


  حذف آالينده هاي آلي فراربا کاربريفعال هاي تهيه و ساخت كربن 
  
 مريم فهار، ∗علي احمد پور

  ۸۸۱۶۸۴۰تلفن  ،١١١١صندوق پستي  ،ي شيمي مهندس گروه.،ي دانشکده مهندس، مشهديدانشگاه فردوسمشهد، 
ahmadpour@um.ac.ir  

 
  چکيده

 مورد بررسي  (VOC) جذب عوامل آالينده فرار آليبا کاربرييل در مقاله حاضر ساخت كربن هاي فعال با منشأ پوست نارگ 
ماده خام انتخاب شده پس از . قرار گرفته و پارامترهاي مهم بر روي خصوصيات جذبي کربن هاي فعال مطالعه شده است

 در Tال سازي شيمياييبا توجه به نتايج فع. بررسي انواع مواد خام موجود و راندمان آنها در جذب مواد آلي، پوست نارگيل بود
از پارامترهاي مهم مورد بررسي نقش هوا و . اين خصوص از دو عامل تلقيح کننده اسيد فسفريک و کلريد روي استفاده گرديد

 در شرايط آزمايشگاهي صورت گرفته، محدوده نسبت .ندگاز خنثي در فعال سازي و همچنين نسبت تلقيح مواد شيميايي بود
  .دو عامل تلقيح کننده مشخص گرديده استتلقيح بهينه براي هر 

  
  . كربن فعال، پوست نارگيل، فعال سازي شيميائي، مواد آلي فرار:واژه هاي كليدي

  

  مقدمه ‐۱
تخريب اليه  كه به علت مضرات بسيار از جمله هستندتركيبات آلي فرار از آالينده هاي عمده منتشر شده در اتمسفر 

از . ]۱ [ صورت گرفته استهاي براي حذف آنبسيار تالشهاي ،ي اسيدي و تغييرات آب و هوا، ايجاد باران هااستراتوسفر ازن
واسطه سطح مؤثر باال مي به كربن هاي فعال دانه اي رايج ترين جاذب  ،مواد فرار آلي حذف يف برابين جاذبهاي مختل

  . باشند
ن در بين آن ها زغال سنگ قيري، پوست تمامي مواد خام حاوي کربن مي توانند به کربن فعال تبديل شوند، ليك

 آنچه از مطالعات ].۲[داشته اندنارگيل و زغال سنگ آنتراسيت بهترين نتايج را در تصفيه آالينده ها از طريق جذب سطحي 
تاثير گذار مي باشد بسيار بر جذب مواد آلي فرار کربن فعال ي انتخاب شده جهت تهيه فعال سازمشخص شده است، روش 

 با دو روشفعال، های كربن ]. ۴ ،۳[ز عوامل تعيين کننده اي است که بايد در هر فرآيند جذبي در نظر گرفته شود و يکي ا
 ايجاد يک ساختار متخلخل کربني با سطح آزاد ،هدف از فعال سازي. دنفعال سازي شيميايي و يا فيزيكي ساخته مي شو

اده خام در محيطي بدون حضور هوا کربونيزه مي شود تا پايه نخست مي فيزيکي، فعال سازدر . زياد در ماده خام است
شده و ماده کليه  غال تبديلذدر اين شرايط، ترکيبات سلولزي و پليمري موجود در ماده خام به . کربني اوليه تشکيل شود

 دماي باال سپس پايه کربني بدست آمده در معرض يک عامل فعال ساز گازي در. ترکيبات فرار خود را از دست مي دهد
قرار مي گيرد که عموما بخار آب، دي اکسيد کربن، اکسيژن يا مخلوط آن ها مي باشد که مي تواند در آن دما با بخشي از 

بدين . کربن موجود در ماده واکنش دهد و آن را به صورت عوامل گازي مونواکسيد کربن يا دي اکسيد کربن خارج سازد
تماني توسط عامل فعال ساز، محصول باقيمانده ساختاري متخلخل خواهد ترتيب پس از حذف بخشي از کربن ساخ

   ].۵[داشت
. 



