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1. Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παραγωγή και ο χαρακτηρισμός ενεργού 

άνθρακα που προκύπτει από την πυρόλυση της βιομάζας FORBI (Food Residue 

Biomass), η οποία παράγεται από τη ξήρανση και τεμαχισμό ζυμώσιμων οικιακών 

απορριμμάτων. Για την παραγωγή του ενεργού άνθρακα πραγματοποιήθηκε χημική 

ενεργοποίηση τριών σταδίων. 

Πραγματοποιήθηκε θερμοσταθμική ανάλυση (TG) του FORBI για να μελετηθεί η 

αποδόμησή του και η συμπεριφορά του κατά την πυρόλυση, προτού σχεδιαστούν τα 

πειράματα πυρόλυσης – ενεργοποίησης. 

Σημαντικές παράμετροι της διεργασίας που επηρεάζουν το τελικό προϊόν είναι η 

θερμοκρασία και ο χρόνος πυρόλυσης καθώς και ο χημικός παράγοντας 

ενεργοποίησης που χρησιμοποιείται, ο λόγος εμποτισμού, η θερμοκρασία και o 

χρόνος ενεργοποίησης. Ως χημικός παράγοντας χρησιμοποιήθηκε KOH. Η πυρόλυση 

και η ενεργοποίηση πραγματοποιήθηκαν στους  800˚C, για 1h σε αδρανή 

ατμόσφαιρα. Αρχικά το δείγμα πυρολύθηκε και ακολούθησε εμποτισμός του με το 

KOH σε λόγο εμποτισμού 1:4 carbon (g) / KOH (g). Έπειτα έγινε ενεργοποίηση του 

εμποτισμένου δείγματος στις προαναφερθείσες συνθήκες.  

Η πυρόλυση πραγματοποιήθηκε σε κυλινδρικό πυρολυτικό φούρνο. Το υλικό προς 

πυρόλυση τοποθετείται σε μεταλλικό φορέα ο οποίος εισέρχεται από τη μεριά της 

εισόδου του αερίου στον φούρνο. Το επιθυμητό θερμοκρασιακό προφίλ εντός του 

σωλήνα παρακολουθείται από ένα θερμοστοιχείο NiCr/Ni. Στον ίδιο φούρνο 

πραγματοποιείται και το στάδιο της πυρόλυσης και της ενεργοποίησης. 

Το FORBI αξιολογείται ως πιθανή πρώτη ύλη για την παραγωγή ενεργού άνθρακα. 

Επιπλέον αξιολογείται η χρήση του ως βιο-προσροφητικό μέσο για την απομάκρυνση 

βαρέων μετάλλων (Cr(VI)) αλλά και COD. Φυσικές μέθοδοι ανάλυσης 

(spectrophotometry, FT-IR, SEM) χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό 

φυσικοχημικών παραμέτρων του προσροφητικού μέσου. 
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Abstract 

The scope of the current work was to produce and evaluate activated carbon by 

pyrolysis of a biomass product named FORBI (Food Residue Biomass), which is 

generated by drying and shredding Household Food Waste. A three-stage chemical 

activation process was pursued to assess its impact on the properties of activated 

carbon.  

Thermogravimetric analysis (TG) on FORBI was examined in order to observe its 

thermal decomposition behavior prior to the carbonization–activation experiments.  

Pyrolysis conditions (temperature, duration) and activation parameters (chemical 

agents, impregnation ratio, soak time) affect the properties of resultant activated 

carbon significantly. Activated carbon was prepared by chemical activation with 

KOH. The pyrolysis and activation were conducted at a temperature of 800˚C for 1h 

each. The sample was pyrolised and then impregnated with the chemical agent. 

Afterwards, activation took place at the stated temperature under constant N2 flow. 

Impregnation ratio 1:4 of carbon (g) / KOH (g) was selected as optimal conditions. 

The pyrolysis was carried out with the aid of the metallic tube pyrolytic furnace. The 

material to be pyrolyzed was placed onto a metallic carrier which is placed at the side 

of the inlet of nitrogen. The desired heating profile inside the second metallic tube is 

determined by a thermocouple of NiCr/Ni. 

FORBI is evaluated as a potential feedstock for the production of activated carbon. 

Moreover, the potential of using activated carbon produced by FORBI as 

environmental eco-biosorbent for heavy metals (i.e Cr(IV)), as well as COD removal, 

was examined. Physical analysis methods (spectrophotometry, FT-IR, SEM) were 

used in order to determine physicochemical properties of the product. 
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2. Θεωρητικό μέρος  

2.1. Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία βασίζεται στη συλλογή οικιακών ζυμώσιμων απορριμμάτων στα 

πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος (Waste4Think, 2016), HORIZON 2020 στο 

Δήμο Χαλανδρίου. Σκοπός του προγράμματος είναι να παραχθεί ένα προϊόν βιομάζας 

από ζυμώσιμα οικιακά απορρίμματα, το μόνο μη ανακυκλούμενο σήμερα, σημαντικό 

σε ποσότητα, κλάσμα απορριμμάτων. Επίσης αποσκοπεί στο να μελετηθούν και να 

αξιολογηθούν πιλοτικές λύσεις που θα οδηγήσουν στην βέλτιστη διαχείριση των 

οικιακών ζυμώσιμων απορριμμάτων από οικονομική και περιβαλλοντική σκοπιά, 

ταυτόχρονα επιτυγχάνοντας τον στόχο της μείωσης της τελικής ποσότητας των 

απορριμάτων που οδηγούνται σε ταφή. 

 

2.1.1. Συλλογή, Ξήρανση και Τεμαχισμός Οικιακών Ζυμώσιμων Απορριμμάτων 

στο Δήμο Χαλανδρίου 

Τα οικιακά ζυμώσιμα απορρίμματα του Δήμου Χαλανδρίου συλλέγονται από 732 

κατοίκους, 240 νοικοκυριά, δυο φορές την εβδομάδα. Στους συμμετέχοντες έχουν 

μοιραστεί φορητοί οικιακοί κάδοι των 30 λίτρων και βιο-αποδομήσιμες σακούλες 

από άμυλο, ενώ σε κοντινό σημείο έχουν τοποθετηθεί κλειδωνόμενοι κάδοι των 120 

λίτρων όπου αποθέτουν τις γεμάτες σακούλες. Οι κάτοικοι με αυτό τον τρόπο 

διαθέτουν μόνον υπολείμματα τροφών κουζίνας, όπως υπολείμματα μαγειρεμένου 

φαγητού, φρούτα, λαχανικά, χρησιμοποιημένα χαρτιά κουζίνας (κυτταρίνη), εκτός 

από κόκαλα και υγρά. Η αποκομιδή από τους κάδους των 120 λίτρων γίνεται κάθε 

τρεις μέρες από ειδικό απορριμματοφόρο, το οποίο μελλοντικά θα κινείται με 

βιοαέριο παραγόμενο από τα συλλεγόμενα απόβλητα. 

