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فاده از ضايعات كشاورزي همچون پوست گردو سعي شد كربن فعالي با بيشترين سطح ويـژه                در اين تحقيق با است    : چكيده
بـراي بررسـي پارامترهـاي مـوثر در     . سازي شيميايي انتخاب شـد  روش استفاده شده در ساخت كربن فعال، فعال   . تهيه شود 

 قرار گرفتند نسبت اشباع سازي، دمـا  پارامترهايي كه مورد بررسي. سازي شيميايي از طراحي آزمايش استفاده شد  روش فعال 
  . و زمان كربنيزه كردن بود

هـا نمونـه بـا نـسبت          ها به روش تاگوچي نشان داد كه بهترين نمونه از نظر سـطح ويـژه و حجـم تخلخـل                    بررسي آزمايش 
هش مشخص شد كه افزايش دما باعث كا      .  ساعت است  2 درجه سلسيوس و زمان      500كربنيزه كردن    ، دماي 3سازي   اشباع

هـاي كـربن فعـال        شود كه سطح ويژه و حجـم تخلخـل          افزايش زمان و نسبت اشباع سازي موجب مي       . شود  سطح ويژه مي  
  .فاكتور سهم نشان داد كه تاثير دما بيشتر از دو پارامتر ديگر است. افزايش يابد
  يرز كشاويعات ضاي، به روش تاگوچيش آزمايسازي شيميايي، طراح كربن فعال، فعال :كليد واژه

  مقدمه -1
اي   شود كه همگي داراي تخلخل باال و سطح آزاد بين ذره            كربن فعال به محدوده وسيعي از مواد بي شكل با پايه كربني گفته مي             

توانـد   توان به وسيله كربنيزه كردن و تجزيه حرارتي مواد داراي ماهيت كربني بدست آورد، كه مـي                  كربن فعال را مي   . زياد هستند 
هـا،    هـا، جـذب آالينـده       ها، پايه كاتاليـست     توان به استفاده از آن در جاذب        از كاربردهاي آن مي   . يا پودري باشد  به صورت گرانوله    

  ].4–1[ها اشاره كرد فرايندهاي جذب الكترودي و ابرخازن
هـا  يندآفر نكربن فعال در اي   . و ذخيره سازي انرژي است     1دو مورد از كاربردهاي مهم كربن فعال در فرايند هاي جذب الكترودي           

الكترودهـا  . شـود   در فرايند جذب الكترودي از دو الكترود موازي هم استفاده مي          . گيردعنوان ماده الكترود مورد استفاده قرار مي       به
هاي مزاحم از     توان به حذف يون     مي ها  كاربردهاي اين فرايند بسيار گسترده است و از جمله آن         . شوند  توسط اتصال ولتاژ باردار مي    

گـردد تـا دسترسـي الكتروليـت          هاي مزو در اين كاربردها باعـث مـي          وجود تخلخل ]. 5[ها و شيرين سازي آب اشاره كرد          لمحلو
تا  گردد  از اين رو بسيار تالش مي     . پذير و در نتيجه عملكرد الكترود بهتر شود       موجود در سيستم به سطح ويژه باال به راحتي امكان         

  .و ساخته شودهاي مز كربن فعالي با توزيع تخلخل

  
1 Electrosorption 
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يا خـام در سـاخت كـربن فعـال مـورد             تواند به عنوان ماده اوليه      اي كه داراي مقداري منبع كربني در خود باشد مي          به طور كلي هر ماده    
كيل شود، ماده تـش   از نظر اقتصادي، ترجيحاً موادي با كربن باال و مواد آلي كم براي توليد كربن فعال شده انتخاب مي                  . استفاده قرار گيرد  

شده جامد حاصل از عمليات پيروليز بايد دانسيته باال و همچنين داراي گازهاي فرار كـافي باشـند، آزادسـازي گازهـاي فـرار در مرحلـه                           
  ]. 4و 3[شود كربن از استحكام و ساختار محكمي برخوردار گردد  دانسيته باال باعث مي. شود پيروليز باعث ايجاد منافذ در كربن مي

ها، سطح ويـژه و عـواملي از ايـن قبيـل              يك كربن فعال وابسته به توزيع سايز تخلخل        يكي، شيميايي و مكانيكي   هاي فيز   ويژگي
عواملي كه در   ]. 6و  5[تواند تغيير كند      عوامل ذكر شده در باال نيز بسته به مواد اوليه مصرفي و روش ساخت كربن فعال مي                . است

