
2.3. Eltivolitis

2.3.1. USr808755A

A m6hviasz tisaitris:ival mir az 1920-as 6vek v6g6tdl foglalkoaak a kutat6k 6s

szakemberek. 1931-ben kdt szabadalmat is benyijtottak az Amerikai Szabadalmi Hivatalhoz.

Az eglk Walter S. Baylis US I 808755A szrimri szabadalma volt. A Baylis 6ltal tervezett

tisait6 berendez6s fel6pit6s6t a 8. 6bra szeml6lteti.

8. dbro

Baylis mihvias= kezelisire hasznilt berendezise [32J

A rendszer fii egysdgei a kiivetkez<ik: melegit6 egys6g (1), mos6 (2), elstidleges kever6 (3),

elscidleges feh6rit6 tart6ly (5), els6dleges sziir6 (7), mrisodlagos keverd (8), mrisodlagos

feh6rit6 tartrily (9), miisodlagos sziir6 (11), trirol6 tartiily (12). Az eljrinis sorrin a melegit6

egys6gben felolvasztott viaszt egy cs,iiviin keresztiil a szint6n flitiitt mos6 tartrilyba vezetik 6t,

ahol k6nsav 6s viz elegy6vel 5 percen keresztiil l0l'C-on kevertetik. A kever6s lerillit6sa ut6n

hagyjik a kever6ket leiilepedni. A kezeki folyad6k stiriis6ge nagyobb, mint a viasz6, ezErt az a

mos6tartely als6 r6sz6ben gyiilik iissze, ahonnan a 40-es jelz6sii csap segits6g6vel

eltrivolithat6. A visszamaradt fels<i viaszr6teget az els6dleges keverd egys6gbe vezetik et, ahol

a viasz t6meg6re vonatkoztatoft 20 oh szintelenito 6svriny adnak hozzii 6s homogenizrilis ut6n
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az els6dleges feh6rit6 tartrilyba vezetik et. A szintelenit6st 149'C-on v6gzik. A szintelenitri

anyagon abszorbe6l6dik a szinanyag 6s a savas kezel6ssel m6g el nem trivolitott szennyez6k.

Az olvadt vixz az els5dleges szrir6n keresaiil riramlik a mrisodlagos kever6be, ahol egy

ujabb adag szintelenit6 dgenssel keverik 6ssze a viaszt 6s a feherit6si l6p6st az el6z6knek

megfelel6en ismdtlik meg. A miisodik sziir6st kiivet6en a viasz a tiirol6tartrilyba keril.

Baylis t6bb meglegyz6st is mell6kelt a benyrijtott szabadalom mell6. Azt figyelte meg,

hogy a tisaitds hat6konysdga javithat6, amennyiben a miiveleret v6kuum alatt v6gezziik el.

Kiemelte, hogy a m6sodik feh6rit6s l6p6ssona nem felt6tleniil van sziiks6g, an6l fiigg6en,

hogy mi a tisaitott viasz felhaszn6l6si c6lja. Tovribb6 emlit6sr tesz arr6l. hogy a mrisodik

feh6rit6si l6p6sben hasmrilt anyagot fel lehet hasznilni egy k6vetkez6 eljriris els6 feh6rit6si

l6p6s6ben, igy az eljiris gazdasigosabb. [32]

2.3.2. USr9E0338A

A m6sik l93l-es szabadalmat Arthur Hough nyujtotta be szint6n az Amerikai

Szabadalmi Hivatalhoz. Ezt a m6dszert a szerzd nem kizrir6lag m6hviasz tisztites.ira

hasznrilta, hanem alkalmazta egy6b rillati 6s ndv6nyi eredetti viaszokndl 6s lanolinnil is.

Hough ugy tal6lta, hogy a foszforsavas kezel6s jelent6sen hat6konyabb szennyez6k

eltavolitrlsa eset6ben, mint a Baylis 6s t6bb mris szabadalmaz6 6ltal hasznrilt k6nsav. A

szabadalom alapjrit k6pez6 kis6rlet6ben 1360 kg (3000 font) m6hviaszt olvasaoft meg egy

olyan taruilyban, melybe el6z6leg 340 kg (750 font) vizet 6nttitt. A kever6ker 90-95"C-ra

melegitette, a viasz tiimeg6re vonatkoztatoft 2 o/o foszforsavat adolt hozz6 6s a kever6st

halad6ktalanul megindiwa l0 percen keresztiil homogeniz6lta. A gyors hiit6s elkeriil6se

6rdek6ben a fiit6s le6llit6sa utrin rillni hagyta a kever6ket, amig mag6t6l el nem 6rte a kiv6nt

h6m6rs6kletet. A fels6, tisaa viaszr6teget dekanrildssal trlvolitotta el. Az 6sszegyiijtott

szennyez6ket a vizes f6zis 6s a viasz als6 r6tege tartalmazta, amelyet siirfis6gkfldnbs6giiknek

ktisz6nhet6en tudott elvalasztani. A m6dszer els6sorban a f6mes szennyez6k eltrivoliLis:iban

volt a '30-as 6vekben kiemelked6en hatdkony. A tiszta viz forr6spontj6,n nem eluivolithat6 vas

6s aluminium tartalmri komponensek elkiildnithet6k iilepit6ssel a tisztitott viasa6l. [33]

2.3.3. US2383629A

Treacy S. Cyril a viasz tisztasigdnak jellemz€s6re fizikai tulajdons6gainak

megvriltozisrit hasznrilta fel. A szennyez6ket tartalmaz6 viasz olvad6spontja alacsonyabb,

megv:iltozik a szine 6s a szaga. A szennyez6k 6ltaliban nem tAvolithat6k el pusadn sziiressel

vagy adszorbenseken val6 megkiir6ssel, ezefi dolgozl.a ki az akibbi tisztitasi eljarast, melyet

l94l-ben szabadalmaztatott is. 400 g m6hviaszt 90.C-on megolvasztott, majd 240 ml vizben

feloldott 24 g nritrium-kloretb6l k6sziilt oldatot adott hozz:i. Ez utiin a kever6tJtez 60 ml25l:o-



os k6nsavat iint6tt. I-assri kever6ssel a kever6kb6l egy 6ra alatt emulzi6 k6pz<id<itt, mely

emulzi6ban a viasz volt a folyonos frizis, mig a vizes f6zis a diszpergilt rbsz. Az emulzi6

megbontilsa utrin strtis6gkiildnbseg alapjrin hagyta sz6w6lni a ket f6zist 6s dekant6lassal m6g

olvadt 6llapotban elkiil6nitette a tisaitott viaszt. Lehet6s6g van dekantrllds utiin abszorbens

anyagon val6 6tsziir6sre.

Cyril igazolta, hogy a tisztitott viasz olvadispontja magasabb, szine halvrfuryabb,

rlttetsz6bb 6s megszabadult az idegen szagokt6l. Mindezen el6nytik mellett a kezelt viasz csak

minim6lis mennyis6gii vizet tartalmaz, tov6bb6 a tisztitott viasz elkiil6nit6s6re egyszerti 6s

gazdas6gos m6don van lehet6s6g. [34]

2.3.4. EPl260573Al

2002-ben Ulrich Dieter m6dszert dolgozott ki [35] kumafosz m6hviaszb6l tdrt6n6

eltrivolitrisrira. A m6dszer 6t egyszerfi l6p6sb6l rill: az els<i a viasz megolvasadsa, a m6sodik

minimum 50 gn aktiv sz6n viaszhoz adiisa, a harmadik a homogeniziiliis, a negyedik a

sziiks6ges kontakt id6 kivrinisa szuszpenzi6 formriban, az utols6 pedig sziir6 k6zegen val6

ritsziir6s minimum egy bar nyomison.

A m6dszer laborat6riumi 6s ipari ktiriilm6nyek kdztitt is haszn:ilhat6. Ipari

kdriilmEnyek kiizdft 2000 kg viaszt 4 k6bm6teres tartilyban 80'C-on olvasztott fel, majd 100

kg por alakri aktiv szenet adott hozzir 6s egy 6r6n keresztiil kevertette. A sztr6st l0 m2

feltletfi, fiit6tt f6m sziir6lapon 4-6 bar nyomdson v6gezte, . A teljes tisztitds iddtartama 4 6ra

volt, ami 500 kg/6ra teljesitm6ny jelent. A sziir6si marad6k 100 kgltonna viasz volt.