، به به طوري که به دليل عدم توليد پساب ،]۷، ۶[استاز عوامل فعال ساز گازي در استفاده  فعال سازي فيزيکي مزيت
کربن فعال  بيشتري براي توليدهر چند زمان زياد و انرژي . عنوان تکنولوژي بي خطر براي محيط زيست مطرح مي شود

  زيرا محصوالتشان،ترجيح داده مي شوندبراي اين نوع فعال سازي زغال سنگ هاي قيري  .]۸ [شده ريزتخلخل نياز دارد
، نشان داده شده است که مواد سلولزي متشکل از بافت هاي از طرف ديگر ].۹[هستندنسبت به ساير مواد اوليه بادوام تر 

براي توليد ای  در روش فعال سازي شيميايي که يک روش تک مرحله ].۱۰[اي شيميايي مناسب هستند چوبي در فرآينده
محلولي غليظ از  کربن فعال به شمار مي آيد و در دماي کمتري نسبت به فعال سازي فيزيکي صورت مي گيرد، ماده خام با

ط اتمسفر بي اثر در يک کوره حرارت مي يک عامل فعال ساز مخلوط شده و مخلوط حاصل پس از خشک شدن، در شراي
از جمله مواد مهم که به عنوان عامل فعال ساز استفاده مي شوند، مي توان به ترکيبات فلزات قليائي يا قليائي خاکي . بيند

نظير هيدروکسيد پتاسيم، کربنات پتاسيم، کربنات سديم و کلريد منيزيم و برخي اسيد ها نظير اسيد فسفريک، اسيد 
   ].۵[وريک، کلريد آلومينيوم و کلريد روي اشاره نمودسولف

 ايفا مي نمايد و پارامترهاي ترموديناميکي مانند گرماي جذب و تغيير ي سيستم جذبيطراح دما نقش مهمي در
بررسي ساختار در . جامد راهي براي دستيابي به مکانيزم فرآيند هاي جذبي است ‐آنتروپي براي سيستم هاي مختلف گاز

 مطالعات بسياري انجام شده از جمله اينكه چيهارا و VOCکربن هاي فعال و تعيين وابستگي دمايي جذب اي ه روزن
هيدروکربن يک رابطه  ‐کربن فعالمتوجه شدند بين گرماهاي جذب و تعداد کربن ها در سيستم جذب ] ۱۱[همکارانش 

 مشاهده نمود و پيشنهاد کرد زماني که دما از ري کلردااثر دما را بر جذب ترکيبات فرار آل] ۱۲[تسايي . خطي وجود دارد
 BPL ،%۶۰کربن فعال ، جذب کلريد متيلن بر ppm ۴۴۰ افزايش مي يابد و در غلظت جريان ورودي K۳۱۳ به ۲۸۳

 ازن از طريقوابستگي دمايي جذب بنزن بر روي کربن مشتق شده از پوست نارگيل را که ] ۱۳[چيانگ . کاسته شده است
 در غلظت K۳۹۳ به ۲۸۳در مطالعه چيانگ گزارش شده است که وقتي دما از . ن اصالح يافته بود، بررسي کرددار شد

 کاهش مي يابد در حاليکه ۲۸%  افزايش مي يابد، جذب بنزن بر روي کربن اصالح نشده تنها ppm ۵۰۰۰جريان ورودي 
 هاي ريز بيشتري داشته و در روزنهاصالح شده حجم کربن فعال ، ظاهراً.  کاهش مي يابد۴۰% بر روي کربن اصالح شده 

زغال کک، پوست  (سه نوع کربن فعال از مواد خام مختلف] ۱۴[يوچون و همکارانش . نتيجه به دما وابسته بوده است
 ،(CHCl3) کلرو فرم ،(CCl4)تتراکلريد کربن   ماده فرار آلي شاملچهارجذب  و ند ساخت)قيرينارگيل و زغال سنگ 

 ساختار روزنه هاي ريز کربن هاي فعال از طريق پراکندگي .نمودند  بررسيا ر(CH2Cl2) متيلن کلرايد و (C6H6)بنزن 
ظرفيت . جذب مواد فرار آلي نشان داد که تنها بنزن اثر ورودي فعال شده را بروز مي دهد. نداندازه روزنه ها ارزيابي شد