در منـابع مطالعـاتي مختلـف       . د از دما، زمان كربنيزه كردن و نسبت اشـباع سـازي           سازي شيميايي موثر هستند عبارتن      فرايند فعال 
هدف از انجام اين پژوهش بررسي عوامل موثر در ساخت كربن فعـال از منـابع                . اي به تاثير همزمان اين عوامل نشده است         اشاره

  .ضايعاتي همچون ضايعات كشاورزي است

  هاي تجربي فعاليت -2
  مواد اوليه - 2-1

شـست و شـو      ابتدا  پوست گردوها خرد شده و سپس       . تهيه شد ) استان زنجان (ستفاده شده در اين پژوهش از مناطق طارم         پوست گردو ا  
  .انجام گرفت)  موالر تهيه شده از شركت مركNaOH1 با محلول(كمتر شدن درصد خاكستر تحت عمليات ليچينگ  شدند و براي

، درصد )ASTM D1102-84( در اينجا درصد خاكستر. مورد بررسي قرار گرفتتركيب مواد آلي و غير آلي مواد اوليه و ليچ شده 
  .گيري شد و درصد كربن پوست گردو اندازه) ASTM D4442(، درصد رطوبت )ASTM E897-82( مواد فرار

  آناليز مواد اوليه -2-2
رارتـي، بـا اسـتفاده از دسـتگاه         هاي ليچ شده و بررسي تحـوالت ح         ها براي بررسي مواد خروجي از نمونه        نمونه TGآناليز حرارتي   

Netzch STA-409C در اين مرحله ابتدا فقط بر روي مواد خروجي از نمونه اوليه آناليز مورد نظر صورت گرفت. انجام شد.  

  طراحي آزمايش - 2-3
سـاز بـه       فعـال  به نسبت وزني عامـل    .شد  ساز اشباع     در اين مرحله مواد اوليه آماده شده در مرحله قبل در ابتدا به وسيله عامل فعال               

دمـاي  . اي از جنس كوارتز قرار داده شد        سازي مواد در داخل كوره لوله       بعد از اشباع  . شود  سازي گفته مي    پوست گردو، نسبت اشباع   
. شـد   در دمـاي مـاكزيمم نگهـداري          افزايش يافته و با توجه به زمان كربنيزه كـردن          ºC/min 5 كوره تا دماي ماكزيمم با آهنگ     

در نهايـت مورفولـوژي نمونـه    .  مورد آناليز جذب و واجذب قـرار گرفـت  Belsorb Mini2آمده بوسيله دستگاه هاي بدست  نمونه
  .بهينه با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي و عبوري مورد آناليز قرار گرفت

ها بر روي سطح ويـژه        آن  و تأثير  سازي شيميايي   تأثير پارامترهاي نسبت اشباع سازي، دما و زمان كربنيزه كردن در فعال            در اينجا 
براسـاس روش طراحـي      هـا   در ايـن مرحلـه آزمـايش      . و توزيع سايز تخلخل به وسيله آناليز جذب و واجذب نيتروژن بررسي شـد             

ها بـراي سـه فـاكتور         تعداد و حاالت آزمايش   .  استفاده شد  MINITABبراي اين كار از نرم افزار       . آزمايش تاگوچي طراحي شدند   
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دهـد كـه در آن        هاي طراحي شده بر اسـاس نـرم افـزار را نـشان مـي                 آزمايش 1 جدول   .باشد   مي L9 طابق با آرايه  سه سطحي م  
محدوده هر يك از پارامترها با استفاده از منـابع          . هاي كربنيزه كردن آورده شده است       هاي اشباع سازي، دما و زمان       تغييرات نسبت 

  .مطالعاتي انتخاب شد
  MINITABه روش تاگوچي با استفاده از نرم افزار هاي طراحي شده ب آزمايش -1 جدول
 زمان كربنيزه كردن )ºC(ماكزيمم دماي كربنيزه كردن  نسبت اشباع سازيكد نمونه

