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  چکيده

بـديل   کـربن فعـال ت     بـا ارزش  محصول  ت کشاورزی می باشد با استفاده از فعال سازی شيميايی به            که جزو ضايعا    خرما هسته
 ۴۵۰ مواد خام با استفاده از عامل های شيميايی اسيد فسفريک و کلريد روی، با نسبت های تلقيح متفاوت در دماهای                   . گرديد

 بـا اسـيد   توليـدی جاذب هـای  .  شدنديژه باال تبديل قرار گرفته و به جاذب های با سطح و        تحت عمليات حرارتی      C۵۵۰°الی  
 ، همچنـين  .نـد گرديد تهيـه  ) ۱:۲ تـا    ۱ :۵/۰(و   ) ۱:۴ تـا    ۱:۱(با نسبت های تلقيح متفاوت      مختلف   دو روش    توسطفسفريک  

فـزايش   توليد شدند که با اC۵۰۰°در دمای ) ۲ تا ۲۵/۰(کربن های فعال با استفاده از کلريد روی با نسبت های وزنی متفاوت           
 ، سطح فعال   دارای  اسيد فسفريک  توسطکربن های فعال شده      .، سطح ويژه يک روند افزايشی داشت      ۱:۱مقدار  ا   ت نسبت تلقيح 

      .اند کلريد روی بوده کربن های فعال شده با از یکمتر درصد کاهش وزن و درصد بازيابی شيميايی
  

  .   کلريد روی، فسفريک اسيد، فعال سازی شيميايی،هسته خرما:  واژه های کليدی

  

 مقدمه ‐۱
را مي توان به عنوان ماده خام توليد كربن فعال مورد ) كربن و هيدروژن(هر ماده طبيعي يا مصنوعي داراي تركيبات آلي 

مي  تامينمواد پليمري  ها و زغال سنگضايعات کشاورزی، انواع  سه گروه عمده خام مصرفي ازمواد معموال . استفاده قرار داد
، ليکن در کشورهايی که  مي باشندواد خام مصرفي رايج ترين مي جزو دسترسسهولتزغال سنگ ها به دليل ارزان بودن و  .شوند

  .  در توليد محصوالت کربنی رو به فزونی نهاده است آندارای مزيت های کشاورزی هستند استفاده از ضايعات بخش های مختلف
  
  خرما  ‐۱‐۱

يک تقريبا  ١٣٨٦سال در از آن  ايران سهمکه  )۲۰۰۶سال  (شود ما در جهان توليد مي ميليون تن خر۵ساالنه حدود   
 کنندگان خرماي جهان توليد از بزرگتريناگرچه  هزار هکتار سطح زيرکشت ٢٣٠ايران با حدود . بوده استميليون تن 

و يا  رفتهبين  و امراض گياهي ازاين محصول کشاورزي به علت آفات  درصد ٤٠تا  ٣٠ ، ليکنرود به شمار مي) از کل% ٢٠(
  هزار تن از اين محصول١٠٠ تنها حدود .[1] از دست مي دهد و قابليت عرضه به بازار رامرغوبيت و ظاهر مناسبي نداشته 

 به  درصد٦٥/٣ و  درصد آن از اراضي آبي ٣٥/٩٦ از کل خرماي توليد شده در کشور،. گرددمي   صادربه خارج از کشور
 درصد سهم در ٥٧/١٦  بيشترين توليد خرماي کشور به کرمان تعلق دارد، به طوري که با داشتن. باشدصورت ديمي مي

هاي هرمزگان، سيستان و بلوچستان، منطقه جيرفت و  همچنين استان. توليد خرما در جايگاه نخست قرار گرفته است
 درصد سهم در توليد ٧٥/١٢ و ١٠/١٣، ٥٠/١٣، ٢٢/١٤، ٢٤/١٤، ٦٨/١٤کهنوج، فارس، خوزستان و بوشهر به ترتيب با 

 ميزان توليد. می نمايند درصد خرماي کشور را توليد ٠٦/٩٩هفت منطقه مزبور . اند هاي بعدي قرار گرفته کشور در جايگاه
 درحال حاضر مصرف.  کيلوگرم است٤/١٥٦٨ کيلوگرم و براي اراضي ديم ٤/٥٤٥٩هکتار خرما براي اراضي آبي هر در 



