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 ـ معرفی محصول   1

 مانند مخالف   در صتناي  جاذب  عنوان  به زياد  درون  حفرات  داشتان  عل   به  كه است  گرافيا  غير  و  كريستااي   اي ماده  فعال كربن

، تصتفيه هوا، تصتفيه گازهاي گلخانه اي، فاوك، ، ستا   غذاي   و داروي   صتنعا ، صتناي   هاي  پستاب  و  آب  و گاز ،تصتفيه  نف 

  .رود كار   م  به وسايل برق  و ...

  اشتتت ال در  استتتافاده م  شتتتود وكربن هاي فعال بطور گستتتارده در فرآيندهاي مخاله به عنوان يا جاذب ارزان قيو  و مو ر  

 فعايستتازي، اوييه، روش ماده   مانند پارامارهاي مخالف   فعال  كربن در واص  شتتوند. م   تهيه گرانوي ، پودري، اكستتارودي و فييري

 عالوه   .كنند م   د اي  دما افزايش سرع   و نهاي   دماي در  نماند فعايسازي، زمان كننده، دماي  آغشاه ماده   آغشاگ  و نوع  نسي 

  اوييه  ماده  در  موجود ميزان ستلويز  مثال  عنوان  باشتد. به م  مو ر  توييدي فعال  كربن  واص  در  اوييه ماده   نوع كربن،  توييد  شتراي  بر

 تر ييگنين پايين  و  باالتر ستلويز  مقدار با  اوييه كه مواد  طوري  باشتد، به  م   مو ر فعال كربن  حفره اي ستا اوان  و فعال  ستط   ميزان بر

  هساند. تر مناسب كربن توييد براي

 

  اوييه  اكستار ماده   مقدار  باشتد. هرهه  م   حاصتل مو ر فعال كربن جذب   و ظرفي    اكستار ميزان  در نيز  ماده اوييه   اكستار  درصتد

 مصتار  در  ويژه   به فعال مخاله كربن مصتار  از  بستياري  در امر اين  كه  آيد م  دست   به كوار   اكستار  با فعال باشتد، كربن  كوار

 ذرات  شدن  رد  از  و  باشد  م   مو ر  توييدي فعال  م اني   كربن  مقاوم  در  اوييه مواد  اي  توده   اس . دانسياه  مهم داروي   و  غذاي 

 باشتتند در م  مناستتب  پودري  هاي كربن  توييد  براي كم  توده اي  اوييه با دانستتياه كند. مواد م  جلوگيري استتافاده   هنگام در كربن

 يا كربورايزينگ محصتوالت مرحله كربونيزاستيون. دارد  بستاگ   آن  اكستار و  ستلويز، ييگنين  به مقدار  اوييه  ماده   اناخاب كل   حاي 

داراي ظرفي  جذب بستتيار پايين  هستتاند كه اين ويژگ  م  تواند ناشتت  از كربونيزاستتيون در دماي پايين و وجود ماده قيري باق   
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  باشتد. بعيت  محصتوالت كربونيزه شتده را  مياوان با  ارد كردن مواد قيري به وستيله حرارت و روي ستط  مانده در منافذ بين بلورها

فعايستازي ستيب  ستازي به كوا حالل و هوننين واكنشتهاي شتيوياي  فعال كرد. عول در بخار يا تح  گاز و يا عول  ايص  دادن

در حين اين فرآيند حفره هاي   شتده اند، عالوه بر اينبزرگ شتدن قطر حفرههاي   ميشتود كه در حين فرآيند كربونيزاستيون اي اد  

بستتيار ريزي نيز اي اد  واهد شتتد كه در نهاي  ستتيب اي اد ستتا ااري حفره اي با مستتاح  ستتط  دا ل  باال  واهد شتتد. منافذ 

ذ موجود در كربن بر   از انواع كربن فعال توييدشتده، شت ل مناف اي ادشتده در كربن فعال داراي اندازه و شت ل مافاوت  است . در

 فعال با توجه به نوع مواد  ام مصرف  مافاوت  واهد بود.   