Laborat6riumi kis6rlete sonln 2000 ml viaszt 80'C-on vizfiird6 segits6g6vel cseppfoly6sitott,

majd 50 g/l Norit CAI tipusli aktivszenet adott hozz6. A kever6ket egy 6nin keresaiil

kevertette, majd a sz[ir6st 5,75 bar nyom6son 8 perc alatt hajtotta v6gre. A sziir6si marad6k

207,7 g volt. A kiindul6si 20 mglkg kumafosz koncentnici6t ebben a kis6rletben sikeriilt I

mg/kg-ra redukiilnia.

2.3.5. EP2E24I6EA1

Hardy Gerster 2013-ben Baylis l93l-es szabadalmara hivatkoz6 saj6t m6dszert

dolgozott ki 6s szabadalmaztatott [36]. A 9. 6bnin l6that6, hogy az i.ltala k6szitett berendez6s

fel6pitdse j6val egyszertibb, mint el6dj66 6s jelent6sen kevesebb miiveleti egys6get tartalmaz.

K6sziil6k6nek fii egys6gei a kiivetkezSk: olvasa6 tart6ly (2), els<i- (8) 6s m6sodik

sziir6egysdg ( l5), itnt6 egys6g ( l8).
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9. dbt'a

H.trd)' Gerster tis.tit6 berendezisinek fizlata [36]

A szilird mehviaszt az olvaszt6 tartilyban helyezik el, ox6lsav 6s viz elegy6t adj:ik

hozz6, majd ezt a kever6ket 130'C-ra melegitik fel. A viz egy als6 szelepen keresztiil

eluivolithat6, a viasz pedig, mint feliihisz6 tovribbithat6 az els6 szfir6egys6gbe, ahol egy

beulpl6l6 egys6gen keresatil rijabb adag vizet adnak hozzir tisaiti folyad6kk6nt. Az els6

sziir6egys6g als6 r6sz6ben a viz fiuis szeparrici6 utrin eltrivolithat6. Innen a viasz egy ktiztes

t6rol6tartiilyba halad tovdbb, ahol meg lehet szakitani a tisaitrisi folyamatot 6s sziiks6g eset6n

innen folyatni toviibb. A trirol6tanrilyb6l a viaszt olnyom6ssal juttatj6k a m6sodik

sztir<iegys6gbe. Ebben az egys6gben az ibrirn l6that6 n6gy rekesz kiizi.il legaliibb keu6t

granul6lt aktiv sz6nnel t6lt6ttek meg. Ez ut6n a tisztitott viasz a v6gs6 ont6 egys6gbe keriil,

ahol lehet5s6g van viaszlapok iint6s6re.
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2.4. Az aktiv sz6n kivilasztisinak szempontjai

Monin 6s munkaldrsai [38] ktizlem6nyilkben arra tettek er6feszit6st, hogy felderits6k, a

b6zikus sajAtsAgu aktiv szenek b:izikus tulajdonsrigiihoz mely szerkezeti elemek milyen

m6rt6kben j6ruln ak hozzit, ehhez pedig ab initio kvanomk6miai szrimit6sokat haszniiltak. Az

riltaluk javasolt feliileti csoportokat, melyek a sz6n brizikuss6grt befoly6soljrk a 10. dbra

foglalja 6ssze.

10. ibra - Javasolt feliileti csoponok Moriin sz6mit6sai alapj6n

Belithat6, hogy adszorbensek tervez6se pusztrlLn elm6leti alapon egyiiltal6,n nem egy egyszerii

feladat. Ugyanakkor az apokiris k6zegkil t6rt6n6 adszorpci6s kis6rletek tervez6s6hez

megfelel6 irrinymutatrlst jelenthet a vizes ktizegii kutatrisok tanulm6nyozesa, hiszen a

megkdtni kiv6nt molekula rulajdonsrigai feltehet6en meghatiroz6, a k6zeg tulajdons:igain6l

fontosabb szerepet j6tszanak.

Az aktiv sz6n el6illitisa

Alapanyagok

K6zenfekv6 gondolatnak tiinik, hogy ha a technol6giiban felhasznrilt adszorbenst k6zvetlentl

el6 tudjuk llitani, az a kiilts6geket jelent<isen csokkentheti, hiszen nem kell megfizetni egy

kdzes r6sztvev6 munkijrit. Ennek 6rdek6ben az els6 l6p6sben tekintsiik 6t az aktiv sz6n

el6rlllitris lehet6s6geit. Aktiv szenet el6 lehet :illitani sokf6le szerves anyagb6l, igy potencirilis
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alapanyagk6nt tekinthetiink mez69azdas6g)- (pontosabban birmif6le ntivdnyi eredetii-)

mell6kterm6kre ugyanrigy, mint ahogy p6ldriul a miianyag hullad€kok egy r6sz6re.

Az alapanyag megvrilaszuisrinak azonban hatisa lehet a kialakult adszorbens feltileti

struktunijrira, mint ahogy erre riviligit Ioannidou 6s munkatiirsainak [39] kutatrisa is. Ebben a

munkiiban kiil6nbtiz6 fomisokb6l el6rillitott aktiv szenek tulajdons6gait hasonlitott6k dssze

egymrissal, valamint vizsgriltrik azok adszorpci6s tulajdonsigait, dsszevetve k6t kereskedelmi

forgalomban kaphat6 aktiv sz6n teljesit<ik6pess6g6vel is. Els6 szembetiin6 kiil6nbs6g, hogy az

alapanyag min6s6ge ddnt6 hat6ssal van a bel<ile keletkez6 aktiv sz6n elemi iisszetetel6re (3.

tdbldzat). Bir az elemanalizist csak sz6n, hidrog6n 6s nitrog6n m€r6s6vel v6gezt6k,

feltdtelezhet6 (mint ahogy ezt a cikk ir6i is tett6k), hogy a mintrik elemi 6sszet6tel6nek

fennmarad6 h6nyadinak rulnyom6 rtsz66rt az oxig6n felel (termeszetesen egy6b, a szerves

vegyiiletek fel6pit6s6ben l6nyegesen kisebb m6n6kben r6szl vev6 egy6b heteroatomok

mellett, mint p6ldriul a foszfor 6s a k6n). Ez alapvetS fontossrigu inform6ci6, hiszen mint

ahogy mrir a kotibban id6zett, Morrin 6s munkat6rsai altal kdzzetett cikk [38] utalt ni, a sz6n

oxig6ntartalm[ feliileti funkci6s csoportjai komoly szerepet jritszanak az adszorpci6s

folyamatokban, valamint a nitrog6n tartalmri csoportok is r6sa vehetnek ebben, nem k6t6

elektronpifu'jaik r6v6n. A kutatris sonin n6gy kiiltinb<iz<i term6szetes alapanyagb6l rillitottak el6

aktiv szenet, melyek a ktivetkez6: kukoricacsdvek (com cobs - CC), oliva magok (olive

kemels - OK), sz6ja szdrak (soya stalks - SS), 6s repce szirak (rapeseed stalks - RS).

Mindegyik alapanyagot ugyanolyan eljrir6snak vetett6k ali, majd vizsgiiltiik a

tulajdonsrigaikat. Fontos megjegyemi, hogy a k6t kereskedelmi forgalomban kaphat6

referenciak6nt szolgril6 term6k, NORIT GL50, valamint FiltrasorM00 (F400) tipusri szenek

adatait a gyrirt6i informrici6 6s koribbi kutatrisok eredm6nyei alapj6n k6ziilt6k, ezeket nem

vetett6k al6 m6r6snek (ennek tulajdonithat6, hogy az eredm6nyeket iisszefoglal6 triblizatok

sz6mos mez6j6ben nem tartozik hozzirjr*- adat).