Το συλλεγόμενο υλικό στη συνέχεια οδηγείται για ξήρανση και τεμαχισμό σε ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο 24m2 . Το υλικό επεξεργάζεται θερμικά (92-980C) και μηχανικά 

(τεμαχισμός) με σκοπό την δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος που ονομάζεται 

FORBI (Food Residue Biomass product), βιομάζα από υπολείμματα οικιακών 

ζυμώσιμων απορριμμάτων σε συσκευή τύπου GAIAGC-300.Ο χρόνος επεξεργασίας 

είναι 9 ώρες στους 92-980C και 2 ώρες χρόνος ψύξης με μέγιστη απορρόφηση ισχύος 

23,8kW. Το σύστημα ξήρανσης μειώνει τον όγκο των ζυμώσιμων απορριμμάτων σε 

ποσοστό που φτάνει μέχρι και το 90%. Τα ποσοστά υγρασίας στα οικιακά ζυμώσιμα 
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απορρίμματα είναι υψηλά (60-80%). Τα πλεονεκτήματα της ξήρανσης είναι η μείωση 

του τελικού όγκου και βάρους και του όγκου του υλικού, η αφαίρεση μεγάλου 

ποσοστού οσμών καθώς, η παράταση του δυνατού χρόνου αποθήκευσης καθώς και η 

επίτευξη ομοιογένειας. Η διεργασία παρουσιάζεται στην εικόνα 1. 

 

 
Εικόνα 1:Συλλογή, ξήρανση, τεμαχισμός  οικιακών ζυμώσιμων απορριμμάτων 

 

Με την διαδικασία της ξήρανσης, τα απόβλητα μετατρέπονται σε εν δυνάμει 
αξιοποιήσιμο υλικό βιομάζας. H αξιοποίηση του FORBI πραγματοποιείται μέσω 
καινοτόμων τεχνολογιών όπως αυτές παρουσιάζονται στην εικόνα 2. (Παπαδοπούλου 
et al, 2017). 
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Εικόνα 2: Αξιοποίηση FORBI 

 

2.1.2. Αναλύσεις σύστασης FORBI 

Έχει γίνει προσδιορισμός της μέσης σύστασης του σχετικά ομογενοποιημένου 

FORBI και στους πίνακες 1 - 4 παρατίθενται τα βασικά στοιχεία του ως προς την 

σύσταση. 

Πίνακας 1: Κύρια χαρακτηριστικά του FORBI 

Συστατικό %, w/w, ξηρή βάση 

Πρωτεΐνη 13.70 ± 0.44 

Λίπη 12.26 ± 0.11 

Εκχύλισμα 27.29 ± 1.71 

Γλυκόζη 0.00 

Σακχαρόζη 0.51 ± 0.04 

Total reducing sugars 4.96 ± 0.94 

Υδατοδιαλυτό άμυλο 1.15 ± 0.09 

Άμυλο 10.68 ± 0.07 
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Πηκτίνες 3.27 ± 0.82  

Κυτταρίνη 10.31 ± 0.07 

Ημι-κυτταρίνη 11.32 ± 0.17 

Λιγνίνη 6.75 ± 0.15 

στάχτη 7.16 ± 0.27 

 

Πίνακας 2: Ανάλυση του FORBI 

Παράμετρος Μονάδες FORBI 

Υγρασία %w/w 1.3 

NCV MJ/Kg 17.92 

Χλώριο %w/w d 0.50 

Αλογόνα (εκτός Cl) % 0.49 

F % <0.10 

S % 0.14 

Sb mg/Kg <2.00 

Sum(Sb+As+Co+Ni+Pb+Sn+V+Cr) mg/Kg 18.4 

As mg/Kg <2.00 

Co mg/Kg 2.13 

Ni mg/Kg 6.05 

Cu mg/Kg 7.19 
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Cr mg/Kg 4.25 

V mg/Kg <2.00 

Pb mg/Kg 12.1 

Mn mg/Kg 21.4 

Zn mg/Kg 20.9 

 

Πίνακας 3: Proximate analysis (4 δείγματα FORBI) 

 Proximate analysis (%w.t ) Proximate analysis (%wt. επί ξηρού) 

 Υγρασία Στάχτη Πτητικά Δεσμευμένος 

άνθρακας 

Στάχτη Πτητικά Δεσμευμένος 

άνθρακας 

Forbi-1 1,3 7,9 75,5 15,3 8 76,5 15,5 

Forbi-2 1,4 8,2 74,2 16,2 8,3 75,3 16,4 

Forbi-3 1,1 8 75,2 15,7 8,1 76 15,9 

Forbi-4 1,3 8,6 77,1 13 8,7 78,1 13,2 

 
Πίνακας 4: Κύρια χαρακτηριστικά και στοιχειακή ανάλυση 

 

C (%) H(%) N( %) S (%) O (%) 

Cl 

(%) 

NCV 

(MJ/Kg) 

GCV 

(MJ/Kg) 

Forbi-1 47,9 6,16 2,29 0,16 33 0,53 18,38 19,65 

Forbi-2 48,3 6,24 2,28 0,13 34,3 0,45 18,09 19,37 

Forbi-3 48,4 6,26 2,31 0,15 34,2 0,55 18,13 19,42 

Forbi-4 48,7 6,26 2,3 0,13 33,9 0,49 18,03 19,32 
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2.2.  Παραγωγή ενεργού άνθρακα - προσροφητικού μέσου 
Συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία διερευνάται η δυνατότητα αξιοποίησης του 

FORBI ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βίο-προσροφητικού μέσου (ενεργός 

άνθρακας).  

Ακολουθείται διαδικασία παραγωγής ενεργού άνθρακα με χημική ενεργοποίηση και 

χαρακτηρισμός του ως προς φυσικοχημικές ιδιότητες και δυνατότητα προσρόφησης 

(COD, Cr(VI)). 

 

2.2.1.  Ενεργός άνθρακας 
Ο ενεργός άνθρακας είναι ένα άμορφο στερεό που έχει εξαιρετικά μεγάλη ειδική 

επιφάνεια (400 m2/g ) και  διευρυμένο δίκτυο πόρων με μεγάλο συνολικό όγκο πόρων 

(>0,2 ml/g). Το γεγονός αυτό τον καθιστά ένα πολύ αποτελεσματικό προσροφητικό 

μέσο με πάρα πολλές εφαρμογές. Άλλο ένα χαρακτηριστικό  του που καθιστά τόσο 

ευρεία τη χρήση του, είναι ότι το μέγεθος και η κατανομή των πόρων του μπορεί να 

ελεγχθεί μέσω των παραμέτρων παραγωγής του, ώστε να ανταποκρίνεται κατάλληλα 

στις απαιτούμενες εφαρμογές. (Τζογάνη Α., 2013) 

Το πορώδες που μπορεί να αναπτυχθεί κατατάσσεται ως εξής: 

υπο-μικροπορώδες ενδοπορικό πλάτος δ < 0,8 nm 

μικροπορώδες: ενδοπορικό πλάτος δ < 2 nm 

μέσοπορώδες: ενδοπορικό πλάτος δ =2-50 nm 

μάκροπορώδες: ενδοπορικό πλάτος δ >50 nm  

 

Ο ενεργός άνθρακας παράγεται από ανθρακούχες πρώτες ύλες μέσω πυρόλυσής τους 

και ενεργοποίησης μέσω οξειδωτικών δράσεων. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στη 

μελέτη παραγωγής ενεργού άνθρακα από τροφικά υπολείμματα βιομηχανιών όπως 

κουκούτσια, φλούδες, τσόφλια και γενικότερα παραπροϊόντα, ως εναλλακτική μέθοδο 

διαχείρισης και αξιοποίησής τους.  
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Σε αυτό το πλαίσιο το FORBI, καθώς παρουσιάζει ψηλά ποσοστά άνθρακα (~48%) 

στη σύστασή του, Πίνακας 4, μπορεί να αποτελέσει μια καλή πρώτη ύλη για την 

παραγωγή ενεργού άνθρακα.    