 ايولل (    بررس  و ارائه اسااندارد )مل  يا بين -

 (: اساانداردهاي مرتي  با صنع  توييد كربن فعال   1جدول )

 رديه شواره اسااندارد عنوان اسااندارد  مرج 

و   موسسه اسااندارد 

 ايران تحقيقات صنعا  

  روش  به جذب سطح  كربن فعال  ظرفي  گيري روش آزمون اندازه

  نوودار
8942 1 

و   موسسه اسااندارد 

 تحقيقات صنعا  ايران 
 2 8933 تعيين هگاي  ظاهري كربن فعال 

و   موسسه اسااندارد 

 تحقيقات صنعا  ايران 
 3 8938 و كيفي  محصول  تعيين عدد يدي

و   موسسه اسااندارد 

 تحقيقات صنعا  ايران 
 PH 8941 4تعيين 

 

 توضیح موارد مصرف و کاربرد   -2

      مهم و حيات   ميياشد. اين ماده از پيروييز موادگياه  حاوي كربن توييد    عنوان يا جاذب داراي كاربردهاي   كربن فعال  به

اندازه منفذ و ش ل هاي    توجه به نوع مواد ام مصرف  ،كربن هاي فعال داراي  عوليات فعال سازي قرار م  گيرد. با  م  شود و تح  

اندازه داراي كاربردهاي گسارده و ويژه اي م  باشند. كربن هاي فعال به    مافاوت هساند و از طرف  با توجه به اندازه منفذ و توزي 

و    و مايعات مزاحم  اي با توجه به قابلي  جذب گازها اند و كاربردهاي  گسارده   حيات  در صناي  شنا اه  شده   عنوان جاذب هاي 

مواد شيويائ  اسافاده نوود. كربن هاي فعال    دارند و  مياوان از آنها براي تصفيه و پاكسازي و حا  بازياف   بخارات اسيدي و بازها

  اي بر وردار   زئويي  از اهوي   ويژه هاي غيرآي  مانند    قيو  پائين در مقايسه با جاذب  هاي منحصر به فرد و هوننين   به دييل  ويژگ 

باال و قابلي  فعال سازي م دد سط ،    ميياشند. كربن هاي فعال شده به دييل مساح  گسارده آنها، سا اار منفذي، ظرفي  جذب

، قند، شکر،  قابل اهميت آنها در جداسازي بو، رنگ، مزه هاي غير دلخواه  كاربرد مهم و يا ماده منحصربه فرد م  باشند.  
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و صنعتی، بازيافت حالل، تصفيه    در  عملياتهاي خانگیغندر، آبميوه، آبگيري شيره خرما، شيره انگور و عرقيجات گياهی  چ

يباشد، همچنين با مواد  ، بهداشتی و فيلترهاي كندل براي تصفيه آب ميهوا بويژه در  رستورانها، صنايع غذائی و شيميائی

و در صناي  بهداشا     نيز براي ميارزه با يا نوع باكاري  اص  در داروسازي  ميشوند.عنوان كاتاليست نيز استفاده    غيرآلی  به

آرايش  هاي  و صابون  حيوان   هاي  قرص  شام،و،  ويردندان،  سا    فعال  براي  هاي   كربن  ميگيرند  قرار   اسافاده  شده    مورد 

  سازي مش ل  ميياشد.  طيقه   مشخصات سط  و روش  آماده براساس رفاار،    بندي آنها  اي  ميياشند و به تي   طيقه  محصوالت  پينيده 

 بندي كربن فعال براساس مشخصات فيزي   به شرح ذيل م  باشد:   

 (   ميل  مار 150تا  0.25و ميانگين قطري بين مش   500مش تا  100اندازه اي كوار از  كربن فعال پودري )داراي. 1

 اي بزرگ تر از كربن فعال شده پودري م  باشد(   )داراي اندازه  دانه بندي شده  فعال گرانوي  كربن. 2