Minta neve

3. t6blizat - Az elemanalizis eredm6nye

OK SS RS

C%

Ho/o

N%

76,3

0,92

4,19

54,73

l,0s

0,46

s8,26

0,8

0,43

59,5

0,97

0,47

87

0,3

0,s

Az elemi iisszetetel mellett mris tulajdonsrigokat is befoly6sol az alapanyag megvilasztrisa. Az

adszorpci6 soriin a k6miai param6terek (mint p6ldrlul az elemi risszet6tel, feltileti funkci6s

csoportok min6s6ge 6s tulajdonsrigai) mellett nagy szerepe van a fizikai param6tereknek is.
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Els6k6nt emlitendci ezek kijziil a teljes hasznos feliilet, mely r6szt vehet az adszorpci6ban. Az

ugynevezett fajlagos feliilet, a tiimegegys6ge vonatkoztatott feliilet szerepe alapvet6

fontossiigu brirmif6le anyagi min6s6gri adszorbens kapacit6srlnak meghatrlrozrisrlban. Mivel

meghatrirozrisrihoz a Brunauer-Emmett-Teller modellt hasznriljriLk, BET-feliiletnek (BET

surface - Sser) is szok6s nevezri. Ezt a feliiletet az esetek tulnyom6 r6sz6ben N2-giiz

adszorpci6 m6r6s alapj6n sz6mitj6k ki, aminek oka, hogy a nitrog6n molekula k6miailag

meglehet6sen inen, ez€rt megkdt6d6s6ben a kiil6nbiiz<i feliileti ftmkci6s csoportok nem

jritszanak jelentris szerepet, igy feltdtelezhet6, hogy pusa6n az el6rhet6 felszin teriilet6nek

fiiggv6nye lesz az adszorpci6 m6rt6ke. Ismert t6ny, hogy ez a kiv6teles fajlagos feliilet az

adszorbensek porozit:ls6nak kiivetkezm6nye, ez6rt r6szletesebb ismerete is fontos lehet. Az

aktiv sz6n porozitisa jelent<isen befoly6solja annak adszorpci6s k6pess6geit, valamint annak

viselked6s6t k6s6bbi kezel6sek sonin. El6bbire legegyszeriibb p6lda, amikor kiildnb6z6 nagy

molekulijri vegyiiletek megk6t6se eset6n a hasznos feliilet kisebbnek mutatkozik a N2-

adszorpci6 sorin m6rtn6l. Ennek oka, hogy a c6lmolekula egyszeriien tul nagy ahhoz, hogy a

p6rusok belsej6be jusson, eziiltal jelent6sen csdkkenwe az adszorpci6ban hat6konyan r6sa

vev5 feliiletet. Ezek felt6rk6pez6s6re alkalmazhat6ak kiiltinbiiz6 adszorpci6s tesztek

kiil6nb,iiz<i m6rettartomrinyba es<i megkdtendci molekukikkal. Ilyen c6lra alkalmazzitk a

metil6nl6k-, fenol- 6s jodid adszorpci6n alapul6 m6r6seket [40]. Ezen feliil a porozitrls

k6sdbbi kezel6sek hatrisrira nagym6rt6kben v6ltozhat, ez els5sorban a mikrop6rusok v6kony

falinak iisszeomlasiira vezethet6 vissza, ami szint6n az adszorbeill6 feliilet csiikken6s6t vonja

maga ut6n. A fenti param6tereket is dsszehasonlitott6k a sz6ban forg6 kutatriLsban, ezeket az

eredm6nyeket a 4. tdbldzat foglalja tissze. Lrithat6 bel6le, hogy az alapanyag megviilasztiisa

fontos szempont, de fontos k6vetkeztet6skent az is levonhat6, hogy a laborban ekirlllitott aktiv

szenek feliileti param6terei nem felt6tleniil maradnak el a kereskedelmi forgalomban kaphat6

tersaik6t6l.

Minta neve

4, tiblizat - Aktiv szenek fajlagos feliiletc 6s porozitesa

CC OK SS RS

Fajlagos feliilet
,. 7 -t,/(mg,

6sszes p6rust6rfogat

/ lcmrg')
Mikrop6rus t6rfogat

/ (cm3g-')

490570

0,34

0,34 0,30 0,28 0,520,31

0,30 0,29 0,21 0,23



Kev6sb6 kvantitativ, cser6be szeml6letesebb bizonlt6kot kaphatunk a kiinduLisi anyagok

jelent<is6gdr<il, ha megvizsgriljuk k6t elk6sziilt aktiv sz6nr6l pisztia6 elektronmikoszk6ppal

(SEM) k6szitett felv6teleket, melyek a ll. dbnin lethat6k.

ll.6bra SEM felvetelek az kukoricacs<i- illewe a repcesz6r alapri aktiv szenek felilleter6l

T6miink szempontjribol fontos lehet megemliteni, hogy ebben a kutat6sban vizes kcizegben

v6gzett adszorpci6s m6r6seket is v6geztek, melyekben a megktitend6 mintamolekula a

br6mpropiliit volt, ami egy ismert 6s elte{edten hasmrilt atka<il6szer, amit elsSsorban

gyiirn6lcs6siik v6delm6re haszn6lnak. A kiiliinbiizS szenek adszorpci6s teljesit<ik6pess6g6t

azonos kdriilm6nyek k6z6tt m6rt6k, ennek a m6rdsnek az eredm6ny6t foglalja 6ssze a.12.

dbrdn tal{lhatb diagram. A br6mpropiliit (szerkezeti k6plete az 13. dbrdn Lithat6) nem vehetri

t6keletes modellmolekukinak a hrirom vizsgiilt molekul6nk reprezentrikis6ra, de az arom6s

gy[iriik hasonl6 viselkedesre engednek lehet6s6get.

12. 6bra - Kiiliinbtizri szenek br6mpropil6t megkiit6se az idri fiiggvdnyeben
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13. ibra - Br6mpropil6t szerkezeti keplete

Lehet6s6giink van ugyanakkor, mint ahogy aa Arenillas 6s munkatrirsainak kutatdsa [41] is

mutatja, miianyag hullad6kokb6l kiindulva is aktiv szenet el<irillitani. 86r ennek a kutatisnak

a c6lja l6nyegesen elt6r a mienktcil (sz6n-dioxid megkiit6sre kivrintak alacsony k<ilts6gii aktiv

szenet el<irillitani), azon alapgondolata m6gis megfontoland6, hogy egy rendkivtl olcs6

alapanyagb6l (nevezetesen haszn6lt PET palackokb6l) kiindulva alkosson a c6ljainak

megfelel6 adszorbenst. Figyelembe veend6, hogy itt els6 l6p6sben nem csak az alapanyag

elszenesit6s6t v6gea6k, hanem kevertek hozzit olyan adal6kanyagokat, melyekkel az

elk6sziilS sz6n funkcionalizrilis6t is elv6gzik egy [6p6sben, igy tematikailag egy k6s<ibbi

fejezethez is ta(ozik (Feliiletm6dosit6si eljirisok).

Eljin[s

Term6szetesen a kiindulisi anyagok mellett fontos a karboniz6kisi eljrinis helyes

megv6lasa6sa is. Az un. pirolitikus eljrfuris alapjrit inert gaziiramban t6rt6n6 hevit6s adja. Ez

az esetek tulnyom6 r6sz6ben N2-griz. Fontos berillitand6 param6ter az eljrlnis h6m6rs6klete. Ez

kutatesonk6nt elt6r, azonban riltal6nossiigban kijelenthetri, hogy konkr6t eljrl.Lnisok 400-800 "C

ktiz<itti h6m6n6kleteket emlitenek legtiibbsziir. Ezek tisszehasonlit6sa azonban nem

c€havezetii, hiszen iiltal6ban a kis6rleti k6riihn6nyek annfra elt6mek, hogy nem felt6tlen

kapniink hiteles k6pet a h5m6rs6klet hafisrir6l. Ellenben lehet6s6get ad a h<im6rs6klet

hatiisrinak vizsgiilari.ra Zhang €s munkatirsainak munkrija 1421. ,6k k6t h5m6rs6kleten is

v6geztek karboniz:ilist 400 6s 700 "C-on, 6s ezeket 6ssze is hasonlitottrik tiibb szempontb6l.