 

2.2.2. Πυρόλυση βιομάζας 
Για το σχεδιασμό των παραμέτρων της πυρολυτικής διαδικασίας που απαιτείται είναι 

σημαντικό να είναι γνωστή η θερμική συμπεριφορά της βιομάζας. 

 

2.2.2.1. Στάδια πυρόλυσης βιομάζας 

Γενικά κατά την πυρόλυση βιομάζας διακρίνονται τρία κύρια στάδια. Αυτά είναι: 

1. η απομάκρυνση υγρασίας  

2. η διάσπαση ασταθών πολυμερών  

3. η απομάκρυνση πτητικών ουσιών.  

Το είδος της πρώτης ύλης καθώς και η περιεκτικότητά της σε λιγνίνη - κυτταρίνη 

επηρεάζουν τα δυο τελευταία στάδια. Συνολικά η θερμική συμπεριφορά της βιομάζας 

κατά την πυρόλυση οφείλεται κυρίως στη λιγνίνη, στην κυτταρίνη και στην ημι-

κυτταρίνη, καθώς και σε μικρότερο βαθμό σε άλλα ανόργανα συστατικά.  

Η ημι-κυτταρίνη διασπάται στο θερμοκρασιακό εύρος 200-350 ̊C, ενώ η κυτταρίνη 

στο 200-500 ̊C. Αντίθετα το εύρος στο οποίο διασπάται η λιγνίνη είναι ευρύτερο, 

150-900 ̊C, πραγματοποιήσιμο σε πολύ πιο αργό ρυθμό. (Özsin G. et al, 2017) 

 

2.2.2.2. Θερμοσταθμική Ανάλυση (TGΑ-dTG) και Διαφορική 

Θερμιδομετρική Σάρωση (DSC) 

Η μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς ενός υλικού μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω 

θερμοσταθμικής ανάλυσης και διαφορικής θερμιδομετρικής σάρωσης. 

Η θερμοσταθμική ανάλυση (TG) είναι η μέτρηση των μεταβολών  μάζας ενός 

δείγματος καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία σε ελεγχόμενο περιβάλλον (ατμόσφαιρα, 

ρυθμός αύξησης θερμοκρασίας, τελική θερμοκρασία κα). Αυτή η μέθοδος 
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χρησιμοποιείται για την μελέτη των αντιδράσεων ή της διάσπασης που 

πραγματοποιούνται μέσα στο θερμοκρασιακό εύρος της ανάλυσης.  

Η διαφορική ανάλυση (dTG) πρόκειται για την πρώτη παράγωγο της καμπύλης 

βάρους (TG). Αντιπροσωπεύει το ρυθμό μεταβολής βάρους του δείγματος. Μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την καμπύλη βάρους για να καθοριστούν τα 

σημεία λήξης ή έναρξης μιας αντίδρασης. 

Η ανάλυση με Διαφορική Θερμιδομετρική Σάρωση (DSC) καταγράφει τη διαφορά 

ανάμεσα στην ενέργεια που απαιτείται για να διατηρηθεί το υπό εξέταση δείγμα και 

μια ουσία αναφοράς στην ίδια θερμοκρασία κατά το θερμοκρασιακό πρόγραμμα. Με 

αυτόν τον τρόπο δίνει πληροφορίες για το είδος των αντιδράσεων που λαμβάνουν 

χώρα (εσώθερμες, εξώθερμες). (Όξενκιουν-Πετροπούλου Μ., Παππά Α., 2009, 

Όξενκιουν-Πετροπούλου Μ., 2012) 

 

2.2.3. Διαδικασία παραγωγής ενεργού άνθρακα - Μέθοδοι 

ενεργοποίησης 

Η διαδικασία παραγωγής ενεργού άνθρακα απαιτεί πυρόλυση της βιομάζας για την 

απόκτηση ανθρακοποιημένου υλικού σε μεγάλο βαθμό. Έπειτα, μέσω κατάλληλης 

διεργασίας ενεργοποίησης επιτυγχάνεται ο σχηματισμός μεγάλου πορώδους που του 

αποδίδει ισχυρές προσροφητικές ικανότητες καθώς και ενεργές ομάδες που βοηθούν 

χημικά τη ρόφηση, ανάλογα με τη διαδικασία που ακολουθείται. Η ενεργοποίηση 

μπορεί να είναι είτε φυσική είτε χημική.  

Η συνολική απόδοση παραγωγής άνθρακα ως προς μάζα υπολογίζεται από την 

εξίσωση 1: 

Εξίσωση 1: Απόδοση παραγωγής άνθρακα 

𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌(%) =  𝑊1
𝑊0
∗ 100   (1) 

  

όπου: W1 είναι η μάζα (g) επί ξηρού στο τελικό προϊόν και W0  η μάζα (g) επί ξηρού 

στο αρχικό υλικό. 
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2.2.3.1. Φυσική ενεργοποίηση 

Κατά τη φυσική ενεργοποίηση απαιτείται ένα αρχικό στάδιο πυρόλυσης σε υψηλή 

θερμοκρασία (700-1000 ̊C) σε αδρανείς συνθήκες, ώστε να ληφθεί ανθρακοποιημένο 

υλικό. 

Ακολούθως, η ενεργοποίηση του ανθρακοποιημένου πλέον υλικού πραγματοποιείται 

επίσης σε υψηλή θερμοκρασία (700-1000 ̊C) παρουσία διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

ή με την προσθήκη ροής υδρατμών στην παροχή του φέροντος αερίου. 

Οι χρόνοι παραμονής εξαρτώνται από τις θερμοκρασιακές συνθήκες και την 

εκάστοτε πρώτη ύλη. 

Σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την τελική ποιότητα του υλικού είναι οι 

θερμοκρασίες πυρόλυσης, ενεργοποίησης και ο χρόνος παραμονής κατά την 

πυρόλυση, ενεργοποίηση. Φυσικά παίζει ρόλο και ο χρόνος ανθρακοποίησης, η ροή 

του CO2 ή των υδρατμών κατά την ενεργοποίηση, καθώς και η φύση της πρώτης 

ύλης. 