از مشاهده منحني مشخصه براي کربن هاي . استکمتر وابسته  براي کربن هاي حاصله از زغال کک به دما VOCجذب 
حاصله از زغال کک، جذب بنزن در مقايسه با سه ماده فرار آلي ديگر بيشتر بود زيرا انرژي جذب باالتر و تغيير آنتروپي 

  .شته استنتايج نشان دادند که جذب فيزيکي نقش مهمي را در فرآيندهاي جذبي سيستم مورد مطالعه دا. کمتري دارد
کاهش ظرفيت جذب ناشي . يكي از موارد مؤثر در حذف آالينده هاي فرار آلي از هوا مي باشدکربن فعال رطوبت در 

جذب ديناميکي بخارات آلي در بستر هاي کربني ]. ۱۵‐۱۷[از رطوبت باال در مورد مواد آلي فرار بسيار آشكار مي باشد 
مولکول هايي که ميل ترکيبي ]. ۱۸[آب بر روي جذب بررسي گرديده است مرطوب جهت مطالعه تاثير حالليت پذيري در 

به نظر .  کمتر تحت تاثير حضور آب قرار مي گيرند،آن ها با سطح کربن باالست، چه حل شونده و يا غير حل شونده باشند
  .ر بگذاردنمي رسد که حالليت به عنوان فاکتور مهمي مطرح باشد که بر روي جذب در بستر کربني مرطوب اث

مناسب مي باشد زيرا ساختار طبيعي آن مناسب بسيار پوست نارگيل براي تهيه کربن فعال با روزنه هاي ريز زياد 
از ديدگاه عملي براي بهبود کارکرد کربن هاي فعال در جذب آالينده هاي ]. ۱۹‐۲۱[بوده و ميزان خاکستر آن پايين است 

مخصوصاً براي جذب بنزن تا حد ممکن )  محاسبه مي گرددCO2 از طريق جذب که (زير ها ي روزنهآلي فرار، بايد حجم 
ميزان جذب ]. ۱[به منظور تهيه چنين کربن هايي، فعال سازي شيميايي با هيدروکسيد ها مطلوب است . ]۲۰[ باال باشد

 ].۴، ۳[بتا خوب مي باشد در کربن هاي فعال تهيه شده از تلقيح با اسيدفسفريک براي آالينده هاي آلي از جمله بنزن نس
گرچه مطالعات جداگانه بسياري روي تهيه کربن فعال شده از پوست نارگيل به روش هاي شيميايي و فيزيکي و عامل هاي 

 اما تاکنون به مقايسه همزمان اثر دو عامل اسيد فسفريک و کلريد روي ،]۲۲‐۲۶، ۴ [نداتلقيح کننده مختلف انجام گرفته 



ظر و از آنجا که طبق مطالعات صورت گرفته پوست مناز اين . ايي پوست نارگيل پرداخته نشده استدر فعال سازي شيمي
بررسی اوليه انجام شده در اين در لذا نارگيل براي جذب طيف وسيعي از آالينده هاي آلي فرار مناسب به نظر مي رسد، 

  . گرديده استاکنشگر و نيز نسبت تلقيح بررسي  نحوه ساخت کربن فعال و بررسي خصوصيات آن با توجه به نوع وپژوهش،

   مطالعات آزمايشگاهي‐۲
و نيز نسبت ) کلريد روي و اسيد فسفريک(  دو پارامتر مهم يعني نوع واکنشگر ،در سري آزمايش هاي انجام گرفته

ارگيل که مقدار  پوست ن شدهردقطعات خ، ]۳[ روش بندوز مشابهي با اسيد فسفريک فعال سازبراي . تلقيح بررسي گرديد
 توسط اسيد ۱۰ تا ۸، در اندازه مش ه بودبدست آمد% ۴حدود ] ۲۷[ رطوبت آن طبق روش استاندارد تست خاکستر

