
Kemiallisella aktivoinnilla on monia etuja verrattuna fysikaalisen aktivointiin:
- Lopputuotteen korkeampi saantoprosentti
- Matalammat lämpötilat (säästetään energiakustannuksissa)
- Aktivoinnissa muodostuvalla adsorbentilla on erittäin suuri pinta-ala
- Mikrohuokoisen rakenteen muodostumisen kontrollointi

Kemiallisen aktivoinnin huonona puolena voidaan mainita käytettävän
aktivointikemikaalin aiheuttamat jätteenkäsittelyhaasteet.

FESEM-kuvat puun kaasutuksessa muodostuneesta hiilijäännöksestä (vasen)
ja aktiivihiilestä (oikea) on esitetty kuvassa 1. Kuvasta nähdään pinnan
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huokosrakenne. Aktiivihiili on selkeästi huokoisempaa materiaalia verrattuna
hiilijäännökseen (biokaasutustuhka). Hiilijäännöksen hyödyntämistä adsor-
benttinä tutkitaan Oulun yliopistossa HighBio2-projektissa. Tutkimuksen yhtenä
tavoitteena on kemiallisen aktivoinnin avulla parantaa hiilijäännöksen
ominaisuuksia siten, että sitä voitaisiin käyttää tehokkaana adsorbenttinä.
Kemiallisen aktivoinnin avulla pyritään kasvattamaan hiilijäännöksen

Adsorbentin valmistus: kemiallinen aktivointi

Adsorptiota hyödynnetään laajasti etenkin jätevesien käsittelyssä ja
juomaveden puhdistuksessa sekä kaasujen puhdistuksessa ja erotuksessa
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Kemiallisen aktivoinnin avulla pyritään kasvattamaan hiilijäännöksen
ominaispinta-alaa ja parantamaan siten sen huokosrakennetta.

juomaveden puhdistuksessa sekä kaasujen puhdistuksessa ja erotuksessa.
Yleisellä tasolla adsorptio on prosessi, jossa liuoksessa tai kaasussa olevat
molekyylit kiinnittyvät sopivalle pinnalle. Adsorptio on aina eksoterminen eli
lämpöä vapauttava prosessi. Adsorptioprosesseja on kahdenlaisia eli
fysikaalinen adsorptio ja kemiallinen adsorptio. Adsorptiotyyppien välinen
ero johtuu sidoksen voimakkuudesta pinnan ja adsorboitavan aineen välillä.
Fysikaalisessa adsorptiossa muodostuva sidos on voimakkuudeltaan heikko
ja kemiallisessa adsorptiossa puolestaan voimakas, sillä siinä tapahtuu
elektronien siirtymistä.

Aktiivihiiltä käytetään yleisesti adsorbenttinä, koska sitä voidaan käyttää
monenlaisissa käyttökohteissa mm poistamaan orgaanisia ja epäorgaanisiamonenlaisissa käyttökohteissa mm. poistamaan orgaanisia ja epäorgaanisia
epäpuhtauksia nestefaasista. Hiilipohjaisten adsorbenttien valmistaminen
vaatii tyypillisesti runsaasti energiaa ja näin ollen aktiivihiilen valmistaminen
on kallista. Tämän vuoksi adsorbenttien valmistaminen esimerkiksi
teollisuuden sivutuotteista on taloudellisesti kannattavaa. Aktiivihiiltä
voidaan valmistaa monenlaisista raaka-aineista, kuten kivihiilestä tai Kuva 1. FESEM-kuva hiilijäännöksestä (vasemmalla) ja aktiivihiilestä (oikealla), suurennos 7000-

k t ibiomassasta. Aktiivihiilen valmistamiseen käytetään joko fysikaalista tai
kemiallista aktivointia. Kemiallisessa aktivoinnissa hiilipitoista materiaalia
käsitellään kemikaaleilla. Tyypillisesti käytetään sinkkikloridia (ZnCl2) ja
fosforihappoa (H3PO4), jotka toimivat vedenpoistajina. Kemiallinen aktivointi
voidaan tehdä myös alkalimetallipohjaisilla kemikaaleilla, kuten natriumin tai
kali min h droksidi tai karbonaatti hdisteillä Kemiallisessa akti oinnissa
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kertainen.

kaliumin hydroksidi- tai karbonaattiyhdisteillä. Kemiallisessa aktivoinnissa
muodostuva huokosrakenne ja hiilen aktivoitumismekanismi ovat
voimakkaasti riippuvaisia käytettävästä kemikaalista. Esimerkiksi
sinkkikloridimolekyyli on pienikokoinen, joten muodostuvat huokoset ovat
pieniä ja keskenään samankokoisia.
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