 

2.2.3.2. Χημική ενεργοποίηση 

Σε αυτήν τη μέθοδο απαιτείται ο εμποτισμός του υλικού σε κάποιον χημικό 

παράγοντα (συνήθως NaOH, KOH, H3PO4, ZnCl2, K2CO3, Na2CO3). Ο εμποτισμός 

πραγματοποιείται σε ορισμένη αναλογία, που υπολογίζεται ως εξής: 

Λόγος Εμποτισμού (Impregnation Ratio IR): μάζα Άνθρακα / μάζα χημικού 

παράγοντα 

Η ενεργοποίηση με χημικούς παράγοντες φαίνεται να επηρεάζεται από τη φύση 

αυτών των παραγόντων, καθώς καθένας δίνει καλύτερα αποτελέσματα σε 

συγκεκριμένες θερμοκρασίες πυρόλυσης - ενεργοποίησης. Οι χημικοί παράγοντες 

μπορούν να διαχωριστούν σε αυτούς που δρουν βέλτιστα σε χαμηλές (500-600 ̊C) και 

ψηλές θερμοκρασίες (700~900 ̊C). Παραδείγματα αποτελούν τα H3PO4, ZnCl2 και 

NaOH, KOH, K2CO3, Na2CO3 αντίστοιχα. (Hayashi, Kazehaya, Muroyama, & 

Watkinson, 2000) 

Σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την τελική ποιότητα του υλικού είναι ο 

λόγος εμποτισμού (IR), ο χρόνος ενεργοποίησης και θερμοκρασία ενεργοποίησης. 
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2.2.3.2.1. Διεργασία δυο σταδίων 

Το στάδιο του εμποτισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας στην πρώτη ύλη και 

εν συνεχεία το εμποτισμένο υλικό να πυρολυθεί σε αδρανείς συνθήκες στη βέλτιστη 

θερμοκρασία δράσης του παράγοντα που χρησιμοποιήθηκε. Σε αυτήν την περίπτωση 

η πυρόλυση και η ενεργοποίηση πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε ένα στάδιο. 

 

2.2.3.2.2. Διεργασία τριών σταδίων 

Εναλλακτικά η πυρόλυση του υλικού μπορεί να προηγηθεί του σταδίου εμποτισμού 

με τον παράγοντα ενεργοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο ο εμποτισμός γίνεται 

απευθείας στο ανθρακοποιημένο υλικό και ακολουθεί το τρίτο στάδιο της 

ενεργοποίησης. 

 

2.2.3.2.3. Ενεργοποίηση με υδροξείδιο του Καλίου (KOH) 

Βιβλιογραφικά έχει διαπιστωθεί ότι η απόδοση της διαδικασίας ενεργοποίησης με  

υδροξείδιο του Καλίου είναι βέλτιστη όταν χρησιμοποιείται λόγος εμποτισμού 4:1 (g) 

KOH/(g)Carbon (Stavropoulos & Zabaniotou, 2005). Για τη συγκέντρωση του 

διαλύματος στο οποίο γίνεται εμποτισμός, έχει παρατηρηθεί σε συγκεντρώσεις 

μεγαλύτερες από 15% εκτεταμένη αποδόμηση της ανθρακικής δομής κατά την 

ενεργοποίηση (Tsai et al., 2001).  

Οι οξειδωτικές δράσεις που λαμβάνουν χώρα λόγω του KOH είναι οι εξής (Hui & 

Zaini, 2015): 

Εξίσωση 2: Οξειδωτικές δράσεις ενεργοποίησης με KOH 

C + 2KOH → 2K + H2 + CO2  (2) 

C + 2KOH → 2K + H2O + CO 

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O 

Με πιθανή δράση λόγω των προϊόντων των παραπάνω δράσεων την: 

H2O + C + 2KOH → K2CO3 + H2 
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2.3.  Προσρόφηση 
Η διεργασία κατά την οποία μεταφέρεται και συσσωρεύεται μια ουσία στην 

επιφάνεια ενός στερεού από ένα ρευστό (υγρό ή αέριο) ονομάζεται προσρόφηση.  

 

2.3.1. Εφαρμογές προσρόφησης 

Η προσρόφηση είναι μια σημαντική διεργασία με την οποία απομακρύνονται ρύποι ή 

ανεπιθύμητες ενώσεις κυρίως από το νερό είτε αυτό προορίζεται για απόθεση στο 

περιβάλλον είτε για οικιακή χρήση / κατανάλωση. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η απομάκρυνση οργανικών υλών, οσμής-

γεύσης-χρώματος σε πόσιμο νερό, αποχλωρίωση, απομάκρυνση  τοξικών ουσιών από 

υγρά βιομηχανικά απόβλητα, απομάκρυνση ατμών οργανικών διαλυτών από απαέρια. 

 

2.3.2. Μηχανισμός Προσρόφησης 

Η προσρόφηση απαρτίζεται από τρία κύρια στάδια. Το πρώτο αφορά τη διάχυση της 

προσροφόμενης ουσίας από τη μάζα του ρευστού στη διεπιφάνεια  ρευστού – 

στερεού. Ο ρυθμός διάχυσης εξαρτάται από τις ιδιότητες της ουσίας, αλλά και από τη 

ρευστοδυναμική κατάσταση του ρευστού (π.χ. ανάδευση του ρευστού θα επιταχύνει 

το ρυθμό μεταφοράς μάζας). Στο δεύτερο στάδιο, η ουσία προσροφάται στην 

επιφάνεια του στερεού μέσω φυσικών ή χημικών μηχανισμών. Ανάλογα με το είδος 

του μηχανισμού, η προσρόφηση μπορεί να χαρακτηρισθεί ως φυσική ή χημική. Κατά 

το τελευταίο στάδιο, λαμβάνει χώρα διάχυση από την επιφάνεια του στερεού 

προσροφητή προς τους πόρους του. Η ρευστοδυναμική κατάσταση του υλικού σε 

αυτό το στάδιο δεν επηρεάζει το ρυθμό διάχυσης (Διαμαντόπουλος Ε., 2007) 

 

2.3.3. Προσροφητικά μέσα 

Τα περισσότερα προσροφητικά μέσα είναι υλικά με μεγάλο πορώδες, στα οποία η 

προσρόφηση λαμβάνει χώρα κυρίως στα τοιχώματα των πόρων ή σε συγκεκριμένες 

θέσεις μέσα στο σωματίδιο. Επειδή γενικά οι πόροι είναι πολύ μικροί, η εσωτερική 

ειδική επιφάνεια (επιφάνεια ανά μονάδα μάζας) είναι τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη 

από την εξωτερική ειδική επιφάνεια και συχνά φτάνει τα 500 – 1000 m2 /g.Ο 
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διαχωρισμός πραγματοποιείται επειδή οι διαφορές στο μοριακό βάρος, στο σχήμα ή 

στην πολικότητα προκαλούν την ισχυρότερη συγκράτηση ορισμένων μορίων στην 

επιφάνεια σε σύγκριση με άλλα μόρια ή επειδή οι πόροι είναι πολύ μικροί και δεν 

επιτρέπουν την είσοδο των μεγαλύτερων μορίων. Σε πολλές περιπτώσεις η 

προσροφούμενη ουσία συγκρατείται πολύ ισχυρά, με αποτέλεσμα να μην είναι 

δυνατή η πλήρης απομάκρυνσή της από το ρευστό, με πολύ μικρή προσρόφηση των 

άλλων συστατικών. Στην συνέχεια θα πρέπει να αναγεννηθεί το προσροφητικό, έτσι 

ώστε να ληφθεί η προσροφούμενη ουσία σε συμπυκνωμένη ή σε σχεδόν καθαρή 

μορφή (McCabe et al. 2003). 