 کيلوگرم است که کمبود امکانات انبارداري باعث شده بسياري از توليدات خرماي کشور به ٥/٨ا در کشور حدود سرانه خرم
صورت حجيم صادر شود؛ در صورتي که با توجه بيشتربه صنايع تبديلي خرما و توليد محصوالت ديگري همچون بيسکويت 

در صنايع اين محصول مربوط به هسته ضايعات سوی ديگر، از  .[1,2] دنموتوان سود سرشاري را نصيب کشور  و شکالت مي
  .از قبيل کربن فعال مورد استفاده قرار گيردحصوالت با ارزشی تبديلی می تواند به عنوان يک ماده اوليه در توليد م

  
  کربن فعال  ‐١‐٢

همتـرين جـاذب هـای مـورد        از م هستند  مواد جامد بی شکل با سطح ويژه و حجم روزنه های زياد             که  کربن های فعال         
ب ا می توان به تـصفيه پـس       هااز مهمترين کاربرد های آن    . [3] می باشند  فراوان کاربردهای   بااستفاده در صنايع و کارخانه ها       

به طور  (، اصالح خاک در صنعت کشاورزي[5] ، خالص سازی و پااليش صنعتی و عمليات بازيابی شيميايی         [4] های صنعتی 
 در ماسک های ضد گاز و وسايل کنترل آلودگی ماننـد            استفاده،  )[6]  قليايي و رطوبت اسيد از خاک      مثال گرفتن نمک هاي   

مواد اوليه مختلفـي را مـي تـوان بـه     . دنمو اشاره [8,9]  و رنگ زدايی شکر خام  [7] تبديل کننده های کاتاليستی در ماشين     
 ،[10] لپوسـت نارگيـ  ، ها مواد خام سـلولزي نظيـر چـوب   عنوان ماده خام براي توليد اين محصول بکار گرفت که از ميان آن      

مـواد    کک نفتـي و  ومواد خام کربني نظير زغال سنگ     و ساير ضايعات کشاورزي و     [12,13] هسته ميوها ،  [11]پوست بادام   
کـربن  با توجه به گران بودن نـسبی قيمـت   . دتوان نام بر خام پليمري شامل ضايعات انواع الستيک ها و پالستيک ها را مي 

)  محصوالت جانبی و ضايعات کشاورزی     شامل(موجود در همان منطقه      از مواد اوليه     تا سعی می شود   اکثر کشورها،    درفعال  
، زيرا آنها به آسانی در دسترسند، هزينه کمی دارنـد، مکـررا توليـد مـی شـوند و مـواد اوليـه تجديـد شـدنی                            استفاده شود 

  . [12]هستند
امل  فعال سازی فيزيکی که ش.وجود دارداز مواد خام  برای آماده سازی کربن فعال اساسا دو نوع فعال سازی     

 . [16-14]  يا بخار انجام می شودCO2توسط بعضی گاز های اکسيد کننده ماليم مانند کربونيزاسيون مواد کربن دار بوده و 
ن های فعال شده می باشد و شامل روش ديگر فعال سازی شيميايی می باشد که يک روش معروف برای آماده سازی کرب

حضور عامل های شيميايی نظير  در )درجه سانتيگراد ۴۰۰‐۷۰۰(کربونيزاسيون مواد کربن دار در دماهای نسبتا پايين 
برای اين نوع  .استکلريد روی  يديد پتاسيم، هيدورکسيد سديم و اسيد فسفريک، اسيد سولفوريک، هيدروکسيد پتاسيم،

  . [18-15]فسفريک و کلريد روی بيشتر از عوامل شيميايی ديگر استفاده می شود از اسيد فعال سازی 
 مشکالت و آلودگی دليلبه  که اين امر استفاده از اسيد فسفريک نسبت به کلريد روی بيشتر ترجيح داده می شود  