A 1 500 1 

B 2 500 5/1 

C 3 500 2 

D 1 600 5/1 

E 2 600 2 

F 3 600 1 

G 1 700 2 

H 2 700 1 

I 3 700 5/1 

  نتايج و بحث -3
  اثر ليچ كردنبررسي مواد اوليه و  -1- 3

ضايعات كشاورزي همچون پوست گـردو داراي چهـار جـزء     . دهد   درصد اجزاي اصلي موجود در پوست گردو را نشان مي          2جدول  
 همچون پوست گردو تعيين كننده      1تركيبات تشكيل دهنده مواد ليگنوسلولزي    . هستند) رطوبت، مواد فرار، خاكستر و كربن     (اصلي  

است كه هـر دو جـزء از         2پوست گردو متشكل از دو جزء اصلي مواد كربوهيدراته و ليگنين          . ستدرصد اجزاي تشكيل دهنده آن ا     
  .شوند انواع مواد آلي محسوب مي

  اجزاي پوست گردو اوليه -2 جدول
  (%)درصد   جزء

  46/3  درصد رطوبت
  70/58  درصد مواد فرار
  63/5  درصد خاكستر
  21/32  درصد كربن

  
1 Lignocellulose 
2 Lignin 
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هـا سـاختارهاي سـه بعـدي درهـم تنيـده              ليگنـين . شـوند    تقسيم مي  2 و هموسلولزي  1ولزيمواد كربوهيدراته خود به دو دسته سل      
اي هستند كه متـشكل از        ها داراي ساختار شيميايي پيچيده      ليگنين. دهد   جزء اصلي ديواره گياهان را تشكيل مي        ليگنين. باشند  مي

دهنـد    مواد ليگنوسلولز كه جزء اصلي آن را تشكيل مي      هاي آلي موجود در     گروه.است) آليفاتيك(و الكلي   ) حلقوي(دو جزء فنوليك    
درصد سلولز، همي سلولز و ليگنـين موجـود در انـواع            . شوند  در اثر حرارت تجزيه شده و به صورت عامل فرار از سيستم خارج مي             

شود در پوست گردو نيـز        مشاهده مي  2 جدول   همانطور كه در  . ]4[30-40 و   25-30،  25-30پوست گردو به ترتيب برابر است با        
  .شود مواد فرار جزء غالب آن محسوب مي

در مواد ليگنوسلولزي همچون پوست گردو ماده باقي مانده در اثر حرارت دادن اجزاء و خروج كامل اجزاي آلي فرار خاكستر گفته                      
با . باشند  ، كلسيم و منيزيم است كه در مواد ليگنوسلولزي موجود مي          خاكستر ناشي از وجود مواد غيرآلي همچون سيليس       . شود  مي

توان مشاهده كرد كه درصد خاكستر موجود در اين مواد در مقايـسه بـا ديگـر ضـايعات كـشاورزي                       توجه به نتايج بدست آمده مي     
 سيستم باعث ايجـاد ناخالـصي در        در نهايت حضور خاكستر در    . آيد  باشد كه يكي از مزاياي اين مواد به حساب مي           بسيار كمتر مي  

  ].5[كربن فعال نهايي خواهد شد 
  . آورده شده است3 جدول بعد از عمليات ليچ كردن درصد اجزاء سازنده مواد اوليه دوباره مورد آناليز قرار گرفت كه

   موالرNaOH 1درصد اجزاي مواد اوليه بعد از ليچ كردن با  -3 جدول
  (%)درصد   جزء

 84/3  درصد رطوبت

 06/57  واد فراردرصد م

 23/4  درصد خاكستر

 33/34  درصد كربن

 بـا   NaOHواكـنش   . ]7و  6 و   5[يابد  شود كه با عمليات ليچينگ مقدار درصد خاكستر موجود در مواد اوليه كاهش مي               مشاهده مي 
به عنوان  . شودشود كه اين اجزاء در آب حل شده و در اثر فيلتر كردن از سيستم خارج                   غير آلي موجود در سيستم باعث مي       اجزاي
  .دهد  واكنش ميNaOH موجود در پوست گردو طبق واكنش زير با Siمثال 

NaOH+Si Na2SiO3 + 2H2  

Na2SiO3          اجزاي همي سلولز مواد ليگنوسلولزي به دليـل   . تواند از سيستم خارج شود       در آب محلول بوده و در اثر فيلتر كردن، مي
. شود  حل مي  NaOH  نسبت به سلولز، به راحتي هيدروليز شده و در محلول آبي           وزن مولكولي كوچكتر و ساختار شاخه شاخه آن،       