 

2.4.  Ισόθερμες ρόφησης 
Όταν επέλθει ισορροπία η συγκέντρωση της προσροφόμενης ουσίας κατανέμεται 

ανάμεσα στις φάσεις του στερεού και του ρευστού. Η κατανομή αυτή μπορεί να 

περιγραφεί με τη βοήθεια μαθηματικών σχέσεων σε σταθερή θερμοκρασία.  Οι 

σχέσεις αυτές ονομάζονται ισόθερμες ρόφησης. 

 

2.4.1. Ισόθερμος Langmuir  

Η ισόθερμος Langmuir περιγράφεται από την εξίσωση 3: 

 
Εξίσωση 3:περιγραφή ισόθερμου Langmuir 

eq =  
e

e

bCI
QbC
+

     (3) 

όπου 

qe = Η συγκέντρωση του προσροφήματος στην επιφάνεια του προσροφητή μετά την 

επίτευξη της   ισορροπίας, (mg/g) 

Ce = H συγκέντρωση του προσφορήματος στο διάλυμα μετά την επίτευξη της   

ισορροπίας, (mg/l)  

 Q = Παράμετρος της ισοθέρμου, (mg/g). Παριστά τη μέγιστη επιφανειακή 

συγκέντρωση. 

 b = Παράμετρος της ισοθέρμου, ( l/mg) 

H εξίσωση (3) της ισόθερμης Langmuir μπορεί να μετασχηματισθεί ως εξής: 
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και στη συνέχεια: 

Εξίσωση 4: Γραμμικοποιημένη μορφή ισόθερμου Langmuir 

1
qe

= 1
𝑏𝑏

1
Ce

+ 1
𝑏

      (4) 

Η γραφική παράσταση της εξίσωσης αυτής είναι ευθεία γραμμή, y=αx+β, όπου : 

y=  1/qe,  

x = 1/Ce. 

α =
bQ
1   και  β = 

Q
1  

Η χρήση της εξίσωσης Langmuir (3) προϋποθέτει τις εξής παραδοχές: 

1. Ο αριθμός θέσεων προσρόφησης του προσροφητικού μέσου είναι 

σταθερός 

2. Η κάλυψη της επιφάνειας του προσροφητικού μέσου είναι μονοστρωματική, 

δηλαδή σχηματίζεται μόνο μια στοιβάδα προσροφήματος κατά την ισορροπία. 

3. Η θερμότητα προσρόφησης (ΔΗ) είναι σταθερή για όλα τα σημεία 

προσρόφησης (ομοιογενής επιφάνεια) 

4. Τα προσροφημένα μόρια δεν αλληλεπιδρούν. 

 

Η προσέγγιση Langmuir που περιγράφηκε ισχύει για την περίπτωση ενός  μόνο 

προσροφήματος. Σε περίπτωση που συνυπάρχουν περισσότερα του ενός 

προσροφήματα, τα μόρια τους ανταγωνίζονται για την κάλυψη των θέσεων 

προσρόφησης στην επιφάνεια του μέσου, επομένως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

παραπάνω εξίσωση. 

e

e

q
C  =

bQ
1  +

Q
Ce                                         (3) 
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Η εξίσωση Langmuir (3) στην περίπτωση της ανταγωνιστικής προσρόφησης έχει τη 

μορφή (Διαμαντόπουλος Ε., 2007): 

Εξίσωση 5:περιγραφή ισοθέρμου Langmuir για ανταγωνιστική προσρόφηση 

∑
=

+
= n

j
jj

iii
ie

Cb

CbQq

1

,

1
     (5)

 

Όπου: 

eiq , = H συγκέντρωση της ουσίας i στη στερεή φάση σε συνθήκες ανταγωνιστικής 

προσρόφησης 

ii bQ , = Οι παράμετροι Langmuir του συστατικού i, όπως προσδιορίζονται από 

πειράματα προσρόφησης ενός συστατικού 

iC  ή jC = Η συγκέντρωση του συστατικού i (ή j αντίστοιχα) στην υγρή φάση σε 

συνθήκες ανταγωνιστικής προσρόφησης 

n = Ο αριθμός των συστατικών (προσροφημάτων) 

 

2.4.2. Ισόθερμος Freundlich 

Οι υποθέσεις, στις οποίες στηρίζεται η εξίσωση Langmuir, δεν ισχύουν πάντα σε 

προσροφητές με ετερογενή επιφάνεια. Έτσι έχει προταθεί η εμπειρική εξίσωση 

Freundlich, η οποία έχει τη μορφή: 

Εξίσωση 6: Περιγραφή ισοθέρμου Freundlich 

n
ee KCq /1=    (6) 

όπου: 

ee Cq , : Οι συγκεντρώσεις του προσροφήματος στη στερεή και την υδατική φάση, 

αντίστοιχα, μετά την επίτευξη της ισορροπίας 

Κ: Παράμετρος που σχετίζεται με τη μέγιστη ποσότητα που μπορεί να προσροφηθεί 

1/n:  Αδιάστατη παράμετρος που σχετίζεται με την ενέργεια ενεργοποίησης 
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Οι παράμετροι Κ και 1/n προσδιορίζονται από πειραματικά δεδομένα και ύστερα από 

γραμμικοποίηση της εξίσωσης Freundlich 6 (Διαμαντόπουλος Ε., 2007). 

