
Kemiallisessa aktivoinnissa voidaan käyttää 
erilaisia kemikaaleja, jotka tyypillisesti ovat alkali- 
ja maa-alkalimetalleja sisältäviä aineita tai 
happoja, kuten KOH, NaOH, ZnCl2 and H3 PO4 . 
Kemiallisen aktivoinnin tehokkuus on 
riippuvainen monista tekijöistä, kuten 
käytettävästä kemikaalista tai kontaktiajasta.

Biotuhkaa muodostuu puun kaasutusprosessissa 
ja se sisältää huomattavan määrän hiiltä. Tämän 
vuoksi sitä voi kutsua hiilijäännökseksi. 
Fysikaalisen tai kemiallisen aktivoinnin jälkeen 
hiilijäännöstä voisi käyttää aktiivihiilen sijaan 
esimerkiksi jäteveden puhdistuksessa. 
Kaasutuksessa muodostuvalla hiilijäännöksellä 
on tyypillisesti alhaisempi ominaispinta-ala kuin 
kaupallisella aktiivihiilellä. Adsorptio- 
ominaisuudet voisivat olla paremmat mikäli 
hiilijäännöksen ominaispinta-ala olisi suurempi.  
Kemiallinen tai fysikaalinen aktivointi ovat 
potentiaalisia menetelmiä hiilijäännöksen pinta- 
alan kasvattamiseksi. 
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Aktiivihiili on huokoinen materiaali, jolla on suuri 
pinta-ala ja adsorptiokapasiteetti. Se on  
monikäyttöinen adsorbentti ja sitä käytetään 
laajasti poistamaan orgaanisia ja epäorgaanisia 
epäpuhtauksia nesteestä. Aktiivihiilen  
valmistuskustannukset ovat korkeat, mikä on  
lisännyt kiinnostusta valmistaa aktiivihiiltä 
jätemateriaalista tai sivutuotteista.

Aktiivihiilen fysikokemialliset ominaisuudet ovat 
voimakkaasti riippuvaisia käytetystä raaka- 
aineesta ja valmistusmenetelmästä ja – 
olosuhteista.  Adsorbentin valintaan vaikuttaa 
moni asia. Tärkein adsorbentin ominaisuus on 
sen suuri ominaispinta-ala.  Se on kääntäen 
verrannollinen keskimääräiseen huokosen 
halkaisijaan. Lisäksi adsorbentin 
adsorptiokapasiteetilla ja tuotteen puhtaudella 
ja selektiivisyydellä on vaikutusta adsorbentin 
valintaan. Hinta on myös tärkeä tekijä 
arvioitaessa adsorbentin potentiaalista käyttöä 
teollisissa sovellutuksissa.

Aktiivihiiltä voidaan valmistaa monista 
hiilipitoisista raaka-aineista. Aktiivihiiltä voidaan 
valmistaa fysikaalisella tai kemiallisella 
aktivoinnilla. Fysikaalinen aktivointi voidaan 
tehdä hiilidioksidilla (CO2), hiilimonoksidilla 
(CO) tai höyryllä. Fysikaalisessa aktivoinnissa 
on tärkeää huomioida lämpötilan ja aktivoinnin 
keston vaikutus aktiivihiilen ominaisuuksiin.
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Hiilijäännöstä puun kaasutusprosessista.
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