Az aktiv sz6n alapanyaga fiir6szpor volt. Az igy k6sziilt szeneket a k6s5bbiekben tovribbi

feliiletm6dosit6soknak vetett6k ali. Vizsgrilataikb6l kideriil, hogy az elszenesit6s

h5m6rs6klet6nek jelent6s szerepe van az aktiv sz6n legtdbb l6nyeges tulajdonsrig6nak

szempontjeb6l. Ktizvetleniil befolyrisolja a feltileti funkci6s csoportok szirm6t, eziital az elemi



6sszet6telt is, de a kialakul6 feliilet fzikai param6tereit is. Elmondhat6, hogy min6l magasabb

h<im6rs6kleten v,bgezzik a karbonizriLlist, annril kevesebb feliileti funkci6s csoport marad a

sz€nvizon, illet<ileg a p6rusok ritlagos 6tm6nije n6 a h6m6rs6klet n6vel6s6vel. Ezeket az

eredm6nyeket szdmszer[ien a 5. is 6. tdbldzat foglalja 6ssze. A mintrik jeltil6s6re az

el6rilliulsuk h6m6rs6klet6t hasznriltam.

700

400'c

700 'c

400 "c

6. tibl6zat - A h6m6rs6klet hatilsa az el6dlliton aktiv szen feliileti funkcios csoporrjaira (mmol/g

men6kegys6gben )

Lakton Fenol
Savas

csoportok

iisszesen
csoport csoport

Osszet6tel

co H" No oo

87 ,7 I,9 0,3 6,9

77,0 3,9 0,3 16,7

Karboxil

csoport

nem

kimutathat6

nem

kimutathat6

Sarr / Mikropt6rus Attagos

(.'f t) t6rfogat / (cm3 g-t) p6rus6tm6r6 / A

)o)

37,2

Bizikus

csoportok

iisszesen

0,101

0,013

22,8

15,9

o 55
nem nem

kimutathat6 kimutathat6

0,46 0,06

nem

kimutathat6

0,52

sz6nr6l trivolit<

0sszess6g6ben

A fenti eredm6nyeket trimasaja ali Figuerido 6s t6rsainak munkrija [43], akik m6r k6sz aktiv

dvolitottak el funkci6s csoportokat inen atmoszf6r6ban t6n6n6 hevitessel.

tehrit megrillapithat6 hogy a h<im6rs6klet helyes megvrilasztasiival

befolyrisolhatjuk rigy a kialakul6 aktiv sz6n tulajdonsrigait, hogy azok az akturilis c6lunknak

min6l inkribb megfelel6ek legyenek. Ennek megfelel6en 6rdemes lehet a tervezett kis6rleti

munk6ban majd tiibb kiiliinbiizci h<im6rs6kleten el6ellitott aktiv szenet el6rillitani, 6s

iisszehasonlitani 6ket a mi kis6rleti kdriilm6nyeink kriztitt, annak rem6ny6ben, hogy az

atkaiilSszerek eltdvolitdsahoz alkalmazhat6, el6nyiisebb 6sszetetehi vagy feliileti szerkezett

adszorbenst sikeriil keszireniink.

A pirolitikus karbonizrilis mellett eldrhetS egy m6sik eljrinis is, mellyet aktiv sz6n elSillithat6,

ez a k6miai szenesit6s. A k6t eljrir6s k6riilm6nyei alapvet6en kiil6nb6znek: mig a pirolizis

alapja egy magas h6m6rsdkleten, inert grizban v6grehajtott hevit6s, a k6miai szenesit6s
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kulcsl6p6se, hogy az alapanyagot ttim6ny 6svfuryi sawal reagriltatjuk. Ilyen eljrinissal k6szitett

aktiv szeneket sikerrel alkalmaztak ktiltinbiiz6 toxikus neh6zf6m ionok eltrivolittis6ra

vizmintrlkb6l [44-46]. Shestha 6s munkatiirsai munk6juk [45] sorrin k6t elt6r6 kemiai

szenesit6ssel k6szitett aktiv szenet hasonlitottak iissze egymilssal, valamint egy pirolitikus

eljrlr6s eredm6nyek6nt kapott sz6nnel. Az elsti (C-1) mintrit rigy 6llitott6k el6, hogy az

alapanyaghoz 98 t<imegszrizal6kos k6nsavat adtak, majd ezt a rendszert 24,6rin itt 150 oC-on

tartotlik, v6giil a kapott sz6nb6l kimostrik a reagens felesleg6t. A m:isodik minta (C-2)

eset6ben az alapanyagot szint6n 98 7o-os k6nsawal reag6ltatt6k, de l0 perc reakci6id6 ulin

65 t6megszizal6kos sal6tromsavat is adtak a rendszerhez €s az igy kapott anyagot tartottek

150'C-on 24 6nln keresaiil. Az utols6 sz6n (C-3) pirolitikus kezel6se egy 2 6rin et tart6, 900

oc-on tiirt6n6 karbonizril6sb6l 6s a misodik minta eset6ben is alkalmazott k6miai aktiveil6si

l6p6sb6l 6llt. Az igy kapott szenek tulajdonsiigait 6sszefoglalva a 7. tdbldzat tarlalmazza.

)Iinta

c-l
c-2

c-3

Fajlagos

feliilet

/ (-'g')

Sz6ntartalom

tiimegszizal6kban

Fenol Lakton Karboxil

csoportok csoportok csoportok

mennyis6ge mennyis6ge mennyis6ge

/(mmolgt) /(mmolgl) /(mmol gt)

62,t

59,9

85,3

I 1,9

11,4

39,4

3,74

3,63

0,02

0,79

t,97

0,00

3,07

2.92

0,00

A fenti adatok alapjin megrillapithat6, hogy a k6miai szenesit6s kciriilm6nyei kedveznek a

feliileti funkci6s csoportok kialakul6silnak, mig az inert g6zban tiirten6 pirolitikus szenesit6s

sonin ezek szima elhanyagolhat6 marad. Ezek alapjrln, amennyiben a majdani kis6rletek aa

mutatj6k, hogy az atkaiil6 szerek megkdt6se szempontjrib6l kedvez6 a feliileti funkci6s

csoportok jelenl6te, a k6miai elszenesitdsse6 k6sziilt aktiv szenek alkalmazrisit is meg kell

fontolni.

Feliiletm6dositdsi eli6r6sok

Aktivilds

Az aktiv szenek el6rillitrisa sor6n fontos l6p6s az aktiv6l6s. Ennek els6szrirnt oka, mint ahogy

az fentebb is kithat6, hogy brir a karboniziiliissal hatalmas fajlagos feliiletet 6llithatunk el6, a

feltilet ndvelese jellegzetesen a feliileti funkci6s csoportok rovisira tdrt6nik, amik viszont

szint6n nagy szerepet jetszanenak az adszorpci6 sonin, specifrkus k6tdhelykent szolgiilva

7. tiblia t K6miai karbonizdlds 6s pirolitikus szenesitds hat6sihak dsszehasonlitdsa



bizonyos megkiitend6 anyagoknak. Ennek megfelelcien az aktiv szeneket riltaLiban aktivdljdk,

mely ttirt6nhet mrir az el6rillit6s solitr [41] 147), vagy egy aa ktivetS kiil6n l6p6sben 139). Az

el66lliuis sor6.n tiirt6n6 aktivril6s riltakiban el<izetes adal6kanyagok hozziadrls6val t6rt6nik,

melyek el6segitik bizonyos funkci6s csoportok kialakul6srit a karbonizilliis sorifur. Ennek egy

hagyomiinyos m6dja ZnCl2 hozzriadiisiit jelenti a karbonizriliis el6tt, melynek nyomait ut6lag

kimossrik az elk6sziilt szbnbol. Ez a l6p6s az aktiv sz6n femionokra mutatott kapacikis6t

hivatott ndvelni. A kiil6n l6p6sii aktivrll6s legelte{edtebb formija a g6zriramban hevit6s,

mellyel oxig6n tartalmfi csoportok hozhat6k l6tre a sz6n feliilet6n.