Η γραμμικοποιημένη μορφή της φαίνεται στην εξίσωση 7: 

Εξίσωση 7:Γραμμικοποιημένη μορφή ισοθέρμου Freundlich 

Ce
n

Kqe log1loglog +=                      (7) 

2.4.3. Ισόθερμος προσρόφησης ΒΕΤ (Brunauer, Emmet και Teller) 

Η ισόθερμος ΒΕΤ επιτρέπει την κάλυψη της επιφάνειας του προσροφητή σε 

περισσότερες από μία μοριακές στοιβάδες. Η ισόθερμος ΒΕΤ περιγράφεται από την 

εξίσωση 8: 

Εξίσωση 8: Περιγραφή ισοθέρμου BET 

















−+−

=

s

e
es

ee

C
CBCC

BC
Q
q

)1(1)(
    (8) 

 

όπου: Q και Β: Σταθερές 

 Cs: Συγκέντρωση κορεσμού του προσροφήματος 

Η ισόθερμος ΒΕΤ βρίσκει κυρίως εφαρμογή όταν το ρευστό είναι αέριο, ενώ η 

εφαρμογή της στο νερό είναι περιορισμένη. Η τιμή των παραμέτρων Β και Q 

προσδιορίζεται με πειραματικά δεδομένα και με γραμμικοποίηση της εξίσωσης 8 

ΒΕΤ (Διαμαντόπουλος Ε., 2007): 

Εξίσωση 9: γραμμικοποιημένη μορφή ισόθερμου BET 








−
+=

− s

e

ees C
C

BQ
B

BQqCC
C )1(1

)(
  (9) 

 

Για να καταστρωθούν οι παραπάνω ισόθερμες ρόφησης υπολογίζεται η συγκέντρωση 

qe του προσροφήματος στην επιφάνεια του προσροφητή μετά την επίτευξη της   

ισορροπίας (mg/g),  από πειραματικά δεδομένα χρησιμοποιώντας την εξίσωση 10 

(Yanling Deng, Naoki Kano, Sho Naramori, Liang Xu, & Hiroshi Imaizumi, 2015): 
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Εξίσωση 10: υπολογισμός qe 

𝑞𝑒 = (𝐶0−𝐶𝑒)
𝑊

𝑉      (10) 

όπου C0, Ce οι συγκεντρώσεις (mg/l) του προσροφήματος αρχικά και μετά την 

επίτευξη ισορροπίας αντίστοιχα, W η μάζα (g) προσροφητή που χρησιμοποιήθηκε, V 

(l) ο όγκος του διαλύματος. 

 

2.5. Φυσικές μέθοδοι ανάλυσης 
Φυσικές μέθοδοι ανάλυσης όπως η φασματομετρία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης μιας ουσίας σε ένα διάλυμα, καθιστώντας τις 

ιδανικές για μετρήσεις προσρόφησης. Η μέθοδος FT-IR μπορεί να δώσει στοιχεία για 

τις ενεργές ομάδες που αναπτύσσονται σε έναν ενεργό άνθρακα, ενώ οπτικές μέθοδοι, 

όπως το SEM μπορούν να παρέχουν πολύ σημαντικά στοιχεία για τη μορφολογία του. 

 

2.5.1. Φασματομετρία υπεριώδους - ορατού (UV - VIS) 

Η φασματομετρία υπεριώδους ορατού φωτός βασίζεται στο ότι τα μόρια μιας 

διαλυμένης ουσίας απορροφούν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και υφίστανται 

ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις. Ηλεκτρόνια των μοριακών τροχιακών χαμηλής 

ενέργειας μεταπηδούν σε τροχιακά υψηλότερης ενέργειας. Έτσι το δείγμα απορροφά 

μέρος της ακτινοβολίας και γίνεται ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης της  

διαλυμένης ουσίας μέσω της διαφοράς της έντασης ακτινοβολίας πριν και αφού 

απορροφηθεί μέρος της από το δείγμα. (Όξενκιουν-Πετροπούλου Μ., Παππά Α., 2009, 

Όξενκιουν-Πετροπούλου Μ. 2012) 

 

2.5.2. Φασματομετρία υπερύθρου και φασματομετρία υπερύθρου με 

μετασχηματισμό Fourier (FT-IR) 

Με τη χρήση αυτής της μεθόδου καθίσταται δυνατή η ταυτοποίηση ουσιών και ο 

έλεγχος ως προς την καθαρότητά τους. Πρόκειται για μια οπτική μέθοδο ανάλυσης η 

οποία βασίζεται στην απορρόφηση της υπέρυθρης ακτινοβολίας από τα μόρια της 

ελεγχόμενης ουσίας.  Με αυτόν τον τρόπο τα μόρια διεγείρονται σε υψηλότερη 

στάθμη δόνησης. Με βάση τις δονήσεις τάσης - κάμψης που παρατηρούνται 

εξάγονται πληροφορίες ως προς τη δομή της ουσίας. 
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Η FT-IR χρησιμοποιείται για μεγαλύτερη ευαισθησία στη μέτρηση και ταυτόχρονη 

ανίχνευση διάφορων ενώσεων. Ο μετασχηματισμός Fourier μετατρέπει το 

συμβολόγραμμα που προκύπτει από το συμβολόμετρο Michelson του οργάνου FT-IR, 

σε φάσμα όπως αυτό της κανονικής φασματομετρίας υπερύθρου. (Όξενκιουν-

Πετροπούλου Μ., Παππά Α., 2009, Όξενκιουν-Πετροπούλου Μ. 2012) 

 

2.5.3. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM) 

Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης χρησιμοποιεί μια δέσμη ηλεκτρονίων υψηλής 

ενέργειας για να εξετάσει αντικείμενα σε λεπτομερή κλίμακα. Τα ηλεκτρόνια λόγω 

της κυματικής τους φύσης μπορούν να εστιαστούν όπως και τα φωτεινά κύματα αλλά 

σε πολύ μικρότερη επιφάνεια (π.χ. κόκκος υλικού). Η δέσμη ηλεκτρονίων σαρώνει 

την επιφάνεια του δείγματος με το οποίο αλληλεπιδρά. Από την αλληλεπίδραση αυτή 

προκύπτουν πληροφορίες σε σχέση με τα άτομα των στοιχείων που απαρτίζουν το 

εξεταζόμενο υλικό. Από τα άτομα των στοιχείων εκπέμπονται κυρίως δευτερογενή 

(secondary) και οπισθοσκεδαζόμενα (backscattered) ηλεκτρόνια καθώς και ακτίνες Χ. 

Η ένταση των εκπεμπομένων ηλεκτρονίων επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά της 

επιφάνειας. Έτσι το SEM δίνει πληροφορίες που αφορούν κυρίως στη μορφολογία 

και τη σύσταση της επιφανείας. Επομένως το SEM χρησιμοποιείται για την εξέταση 

μικροδομής στερεών δειγμάτων και για να δίνει εικόνες υψηλού βαθμού διείσδυσης. 

