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PREPARATION OF ACTIVATED CARBONS  
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Abstract. In work as object of research is waste of the agricultural industry. For receiving carbon sorbents the 

vegetable raw materials are cheap renewable raw materials. The rice peel, core of corncobs and apricot stones are 
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waste of the agricultural industry. Therefore from a rice peel, cores of corncobs and apricot stones by carbonization 
received absorbent carbon. In advance crushed samples placed in the rotating reactor. In the inert environment at a 
temperature of 5000C, at nitrogen supply. Time of carbonization made 30-60 min. For improvement of physical and 
chemical properties of carbon materials thermochemical activation is carried out. Thermochemical activation the 
carbon materials is carried out with solution of 10%, 20%, 30% of hydroxide of potassium. In all experiments 5 g of 
carbon samples are used. The surface area of the received samples is investigated by means of a thermal desorption. 
The surface area is determined by the Sorbtometr-M analyzer. The structure of carbon sorbents is investigated by the 
JSM-6510 LA device – the scanning electronic microscopy. Sorption capacity of carbon sorbents is determined by 
method a methylene blue in the analyzer the photocolorimeter KFK 2. Including the full sorption capacity of samples 
is determined. 

 
ƏОЖ 54.052 
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Тірек сөздер: көміртек, карбонизация, активация, сорбент, шикізат.  
Аннотация. Ұсынылған мақалада зерттеу объектісі ретінде ауылшаруашылығының қалдықтары 

қолданылды. Өсімдік шикізаттары көміртекті сорбенттерді алуда арзан шикізат көзі болып табылады. Өрік 
сүйегі, күріш қауызы жəне жүгері сотысы тəрізді өсімдік шикізаттары ауылшаруашылығының қалдығы 
болып табылады. Сол себепті, сексеуіл, терек ағаштары, өрік сүйегі, күріш қауызы жəне жүгері сотысы зерт-
теліп, карбонизациялау арқылы активтелген көмірлер алынған. Карбонизациялау үрдісі изотермиялық жағ-
дайда үлгілерді алдын-ала ұсақталынып алынады. Термоөңдеу реакторында, инертті ортада, 500ºС темпера-
турада азот жібере отырып, 60 мин бойы жүргізілді. Өсімдік шикізаттарының физико-химиялық қасиетте-
рінің сапасын арттыру мақсатынды термохимиялық активтеу процессі жүргізілді. Карбонизацияланған 
көміртекті материалдарды термохимиялық активтеу калий гидроксидінің 10 %, 20 %, 30 % ерітінділерімен 
жүргізілген. Барлық жағдайда 5 г алынған көміртекті үлгілерге калий гироксидінің ерітіндісі араластырыл-
ған. Алынған үлгілердің меншікті беттік ауданы жылулық десорбция əдісімен зерттелді. Сорбтометр-М 
анализаторының көмегімен меншікті беттік аудандары анықталынған. Көміртекті сорбенттердің құры-
лымдары JSM-6510 LA – cканерлеуші электронды микроскопының көмегімен зерттелінген. Көміртекті сор-
бенттердің метилен көгі əдісімен сорбциялық сыйымдылығы – фотоколориметр КФК 2 анлизаторында анық-
талынған. Зерттеудің келесі сатысында үлгілердің адсорбциялық активтілігі зерттелінген. Сондай-ақ, 
олардың толық ион алмасу сыйымдылықтары да анықталынған.  

 
Кіріспе Қазіргі таңда экологиялық зиянды заттардың жиналуының салдарынан эколого-

технологиялық инновацияларды жасау маңызды мəселеге айналып отыр [1]. Соның ішінде 
активтелген көмір негізіндегі сорбенттерді өңдеу мен өндірісте қолдану оңтайлы нəтижелерге 
негізделмек. Ауылшаруашылығы мен өнеркəсіп қалдықтырынан жасалынған көміртекті мате-
риалдар – экологиялық таза əрі, экономикалық тиімді бағыт болып табылады [2-4].  

Кеуекті көміртекті материалдарды (сорбенттер) адамзат көптеген жүзжылдықтардан бері 
қолданып келе жатыр. XVIII ғасырдың кезінде ақ ағаш көмірді əртүрлі сұйықтықтарды тазалау мен 
кейбір газдарды сорбциялауға қолданған. Қазіргі таңда көміртекті сорбенттерді қолдану адсор-
бциялық тазалау, бөлу жəне газ бен сұйық ортадағы концентрациялау технологияларының 
үрдістермен байланысты. Мысалы, көміртекті гемосорбенттерді науқастардың қанын тазартуда. 
Сондай-ақ, оларды энтеросорбенттерді адам ағзасын зиянды заттар мен микробтардан тазалау 
мақсатында қолданады [5-10].  