     كربن فعال كروي. 3

      كربن تزريق شده . 4

      كربن روكش شده با پليورها. 5

 .كربن اكسارودري يا ماكارون  ش ل 6

 N95كربن ماسا هاي فيلاردار يا فييري و . 7

   

سط  دا ل ، تخلخل و قابلي  بيشاري براي جذب گازها و مايعات شيوياي     كربن فعال در مقايسه با كربن معووي  از مساح 

بر وردار اس . اين گروه از مواد به عنوان جاذب هاي حيات  در صناي  شنا اه شده اند و با توجه به  اين ه قابلي  ويژه اي در جذب  

يگيرند و  مياوان از آنها براي تصفيه و پاكسازي و حا   هاي مخالف  مورد اسافاده قرار  م گازها و مايعات مزاحم دارند، در  زمينه

 بازياف  مواد شيوياي  اسافاده كرد .

بندي آنها براساس رفاار ،مشخصات سط  و روش    اي هساند و به هوين دييل  طيقه  شده محصوالت  پينيده   كربن هاي  فعال

يا    GBوزن  گاز      درصد  20رد اسافاده جذب حدود  آماده سازي اغلب مش ل  واهد بود. اسااندارد جذب براي كربن فعال مو

را جذب  رطوب   GBدرصد وزن   40سيانوژن كلرايد اس . اگر كربن فعال تازه و در معرض رطوب  قرار گرفاه باشد،  مياواند تا 

 صوص مواد شيوياي   شده از هوا جدا كرد. اين ويژگ  در  كند. تعداد زيادي از گازهاي سو  را  مياوان با گذراندن از كربن  فعال 

مو ر اس ، اما گازهاي سيا مانند كربن يا سيانوژن كلرايد را نو  توان به راحا  ديگر گازها جدا     GBبا وزن موي وي  باال مانند 

كرد. هوننين فيلارهاي كربن فعال  اصي  جذب مواد آي  و بعي  از فلزات سنگين محلول در آب را دارند و رنگ، بو، كلر و  

كلر را از آب جذب  مي نند. از آن ا كه بسار كربن فعال نيز مانند فيلارهاي رزين، محي  مناسي  را براي تغذيه و بسار   تركييات  
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باكاريها به  وجود  واهد آورد،  گندزداي  و تصفيه مي روب  از مراحل بعدي ضروري در تصفيه آب  واهد بود. بطور  الصه  

 ح ذيل اس .    زغال فعال شده داراي كاربردهاي به شر

 تصفيه آبها ) آب شرب, آب آكواريومها, آبهاي صنعا (, از نظر رنگ و بو و طعم    -

 زداي  از قند و ش ر    رنگ -

 بازياف  فلزات    -

 بهسازي رنگ و طعم در نوشيدن  ها و آب ميوه ها    -

 صنعا      اسافاده در دساگاه هاي  مثل: تصفيه كننده هاي هوا,  وش بو كننده ها, تصفيه كننده هاي -

 

     سا اار منافذ كربن●

تقسيم بندي     داراي اندازه و ش ل هاي مافاوت  م  باشند. منافذ براساس اندازه آنها به سه دساه   منافذ در كربن هاي فعال شده 

 ميشوند.   

    . باشند  م  نانومار  50ماكرومنافذ: داراي ميانگين قطري بيشار از  . 1

    . نانومار م  باشند 50اي   2: داراي قطري برابر با  مزومنافذ . 2

 شوند.   نانومار  ميياشند كه  ود نيز به سوپر و آيارامي رو تقسيم م  2مي رومنافذ: داراي قطري كوار از  . 3

 

 فعال پيشرفاه:   كربنهاي   ● 

كنارل مخصوص بر روي سا اار منافذ در هند دهه  پيشرفاه اي با    عالوه بر كاربردهاي عووم   كربنهاي فعال،  كربنهاي فعال