(Όξενκιουν-Πετροπούλου Μ., Παππά Α., 2009, Όξενκιουν-Πετροπούλου Μ. 2012) 

 

3. Πειραματικό μέρος 

3.1.  Θερμοσταθμική Ανάλυση (TGΑ-dTG) και Διαφορική 

Θερμιδομετρική Σάρωση (DSC) 
Η TGA του FORBI πραγματοποιήθηκε σε θερμικό αναλυτή κάτω από συνεχή παροχή 

αζώτου με ροή 10 - 20 cm3/min, για εξασφάλιση αδρανούς ατμόσφαιρας. Το δείγμα 

(~60 mg) τοποθετήθηκε σε ένα κυλινδρικό χωνευτήρι από χαλαζία και θερμάνθηκε 

με σταθερό ρυθμό 10 °C/min από θερμοκρασία δωματίου στους 1000°C. 
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3.2.  Διάταξη παραγωγής προσροφητικού μέσου 

Η πυρόλυση πραγματοποιήθηκε σε κυλινδρικό φούρνο (σωλήνας) μήκους 110cm, ο 

οποίος αποτελείται από έξι διαφορετικές θερμικές ζώνες ελεγχόμενες από 

ξεχωριστούς ρυθμιστές. Ένας μεταλλικός σωλήνας μήκους 260cm τοποθετείται εντός 

του φούρνου, ο οποίος επιτρέπει την είσοδο φέροντος αερίου από τη μια μεριά και 

την έξοδο από την άλλη. Το υλικό προς πυρόλυση τοποθετείται σε μεταλλικό φορέα 

ο οποίος εισέρχεται από τη μεριά της εισόδου του αερίου στον φούρνο. Το επιθυμητό 

θερμοκρασιακό προφίλ εντός του σωλήνα παρακολουθείται από ένα θερμοστοιχείο 

NiCr/Ni. Στον ίδιο φούρνο πραγματοποιείται και το στάδιο της πυρόλυσης και της 

ενεργοποίησης. Η προαναφερθείσα διάταξη παρουσιάζεται παρακάτω στην εικόνα 3.  

 

 

Εικόνα 3: Πειραματική διάταξη πυρολυτικού φούρνου 
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3.3. Παραγωγή προσροφητικού μέσου με χημική ενεργοποίηση  

3.3.1. Προκατεργασία  

Ζυγίζονται 110-140g δείγματος FORBI τα οποία τοποθετούνται σε κεραμικό σκεύος 

εντός φούρνου ρυθμισμένου στους 120 C̊. Το δείγμα ξεραίνεται μέχρι το επόμενο 

πρωί για την αποφυγή παραγωγής μεγάλης ποσότητας ατμών κατά τα αρχικά στάδια 

της πυρόλυσης εντός του πυρολυτικού φούρνου. 

 

3.3.2. Στάδιο 1ο 

Το ξηρό δείγμα τοποθετείται σε μεταλλικό βαρκάκι μήκους 50cm και εισάγεται στον 

πυρολυτικό φούρνο. Εφόσον το δείγμα εισέλθει στο φούρνο και ανοίξει η παροχή 

αζώτου, γίνεται εκκίνηση του θερμοκρασιακού προγράμματος μετά από 10 λεπτά, 

ώστε να έχουν εξασφαλιστεί αδρανείς συνθήκες. 

Το δείγμα θερμαίνεται με ρυθμό 10 C̊/min έως τους 800 ̊C. Όταν επιτευχθεί η 

επιθυμητή θερμοκρασία, διατηρείται εκεί για 1 ώρα. Μετά το πέρας του επιθυμητού 

χρόνου το μεταλλικό βαρκάκι απομακρύνεται από τη ζώνη υψηλής θερμοκρασίας 

αλλά παραμένει εντός του φούρνου με συνεχή παροχή αζώτου μέχρι να ψυχθεί. Το 

ανθρακοποιημένο πλέον δείγμα αφαιρείται από το φούρνο, ζυγίζεται και 

καταγράφεται η μάζα του. 

 

3.3.3. Στάδιο 2ο 

Υπολογίζεται η ποσότητα KOH που απαιτείται για να υπάρχει αναλογία KOH/C 4:1 

κατά μάζα. Παρασκευάζεται υδατικό διάλυμα του αντιδρώντος περιεκτικότητας 10% 

w/w το οποίο θερμαίνεται στους 50 C̊. Το ανθρακοποιημένο υλικό εμποτίζεται στο 

διάλυμα υπό ανάδευση σε αυτήν τη θερμοκρασία για 1 ώρα.  

Το διήθημα (πυκνό διάλυμα KOH) συλλέγεται και φυλάσσεται προς απόθεση. Ο 

εμποτισμένος άνθρακας διηθείται και ξηραίνεται στους 105 ̊C μέχρι το επόμενο πρωί, 

όπου ζυγίζεται και καταγράφεται η μάζα του. 
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3.3.4. Στάδιο 3ο 

Το εμποτισμένο υλικό τοποθετείται σε μεταλλικό βαρκάκι εντός του φούρνου αλλά 

όχι σε ζώνη υψηλής θερμοκρασίας. Μόλις ο φούρνος φτάσει στην επιθυμητή 

θερμοκρασία των 800 ̊C με συνεχή ροή αζώτου για εξασφάλιση αδρανών συνθηκών, 

τοποθετείται το βαρκάκι εντός της ζώνης υψηλής θερμοκρασίας, στην οποία 

διατηρείται για 1 ώρα. Εν συνεχεία απομακρύνεται από τη ζώνη υψηλής 

θερμοκρασίας αλλά παραμένει εντός του φούρνου με συνεχή παροχή αζώτου μέχρι 

να ψυχθεί. Το τελικό δείγμα ζυγίζεται και καταγράφεται η μάζα του. 

 

3.3.5. Τελική κατεργασία 

Στο τελικό δείγμα για να εξασφαλιστεί ομοιογένεια των κόκκων απομακρύνονται 

εναπομείναντα μεγάλα κομμάτια μέσω κοσκινίσματος. 

Επιπλέον, για να απομακρυνθούν υπολειπόμενα άλατα καλίου και στάχτη, το δείγμα 

καθαρίζεται με διάλυμα υδροχλωρικού οξέος (HCl).  Παρασκευάζονται 100ml 

διαλύματος 3Ν HCl. Το δείγμα καθαρίζεται για 1ώρα υπό ανάδευση στους 60 ̊C.  

Το δείγμα διηθείται και το διήθημα (πυκνό διάλυμα HCl) συλλέγεται και φυλάσσεται 

προς απόθεση. Γίνεται έκπλυση του άνθρακα με θερμό απιονισμένο νερό στους 80-

85 ̊C έως ουδέτερου pH. Το δείγμα ξηραίνεται στους 105 ̊C, ζυγίζεται και 

καταγράφεται η μάζα του. 

Η διαδικασία παραγωγής επαναλήφθηκε 4 φορές. 

 

3.4. Μετρήσεις προσρόφησης 

3.4.1. Προσρόφηση Cr(VI) 

Παρασκευάστηκε διάλυμα εξασθενούς χρωμίου συγκέντρωσης 40 mg/l διαλύοντας 

0.0566g σκόνης K2Cr2O7 σε 500ml απιονισμένο νερό. Από αυτό με την κατάλληλη 

αραίωση παρασκευάστηκαν στη συνέχεια διαλύματα των 200ml συγκέντρωσης 50, 

100, 200, 300, 400, 500 και 1000 ppb (0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 και 1 mg/l 

αντίστοιχα).  
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Για τη μέτρηση της προσρόφησης χρησιμοποιήθηκε 0,1g προσροφητικού μέσου / 

200ml διαλύματος. Η θερμοκρασία του διαλύματος κατά τη διαδικασία είναι 20 ̊C.  