 همچنين بررسی .[5]اشدمی بهای محيط زيستی ترکيبات روی و همچنين خوردگی و ناکارآيی مواد شيميايی بازيابی شده 
استفاده ضمناً  . بهتر را می تواند دارا باشدفرآيند توليدیکه فعال سازی با اسيد فسفريک، شرايط الزم برای يک است شده 

 درجه ۴۰۰‐۵۰۰ ( پاييناز اين عامل جنبه هايی مفيدی نظير فرآيند تک مرحله ای با اعمال عمليات حرارتی در دماهای
و همچنين بازيابی اسيد به کار گرفته شده در طول مرحله شستشو را ) ۳۵%‐۵۰(% دن بازده کربن فعالوبو باال ) سانتيگراد

نيز خام شيميايی به ماده عامل عامل شيميايی که بر ساختار جاذب تاثير می گذارد نسبت نوع  غير از .[12] شامل می شود
امترهاي عملياتي با تاثير مستقيم بر روي توسعه تخلخل ديگر پار. [19] سهم بسزايی در ميزان تخلخل کربن فعال دارد

مخلوط کردن محلول غليظ (با اين وجود، به نظر مي رسد که روش معمول تلقيح . عبارت از دما و روش اختالط می باشند
هايی که  بنابراين با توجه به مزيت .[19]در مقايسه با روش های فيزيکي، بهترين روش باشد ) معرف فعال ساز با نمونه

  . اين روش به کربن های فعال تبديل شوندتوسط) هسته خرما( فعال سازی شيميايی دارد،  ترجيح داده شد که مواد خام
  

 مواد و روش ها  ‐۲
   مواد خام‐۲‐۱

 .آنهـا جـدا گردنـد      پوسته هاي    ماندند تا باقی   چند دقيقه    به مدت ه و در آب داغ      شدابتدا هسته هاي خرما از ميوه جدا             
ـ    بتا پايين قرار داده تا رطوبت     سدر دمای ن   آون   اخل د آنها را  هسته ها با آب سرد       یشستشوپس از    سـپس  . د آنها کاهش ياب



بررسـی هـای انجـام شـده در ايـن           در. نموده و در اندازه های مختلف دسته بنـدی نمـوديم          خرد  هسته های خشک شده را      
  .ست استفاده شده ا۱۶ و۱۰، ۸  از سه الک استانداردپژوهش

  
 فرآيند تلقيح و عمليات حرارتی ‐۲‐۲

    (ZnCl2)با استفاده از کلريد روي)   الف
انتقـال   نسبتا بزرگ  داخل يک بشر بهبراي تلقيح دادن مواد خام با استفاده از کلريد روي، ابتدا مواد خام را وزن کرده و          
مام مواد کـامال بـا       تا ت  هيمدمی  حرارت   بشر را    ده و  از کلريد روي مخلوط کر     یبا نسبت هاي مختلف   سپس آن را     .هيمدمی  

نتقال داده و آن را درون      يک ظرف قايق مانند از جنس استيل ا       به داخل   شدن مواد، آنها را     خشک  از    پس .هم مخلوط شوند  
ده مي  تا رسيدن به دماهاي مورد نظر، حرارت دا       ) 5oC/min~(  با شيب حرارتي کم    کوره. ره الکتريکي قرار می دهيم    يک کو 

 بعد از اتمام مدت زمان فعال سازي، کوره را          که ساعت بوده    ۲ درجه سانتيگراد،    ۵۰۰مدت زمان فعال سازي در دماي       . دوش
از کوره را  ظرف محتوی مواد گرديد، درجه سانتيگراد    ۲۰۰ وقتي دماي کوره کمتر از       .خاموش کرده تا دماي آن کاهش يابد      

 ۵/۰ک محلول با استفاده از يآنها را به ترتيب ن مواد، سرد شدبعد از  .شود تا سرد يممی ده قرار دسيکاتورخارج کرده و در  
 ۱۰۰ و در انتهـا در آون در دمـای حـدود    دادهشستـشو  و آب مقطـر سـرد    چند بار با آب مقطر داغ       موالر اسيد کلريدريک،  
  .  تا کامال خشک شوندمی دهيمدرجه سانتيگراد قرار 