    . اند  اص، اي اد  شده  ا ير براي كاربردهاي 

     (CMS) غربال كننده هاي موي وي  كربن . 1

از  كربن  غربال هاي  با  كربن  يا كالس ويژه  و  اندازه كوها  با  ميياشند كه داراي منفد  يا محدوده توزي     هاي فعال  

هاي  يل  كم   گاز و ماي  در محي  هائ  با  غلظ  مي رومنافذ م  باشند. اين كربن ها براي جداسازي و جذب كوها در حدود 

سيسام    در CMS داشان ميوه و سيزي ات، اغلب كاربرد  كربنهاي جذب گاز اتيلن براي تازه  نگه  مورد اسافاده قرار  ميگيرند. مشابه

جذب شونده نياروژن و هيدروژن قابل مقايسه   با اندازه موي ول هاي CMS كربن هايهاي جداسازي گاز  ميياشد. اندازه منفذ در 

 تح   تأ ير  ود قرار  ميدهد، در دماي باال سرع  جذب نيز باالتر  ميياشند.   م  باشد. دماي جذب نيز سرع  جذب يا گاز را 

 .   براي جداسازي نياروژن و اكسيژن مورد اسافاده قرار  ميگيرند CMS كربن هاي
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 فعال    اييا  كربن. 2

مراحل فعال سازي آن م  باشد. اييا  كربن با سا اار    ت نويوژي توييد اييا  كربن فعال شده تركيي  از توييد اييا  كربن بعالوه 

تا    1000اييا  كربن فعال شده شامل توسعه اييا  كربن آمور  در دمائ  در حدود    شود. بنابراين فرآيند توييدم   آمور  توييد  

مار مرب  بر  250در حدود    سانايگراد صورت م  گيرد. در اييا  كربن حاصل از قير م  توان باالترين مساح  ويژه اي  درجه  900

 . ورددس  آه  ميليگرم بر ييار را ب 1/61و بيشارين ح م مي رو منافذ در حدود  گرم
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 مواد اولیه خام: -3

توييد كربن فعال اناخاب  ميشتود، ماده تشت يل شتده جامد حاصتل   از نظر اقاصتادي، ترجيحا  موادي با كربن باال و مواد آي  كم براي

مرحله پيروييز باعث    فرار در بايد دانستتتياه باال و هوننين داراي گازهاي فرار كاف  باشتتتند ،آزادستتتازي گازهاي  از عوليات پيروييز

 از فعال  هاي كربن .استاح ام و ستا اار مح و  بر وردار گردد  اي اد منافذ در كربن م  شتود. دانستياه باال باعث م  شتود كربن از

  شتوند م  استافاده  فعال كربن  توييد  براي  كه از موادي شتوند بعيت  م   تهيه  فيزي   يا  شتيوياي  روش  به  مخاله  دار كربن  اوييه  مواد

  پوستاه و  ، زياون، زردآيو، آييايونظير: هلو ،گيالس هاي  ميوه   پوست  نارگيل، هستاه  مانند گياه   ضتايعات زغال،  هوب، از:  عيارتند

 ميزاناوييه،    مواد  تهيه  هزينه كاهش بر  فعال عالوه  كربن  توييد  براي  گياه  ضتايعات  از . استافاده وگردو(.    پستاه  ستخ  )بادام،  هاي

 .م  يابد كاهش نيز را زيس  محي  در ها آن توس  اي اد شده  آيودگ 

 

 فرآیند تولید  -4

     كربونيزاسيون. 1

مواد اوييه  ارد ميشوند و كربن هاي آزاد    حين كربونيزاسيون اجزاء غيركربن  از قييل هيدروژن و اكسيژن به صورت گاز از  در

دييل وجود منافذ در بين بلورها آرايش يافاگ  بلورها از دو طر  به    دهند. بهم     تش يل   نيز به صورت گروه ، بلورهاي گرافي 

محي  حاوي يا جريان ورودي    درجه سانايگراد در يا  800نامنظم م  باشد. اين فرآيند معووال  در درجه حرارت  زير    صورت

