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Aktif kömür, gözenekli yapısından dolayı büyük iç yüzey alana sahip, yüksek 
adsorblama kapasiteli, %  80 üzerinde karbon içeren bir maddedir. Kimyasal yapısı gaz 
ve sıvılardan organik bileşiklerin adsorblanmasını sağiar. Aktif kömür, karbon içerikli 
maddelerin ısıl bozunması sonucu elde edilir. Inert ortamda yapılan karbonizasyon 
işlemi sonucu geneliikle yüzey aianı ve adsorblama kapasitesi düşük katı ürün elde 
edilir. Yüksek alanlı aktif kömür üretimi için ya, karbonizasyon ürününün su buharı, 
karbondioksit gibi reaktif gaziarla yüksek sıcaklıklarda (T>800°C) aktive edilmesi veya 
karbonizasyon aşamasından önce bazı aktifleyici ve katran oluşumunu sınırlayan 
kimyasal maddelerle hammaddelerin işleme tutulması gerekir.

Bu çalışmada badem kabuğu, fındık kabuğu ve kayın odunundan aktif kömür 
üretimi ve ürünlerin adsorblama özellikleri incelenmiştir. Amonyum klorür (NH4 CI)

çözeltisi emdirilmiş îignoselüiozik maddelerin düşük sıcaklıklarda (450°C'mn altında) 
karbonizasyonu sonucu, yüksek yüzey alanına sahip aktif kömür üretiminin mümkün 
olabileceği gösterilmiştir. Amonyum klorürün karbonizasyon esnasında gözenekler 
içerisinde destek olarak davrandığı ve karbonizasyon reaksiyonlarının yüksek 
dönüşümlere ulaştığı sıcaklıklarda süblime olarak kan üründen uzaklaştığı tespit 
edilmiştir. Numunelerin amonyum klorür çözeltisi iie emdirilmesi veya %  10‘luk H2 SO 4

île yıkaması, ürünün gözenek yapısında ve karbonizasyon mekanizmasında 
değişikliklere neden olmaktadır. Amonyum klorür emdirilmiş numunelerde 
karbonizasyon reaksiyonlarının, işienmemiş numunelerden daha düşük sıcaklıklarda 
başladığı gözlenmiştir.

Badem ve fmdık kabuğundan elde edilen ürünlerin karakterizasyonu ve 
adsorblama kapasiteleri incelenmiş; asitle yıkama ve NH4 CI emdirme ön işlemlerinin, 
ürünün toplam yüzey alanını ve adsorblama kapasitesini arttırdığıı gözlenmiştir. 
Amonyum klorür emdirilmiş numuneler için 350°C'de, 500 m2/g üzerinde yüzey alanına 
sahip ürünler elde edilmiştir. Aktivasyon sıcaklığının 700°C’ye çıkarılması iie, elde edilen 
ürünlerin yüzey alanlarının 700 m^/g mertebesine ulaşması, sıcaklığın arttırılmasının 
NH4 CI emdirilmiş numunelerde mikro gözenek yapısında daha fazla gelişmeye neden 
olduğunu göstermektedir.

Termogravimetrik teknik kullanılarak yürütülen kinetik çalışmalar, piroliz 
esnasında katı reaktif maddenin aktivitesinin dönüşüm ile azaldığını göstermiştir. Bu 
azalma, katının kimyasal ve fiziksel Özelliklerindeki değişikliklerin sonucudur. Aktivilenin 
dönüşüm oranına göre değişimi, görünür reaksiyon hız sabitinde değişikliklere neden 
olmaktadır. Çalışmada bu değişimlerini açıklayacak kinetik modeller geliştirilmiştir.