همچنين بايد به اين نكته توجـه       . شود كه درصد ناخالصي موجود در سيستم كاهش يابد          كمتر شدن درصد خاكستر نيز موجب مي      
هاي ايجـاد شـده در        ار حجم تخلخل  باشد با اين ك     داشت كه حضور خاكستر در سيستم يكي از موانع ايجاد تخلخل در سيستم مي             

  
1 Cellulose 
2 Hemicellulose 
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  . سيستم افزايش خواهد يافت
هاي پوست گردو در اثـر خـورده شـدن اجـزاي تـشكيل دهنـده                  شود با عمليات ليچ كردن بافت        ديده مي  1همانطور كه در شكل     

سـاز بـه داخـل بافـت          امل فعـال  شود كه در مراحل بعدي نفوذ ع        اين امر موجب مي   . ]8[شود  مي پوست گردو از جمله ليگنين بازتر     
پوست گردو بيشتر شود، تماس بيشتري با بافت داخلي پوست گردو داشته باشد و در نتيجه ساختاري متخلخل با حجم تخلخل و                      

شود كه سـاختار مـواد آلـي          همچنين به اين نكته بايد توجه داشت كه اين امر موجب مي           . ]9, 5[سطح ويژه بيشتري داشته باشيم    
مرحلـه كربنيـزه     و در نتيجه آن      ]8[ساز را داشته باشند     پذيري بيشتري با عامل فعال     تر شده و قابليت واكنش      موجود در سيستم نرم   

  .]9, 5[كردن به صورت كامل انجام شود

  
  x2000)  بx500 بزرگنمايي )تصوير ريز ساختار پوست گردو بعد از عمليات ليچ كردن الف -1 شكل

مرحله اول دهيدراتاسيون است كه از دمـاي        .  رفتار حرارتي مواد اوليه را به سه مرحله اصلي تقسيم كرد           2با توجه به نمودار شكل      
 ادامه دارد و مرحلـه سـوم كـه كـاهش وزن             ºC580 تا   300ز  شود؛ مرحله دوم تغيير وزني شديد كه ا          را شامل مي   ºC280اتاق تا   

  .]11, 10[ استºC800 تا 600باشد كه محدوده آن از  آهسته مي

  
   پوست گردو خامTG آناليز حرارتي -2 شكل
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باشد كه پيك آن در محـدوده   هاي آزاد و متصل به سطح مواد اوليه مي از خروج آب ناشي 1كاهش وزن در مرحله بدون آب شدن
سلولزي مـواد اوليـه    تجزيه اجزاي هميافتد، مربوط به  كاهش وزن بارز مواد در مرحله دوم اتفاق مي. شود   ظاهر مي  ºC100 تا   80

افتـد     اتفاق مي  ºC 420 تا   350 و پيروليز سلولز در محدوده       ºC350 تا   280سلولز در محدوده      پيروليز همي ). ºC420 تا   280(است  
كـاهش وزن در محـدوده      . به دليل همپوشاني پيك مربوط به تجزيه اين دو مواد فقط يك پيك در نمودار ظاهر شـده اسـت                    ولي
ناشـي از واكـنش      توانـد   كاهش وزن در مرحله آخر مـي      .  مربوط به پيروليز اوليه ليگنين موجود در مواد اوليه است          ºC580 تا   420

  .]8[شود باشد كه بسيار كم بوده و بسيار آهسته انجام مي  ميC-C  پيوندهاي2جدايش

  هاي طراحي آزمايش تحليل داده - 2- 3
 در اين تحقيق براي بررسـي    . شود  ها محسوب مي     عامل اصلي تحليل داده    3داشتن يك پاسخ  در طراحي آزمايش به روش تاگوچي       

ها اين دو عامل به عنوان عوامل هـدف در نظـر گرفتـه شـدند و تـأثير                     تأثير عوامل مورد نظر بر روي سطح ويژه و حجم تخلخل          
هاي مختلفي را در نظـر گرفـت، بـزرگ            حالت وانت  براي تعيين هدف مي   . پارامترها بر روي اين دو عامل مورد بررسي قرار گرفت         

تـر بـودن      در اين تحقيق هر چه بـزرگ      . گيرد  تواند پاسخي باشد كه در تحليل داده مورد استفاده قرار مي            بودن يا كوچك بودن مي    
  .سطح ويژه و حجم تخلخل به عنوان پاسخ هدف در نظر گرفته شدند