    :  ييد شده عيارتند ازكيفي  محصول تو از اتوسفر صورت م  گيرد، پارامارهاي مهم تعيين كننده 

      نرخ حرارت دادن . 1

 دماي نهائ     . 2

     كربورازينگ . 3

  

وسيله ماده قيري آزاد شده در    ش ل  ميگيرد. بعي  از اين منافذ به   درجه سانايگراد   500سا اار ريز منافذ كربن در دماي  در حدود  

منافذ را اي اد كرد. افزايش   درجه سانايگراد دوباره اين  800م دد در    مسدود  ميشود كه  مياوان با حرارت دادن  حين فرآيند پيروييز

    . سا اار كربن و كاهش درجه تخلخل م  شود درجه سانايگراد و بيش از آن باعث سخ  شدن 100دما تا 
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 فعال سازي  . 2

  دييل كربونيزاسيون در دماي پائين و وجود   و احاواال  اين مسئله  به   يل  كو   ميياشند   مرحله كربونيزاسيون داراي ظرفي  جذب

كربونيزه شده را  مياوان با  ارد سا ان    ماده قيري باقيوانده در منافذ بين بلورها و روي سط  آنها  ميياشد. بعي  از محصوالت 

و يا عول  ايص سازي به كوا حالل و يا  واكنشهاي شيويائ  فعال كرد.   تح  گاز  موادقيري  بهوسيله حرارت دادن در بخار يا

شده اند و هوننين باعث اي اد     فعال سازي باعث بزرگ شدن قطر حفره هاي   ميشود كه در حين فرآيند كربونيزاسيون اي اد   عول

سط  دا ل  باال دس  ياف . پديده فعال   يا سا اار  حفرهاي با مساح   ي سري حفره ريز نيز  واهد شد و  بدينگونه  مياوان به

    . روش ان ام م  شود  سازي به دو

غليظ از مواد فعال كننده اشياع م  شود و با اين عول مواد سلويزي    ايه ت فعال سازي شيويائ : در ابادا ماده  ام با يا محلول

پيروييز شده سرد ميشوند و   اد قرار م  گيرند، مواد درجه سانايگر  600تا    400تح  عوليات حرارت  در دماي بين   از بين  ميروند و

فعال كننده، تح  عوليات شساشو مواد  منظور  ارد سا ان  ميگيرند.    به  فعاي ننده  براي  قرار   اسافاده مواد   اسيدهاي  اص              از 

 م  شود

ابع  ب ت  فعايسازي فيزي  )با بخار(: در اين فرآيند به كوا محصوالت  اد و سا اار موي وي  منافذ گسارش   كربونيزه شده، 

مواد گازي اكسيدكننده مناسب مانند دي اكسيد    با حيور    اصافزايش  مييابد. اين عوليات در دمائ     مييابد و مساح  سطح  آنها 

 كربن و هوا ان ام م  گيرد.  
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 :    شرایط راه اندازی  -5

 در جدول زير فهرس  ماشين آالت توييدي و تعداد مورد نياز آن در    توييد ارائه شده اس  

 آالت    توييد    (: ماشين2جدول )

  شرح تعداد

 1 ديگ بخار  1

 2 كيلوگرم  500كوره اكايواسيون با ظرفي    2

 3 تن   5كوره كربنيزاسيون   1

 4 آسياب وايس  1

 5 گلويه اي آسياب  1

 6 شن گير  1

 7  ردكن  1

 8 يويه هاي بخار  2

 9 وان هاي شارژ  4

 10 وان هاي تخليه  12

 11 سرند طيقات   2

 12 مشعل 2

 مشعل كوره كربنيزاسيون  2
13 

 14 ت هيزات آزمايشگاه  س  كامل

 15 تابلو برق  3

آموزش، فرآوري بيويوژي و  اندازي،    شامل؛ نصب و را ه   از فروش   دمات پس   ، از شرك  ابر زغال  تهيه ماشين آالت درصورت  

  ميدان  محصول ميگردد.
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تأسيسات جاني ، نظير؛    ت هيزات و   هر واحد توييدي، عالوه بر  دساگاههاي اصل     توييد، جه  ت ويل يا بهيود فرآيندها، نياز به 

حريق و ...  واهد داش . اناخاب اين موارد با    إطفاءكو،رسور ،تأسيسات  تأسيسات گرمايش و سرمايش، آب، برق، ديگ بخار،  

 توجه به  ويژگيهاي فرآيند و  محدودياهاي منطق هاي و زيس  محيط  ان ام م  گيرد.