  
  )H3PO4(سفريک با استفاده از اسيد ف) ب

 که مواد خـام را وزن کـرده و بـه    ترتيب به اين می باشدتلقيح دادن با استفاده از اسيد فسفريک ساده تر از کلريد روي              
تـا  می دهـيم     در دسيکاتور قرار  برای مدتی    حال دوغاب را     .وزني اضافه می شود   % ۸۵آن با نسبت مشخص، اسيد فسفريک       

 کربن فعال با اسيد فسفريک از دو روش اسـتفاده شـده اسـت کـه روش اول يـک فرآينـد دو                        در تهيه  .کامال خيسانده شود  
آب خـود را از  خـام   مرحله اول که در دمای پايين انجام می شود يک شبه کربونيزاسيون می باشد تا مـواد              .استای  مرحله  

ميـوه   انجام شـده بـر روی پوسـت    ژوهشپاين روش مقايسه ای با  .ای مرحله دوم کربونيزاسيون شونددست داده و آماده بر    
تلقـيح  با محصوالت حاصل از     فعال بدست آمده    های   مقايسه کربن     از آن  در روش دوم که هدف    . [20] جک فروت می باشد   

  . هماهنگی داردبا قسمت الف کار انجام  دقيقا روش بوده است،کلريد روی با 
  
   نمونه ها نام گذاری اختصاری ‐۲‐۳

اين عالمت . به صورت زير عالمت گذاري شدندو  به طور اختصاري ی کربن فعالشتباه، نمونه هابراي جلوگيري از ا  
 به (Date Pits)بخش اول با حروف مشخص گرديده که بيان کننده هسته خرما . گذاري از دو بخش تشکيل شده است

، حرف (ZnCl2)اده از عامل شيميايي در موارد استف.   و عامل شيميايي تلقيح می باشد(DP)عنوان ماده خام با دو حرف 
بخش دوم عالمت ها از .  مشخص شده اند(P) حرف سوم با (H3PO4) و در مورد استفاده از عامل اسيد فسفريک (Z)سوم با 

قسمت اول نشان دهنده دماي فعال سازي و قسمت دوم نسبت . اعداد تشکيل شده که خود به دو قسمت تقسيم می شود
 گرم ۵/۰که در آن يک گرم هسته خرما با است  نمونه ای DPZ500-0.5 کربن  مي باشد، به طور مثالتلقيح ماده شيميايي

   .  درجه سانتيگراد تحت فعال سازي قرار گرفته است۵۰۰کلريد روي خالص تلقيح داده شده و در دماي 
  

 خصوصيات تخلخل  ‐۳
 به طور .[21]سطح در تماس رابطه مستقيمی داردظرفيت جذبي آن است که با کربن فعال شده مهمترين خصوصيت      

اين خصوصيات به وسيله . [22]بيشتر باشد توانايي جذبي آن بيشتر استکربن فعال شده کلي هر چه سطح در تماس 
 در فشار BET  (Brunauer,Emmett and Teller) با استفاده از معادله) ‐K ۷۷) oC ۱۹۶ايزوترم جذبی نيتروژن در دمای 

  . بدست آمدند Autosorb-1Cاندازه گيری  نقطه به کمک دستگاه خودکار ۲۰  و با تعداد۳۵/۰ تا P/Po  (۰۵/۰( نسبی



 ساعت گاز زدايی ۱۰ و به مدت oC۲۲۰در دمای قبل از اندازه گيری ايزوترم جذب نيتروژن  مورد نظرکربن های      
از ) VMeso(  و حجم روزنه های متوسط۱/۰در فشار نسبی از مقدار جذب شده نيتروژن ) VMicro( حجم ريز روزنه ها. شدند

و همچنين شعاع متوسط روزنه ها تعيين شده  ۹۵/۰ و ۱/۰تفاضل مقدار جذب شده نيتروژن در اختالف فشار های نسبی 
)r ( از رابطهr = 2 Vp/SBET  )VP  سطح و با فرض اينکه روزنه ها استوانه ای با) ۹۵/۰حجم کل روزنه ها در فشار نسبی 