  بر اساس طراحي تاگوچيهاي تهيه شده  ها نمونه سطح ويژه و حجم تخلخل -4 جدول
 )cm3/g(ها  حجم تخلخل )BET) cm2/gسطح ويژه  كد نمونه

A 9/1284 624/0 
B 9/1347 740/0 
C 4/1825 12/1 
D 1/1138 514/0 
E 0/1282 671/0 
F 6/1251 647/0 
G 8/984 440/0 
H 9/1190 580/0 
I 9/1073 485/0 

   ويژهسازي شيميايي بر روي سطح تاثير عوامل فعال -3-2-1
دهد طه را نشان مي   در اين نمودارها محور افقي شماره سطح فاكتور مربو        . دهدنمودار تأثير فاكتورها را در سطوح مختلف نشان مي        

دهـد  منحني مربوط به دما نشان مي     . دهد را براي فاكتور مربوطه در يك سطح خاص نشان مي          هاميانگين جواب و محور عمودي    

  
1 Dehydration 
2 Cracking reaction 
3 Response  
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 تـا   1490مقـدار ميـانگين سـطح ويـژه بـه طـور خطـي از                ) ºC700تا   ºC500از   (3 تا سطح    1 سطح   با افزايش درجه حرارت از    
cm2/g1080  مقـدار   3 تا   1باشد و با افزايش آن از سطح        رفتار منحني مربوط به نسبت اشباع سازي نيز خطي مي         . يابد كاهش مي 

 بـا   2در سـطح    ) ايكمينـه (ثير زمـان داراي مينيممـي       تـأ  منحني. يابد افزايش مي  cm2/g 1380 تا   1140ميانگين سطح ويژه از     
  . باشد ميcm2/g 1190ميانگين سطح ويژه

هـر  . يابـد   كربنيزه كردن بيشتر باشد سطح ويژه ماده كـاهش مـي           شود كه هر چه دماي      با توجه به نتايج بدست آمده مشاهده مي       
ي بيشتر شده و در نتيجه بـازده كـربن فعـال بدسـت آمـده                ساز  كربنيزه كردن بيشتر باشد عالوه بر اينكه ميزان فعال         چقدر دماي 

يابد، ميزان سطح ويژه نيز به دليل انقباض ساختاري در اثر افزايش دما سطح ويژه كاهش يافتـه و                     نسبت به مواد اوليه كاهش مي     
  . ]14, 13, 10[شود ها نيز كوچكتر مي در نتيجه اندازه تخلخل

تـوان    مـي ) ºC550تـا    ZnCl2 )480 سازي بيشتر در اثر افزايش دما را با در نظر گرفتن دماي تبخير عامل فعـال سـاز                   دليل فعال 
شـود و در نتيجـه پيروليـز و تخريـب             گفت كه با افزايش دما و تبخير شدن عامل فعال ساز، واكنش در فاز گازي بهتر انجام مـي                  

  .]8, 5[ساختاري بيشتري خواهيم داشت 
هنگـام   ZnCl2. دهد كه افزايش نسبت اشباع سازي با افزايش سطح ويژه همراه بوده اسـت                نمودار تأثير فاكتورها نشان مي     3شكل  

همـين سـاختار   . شـود   و ساختار آروماتيزه مـي     1كربنيزه كردن به عنوان عامل هيدراته كننده عمل كرده و باعث به وجود آمدن زغال              
سازي بيشتر باشد نفوذ آن در داخل بافت          هر چه ميزان عامل فعال    . كند  ه و باز، شبكه متخلخل و داربستي كربني را ايجاد مي          آروماتيز

  . ]8[سازي بيشتري صورت گرفته و در نتيجه سطح ويژه نيز افزايش خواهد يافت ماده سلولزي بيشتر بوده و در نتيجه ميزان فعال

  
  ر فاكتورها بر روي سطح ويژههاي تأثي منحني -3 شكل

سطح (اول اينكه مجموعه باالترين نقاط در نمودارها        . هاي مربوط به تأثير فاكتورها، دو تفسير مهم قابل استخراج است            در منحني 
حالت بهينه را براي دستيابي به بيـشترين سـطح ويـژه نـشان              )  براي فاكتورهاي نسبت اشباع سازي و زمان       3 براي دما، سطح     1