A karbonizrikissal egy l6p6sben v6grehajtott aktivrllis melletti 6rv, hogy ezzel energidt

takarithatunk meg. Az aktivrikisi l6p6sek riltal6ban szint6n magasabb h6m6rs6kleten val6

hevit6ssel j6mak, igy egy mrisodik felmelegit6si [6p6sre nem lesz sziiks6giink. Ilyen jelleg[i

eljiir6sra szolg6l p6ld6ul Arenillas 6s munkat6rsainak a konibban m6r emlitett munkdja [41].

6k sz6n-dioxid megkdt6sre alkalmas szenet kiventak el6rillitani, 6s ennek 6rdek6ben

kiil<inbiizri nitrog6n tartalmri adal6kokkal kevert6k a prekurzorukat. Azonos tiimegii polimert

6s nitrog6n tartalmf adal6kanyagot kevertek 6ssze (megjegyzend6, ez az elt6r5 mokiris

taimegek miatt elt6r6 m6lani,nyt jelent) KOH-oldatban, 6s ezt a rendszert 80 oC-on tartottiik

folyamatos kever6s ktizben, majd az igy kapott massz6t megsziiritott6k 6s egy kiivetkezci

l6p6sben karbonizdltik (valamint k6sziilt egy referencia minta is nitrog€n tartalmir adal6k

hozziadisa n6lkiil). T6bb k6vetkeaet6s is levonhat6 volt az eredm6nyekbdl. Egyr6szt

jelent6sen elt6ni m6rt6kti nitrog6n be6piil6st tesz lehet6v6 az adal6kanyag anyagi min5s6ge.

Miisr6szt, a be6piilt nitrog6n sem egyenletes hat6konysilggal vesz r6szt az adszorpci6ban, ami

a kiiliinbiiz<i kiit6stipusokra vezethetS vissza, amikben a nitrog6n be6p0lt a szbnvdzba. A

hasznrilt nitrog6n tartalmri anyagok akridin, karbazol 6s karbamid voltak, ezek szerkezeti

k6pleteit a 14. dbra mutatja be. Erdekes fejlem6nye volt a kis6rletnek, hogy mig a

legmagasabb nitrog6n tartalmat a karbazol eset6ben tapasztaltak, 6s az is kiitiitte meg a

legnagasabb mennyis6gri CO2+ a vizsgrilt adszorbensek k<iziil, addig BET-feliiler arenyosan a

karbamiddal kezelt mintrinak volt a legiobb a megkdt6se. Ez 6rtelmezhetd rigy, hogy

karbamidos kezel6s soriin brir l6nyegesen kevesebb N-atom 6pithet<i be, de ezek az atomok

olyan helyzetbe keriilnek, ahol kiemelked6 hat6konys6ggal tudnak r6sa venni a COz

megk6t6s6ben. Az ezzel kapcsolatos m6r6si eredm6nyeket az 8. ls 9. tdbldzat foglalja 6ssze.
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14. 6bra - Nitrog6n tanalmu adal6kanyagok

GD H"N'F"
HzN

8. t6blizat - Elk€sziilt adszorbensek elemi tisszet6tele

Adal6kanyag I C%

nincs

akridin

karbazol

karbamid

9 t,3

73,7

75,2

75,2

35

0,5

4,2

0,5

3,1

2,8

2,6

))7

17,8

21,7



Adal6kanyag

nincs

akridin

karbazol

karbamid

Ssrr /

(','g-')

472

318

418

150

9. tiblizat - Elkdsziilt adszorbensek tulajdonsrigai

CO2 megkiit6s tiimegniiveked6s CO2 megkiit6s 6s a BET-
oh-hban kifejezve 2SoC-on feliilet h{nvadosa

'))

2,9

4,8

2,7

0,0047

0,0091

0,01 I 5

0,01 80

Ezek alapjrin megrillapithat6, hogy amennyiben hasonl6 eljririishoz folyamodunk,

megfontoland6 tiibb, kiiliinb6z6 szerkezetii adal6kanyag alkalmazrisi lehet6s6g6re is gondolni,

mivel ezek szerkezete nagyban befolyrisolhatja a majdani adszorbens kapacitis6t.

Az aktiv6kis kiiriilm6nyeinek helyes megvrilasnisi loz nagy segits6g lehet m6g Girgis 6s

munkatdrsainak kutatrisa [47]. Az ti eljrinisukban barackmagb6l kiindulva k6szitettek

adszorbenst, foszforsavas aktivAl6ssal. Ez a gyakorlatban azt jelenteti, hogy a meg6r6lt

barackmagokat foszforsawal itattrl.Lk eit, 6s az igy kapott zagyor tett6k ki egy 500 oC-on ttirt6n6

karbonizriliisnak. Hat, egymiissal p6rhuzamos kis6rletet vbgeztek az elszenesit6s soriin n6gy

kiil6nbdz6 gdziramot pr6briltak ki, illewe ezek mellett k6sziilt egy minta kiils<i giziram

alkalmazrisa n6lkiil is, valamint ez ut6bbi egy r6szlet6t ut6lagos hdkezel6snek is kitett6k. Ilyen

m6don 6sszehasonlithat6vri viilt a kiiltinbiiz6 grizri,ramok hatrisrinak <isszehasonlitiisa. Az

alkalmazott gitzok a k6vetkez6k voltak: nitrog6n, sz6n-dioxid, levegd 6s vizg6z. Az igy kapott

szenek tulajdonsagait a 10. tdbldzat tartak\azza.

10. tibllzat - Kiildnbdzd aktiv6lisi kdriilm6nyek hat6sa a szenek tulajdonsegaira

Ssel / (m2g-r)
Osszesp6rust6rfogat Atlagosprirussugdr

/ 1cm3 9r) /A
alap

N3-iram

CO2-6ram

leveg6riram

goz ram

h6kezel€s

1393

I 153

t227

1404

1053

l 184

0,6895

0,5716

0,6043

0,6679

0,5995

0,5874

9,9

oo

9,9

9,s

lt,4
9,9

Nem tulzottan meglep6 eredm6nye volt m6g a kis6rletnek, hogy a levegi5iram 25o/o-kal kisebb

aktiv sz6n kitermel6st eredm6nyezett, ez k6nnyen betudhat6 a sz6n sz6n-dioxidd, t6rten6



oxidrici6jrinak. Ezek mellett azonban megm6rt6k az elk6sztlt szenek kapacit6sit hd.rom

kiil6nbdz6 modellanyagra: p-nitrofenolra, metil6nk6kre 6s Pb2* ionra. Ezeket a

kapacitis6rt6keket a 11. tdbtdzat foglalja 6ssze. Erdekes, hogy brlr a leveg66ram a

sz6nhozamot jelent6sen cs<ikkentette, ezzel pirhruamosan a h6rom vizsgrilt adszorbeiland6

anyag k6ztil kett6 eset6ben l6nyegesen nagyobb kapacilist eredm6nyezett.

11. tiblizrt - Kiil6nbiiz6 aktivilisi kiiriilmenyek hat6sa a szenek kapacitiisira

p-nitrolenol metil6nk6k Pb2* kapacitis

t(mde)

alap

N:-6ram

COz-iiram

leve966ram

g6zfuam

h6kezel6s

kapacitas / (mg/g) kapacitris / (mgig)

315

244

303

JJJ

435

294

362

306

315

s43

320

3t6

85

7t

65

204

l15

92

A fenti eredm6nyek alapj6n megrillapithatjuk, hogy amennlben grizriram jelenleteben ttirt6n6

aktivrilds lehetd,s6g6t v6lasztjuk, tirbb giz alkalmazrls6t is fontol6ra vehetjiik. Lrlthat6, hogy

bizonyos esetekben a leveg6riram jelent6sen ndvelheti a kapacitrist bizonyos anyagokra n6zve,

amellett, hogy az egy6b tulajdonsigait a sz6nnek nem befolyrisolja l6nyegesen a g{zdram

n6lkiili eljrinishoz k6pest, ugyanakkor csdkkenti az egys6gnyi t6megii alapanyagra

vonatkoaatott sz6nhozamot. A g6zdram ezzel szemben l6nyegesen csiikkenti a BET-feliilet6t

a kapott sz6nnek, cserdbe kevesebb sz6n elvesa6s6vel jir az el<idllitris, 6s mds molekulikra

n6zve nyujt megn6vekedett kapacitrist. Terrn6szetesen a tdbbi g6ztiram lehet6s6ge sem

z6rhat6, hiszen brir a fenti molekul6k eset6ben alkalmaz6suk 6pp nem jrirt l6nyegesen pozitiv

hat6ssal a kis6rlet szempontj6b6l, a mi t6mrink k6riilm6nyeinek kiil6nb<iz6s6g6b6l ad6d6an

k<innyen elk6pzelhet5, hogy v6giil ezek valamellk6nek alkalmazisa vezet majd megfelelci

eredm6nyre.