  .[23,24]ندمقطع دايره ای باشند، بدست آمده ا
  

 جذب از محلول ‐۴
که اصولي ترين پارامتر براي توصيف   نرمال۰۲/۰ براي اندازه گيري تخلخل کربن فعال از طريق جذب يد از محلول يد     

به از آن ارد است و اغلب يد معمولترين جذب شونده استاند. استفاده مي گردد ،استويژگي هاي کارکرد کربن فعال شده 
يد به خاطر اندازه کوچک مولکولي اش، با دقت بيشتري حجم . عنوان اندازه گيري کلي ظرفيت کربن استفاده مي شود

در واقع عدد يدي عبارت است از تعداد ميلي گرم هاي يد جذب شده به ازاي يک . روزنه ريز يا کوچک را تعيين مي نمايد
از مساحت سطح داخلي  m2 1يد جذب شده نشان دهنده ي  mg 1ررسي هاي انجام شده هر گرم کربن و همچنين طبق ب

  . [25]کربن مي باشد
  

 نتايج بحث و ‐۵
کربن د به انتخاب يک نمونه نو سختی می توانشيميايی تعيين کميت هايی از قبيل بازده، کاهش وزن، بازيابی مواد   
باال يا در صد کاهش کربن  که مشخص است کربن فعالی بهينه می باشد که دارای بازده گونههمان . دنبهينه کمک کنفعال 

 باشد، ولی همه اين موارد در يک کربن فعال يیباالتقريبا وزن کم، دانسيته باال يا سختی مناسب و ميزان مواد بازيابی شده 
، موارد اين ی با وجود تمام. نياز است موردد آند هزينه بااليی برای توليند و اگر هم باشند وجود داشته باشننمی توان

کلريد روی با فعال سازی با کربن های تهيه شده با استفاده از . دتوجه نموبايستی به نياز و شرايط استفاده از کربن فعال 
به نتايج با توجه  .دنمی باشدرصد نسبت به ماده خام اوليه  ۵/۳۸ تا ۳۶، دارای بازده ای در محدوده ۱توجه به جدول 

  . شته استمی توان نتيجه گرفت که نسبت تلقيح در بازده کربن فعال تاثير چندانی ندامندرج در جدول 
 ۴۳ تا ۳۸ی بين  دارای بازده)۲جدول  (کربن هايی که با استفاده از اسيد فسفريک در شرايط مشابه ساخته شده اند  

بازده وجود ميزان  باز هم تفاوت زيادی در می شود ولیشاهده ميک روند افزايشی در اين مورد اگر چه  .دنمی باشدرصد 
 .)۱شکل  (دنمی باشدارای بازده بيشتری  )فعال سازی با کلريد روی ( همچنين اين کربن ها نسبت به مورد قبل.ندارد
اين بايستی بقيه  ر مناسب باشد، بناب فعال که قبال توضيح داده شد تنها بازده باال نمی تواند نشان دهنده کربنان گونههم

 باال مواردکاهش وزن با بازده رابطه عکس دارد پس می توان از با توجه به اينکه . نمود مقايسه يکديگرپارامترها را نيز با 
  . استنتاج کردنتايجی مشابهی را برای درصد کاهش وزن 

 خصوص در .ل استفاده مجدد باشد از انجام عمليات حرارتی، قابپسشيميايی در موادی صادق است که ماده بازيابی   
به صورت کلريد روی اوليه آن را ، زيرا کامال خاصيت خود را از دست داده و نمی توان مطلب صحيح نيستکلريد روی اين 

مربوط به آن د که بيشترين درصد هستن ۸۲ تا ۵۵ در بازه سری کربن اين درمواد بازيابی شده  ،وجود با اين .نمودبازيابی 
 ۵۵ تا ۴۵درصد بازيابی شيميايی مربوط به فعال سازی با اسيد فسفريک از روش مشابه در محدوده  .است ۱:۱نسبت 
 قابل در اين خصوصمی باشد که نسبت به مورد قبل، اين کميت دارای مقدار کمتری است، ولی مواد بازيابی شده درصد 