بيـشتر باشـد نتيجـه گرفتـه        ) يا به عبارت ديگر شدت تغييرات ميانگين جـواب        (ها  دوم اينكه هر چقدر مقدار شيب نمودار      . دهدمي
  

1 Char 

 ها ميانگين ميانگين

 سطح پارامترها



 فرد احد سعيدي، عليرضا ميرحبيبي، فرهاد گلستاني

 

  1393تابستان    2ي  شماره   3جلد   34
 

در اينجا مشخص اسـت كـه فـاكتور دمـا           . شود كه فاكتور مربوطه تأثير بيشتري در هدف مورد نظر يعني سطح ويژه باال دارد               مي
 5 در جـدول     شـود كـه     مـشخص مـي    1اين امر به طور كمي توسط فاكتور سهم       .  دارد ويژهميزان تغيير سطح    بيشترين تأثير را در     

همچنين در اين   .  مطابق با اين معيار مؤثرترين فاكتور در جواب به ترتيب دما نسبت اشباع سازي و زمان هستند                 .آورده شده است  
  .جدول حالت بهينه براي رسيدن به بيشترين سطح ويژه مشخص شده است

  اركت فاكتورها در جواب و حالت بهينه جوابميزان مش -5 جدول
 سهم سطح فاكتور بهينه مقدار بهينه فاكتور

 67/221 1 500 دما

 24/119 3 3 نسبت اشباع سازي

 67/99 3 2 زمان

هـاي انجـام شـده وجـود دارد         قبالً در بـين آزمـايش      نكته قابل توجه اين است كه حالت بهينه معرفي شده توسط روش تاگوچي            
با توجه به اين موضوع و در نظر گرفتن اينكه تمـامي سـاختارهاي بدسـت                .  است cm2/g 1825كه مقدار جواب آن     ) Cش  آزماي(

 به عنوان نمونه مايكرو متخلخل بهينه در نظر گرفته شـد تـا            Cسازي شيميايي مايكرو متخلخل هستند، نمونه         آمده با روش فعال   
  .قرار گيرددر مرحله بعدي تحت آناليزهاي الكتروشيميايي 

  سازي شيميايي بر روي حجم تخلخل تاثير عوامل فعال -3-2-2
دهد كـه بـا افـزايش دمـا از          منحني نشان مي  . دهد نشان مي  "حجم تخلخل "منحني تغييرات تأثير فاكتورها را براي پاسخ         4شكل  
رفتـار  . يابد كاهش ميcm3/g49/0 تا 82/0مقدار ميانگين حجم تخلخل به طور خطي از ) ºC700تا  ºC500از  (3 تا سطح 1سطح 

 تـا  52/0  مقـدار ميـانگين حجـم تخلخـل از      3 تـا    1باشـد و بـا افـزايش آن از سـطح            منحني مربوط به نسبت اشباع نيز خطي مـي        
cm3/g75/0با حجم تخلخل2در سطح ) ايكمينه(تأثير زمان داراي مينيممي  منحني. ]13[يابد افزايش مي  cm3/g 58/0باشد  مي .  

  
  ها هاي تأثير فاكتورها بر حجم تخلخل منحني -4 شكل

  
1 Contributionfactor 

 سطح پارامترها

 ها ميانگين ميانگين



  علم و مهندسي سراميك

 

 35  1393تابستان    2ي  شماره   3جلد 
 

 براي نسبت   3 براي دما، سطح     1هاي تأثير فاكتورها حالت بهينه براي دستيابي به بيشترين حجم تخلخل سطح               مطابق با منحني  
  .  براي فاكتور زمان است3اشباع سازي و سطح 

قـبالً در بـين       معرفـي شـده توسـط روش تـاگوچي         شـود كـه حالـت بهينـه         در اينجا نيز همانند بررسي سطح ويژه مالحظه مـي         
  . استcm3/g 12/1و مقدار جواب آن ) Cآزمايش (هاي انجام شده وجود دارد  آزمايش

ايزوتـرم جـذب و   . هاي ديگر داراسـت   بيشترين سطح ويژه و حجم تخلخل را در بين نمونهCشود نمونه  همانطور كه مشاهده مي   
 شـود تمـامي     همـانطور كـه مـشاهده مـي       .  آورده شده اسـت    5ها در شكل    نمونه  شيميايي سازي  هاي حاصل از فعال    واجذب نمونه 