  و دمايm3/h ۱/۰تحت جريان گاز نيتروژن با سرعت سپس اين مواد .  خيسانده شد دو ساعتبه مدت% ۸۵ فسفريک
0C۱۷۰ 0 در ادامه دماي کوره با شيب دمايي .ندد مي ش گرمک ساعتي کوره دوار افقي به مدت  يکاخلدC/min ۵ به 
0C۴۵۰ می متوقف شده و هواي فشرده با همان شرايط به مدت يک ساعت برقرار گاز نيتروژن يافت و جريان می  افزايش

ن زمااين در  .همرفتي کاهش پيدا کندجريان  از طريق کورهگرم کننده هاي کوره خاموش شده تا دماي سپس . گرديد
   .يابدکاهش  0C۱۵۰ود  تا حدآنهادماي زماني که تا گرفتند می  ثانويه اي قرار نيتروژنرض جريان کربن ها در مع

پروسه دمايي ديگري از در مقياس آزمايشگاهي، براي تلقيح با کلريد روي اين روش با توجه به پايين بودن راندمان 
 و خشک کردن آن ها در آون در دماي حدود ۱۰ تا ۸دازه مش  بعد از خرد کردن نمونه هاي خام در ان. شداستفاده

0C۱۰۰ به ميزاني که متناسب با % ۹۸  گرم نمونه با کلريد روي۱۰ رطوبت، حدود کاهش به مدت يک شبانه روز جهت
 با  وهقرار گرفت) ۱شکل (نمونه آماده شده داخل کوره افقي دوار . گرديدمی  ساعت تلقيح ۲نسبت تلقيح باشد، به مدت 

سپس با جريان همرفتي . ماندمی رسيد و مدت يک ساعت در آن دما باقي می  0C۵۰۰ به دماي 0C/min ۵شيب دمايي 
در هر دو سري فعال سازي با اسيد فسفريک و نيز کلريد روي، بعد از خارج . گرديدمی  تا دماي محيط خنک نيتروژن

گرفت تا زماني می مقطر گرم و سپس با آب مقطر سرد صورت کردن نمونه ها از کوره، مرحله شستشو چند مرحله با آب 
 ساعت خشک و وزن ۷ به مدت 0C۱۰۰در ادامه نمونه ها در آون در دماي حدود .  گرددخنثی آب زير کاغذ صافي pHکه 
  .شدندمی 

 با همچنين]. ۲۸[ه است نمونه ها تست استاندارد يدي انجام شدتمامی براي ،براي بررسي خصوصيات جاذب حاصل
اين توجه به وزن اوليه نمونه قبل از تلقيح و وزن آن در مرحله آخر يعني خشک شدن پس از مرحله شستشو، از اختالف 

در مورد سه تا از نمونه هاي تلقيح داده شده با کلريد . دو وزن و تقسيم آن بر وزن اوليه، درصد کاهش وزن محاسبه گرديد
 واقع در آزمايشگاه تحقيقاتي گروه Quantochrome  شرکتساخت Autosorb-1روي، سطح فعال توسط دستگاه 

  .يک مورد بيست نقطه اي بدست آمددر  نقطه اي و ۵مهندسي شيمي دانشگاه فردوسي مشهد به روش 

  

 
در فرآيند فعال سازي شيميايي پوست نارگيل کوره افقي دوار استفاده شده  :۱شکل   



   نتايج و بحث‐۳
ب نتايج بدست آمده براي نمونه هاي پوست نارگيل تلقيح شده با اسيد فسفريک و کلريد  به ترتي۲ و ۱  هايجدول

و ) پوست نارگيل(در نامگذاري نمونه ها، حرف اول نشانه ماده خام . دندر نسبت هاي مختلف تلقيح نشان مي دهرا روي 
و عدد پس از آن ) ني اسيد فسفريک يعP يعني کلريد روي و Zحرف (حرف بعدي نشانه عامل فعال ساز بکار گرفته شده 

  .معرف نسبت تلقيح بکار رفته مي باشد
  

   شده از فعال سازي پوست نارگيل با اسيد فسفريکساخته كربن هاي براينتايج حاصل : ۱جدول 
  

  نسبت تلقيح  نمونه
  )درصد وزني(

  كاهش وزن 
(%)  

  عدد يدي
(mg/g)  