 

 مورد نياز(: آب، برق، سو   و ارتياطات  3جدول )

 رديه شرح مورد نياز 

 1 برق مصرف   آم،ر  50- 32

40-50 G 4 گاز 
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 : تولیدهای  هزینه -7

تن در   2توييد در اين بخش بررس  هاي پارامارهاي مهم اقاصادي احداث يا واحد صنعا  توييد كربن فعال با حداقل ظرفي  

مورد نياز جه  احداث و راه اندازي    عالوه بر سرمايه گذاري   ان ام  ميگيرد.  ؛ برآورد هزينه هاي در گردش مورد نياز واحد روز

براساس توييد محصول ان ام شود. اين هزينه ها شامل تهيه مواد اوييه، نيروي    روزانه واحد، يا سري از هزينه ها بايسا  به صورت  

هاي    هزينه آالت و  سا اوانها، در جدول زير     ت هيزات،  ماشين  ، تعويرات و نگهداريهزينه اساهالك  انسان  ، انرژي مصرف  ،

تن محصول نهاي  در    2نسي  به توييد هر يا كيلوگرم محصول نهاي  و هزينه هاي روزانه براي توييد   هريا از اين موارد  روزانه 

 برآورد شده اس .    روز

   

 روزانه (:  هزينه 4جدول )

 

هزينه هاي توييد نسي  به هر يا   ف   واحد شرح رديه

 كيلو توييد محصول )ريال( 

تن   2هزينه هاي توييد براي فرآوري 

 محصول در روز )ريال( 

 630.000.000 315.000 9 كيلوگرم  مواد اوييه  ام  1

 36.000.000 18.000 12 نفر نيروي انسان   2

 16.000.000 8.000 - - اجاره ملا )سا اوان(  3

 40.000.000 20.000 - - اساهالك، تعويرات و نگهداري  4

 10.000.000 5.000 - - محصول بساه بندي 5

 100.000.000 50.000 - - حول و نقل  6

 40.000.000 20.000 - - انشعابات 7

 20.000.000 10000 - - هزينه هاي پيش بين  نشده 8

 30.000.000 15.000 - - آزمايشگاه  9

 ريال 922.000.000 ريال      461.000 جو  كل  10
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 : میزان درآمد -8

 

طرح،  الزم اس  شا ص هاي مهم    درآمد روزانه، جه  بررس   هاي توام شده در يا روز  پس از ارائه جدول ماي  هزينه 

گذاري طرح توييد كربن فعال محاسيه شود كه در    براي ماقاضيان  سرمايه  سود  ايص روزانه و    روزانهمرتي ، از قييل؛ سود نا ايص  

   ادامه ارائه ميشود .

 

 :    روزانهنا ايص ت سود 

 محصول  گرمهريا كيلو فروشقيو       ×    مقدار توييد روزانه      =       سود نا ايص يا روز 

 ريال 600.000                   × كيلوگرم      2000=     ريال   1.200.000.000  

 

 :    روزانهت سود  ايص 

 سود نا ايص روزانه      - توام شده توييد روزانه    هزينه      =         سود  ايص يا روز  

 ريال 1.200.000.000      -ريال           922.000.000=            ريال 278.000.000  
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 اهمیت استراتژیكی کاال در دنیای امروز    -8

جذب گازها و مايعات  سط  دا ل  باال و تخلخل باال م  باشند كه قابلي  هوانطور كه عنوان شد كربن فعال موادي با مساح 