Tovdbbi m6dositisi lehet6segek

Lehet6s6giink van a fenti m6dszereken kiviil mrir elk6sziilt aktiv szenek tulajdonsrigait is

befolyrisolni, ut6lagos kezel6sekkel. Ezek c6ljukban, 6s legtiibbsztir m6dszereikben is

igencsak hasonlitanak a feljebb kirgyaltakhoz, elvegre 6rtelmiik szint6n a szenek feliileti

csoportjainak m6dosit6sa vagy szempontunkb6l el6nyiisebbekre cser6l6se volna. Ezek az

eljrirrisok termeszetesen egytttal hatrissal vannak a feliilet szerkezet6re is a legtiibb esetben,



ez6rt ezzel is szrirnolnunk kell. Legelte{edtebb tipusri m6dosit6s, mellyel az irodalomban

takilkozhatunk a feliileti oxig6ntartalmri csoportok sziimiinak befolyrisolisa. Mint ahogy az

m6r a konibbi p6ldrikb6l is kideriilt, az aktiv sz6n oxig6n tartalmri funkci6s csoportjai

rendkiviil nagy hatiissal bimak a sz6n szelektivitiis6ra illewe kapacitrisrira, 6s a sziimuk

kontrollilisrira megfelel6 m6dszereink vannak, hogy ezt kihasznelhassuk. Ilyen jellegii

kezel6sek eg6szen sz6les skriLijrit mutatja be Figueiredo 6s munkatrirsainak kutatisa [43],

amiben az oxig€n tartalmt csoportok szrimilnak mindk6t ininyba tiirt6n6 elmozdit6sa szerepet

kap. Ebben a munk6ban k6t ininyb6l is megk6zelitett6k a k6rd6st, 6s vizsgriltak pdrhuzamosan

folyad6k- valamint g:izfrizisri kezel6seket is. Ezekkel egy kereskedelmi forgalomban l6v6 sz6n

tulajdonsrigait sikeriilt v6ltoztatniuk eg6szen sz6les skilin. A kiildnbdz<i kezel6sek sonl.n

viiltoztatti.lc a kezel6sekhez alkalmazott gizelegyek iisszet6tel6nek arinyit, a kezel6sek

h<im6rs6klet6t 6s id6tartamrit, igy egy igen r6szletes k6pet kaptak a kririilm6nyek hadsair6l.

Kutat6suk sor6n nem v6geztek adszorpci6s 6sszehasonlit6st semmilyen molekul6ra n6zve

(kiv6ve term6szetesen a N2-adszorpci6s vizsg6latot, de annak c6lja nem els6sorban a sz6n

kapacit:is6nak vizsg6lata, hanem a feliileti stnrkturrlj6nak felt6rk6pez1se), az elk6sziilt

szeneket pusztdn miiszeres m6dszerekkel vizsgriltrik. Vizsg:iltrik 5% Oz-tartalmri Nz-6ram

hatlsdra bek<ivetkez6 viiltozilsokat a kezel6s idej6nek fiiggv6ny6ben, aminek eredm6nye a

viirakozrboknak megfelel6en az lett, hogy hosszabb oxig6nes kezel6s magasabb oxig6n

tartalmat eredm6nyezett. Hasonl6an egybeviig a felt6telez€sekket, hogy a 10 6rds oxigenes

kezel6snek al:ivetett szenet ezutin tiszta nitrog6nriramban hevitett6k vrlltoz6 h6m6rs6kleteken,

de megegyezti ideig, igy azt kaptrik, hogy magasabb hcim6rs6kleten hat6konyabban

csdkkenthet6 a sz6n oxig6n tartalma. Vizsgrilt6k tovdbb6 50% N2O-t tartalmaz6 N:-6ram

hatrisrit is az m6dositatlan sz6nre, ami pdrhuzamosan tette lehetciv6 nitrog6n 6s oxig6n

be6pit6s6t is a feliiletbe. A gi.zfhzisd eljrir6sok mellett v6geztek kisdrleteket 5 M

koncentrrici6jri sal6tromsavas 6s l0 M koncentrrlci6jri hidrog6n-peroxidos kezel6sekkel is. Ez

ut6bbiak szerepe az|rt fontos, mert tapasztalataik szerint a folyad6kfrizisir m6dositrisok nem

befolytisoljdk a kezel6snek al6vetett sz6n feliilet6nek stmktur{Lirit jelent6sen. Ezzel szemben a

gia fi.z,isit oxidrici6k jellegzetesen a p6rusok kisz6lesed6s6hez vezetnek, amit a nitrog6nes

ut6kezeles miir l6nyegesen nem veltoztatott. Fontos lesziigezni m6g, hogy bfu az itt
alkalmazott ktirtikn6nyek a folyad6kflizisri kezel6sn6l nem befoly6soluik a struktunit,

drasztikusabb k6riilm6nyek kiiziitt azonban a p6rusok falai tisszeomolhatnak, ezzel jelent5sen

cs6kkenwe az igy kapott sz6n hasznos feliilet6t. A kiildnbiiz6 kezel6sek hatiisait az elemi

dsszet6telre kvantitativan a 12. tdbbzat foglalja tissze, tart^lmazvd a m6dositatlan sz6n

tulajdons6gait

J6
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12. tibl6zat - Kiliinbdzii kezel6sek hatiisa az aktiv sz6n elemi tisszetetelere

Sorszim A kezel6s kiiriilm6nyei A szenet fel6pit6 elemek arinya

cy. Hoh N% OYoReagens

l:20 O2:N2 griz

1:20 O2:N2 griz

l:20 O2:N2 giz

l:20 02:N2 giiz

Nz Bto

Nz Bfo

Nz Bto

l:1 N2O:N2 giiz

5 M HNO3-oldat

l0 M H2O2-oldat

H6m6rs6klet Id6

lK l6ra

698

698

698

698

873

t023

1373

773

3

6

l0

20

I

1

1

8

6

95,23 0,40

92,77 0,25

90,96 0,28

89,72 0,29

56,34 0,31

92,72 0,35

96,0'7 0,42

98,10 0,20

87,88 0,60

85,79 0,87

94,21 0,40

0,48

0,41

0,45

o,64

0,54

0,65

0,54

0,73

2,61

l,06

0,54

3,89

6,56

8,31

9,34

12,82

6,27

2,96

0,97

8,90

12,28

4,86
*a cikl leir6sa szerint ezt az eljard$ a sal€tromsav forral6sa kiizben v6geaek

*ta cikk leir6sa szerinl ez az elj6r6s szobah6mers6kleten zajlott, id6tartam6t nem k6zdlt6k

Az I . sorsz:im jeldli a kezeletlen szenet, a 2-5. 6s 9-l I . sorsziimri eljtir6sok ezt haszneltAk

alapanyagk6nt, a 6-8. sorszimri kezel6sek pedig a 4. szrimfi kezel6s term6k6t.

Term6szetesen puszt6n a t6ny, hogy az aktiv sz6n nagyobb arrinyban tartalmaz oxig6n-,

valamint nitrog6natomokat, m6g nem felt6tleni.il garantrilja, hogy alkatmasabb is lesz a

c6lunkm. Mint ahogy Li 6s mulkatrirsainak munkrija [48] mutatja, els6sorban az

oxig6natomok szerep6re koncentr6lva. Ez a kutat6csoport 6t kiildnbiiz6 m6dositrisi eljrilist

vetett 6ssze, mindegyiknek a l6nyege, hogy a kereskedelmi forgalomban kaphat6 szenet egy

reagens oldatban lztatj k70 'C-on 3 6r6n keresztiil, majd 35 oC-on fizattirk 24 orinkeresztil.