. باشـد    مي ΙΙ داراي ايزوترم نوع     Cباشند و نمونه      مي Ι داراي ايزوترم نوع     IUPACبر اساس استاندارد     C ي  به جزء نمونه   ها  نمونه
دهـد كـه در مـواد     مطالعات نشان مـي . هاست ن نمونهدهنده مايكرومتخلخل بود نشان Ι ايزوترم نوع  IUPACبر اساس استاندارد    

  .]15, 16[گيرند كديگر قرار مييهاي جذب و واجذب بر  خل منحنيمايكرومتخلخل به دليل جذب تك اليه در سطح مواد متخل
هـا در ادامـه جـذب     باشند كه در نتيجه آن هايي بازتر از مايكرو مي تخلخل دهد كه اين نمونه داراي   نيز نشان مي   Cترم نمونه   ايزو

شـود، يـك       مشاهده مـي   C و ايزوترم مربوط به نمونه       5همانطور كه در شكل     . شود  هاي بعدي نيز انجام مي     تك اليه، جذب اليه   
هاي ديگر   در ادامه با افزايش فشار نسبي جذب اليه       . دهنده جذب تك اليه است      د كه نشان   وجود دار  4/0خميدگي در فشار نسبي     

شيب موجود در فشارهاي نسبي مياني نشان از تشكيل در . شوند ها پر مي تخلخل شود تا در فشار نسبي ماكزيمم تمامي شروع مي
هـا    تخلخـل  تـر   كننـد و بـه دليـل انـدازه بـزرگ            ميهاي جذب شده در سطح شروع به واجذب           نيتروژن) واجذب(بازگشت ايزوترم   

افتـد كـه ايـن موضـوع          واجذب در فشارهاي نسبي كوچكتر از فشار نسبي جذب اتفاق مـي           ) هاي با اندازه نزديك به مزو       تخلخل(
  .]18, 16[افتد هاي مزو اتفاق مي  است كه در محدوده تخلخل1مربوط به پديده چگالش مويين

  
  سازي شيميايي هاي ساخته شده با روش فعال ايزوترم جذب و واجذب نمونه -5 شكل

. سازي شـيميايي شـده دارد       هاي ديگر فعال    داراي ساختار بازي به نسبت نمونه      C شود و بحث شد نمونه      همانطور كه مشاهده مي   
  

1Capilary condensation 
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تواند با اسـتفاده از   مي Cهاي نسبتاً باز نمونه  توان گفت كه تخلخل مي سازي فيزيكي   يزم فعال حال با توجه به در نظر گرفتن مكان       
  . هاي مزو را گسترش دهد سازي بازتر شده و تخلخل اين نوع فعال

هاي مايكرو است كه به صورت نـامنظم در سـطح نمونـه پراكنـده                 تخلخل شود نمونه داراي     مشاهده مي  6همانطور كه در شكل     
شود كه به صورت نامنظم و غير ترجيحي رسوب كـرده             مي اين بي نظمي ناشي از آروماتيزه شده كربن از فاز گازي ناشي           . اند  شده

  .  شود و باعث ايجاد ساختار متخلخل مي

  
  Cالگوي پراش نمونه )  بC نمونه HRTEMتصاوير ) الف -6 شكل

  گيري نتيجه -4
هـا نمونـه بـا نـسبت          رين نمونه از نظـر سـطح ويـژه و حجـم تخلخـل             دهد كه بهت    ها به روش تاگوچي نشان مي      بررسي آزمايش 

نشان داده شده كـه افـزايش دمـا باعـث كـاهش       .  ساعت بود  2 درجه سلسيوس و زمان      500كربنيزه كردن    ، دماي 3سازي   اشباع
 افـزايش  هاي كـربن فعـال   شود كه سطح ويژه و حجم تخلخل افزايش زمان و نسبت اشباع سازي موجب مي     . شود  سطح ويژه مي  

دهد كه    كربن فعال بدست آمده از اين روش نشان مي        . دهد كه تاثير دما بيشتر از دو پارامتر ديگر است           فاكتور سهم نشان مي   . يابد
هاي ايجاد شده به صورت نامنظم بوده و كربن فعـال داراي سـاختاري آمـورف                  تخلخل. مورفولوژي تمامي پودرها گوشه دار است     
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