ارائه  ۲شکل  برای هر دو سری کربن درمی باشد عدد يدی که بيانگر سطح فعال جاذب تغييرات . دهستناستفاده مجدد 
ه اين اختالف مسلما به نوع بين دو سری کربن وجود دارد کختالف زيادی مشاهده می شود که در اين مورد ا. شده است

، از نظر ظاهری دارای مقاومت خوبی می ۱:۱کربن های ساخته شده با کلريد روی تا نسبت. ماده شيميايی بستگی دارد
 بنابراين با توجه به اطالعات باال .دنو به صورت پودر در می آيشده  کاسته هاولی از اين نسبت بيشتر، از سختی آند نباش

کربن های ساخته شده از روش مشابه .  اين عامل دانستتوسط کربن تهيه شده  بهينه براینسبت را ۱:۱می توان ، نسبت 



الزم به ذکر است که سطح ويژه کربن های ساخته شده در . ی دارندبا اسيد فسفريک، مقاومت بهتری نسبت به کلريد رو
  .سری کلريد روی با افزايش نسبت تلقيح يک روند افزايشی را مشابه عدد يدی نشان می دهند

  
  C°۵۰۰ر دمای کلريد روی دبا  سازی شده فعال  هایخصوصيات کربن : ۱جدول

 نمونه نام
کاهش درصد 
 وزن

 درصد بازده
درصد بازيابی 
 شيميايی

عدد 
 (mg/g)يدی

 سطح ويژه
BET (m2/g) 

DPZ500-0.25 ۵/۶۱ ۵/۳۸ ۵۵ ۴۱۰ ‐ 

DPZ500-0.5 ۸/۶۲ ۳۷ ۶۹ ۷۰۰ ۹۵۸ 

DPZ500-0.75 ۸/۶۳ ۳۶ ۷۴ ۹۰۰ ‐ 

DPZ500-1 ۶/۶۲ ۳۷ ۸۲ ۹۶۵ ۱۰۳۱ 

DPZ500-1.25 ۶۳ ۳۷ ۶۷ ۹۹۵ ‐ 

DPZ500-1.5 ۶۳ ۳۷ ۶۷ ۹۹۸ ۱۱۵۵ 

DPZ500-1.75 ۱/۶۳ ۹/۳۶ ۶۵ ۹۸۱ ‐ 

DPZ500-2 ۳/۶۳ ۷/۳۶ ۵۸ ۱۰۰۶ ۱۲۳۶ 

  
   C°۵۰۰ اسيد فسفريک در دمای سازی شده با فعال  هایخصوصيات کربن: ۲جدول

 عدد يدی
(mg/g) 

درصد بازيابی 
 شيميايی

 درصد بازده
درصد کاهش 

 وزن
 نمونه نام

٦١ ٣٨ ٤٥ ٢٧٠ DPP500-0.5 

٥٩ ٤١ ٥٢ ٣٤٩ DPP500-1 

٥٨ ٤٢ ٤٩ ٣٥٢ DPP500-1.5 

٥٧ ٤٣ ٥٥ ٣٤١ DPP500-2 
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  oC۵۰۰   بازده کربن های فعال شده با اسيد فسفريک و کلريد روی در دمای : ۱شکل 
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  oC۵۰۰ سازی با کلريد روی و اسيد فسفريک  در دمای حاصل از فعال قايسه عدد يدی کربن های فعال م: ۲شکل 

  
در دو دمای  [20]وست ميوه جک فروت انجام گرفته در خصوص پکربن های متخلخلی که با توجه به روش بازده   
يک روند غير خطی لکه نموده ب با افزايش دما از يک روند کاهشی پيروی نماده مذکور، بر خالف ندتهيه شد oC۵۵۰ و ۴۵۰
در بازده  در هر دو نمونه يک افزايش چشمگير ۱:۳همانطور که مشخص است در نسبت ). ۳شکل  و ۳جدول (د ندار

 باز هم روند غير خطی دارد که در دو سری کربندر هر دو ) ۴شکل (ين عدد يدی بدست آمده  همچن.مشاهده می شود
با توجه به نقش گروه های عاملی که در سطح کربن .  بيشترين ميزان يد جذب شده مشاهده می شود۱:۴ و ۱:۲نسبت 