CP1:0.01 ۰۱/۰ :۱  ۹۰  #  
CP1:0.02 ۰۲/۰ :۱  ۷۳  # 
CP1:0.03  ۰۳/۰ :۱  ۸۷  #  
CP1:0.6  ۶/۰ :۱  ۴۹  ۳۴۲  
CP1:0.8 ۸/۰ :۱  ۵۰  ۶۵۵  
CP1:1 ۱ :۱  ۴۹  ۵۷۰  

CP1:1.2  ۲/۱ :۱  ۵۲  ۷۶۱  
CP1:2 ۱:۲  ۴۸  ۷۶۱  

  .به توجه به مقدار باالي کاهش وزن، نمونه کافي براي انجام تست يدي باقي نماند: #

  
   سازي پوست نارگيل با کلريد روي كربن هاي تهيه شده از فعالبراينتايج حاصل :۲جدول 

  

  نسبت تلقيح  نمونه
  )درصد وزني(

  كاهش وزن
(%)  

  عدد يدي
(mg/g)  

  BET سطح مخصوص
(m2/g) 

CZ1:0.6  ۶/۰: ۱  ۵۴  ۹۹۵  ۹۵۴ a  

CZ1:0.8 ۸/۰: ۱  ۵۱  ۱۰۹۸  ‐  
CZ1:1  ۱ :۱  ۵۳  ۱۱۰۰ ۱۱۲۱ b  

CZ1:1.2 ۲/۱ : ۱  ۵۳  ۱۱۰۴  ‐  
CZ1:2 ۱:۲ ۳۸  ۱۰۶۸  ۱۲۵۰ b  

aسطح فعال  BET  شده استمحاسبه ي نقطه ا۲۰با روش .  
  b  سطح فعالBET  شده استمحاسبه ي نقطه ا۵با روش .  

از آن جهت که مصرف کمتـر عامـل شـيميايي از دو جنبـه               يعنی فعال سازی با اسيد فسفريک،        اولدر پروسه دمايي    
ه شده انتخاب شده بود مقـدار کـاهش         که مطابق روش مطالع   % ۱اقتصادي و آاليندگي مناسب تر است، مقدار نسبت تلقيح          

وزن زيادي داشت به طوري که حتي با تکرار آزمايش با مقدار اوليه بيشتر نيز نمونه کافي جهـت انجـام تـست يـدي بـاقي                           
 عامـل   ، به طـوري کـه در مقدمـه اشـاره گرديـد            .از اين جا مي توان به نقش ماده شيميايي براي تلقيح نمونه پي برد             . نماند

 نـسبت بـه فعـال سـازي فيزيکـي از      ،کاهش دماي فعال سازي و کوتاه کردن فرآيند از دو مرحله به يک مرحله            شيميايي با   
 در به همـين دليـل  .  باشدکربن فعال معموال باالتر از روش فيزيکی می راندمان توليد و نمودهسوختن زياد نمونه جلوگيري  

 مشاهده  ۱نمودار  همچنين   و   ۱ که از اعداد ستون سوم جدول        ونهگهمان. باالتری استفاده شد  تلقيح  های   نسبت   کار از ادامه  
کاهش مـي يابـد کـه علـت آن اثـر مـاده شـيميايي در جلـوگيري از         کربن مقدار سوختن نسبت تلقيح مي شود، با افزايش    

ليد شدن  و از تودادهد با مواد فعال موجود در سطح کربن واکنش نسوختن بيش از حد و نيز واکنش هايي است که مي توان          
مـشاهده  . دنـ جلوگيري نماي ] ۲۹[ از انقباض ماده در طول کربونيزاسيون     همچنين  ه تقطير و    دقير در روزنه ها به کمک پدي      

دليـل   .مانـد  مقدار کاهش وزن تقريبا ثابت مي        ، به بعد  ۱ :۶/۰ يعني ا ز نسبت      ، در محدوده بهينه نسبت تلقيح     می شود که  



 در می باشد کهنوع تخلخل از ريز به متوسط    تغيير   ، چنين روندي را گزارش نموده اند       که ديگران نيز   گونه همان اين موضوع، 
   ].۳۰، ۹[ يابدافزايش مي نيز ايجاد روزنه هاي متوسط و باز شدن تدريجي روزنه هاي ريز سطح فعال آن با نتيجه 

