اندازه گيري مي شود   
 دقيقه بي حركت بـاقي مـي مانـد و         ١٥محلول به مدت    . محلول استاندارد اضافه مي گردد و هم زده مي شود         

ميزان جذب محلول زير صافي توسط دستگاه انـدازه گيـري مـي    . پس از آن توسط كاغذ صافي فيلتر مي شود   
  .م به عنوان شاهد استفاده مي گردداز آب مقطر ه. شود و با جذب اوليه آن مقايسه مي گردد

  آزمايش متيلن بلو
gr از متيلن بلو جامد داخل بشر       ٠٠١/٠ CCمحلـول داخـل بـشر بـه     .  توسط آب به حجم رسانده مي شود١٠٠

 از محلول سانتريفيوژ مي گردد و پس از سانتريفيوژ بـه        ٢٥ CCسپس حدود   .  دقيقه هم زده مي شود     ١٥مدت  
بـدين  .  به حجم رسـانده مـي شـود   CC٥٠ر قسمت بطور جداگانه داخل يك بالن ه. دو قسمت تقسيم مي شود    

از .  خوانـده مـي شـود   UV - visترتيب محلول استاندارد متيلن بلو آماده مي گردد و جذب آن توسط دستگاه 
بـه داخـل    ) ٥/٠ – ١ g(پس از آن مقداري از كربن مورد نظر           . آب مقطر هم بعنوان شاهد استفاده مي گردد       

 دقيقه بي حركت باقي مـي مانـد و پـس از آن    ١٥محلول به مدت . لول استاندارد اضافه و هم زده مي شود     مح
سپس ميزان جذب محلول زير صافي توسط دستگاه خوانده مي شـود و بـا    . توسط كاغذ صافي فيلتر مي گردد     

  . جذب اوليه محلول مقايسه مي گردد

  تـيلن بلـو رقيـق، داخـل محلـول متـيلن بلـو غلـيظ نيـز اضـافه          هر كدام از نمونه ها عالوه بر محلول م     : توجه
  .مي شوند و جذب هر دو محلول غليظ و رقيق حاوي كربن اندازه گيري و با يكديگر مقايسه مي گردد

  آزمايش رطوبت
 قرار داده مي شود تا 0١٣٠ ساعت داخل آون با درجه حرارات      ١ابتدا ظرف مخصوص آزمايش رطوبت به مدت        

پس از گذشت يك ساعت ظرف مخصوص با پنس، به داخل دسيكاتور منتقل مي گـردد تـا     . رسدبه وزن ثابت    
 از نمونـه داخـل ظـرف    g١آنگاه . سپس ظرف بروي ترازو گذاشته مي شود و توزين مي گردد      . كامالً سرد شود  

ان مـورد  پس از اتمام زمـ .  قرار داده مي شود0١٣٠ ساعت در آون با درجه حرارت ١اضافه مي شود و به مدت       
  .نظر، ظرف توسط پنس به دسيكاتور منتقل و پس از سرد شدن كامل توزين مي گردد

      محاسبات
  ١        :وزن ظرف رطوبت

   ٢ – ١ = A        ٢       :وزن ظرف حاوي نمونه

   ٢ – ٣ = B        ٣    :وزن ظرف حاوي نمونه خشك شده

=  %  رطوبت نمونه 
A
B*100  
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  آزمايش خاكستر
براي اين منظـوره  .  الزم است در حرارتي كه آزمايش خاكستر بايد انجام گردد، كروزه به مدت ثابت برسد              ابتدا

پس از آن ابتدا كروزه داخل آون .   به مدت يك ساعت قرار داده مي شود       ٦٠٠ 0Cكروزه داخل كوره با حرارت      
كروزه توزين مي گـردد،  .  سرد شودو بعد از آن داخل دسيكاتور گذاشته مي شود تا كامالً    )  دقيقه ١٠به مدت   (

سپس نمونه كامالً سوزانده مـي شـود و بعـد كـروزه            .  نمونه داخل آن اضافه و مجدداً توزين مي شود         g١آنگاه  
 ٤پـس از گذشـت   .  قرار داده مي شود٦٠٠ ساعت داخل كوره با درجه حرارت       ٤حاوي نمونه سوخته به مدت      

مـي    آون گذاشته مي شود و بعد بـه داخـل دسـيكاتور منتقـل     دقيقه داخل ١٥ الي   ١٠ساعت كروزه به مدت     
  .  ]٥[آنگاه كروزه توزين مي گردد. گردد تا كامالً خنك شود

  )خاكستر  بر حسب ماده خشك(محاسبات 
   ٢ – ١= وزن نمونه                   ١  :وزن كروز خالي  

  ٢  :وزن كروز حاوي نمونه  

  ٣ – ١ = وزن خاكستر        ٣  :وزن كروز حاوي خاكستر  

  ١٠٠    مقدار رطوبت كل نمونه 

  وزن نمونه داخل كروزه  x  = مقدار رطوبت موجود در نمونه داخل كروزه 

   مقدار نمونه داخل كروزه –مقدرا رطوبت موجود در نمونه كروزه   = ماده خشك 

      وزن خاكستر        وزن ماده خشك 

  ١٠٠                    x    =ماده خشك % وزن خاكستر برحسب                     

  نتايج
يك كوره از جنس آجرنسوز با مشعل گاز طبيعي و اكسيژن به همـراه ورودي بخـار آب، كـه بخـار آب در           )١

بـراي  . شرايط عادي وارد كوره مي شود و در داخل كوره تحت حرارت مشعل به دماي مورد نظر مي رسـد   
  .شدساخت كربن فعال از پوست ميوه ها و خاك اره طراحي 

    بـه روش UV - visدر مرحله بعد، روشهاي استاندارد، متـيلن بلـو و يـد بـا اسـتفاده از دسـتگاه جـذب         )٢
  .مقايسه اي، درصد جذب رنگ نمونه ها سنجش شد
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