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 مواد نبود علت به مختلف هاي کشور در اکتیو کربن تولید شده  انجام هاي بررسی طبق
 داراي که ها کشور از بعضی در و سنگ ذغال از استفاده با کشاوزي مرغوب و اولیه کافی
طبق آمار اداره گمرگ  .شودمی استفاده گردو و نارگیل پوست از ،هستند کشاورزي منابع غنی

 که .باشدمی تن 30.000 حدود 91 سال در ایران در کشور اکتیو کربن سالیانه کشور مصرف
...  و نظامی صنایع ، معادن ، هوا و آب رنگ،تصفیه پتروشیمی، صنایع در هاي متعددي کاربرد

نه  کیفیت با و غنی منابع وجود با متاسفانه و شده وارد کشور به آن % 95 حدود در که .دارد
  . است گردیده بزرگ صنعت این در پیشرفت عدم  باعث بلکه زده ضرر کشور اقتصاد به تنها

این طرح براي اولین بار در سطح دنیا به تولید کربن فعال با استفاده از پوست پسته به 
روش بخار پرداخته و سعی داشته از تمامی ظرفیت کشور استفاده نموده و از مواد زاید و دور 

سازي را نیز به  این طرح، خواصی چون بومی سازي و بهینه. ریختنی، نهایت بهره را ببرد
همراه دارد زیرا هم از قابلیت هاي استان هاي کشور نهایت  استفاده را کرده  و هم منجر به 

عالوه بر کاربرد هاي کربن فعال براي تصفیه فاز گاز . ساخت دستگاهی کامال ایرانی شده است
رود در ابر خازن ها، و مایع میتوان به سایر کاربرد هاي این ماده از جمله استفاده به عنوان الکت

فن آوري تولید  .در تولید میکرو چیپ، محافظ مایکروویو و در پیل  سوختی اشاره کرد
صنعتی رایج براي تولید کربن فعال شامل مراحل اصلی خردایش، کربنیزاسیون اکتیواسیون و 

که شایان ذکر است . بسته به شکل محصول مور نظر شامل مرحله گرانوالسیون یا آسیاب است
با توجه به ماده اولیه مصرفی انتخابی در این طرح و همچنین با توجه به مسایل زیست محیطی 
روش اکتیواسیون با بخار در فرایند تولید کربن فعال در این طرح در نظر گرفته شده است 

ن اولیه و اکتیواسیو مواد پیرولیز یا بدین ترتیب مراحل فرایند تولید خردایش مواد، کربنیزاسیون
  .باشدمی

  