فعال سازی با اسيد فسفريک
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   منحني کاهش وزن بر حسب نسبت تلقيح در فعال سازي با اسيد فسفريک‐۱نمودار 

، همانگونه که انتظار مي رفت مقدار عدد يدي با افـزايش نـسبت              ۱ در ستون چهارم جدول      ارائه شده  توجه به نتايج     با
 و در ادامه به علت بر هم خوردن سـاختار متخلخـل بـر اثـر بـاز                   فتهتلقيح تا رسيدن به مقدار بهينه نسبت تلقيح افزايش يا         

کاهشي که در نسبت تلقيح   . کاهش مي يابد   جذب   يبکه روزنه ها برا   و از بين رفتن ش    شدن بيش از حد روزنه هاي متوسط        
 براي انجام آزمايش هاي تلقيح      ،با توجه به اين نتايج    .  مشاهده مي شود، مي تواند مربوط به خطاهاي آزمايشگاهي باشد          ۱:۱

روند کاهش وزن و نيـز      . داستفاده گردي با کلريد روي از محدوده بهينه نسبت تلقيح که توسط ديگران نيز گزارش شده بود،                
، مشاهده مي شـود کـه       ۲ همانند سري اول بود ضمن آنکه با توجه به مقدار عدد يدي در جدول                ،عدد يدي با نسبت تلقيح    

  . اثر چنداني بر روي توسعه نهايي ساختار متخلخل نگذاشته است،افزايش نسبت تلقيح به بيش از مقدار بهينه بدست آمده
ده و تخلخـل  بوبه، با توجه به نتايج حاصل از عدد يدي، کلريد روي مؤثرتر از اسيد فسفريک              تلقيح مشا های  در نسبت   

 از آنجا که عدد يدي يک بيان تقريبي و نه خيلي دقيق از مقدار سطح فعال بدست مي              .ي را در کربن ايجاد مي نمايد      يشترب
ايـن مقـدار کـه بيـان        .  تعيين گرديد  BETفعال   تنها براي سه نمونه سطح       ،دهد و با توجه به محدوديت هاي آزمايشگاهي       

 مـاً بسيار دقيق تري براي سطح فعال و حجم روزنه ها و نيز نحوه توزيع و پراکندگي روزنه ها مي باشد، از لحاظ عددي عمو                       
 BETبايد توجه داشت که در برخي موارد عدد يدي بدست آمده از مقـدار  . )۲ستون آخر جدول  (مطابق با عدد يدي است   

 از  .باشدمی   که علت آن مربوط به امکان واکنش يد با مواد فعال سطحي و افزايش ظاهري مقدار يد جذب شده                     هتر بود بيش
  .مي توان با پديده مشابهي توجيه نمودنيز آن را مقدار  کمتر بودن ،طرف ديگر

  



  نتيجه گيري ‐۴
، کلريد  و تبديل آن به کربن فعال نارگيلدر مقايسه دو ماده شيميايي اسيد فسفريک و کلريد روي براي تلقيح پوست

فلزات جزو يی که فلز روی آنجااين ماده از اما بکار بردن .  و سطح فعال بيشتري ايجاد مي کندنمودهروي مؤثرتر عمل 
بهترين نسبت تلقيح براي مواد سلولزي . مي باشد با محدوديت هايي همراه استو آالينده هاي محيط زيست سنگين 

 های فعال توليد شده در سری اسيد کربنريز تخلخل ساختار . است ۱:۱ نيز بدست آورده اند، محدوده سايرينه همانگونه ک
 به ، اين روزنه ها به دنبال افزايش مقدار اسيد فسفريک.می باشدح شده يد باقی مانده در ماده تلقي اساز حاصل فسفريک،

 آبکافت مواد سلولزي تشکيل دهنده بافت چوبي و استخراج جزئي  ناشي ازد که عمدتاًنروزنه هاي متوسط تغيير مي ياب
  .دبرخي از اجزاء تشکيل دهنده در طول تلقيح مي باش
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