A haszndlt reagens oldatok a kdvetkezriek voltak: l0 M koncentr6ci6jir sal6tromsav, 9 M

koncentnici6jri k6nsav, 7,3 M koncentr6ci6jri foszforsav, l0 M NaOH-oldat 6s 6,6 M

koncentrdci6jri amm6nia-oldat. C6ljuk olyan sz6n l6trehozisa volt, mellyel az igyneyezet

szerves ill6kony vegyiiletek csoportj6t (Volatile Organic Compound - VOC) tudjek

hat€konyan elt6volitani grizmintrikb6l. A vizsg6lt modellmolekula az orto-xilol volt. A
kutat6csoport a feliileti funkci6s csoportok azonositasa v6gett Boehm-titnllist is v6gzett, a

kiiliinbtizS funkci6s csoportok arinyitt ez alapjrin becsiilt6k. A, iey elk6szitett szenek elemi
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iisszet6tel6t a 13. tdbldzat, feliileti tulajdonsigait a 14. tdbldzat foglalla 6ssze, mig a Boehm-

titr6l6s alapj:in szemitott eredm6nyeket a 15. abrdn taliilhat6 grafikon szeml6lteti.

13. tiblezat Kezel6sek harisa az aktiv szenek elemi 6sszet6tel6re

Reagens CYo OYo eg6b o/o*

*ez a cikkben minden tov6bbi elem % ar6ny6nak az 6sszege, mclyet a cikk emlit: Mg, Al, Cl, Na, N, S, P

Fontos itt megjegyemi, hogy ez az elemaisszet6tel nem felt6tleniil tekinthet6 hitelesnek,

hiszen egyr6sa nem foglalkozik a hidrog6n jelenl6t6vel, ami az aktiv szenek kis tdmegarinyfr,

de jellegzetes alkot6ja, misr6szt mivel ennek ellendre is bizonyos esetekben 100%-ot ad a

vizsgrilt elemek arilnyainak risszege. Ezek a tenyez6k 6nmagukban val6sziniisitik, hogy a

kiiz6lt adatok abszohit 6rt6kei nem megbizhat6ak, ellenben az oxig€n anitry6nak v6ltoz6sair6l

takin igy is egy m6rs6kelten kiel6gitci kvalitativ k6pet ad.

14. t{bl6zat - Kezel6sek hat6sa az aktiv szenek feliileti strukturdj6ra

NaOH

Amm6nia

Sal6tromsav

K6nsav

Foszforsav

NaOH

Amm6nia

Sal6tromsav

K6nsav

Foszforsav

96,49

95,69

96,63

95,26

94,56

95,03

731

846

868

528

608

441

3,43

2,46

1,12

4,17

5,02

3,60

0,168

0,178

0,176

0,170

0,1 56

0,150

0,08

1,58

0,53

0,57

0,42

0,71

Reagens Ssrr / (m2g-r)
Osszes p6rus

t6rfogat / (cm3 9t) p6rusritm616 / A

Atlagos

5,87

5,90

5,87

6,20

5,84

6,l3

Itt 6szrevehet6, hogy ezek az eredm6nyek nem felt6tleniil vannak iisszhangban a koribban

emlitett Figueiredo 6s munkat6rsainak [43] eredm6nyeivel, akik azt a megrillapitrist tett6k,

hogy folyad6kftizist kezel6sek nem befolyiisoljii.k jelent6sen a sz6n strukonij6t.

Megjegyzend6 az itt haszn6lt reagensek koncentreci6ja j6val nagyobb, mig a h6m6rs6kletek

alacsonyabbak, mint a Figueiredo 6s munkat6rsai riltal vizsgriltak, igy nem felt6tleniil

dsszehasonlithat6 a k6t eredm6ny. Ugyanakkor a BET-feliilet n6veked6s6t tapasztaltrik higos

kezel6sek hatisiira.
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15.6bra Feuol, lakton 6s karboxil csoponok ar6nya az aktiv szenek feliilet6n a Boehm dnlLls alapjrin

A pontos adatok hijiin a cikkben kdztilt grafikont haszn6ltuk, ajeliil6sek logikrija a kiivetkez6:

GAC jel6li a m6dositatlan szenet! a perjel utrini r6vidit6s pedig a kezel6shez hasznrilt

reagensre utal a k6vetkezci megfeleltet6sekkel: AM - amm6nia, SH - nritrium-hidroxid, NA -
sal6tromsav, SA - k6nsav, PA - foszforsav. A cikkel kapcsolatban korribban felvetett kritika

ellen6re a tendenci6k alakulisa rem6lhet6leg megbizhat6. Ezek alapjfun liithat6, hogy az

oxidativ savas kezel6sek jellegzetesen niivelt6k az oxig6ntartalmt funkci6s csoportok sz6m6t,

els5sorban a karboxil- 6s fenol helyzetben l6vcik r6v6n, mig a lirgos kezel6sek inkiibb

csiikkentett6k az oxig6ntartalmat. Megallapitasa m6g a cikknek, hogy o-xilol megktit6sre a

fenti adszorbensek kdziil tegiobbnak a lirgos kezel6snek al6vetettek bizonyultak (kiiriilbelnl

20-25Yo-kal magasabb adszorpci6s 6rt6kekkel, mint a kezeletlen referencia) mig a savas

kezel6sen eteseftek hat6konysriga nagyj6b6l ugyanennfvel cs<lkkent. Figyelembe v6ve, hogy

az o-xilol brir elt6r5 szerkezetii, az drltalunk kijel6lt hrirom c6lvegyiilet szint6n rendelkezik

arom6s gyiiriivel, ez6rl a 16 vonatkoaatott kapacitiisok viltoziisa hasznos informici6nak

bizonyulhat. Term6szetesen nem garantrilhat6, hogy a sziimunkra 6rdekes kdriilm6nyek k6z6

ezek marad6ktalanul ritiiltethet6ek lesznek, hiszen a kdzeg is jelent6sen kiil6nb6zik, de annak

lehetris6g6re nivil:igit, hogy a feliileti oxig6ntartalmt funkci6s csoportok szrirndnak, vagy

azok min6s6g6nek viiltoaatisiival adott esetben jelent6s adszorpci6s kapacitris vriltozrist lehet

e16mi.
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Egy sokkal kev6sb6 elterjedt eljrinisnak a lehet<is6gdre hivja fel a figyelmet Men6ndez 6s

munkatrirsainak kutatrisa [49]. 6k a hagyomanyos megkiizelit6sekkel szemben mikrohulliLrnri

kezel6st alkalmaz-ta igyekeztek befolyrisolni a feliileti funkci6s csoportok szrfun6t 6s

min6s6g6t. N2-atmoszferaban dolgozva igyekeztek cs6kkenteni a savas jellegii csoportok

sziitniit. El6nye ennek a technikinak, hogy a publik6ci6 szerint id6takar6kosabb

mikrohulldmri melegitest alkalmazni a szokisos melegit6si technikrikkal szemben, ezzel

egyirttal az inert gizzal is sp6rolunk, valamint ez a technika sincs sz6mottev6 hat6ssal a szen

feliileti stnrktunij:ira. Ugyanakkor probl6mit jelenthet, hogy az aktiv sz6n inhomogenitiisa

miatt a melegit6s nem lesz egyenletes, egyes r6szei l6nyegesen magasabb h6m€rs6kletiiek

lehetnek, mint a k6myezetiik (irgynevezett ,,hot spot"-ok alakulnak ki). A kutalis sonin

vizsgiltrik kiiltinbdzri idejii mikohulldmnak val6 kitettseg hat6srit mind a m6dositatlan aktiv

sz6nen, mind pedig egy eltiz6leg 6ltaluk sal6tromsavas kezel6snek al6vetett aktiv sz6nen. Ez