   . به صورت هماهنگ در نظر گرفت BET سطح ويژه يا در اين خصوص ارتباط عدد يدی را بانمی توان فعال وجود دارند لذا 
  

    درجه سانتيگراد ۵۰۰ و ۴۵۰با اسيد فسفريک در دو دمای  سازی شده فعالهای خصوصيات کربن  : ۳جدول 
  )جک فروتميوه پوست فعال حاصل از کربن های مقايسه با (

 نمونه نام
درصد 
 کاهش وزن

 درصد
 بازده

درصد بازيابی  
 شيميايی

عدد يدی  
(mg/g)  

DPP450-1 ٤٢٩ ٥٠ ٣٨ ٦٢ 
DPP450-2 ٥٢٠ ٦٧ ٣٦ ٦٤ 
DPP450-3 ٣٩٢ ٥٦ ٥٠ ٥٠ 
DPP450-4 ٥١٦ ٥٢ ٣٣ ٦٧ 
DPP550-1 ٣٦٥ ٤٦ ٣٩ ٦١ 
DPP550-2 ٣٧٢ ٥٤ ٤١ ٥٩ 
DPP550-3 ٣٣٢ ٥١ ٥٦ ٤٤ 
DPP550-4 ٣٨٢ ٣٩ ٣٦ ٦٤ 
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 oC۵۵۰   وoC۴۵۰ بازده کربن های فعال شده با اسيد فسفريک در دماهای: ۳شکل 
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 oC۵۵۰  و oC ۴۵۰ عدد يدی کربن های فعال شده با اسيد فسفريک در دماهای: ۴شکل

  
با اسيد فسفريک در دمای هسته خرما مقايسه ای بين جذب يد در فرآيند فعال سازی بخواهيم  اگر نهايت،در   

oC۵۰۰ با دماهای oC۴۵۰ و oC۵۵۰  گرفت که در دمای می توان نتيجه انجام دهيم، ۱:۲ و۱:۱ تنها در نسبت های oC۵۰۰ 
 با افزايش oC۵۵۰ و oC۴۵۰ در دو دمای تغيير چندانی نمی کند در صورتی که جذب يد  ميزانبا افزايش نسبت تلقيح

). ۴ و ۲شکل ( گردد  می مشاهده اين اختالف بيشتر oC۴۵۰ در دمای .نسبت تلقيح ميزان يد جذب شده بيشتر می شود
  .   می باشدoC۴۵۰دمای  فعال سازی هسته خرما با اسيد فسفريک دمای بهينه در خصوص ،اين بنابر

 
   



  نتيجه گيری ‐۶
می  نشان می دهند که کلريد روي واسيد فسفريک فعال سازی هسته خرما با دو عامل  نتايج حاصل از آزمايشات  

استفاده از اسيد . وليد نمودبا سطح ويژه باال و ارزش افزوده زياد ت توان از اين پسماند کشاورزی، محصوالت کربن فعال
بوجود روزنه های جاذب های توليدی بيشتری در و يکنواختي بهتر بوده مواد خام سلولزي اين نوع از فسفريک براي تلقيح 

بازيابي شيميايي با توجه به .  سطح داخلي کمتري را نسبت به کلريد روي ارائه مي دهدآن، هر چند که استفاده از می آيد
آن را به  مي توان ۱:۲نسبت در  oC۴۵۰ در دمايکربن فعال شده با اسيد فسفريک در باال دودی عدد يدي و تا حباال 

البته اين نتيجه در محدوده مورد بررسی پارامترهای عملياتی . در اين سری کربن در نظر گرفتيک نمونه بهينه عنوان 
نيز  های توليدی با استفاده از عامل شيميايي کلريد روي نتايج مربوط به فعال سازي کربن. سيستم در اين تحقيق می باشد

است که ضمن ايجاد سطح باال در  oC۵۰۰در دمای  ۱:۱ نسبت بهينه برای اين سری از کربن ها، نسبت کهنشان مي دهد
  .دکاهمحصول از دانسيته آن نيز نمی 
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