Кеуекті көміртекті материалдарды (КМ) бастапқыда ағашты термиялық жолмен өңдеу арқылы 
алған, ал қазыр оларды көміртек құрамды шикізаттардың барлық түрінен алады: ағаш пен цел-
люлоза, таскөмір, шымтезек, синтетикалық полимерлі материалдар жəне əртүрлі органикалық 
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қалдықтар. Əлемдік заманауи өнеркəсіптер кеуекті көміртекті материалдарды жылына бір миллион 
тоннаға дейін шығарады. 

Көміртекті сорбенттерді əртүрлі пішіндерде қолданады: 0,8 мм дейін өлшемдегі ұнтақ түрінде, 
ірі көлемді гранула түрінде, түрлі пішінді блоктар, пленкалар мен талшықтар түрінде. Ұнтақталған 
шикізаттан алынатын ұнтақ тəрізді сорбенттер кеңінен таралған.  

Өсімдік шикізаттары, сексеуіл, терек ағаштары жəне ауылшаруашылығының қалдығы болып 
табылатын өрік сүйегі, күріш қауызы, жүгері өздерінің табиғаты бойынша органикалық қосылыс-
тардан, яғни аморфты кремний диоксиді мен целлюлозадан тұрады. Мысалы, күріш қауызы 
химиялық құрамы бойынша КҚ 35 % көміртегі жəне 20 % кремний диоксидін құрайды. Сол 
себепті, өсімдік шикізаттары коміртекті сорбенттерді алуда арзан шикізат көзі болып табылады 
[10-20]. 

Осыған байланысты жұмыстың мақсаты, карбонизациялау арқылы өрік сүйегінен, күріш 
қауызынан, сексеуілден, терек ағашынан жəне жүгері сотысынан активтелген көмір алу болып 
табылады. 

 

Тəжірибелік бөлім 
 

Көміртекті сорбенттерді алуда бес түрлі өсімдік шикізаттары: сексеуіл, терек ағаштары жəне 
ауылшаруашылығының қалдығы болып табылатын өрік сүйегі, күріш қауызы, жүгері сотысы 
қолданылды. 

Көміртекті сорбенттерді дайындау бірнеше сатыда жүргізілді, корбанизациялау, термохи-
миялық активтеу жəне нейтралдау (1-сурет). Карбонизациялау үрдісі изотермиялық жағдайда 
алдын ала ұсақталынған үлгілерді термоөңдеу реакторында, инертті ортада, 500ºС температурада 
азот жібере отырып, 60 мин бойы жүргізіледі. Карбонизацияланған көміртекті материалдарды 
(ККМ) термохимиялық активтеу калий гидроксидінің 10 %, 20 %, 30 % ерітінділерімен жүргізілді. 
Барлық жағдайда 5 г алынған ККМ-ға калий гироксидінің əр түрлі ерітінділері араластырылып, бір 
тəулік бойы бөлме температурасында жəне 100 °С температурада кептірілді. ККМ нейтралдау HCl 
0,1 н ертіндісінде 10 минут қайнатып, дистилденген сумен pН мəні 6,5-ке келгенге дейін шаю 
арқылы жүзеге асырылды. 

 

 
 

1-cурет – Активтелген көміртекті сорбенттерді алу сызбасы 
 

Көміртекті сорбенттердің метилен көгі əдісімен сорбциялық сыйымдылығы – фотоколориметр 
КФК 2 жəне меншікті беттік ауданы – Сорбтометр-М анализаторында анықталды, ал құрылымдары 
JSM-6510 LA – cканерлеуші электронды микроскопының көмегімен зерттелді. 
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Нəтижелер мен оларды талқылау 
 
Алынған үлгілердің меншікті беттік ауданы жылулық десорбция əдісімен зерттелді. Сорб-

тометр-М анализаторының көмегімен карбонизацияланған жүгері сотысының (КЖС), карбо-
низацияланған өрік сүйегінің (КӨС), карбонизацияланған сексеуіл ағашының (КСА), карбони-
зацияланған күріш қауызының (ККҚ), карбонизацияланған терек ағашының (КТА) меншікті беттік 
аудандары анықталды.  