ut6bbira az6rt volt sziiks6g, mert az eljrinis els6sorban az oxig6ntartalmir csoportok

eltrlvolitrisrira alkalmas, amelyek szirmlt igy n<ivelt6k, liitviinyosabb, jobban 6rtelmezhet6

eredm6nyek 6rdek6ben. A kis6rlet eredm6nye nem meglep6 m6don az lett, hogy az inert

atmoszf6riban val6 melegit6s jelentSsen cs6kkentette a sz6n oxig6ntartalmrit, azonban a cikk

kit6r arra is, hogy a kezel6st k6vet6 idSben, a leveg6vel val6 6rintkez6s hatdsrira id6vel

visszaoxid6l6dnak. Ez ugyan nem ment teljesen v6gbe, olyan 6rtelemben, hogy a kezelt

szenek savass6ga (vagyis a savas jellegri oxig6ntartalmri csoportjainak szima) nem 6rte el a

kezel6s elcitt rlllapotot. Ugyanakkor megfigyelhetri volt a tendencia, hogy az a sz6n, ami

alapb6l tiibb savas csoportot tartalmazott a visszaoxidrici6t kdvetSen is savasabbak maradtak

az alapbbl brizikusabb k6mhatrisri trirsaikn6l, azok visszaoxid6ci6jrlt kdvet<ien. Megdllapitrisa

m6g a cikknek, hogy ez az oxidiici6s folyamat a kezel6st krivet6 r6vid id6n beliil a

legintenzivebb, 6s az id6 el6rehaladtrival egyre kisebb sebess6ggel megy vegbe. Fontos

tanulsiiga m6g a kutat6snak, hogy a mikrohullimri kezel6s hat6konys6ga nem n6 l6nyegesen

hosszabb kezel6si id<ik eset6n. Praktikus szempontb6l n6tte egy 5 perces kezel6s pontosan

olyan hat6kony, mint egy 30 perces, igy igazat adhatunk annak a kijelent6snek, miszerint ez

val6ban egy id6gazdasrigos eljrinis kell. hogy legyen. A kezel6sek hatrisait a szenek elemi

6sszet6tel6re a 15. tdbldzat foglalja iissze.

J6l l6that6, hogy a mikrohulkimri kezel6s mdr eg6szen rtivid id<i (90 mrisodperc) alatt is k6zel

9oo/ukal tudta cs6kkenteni a magasabb oxig6n tartalnri sz€nben az oxig6n aniny6t. Az alapb6l

kev6sb6 oxi&ilt sz6n eset6n is, ekkora id6intervallum alatt v6gezte el az oxig6n

eltrivolitrlsanak nagy r6sz6t. Ami a feliilet strukturiijat illeti, r6vidt6von val6ban nem okoz



l6nyeges vdltoz6st a mikrohullimri kezel6s, azonban hosszabb kitetts6g eset6n megfigyelhet5

a BET feliilet csdkkendse, mint ahogy azt a 16. dbrdn tal6lhat6 grafikon is szeml6lteti.

Kezel6s

ideje / perc
Hoh N%

Sal6tromsawal

eloz6leg

oxidrilt aktiv

sz6n

1,5

5

30

92,91

96,60

97,00

97,10

84,50

97,82

98,45

98,20

0,23

0,31

0,29

0,27

0,27

0,40

0,27

0,39

o,t7

0,12

0,t2

0,17

0,25

0,22

0,23

0,23

6,69

2,97

2,59

2,46

14,98

1,56

1,05

1,18

16. 6bra -A mikrohullilml kezel6s hatoidej6nek hatdsa a fel0letre

r Kezeletlen minta
. Sal€tromsawal kezelt minta

0 510 15 20 25 30

Kezel6s ideje / perc

A fentiek alapjrin megrillapithat6, hogy a mikrohull6mir kezel6s sorin val6ban kis iddig6nnyel

bir a feliileti funkci6s csoportok szrirnrinak cs6kkent6s6re, amennyiben alkalmas berendez6s

rendelkez6sre rill.
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15. tibl6zat - Mikrohulldmf kezeles hatdsa az aktiv sz6n elemi a;sszctetel6re
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Kiivetkeztetesek

Osszess6g6ben kijelenthetci, hogy a m6hviaszok atka6l<i szerekttil val6 meglisaitrisiira

alkalmasabb technol6gia kidolgozrisrira ad lehet6s6get a szilird frizisu extrakci6, mint a

folyad6k-folyad6k extrakci6. Biaonsrigtechnikai szempontb6l sokkal el6nyiisebb a szildrd

adszorbensek alkalmazdsa, az ill6kony szerves old6szerekkel szemben. Szilird adszorbensek

ktiziil ipari m6retekben val6 alkalmazisra az aktiv sz6n tiiLnik a legel6nyiisebb vilasztiisnak.

Az aktiv sz6n el6rillitrisa ttirt€nhet olcs6 alapanyagokb6l, ami igy rendkiviil gazdas6gos

technol6gia kidolgoz6s6ra adhat lehet6s6get. A technol6gia konkr6t alapanyagrinak

kivdlasztrisrihoz figyelembe kell venni, hogy a loktllis adottsiigok milyen mez6gazdas6gi

mell6kterm6k, vagy miianyag hullad6k el6rhet6 a sziiks6ges mennyis6gben, ennek

fiiggv6ny6ben kidolgozhat6 egy optimiilis karboniz6ldsi elj6r6s.

Az eljrirris megvrilaszt6srihoz sziiks6ges el6zetes kis6rleteket v6gezni, amelyek alapjin

megrillapithat6, hogy a feliileti funkci6s csoportok jelenl6te az atkadl6 szerek adszorpci6jrit

el6segitik vagy gritolj:ik. Amennyiben a feliileti funkci6s csoportok hiilnya lesz kedvez6

szimunkra, el6ny6sebb lehet egy pirolitikus eljiriissal k6szitett sz6n alkalmaz6sa, mig ha ezek

jelenl6t6nek lesz pozitiv hatrlsa, fontol6ra veend<i a k6miai elszenesit6s lehet5s6ge.

Ha a feltileti funkci6s csoportok nagy sziima mellett d<intiink, sziiks6ges lesz a azok

min6s6g6nek hatriseit is vizsg6lni. Mint ahogy az a bemutatott kutatAsokb6l kideriil, ezek

minds6ge, illet5leg a kiil6nbriz6 funkci6s csoportok aninya is diint6 hatrissal lehet az

adszorpci6s rulajdonsrigok alakukisira. Megrillapitand6, hogy savas vagy brizikus jellegti

csoportokra van-e sztiks6glink,6s ez alapjrfur alkalmazhatunk megfelel<i eljinlsokat ezek

alinyrinak befolyrisoliis6ra.

Brizikus jellegii csoportokat hozhatunk l6tre a karboniz6kis sonin nitrog6n tartalmu szerves

anyagok el6zetes adal6koliisrival, illet6leg csrikkenthetjiik is a savas jellegii oxig6ntartalmt

csoportok sziimdt magas h6m6rs6kletii pirolitikus karbonizdkissal, vagy ut6lagosan

lirgoldatokkal tiirt6n5 kezel6sekkel.

Savas jellegii csoportok l6trehoz6siiLra alkalmas az oxidativabb kiiriilm6nyek kdz6tt tiirt6n6

pirolizis (p6ldriul kis mennyis6gii 02 kever6se a N:-iiramba), valamint ut6lagosan

lehet6s6giink van oxidativ savakkal val6 kezel6sre is.

A feliileti funkci6s csoportok szrimrinak csiikken6s6t inert atmoszf6riiban val6 h6kezel6ssel

vagy a kev6sbd hagyom6nyosnak sz6mit6 mikrohullimri kezel6ssel e1<iid6zhetjiik.

A sziiks6ges kezel6seket illetrien csak riltakinos kijelent6seket tehetiink, mivel azok

alkalmazhat6sigrit megel6z6 kis6rletekkel kell vizsg6lai a kis6rleti munka kezdet6n. Az

eljrir6sok pontos kiiriilm6nyeinek berillitisa is csak ezek alapj6n v6lik kivitelezhet6v6.