صناي  شنا اه شده اند و كاربردهاي  گساردهاي با توجه به قابلي     شيويائ  را دارند. كربن هاي فعال به  عنوان  جاذبهاي حيات  در 

اسافاده نوود. هوننين     ي و حا  بازياف  مواد شيويائ مزاحم دارند و  مياوان از آنها براي تصفيه و پاكساز  جذب گازها و مايعات

مقايسه با جاذب هاي غيرآي  مانند زئويي  از اهوي     هاي منحصربه فرد و هوننين قيو  پائين در  دييل  ويژگ   كربنهاي فعال  به

كه بخش اعظم كاربردهاي اين  با مالحظه كاربردهاي مخاله و گسارده كربن فعال م  توان ماوجه شد    .ويژه اي بر وردار  ميياشند

     ماده در امور زيس  محيط  م  باشد كه از مسايل مهم دنياي امروز م  باشد.   

 كشورهاي عوده توييد كننده و مصر  كننده محصول:    -

   

 (: كشورهاي  عوده توييدكننده كربن فعال   5جدول )

 رديه نام كشور

 1 آمري ا

 2 هين

 3 ژاپن 

 4 روسيه

 

يزان توييد كربن فعال در كشور تنها جوابگوي بخش  از نياز دا ل  بوده و تاكنون صاردات اين ماده صورت  : مشراي  صادرات  -

وي  در كشوراهاي هوسايه هوانند تركيه، افغانساان، عراق و كشوراهاي حاشيه حوزه  ليج فارس از جوله واردكنندگان    نگرفاه اس 

 اين ماده محصوب م  شوند. 

 آن با ديگر كشورها   بررس  اجواي  ت نويوژي و روش هاي توييد و عرضه محصول در كشور و مقايسه ت 

ميوه ها يا پليورهاي مصنوع  از قييل    سنگ، پوساه مواد آجيل  و هساه   كربن فعال شده از پيروييز مواد كربن  از قييل هوب،  زغال 

ر مراحل بعدي تح  عوليات فعال سازي قرار م  گيرد. پيروييز موادكربن ،  و د  ريون، پل  اكريلونياريل يا فنوييا حاصل م  گردد

 واهد بود و در نهاي     هوا، باعث تخريب موي ول هاي غيرآي  ميشود كه يا ماده قيري ش ل حاوي مواد گازدار  بدون حيور

بزرگ و داراي سط   ويژهاي در  هاي    تعداد زيادي  حفره   يا جسم جامد كربن  از آن اي اد  واهد شد. جسم توييدشده داراي

      حد هندين مارمرب  برگرم  ميياشد.
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 تجزیه و تحلیل و ارائه  جمعبندی -9

 بطور كل  موارد قابل ذكر در طرح احداث كار انه توييد كربن فعال به شرح ذيل م  باشد.   

بوده و بدين جه  از حواياهاي  اص دويا  و تسهيالت مناسب بر وردار    اي كوها مقياس و زود بازده   طرح مذكور جزء طرحه -

   اس .

مواد اوييه طرح از دا ل كشور قابل تامين اس  و گساردگ  و تنوع تامين آن در دا ل كشور وجود دارد، بنابراين م  توان در نقاط   -

   مخاله كشور طرح را اجرا نوود.

تامين ت هيزات طرح در دا ل كشور قابل ان ام اس ، كه اين امر مدت زمان احداث را كاهش داده و هوننين هزينه هاي  ريد   -

    ارج  و هزينه هاي حول را كاهش م  دهد.  

   محصوالت طرح از نيازهاي كشور اس  و مش الت تامين آن از  ارد و واردات را كاهش م  دهد.   -

   در كشور اين طرح م  تواند بصورت مساقيم و غير مساقيم بخش  از مش الت موجود را تعديل كند.به جه  مش الت اشاغال  -

با توجه به نياز كشور به محصوالت كربن فعال و واردات آن، طرحهاي بسياري از اين نوع در مناطق مخاله كشور م  توان  

 احداث نوود.    