2-ші суреттегі мəліметтер нəтижесі бойынша карбонизацияланып алынған үлгілердің ең үлкен 
беттік ауданды – 307,53 м2/г КӨС үлгісі көрсетті. Алайда, нарықтағы ең жақсы адсорбенттердің 
беттік ауданы – 307,53 м2/г мəнінен əлде қайда жоғары болғандықтан, үлгілердің беттік ауданын 
жоғарылату мақсатында оларды термохимиялық активтендіру жүзеге асырылды. Көміртекті 
үлгілерді КОН-нің 5 %, 10 %, 30 %-дық ерітінділерімен өңдеп, 500ºС температураға дейін қыздыру 
арқылы алу нəтижесінде, көміртекті сорбенттердің меншікті беттік аудандары айтарлықтай нə- 
тиже берді. Ең жоғары беттік ауданды 10% КОН ерітіндісімен активтелген КСА үлгісі көрсетті – 
1050,65 м2/г (2-сурет). 

 

 
 

2-cурет – КМ меншікті беттік аудандары: 
1 – КЖС, 2 – КӨС, 3 – КСА, 4 – ККҚ, 5 – КТА 

 
Көміртекті сорбенттердің КЖС, КӨС, КСА, ККҚ, КТА үлгілерінің құрылымдары                  

JSM-6510 LA – cканерлеуші электронды микроскопының көмегімен зерттелді. Зерттеу нəтижелері 
3–7-микросуреттерінде келтірілген.  

3-7 микросуреттерінен көрініп тұрғандай карбондалып алынған үлгілердің құрылымында аз 
мөлшерде болса да кеуектердің бар екендігі, алайда КЖС жəне КТА үлгілерінің беті тығыз жəне 
кеуектердің өте аз екендігі байқалды.  

Зерттеудің келесі сатысында үлгілердің адсорбциялық активтілігі зерттелді. Метилен көгі 
негізіндегі көміртекті материалдардың адсорбциялық активтілігін зерттеу нəтижесінде ең жоғары 
мəнді KӨС – 340,96 мг/г, КСА – 339,149 мг/г көрсетті. Сондай ақ, үлгілердің озонолиз үрдісінен 
кейінгі метилен көгі бойынша сорбцилық сыйымдылығы KӨС – 344,58 мг/г, КСА – 348,149 мг/г-ға 
тең болды (1-кесте).  
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a) 
 

b) 
 

c) 
 

  
 

d) 
 

e) 
 

3-cурет – КЖС үлгісінің СЭМ арқылы түсірілген бейнелері, ұлғайту шамалары:  
(а) – х 1000; (b) – х 2000; (c) – х 5000; (d) – х 5000; (e) – х 5000 

 
 
 

 
 

a) 
 

b) 
 

c) 
 

  
 

d) 
 

e) 
 

4-cурет – КСА үлгісінің СЭМ арқылы түсірілген бейнелері, ұлғайту шамалары:  
(а) – х 1000; (b) – х 2000; (c) – х 5000; (d) – х 5000; (e) – х 10000 
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ПОЛУЧЕНИЕ АКТИВИРОВАННЫХ УГЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ КАРБОНИЗАЦИИ  
РИСОВОЙ ШЕЛУХИ, ТОПОЛЯ, САКСАУЛА, СТЕРЖНЕЙ КУКУРУЗНЫХ ПОЧАТКОВ 

(КОЧЕРЫЖКИ) И АБРИКОСОВЫХ КОСТОЧЕК 
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1Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан, 

2Институт проблем горения, Алматы, Казахстан 
 

Ключевые слова: углеродные материалы, карбонизация, активация, сорбент. 
Аннотация. В работе объектом исследования являются отходы сельскохозяйственной промыш-

ленности. Для получения углеродных сорбентов растительное сырье является дешевым возобновляемым 
сырьем. Рисовая шелуха, стержень кукурузных початков (кочерыжки) и абрикосовые косточки являются 
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отходами сельскохозяйственной промышленности. Поэтому из рисовой шелухи, стержней кукурузных 
початков и абрикосовых косточек путем карбонизации получены активированные угли. Заранее измель-
ченные образцы поместили во вращающийся реактор, в инертной среде при температуре 5000С, при подаче 
азота, время карбонизации составляло 30-60 мин. В целях улучшения физико-химических свойств угле-
родных материалов проведена термохимическая активация. Термохимическая активация карбонизованных 
углеродных материалов проведена с раствором 10%, 20%, 30% гидрооксида калия. Во всех экспериментах 
использовано 5 г углеродных образцов. Удельная поверхность полученных образцов исследована с помощью 
тепловой десорбции. С помощью анализатора Сорбтометр-М определена удельная поверхность. Структура 
углеродных сорбентов исследована прибором JSM-6510 LA – сканирующей электронной микроскопии. 
Сорбционная емкость углеродных сорбентов определена методом метилен голубого в анализаторе 
фотоколориметр КФК 2. В том числе определена полная сорбционная емкость образцов. 
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