Το pH ρυθμίστηκε σε τιμή 3 με χρήση λίγων σταγόνων πυκνού υδροχλωρικού οξέος. 

Μετά από χρόνο επαφής 1 ώρας υπό ανάδευση, το διάλυμα διηθείται για την 

απομάκρυνση του προσροφητικού μέσου και κρατείται το διήθημα.  

Παρασκευάζεται διάλυμα 1,5-diphenylcarbazide διαλύοντας 0.125g σκόνης 1,5-

diphenylcarbazide σε 25ml καθαρή ακετόνη. Το διάλυμα αναδεύεται για 5 λεπτά και 

φυλάσσεται σε ψυγείο. Μετά το πέρας 4 ημερών από την παρασκευή του πρέπει να 

παραχθεί εκ νέου. 

Στο διήθημα, μετά από κατάλληλη αραίωση, αν αυτό είναι απαραίτητο, προστίθεται 

1ml διαλύματος 1,5-diphenylcarbazide ανά 50ml μετρούμενου διαλύματος και 

μερικές σταγόνες πυκνό θειικό οξύ. Το διάλυμα αυτό αναδεύεται για 4 λεπτά και 

φωτομετράται αμέσως στα 540nm σε UV-VIS φωτόμετρο HACH LANGE DR6000. 

Η φωτομέτρηση για κάθε δείγμα επαναλαμβάνεται εις τριπλούν και λαμβάνεται ο 

μέσος όρος των τιμών για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης εξασθενούς χρωμίου 

μέσω της καμπύλης βαθμονόμησης του οργάνου (διάγραμμα 1). 

 

 

Διάγραμμα 1:  Καμπύλη βαθμονόμησης για Cr(VI) 
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3.4.2. Προσρόφηση COD 

Το διάλυμα COD λαμβάνεται από το συμπύκνωμα μετά τη ξήρανση και τον 

τεμαχισμό του FORBI και διατηρείται σε ψυγείο. 

Το αρχικό δείγμα συγκέντρωσης 19 g/l COD αραιώνεται, ώστε να παρασκευαστούν 

διαλύματα περιεκτικότητας 2.66, 6, 8, 10 και 12 g/l COD.  

Για τον προσδιορισμό εφαρμόζεται η μέθοδος κλειστής επαναρροής με φωτομέτρηση 

που περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο ‘Standard Methods for the Examination 

of Water & Wastewater’ [58] – Μέθοδος 5220D. 

Για τον προσδιορισμό της απομάκρυνσης χρησιμοποιήθηκε 1g προσροφητικού μέσου 

/ 100ml διαλύματος. Η θερμοκρασία του διαλύματος κατά τη διαδικασία είναι 20 ̊C. 

Το pH των διαλυμάτων ρυθμίστηκε σε τιμή 3 με χρήση λίγων σταγόνων πυκνού 

υδροχλωρικού οξέος. Μετά από χρόνο επαφής 2,5 ώρες υπό ανάδευση, το διάλυμα 

διηθείται για την απομάκρυνση του προσροφητικού μέσου και λαμβάνεται δείγμα 

από το διήθημα. Περαιτέρω αραίωση 1:15 του διηθήματος με απιονισμένο νερό 

προηγείται της μέτρησης COD. 

Για τον προσδιορισμό του εναπομείναντος COD χρησιμοποιήθηκαν τα εξής 

αντιδραστήρια: 

• Αντιδραστήριο χώνευσης (διχρωμικό κάλιο): 10.216 g K2Cr2O7, ξηραμένου 

στους 105 ̊C, προστίθενται σε 500 mL περίπου απιονισμένο νερό, 167 mL πυκνό 

H2SO4 και 33.3 g ΗgSO4. Το διάλυμα αναμιγνύεται, και αφού διαλυθεί καλά και 

ψυχθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος αραιώνεται στο 1 L. 

• Καταλύτης θειικού οξέος: προστίθεται Ag2SO4 σε πυκνό H2SO4 σε αναλογία 

5.5 g Ag2SO4/kg H2SO4. Αφήνεται για 1-2 ημέρες ώστε να διαλυθεί πλήρως το 

Ag2SO4. 

Για τη μέτρηση του COD προστίθενται σε φιαλίδια 2.8 mL καταλύτης θειικού οξέος, 

1.2 mL από το αντιδραστήριο χώνευσης και 2mL δείγματος, τα οποία κλείνουν 

αεροστεγώς. 

Τα διαλύματα αυτά ανακινούνται καλά και τοποθετούνται για 2h στους 148 ̊C εντός 

ειδικού θερμοαντιδραστήρα HACH COD REACTOR. 
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Αφού ψυχθούν, σκουπίζονται με χαρτί εξωτερικά τα φιαλίδια και φωτομετρούνται 

στα 600nm σε  Spectrophotometer HACH DR2000. 

Η φωτομέτρηση για κάθε δείγμα επαναλαμβάνεται εις τριπλούν και λαμβάνεται ο 

μέσος όρος των τιμών για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης μέσω της καμπύλης 

βαθμονόμησης του οργάνου (διάγραμμα 2). 

 

Διάγραμμα 2: Καμπύλη βαθμονόμησης για COD 

3.4.3. Υπολογισμός ειδικής επιφάνειας με τη μέθοδο ΒΕΤ (Brunauer, Emmet 

και Teller) 

Η ειδική επιφάνεια των δειγμάτων μετρήθηκε με την προσρόφηση αερίου Ν2 με τη 

μέθοδο ΒΕΤ πέντε σημείων σε συσκευή ΝOVA 1200 του οίκου 

QUANTACHROME. Η απαέρωση του κάθε δείγματος έγινε στους 200 °C για 3 ώρες 

υπό συνθήκες κενού. 

 

3.5. Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης 

3.5.1. Φασματοσκοπία Υπερύθρου Μετασχηματισμού Fourier (FT-IR) 

Ο  προσδιορισμός της δομής των χημικών ενώσεων των δειγμάτων έγινε σε 

φασματοφωτόμετρο υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier, FT-IR Spectrum 100, 
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του οίκου Perkin Elmer. Για τη λήψη των φασμάτων FTIR παρασκευάστηκαν δισκία, 

αναμιγνύοντας μικρή ποσότητα από το κάθε δείγμα με βρωμιούχο κάλιο (KBr) και 

τοποθετώντας το μίγμα σε κατάλληλη πρέσα.  

 

3.5.2. Ανάλυση θείου και άνθρακα 

Η ανάλυση θείου και άνθρακα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση συσκευής LECO CS-

200, η οποία αποτελείται από έναν κλίβανο επαγωγής σε οξειδωτική ατμόσφαιρα, 

που φτάνει σε θερμοκρασία 2000 oC. Τα δείγματα εισήχθησαν και πυρώθηκαν σε 

αυτήν την ατμόσφαιρα, απελευθερώνοντας CO2 και SO2, τα οποία ανιχνεύτηκαν σε 

φασματοφωτόμετρο υπερύθρων. 

 

3.5.3. Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) 

Δείγμα προσροφητικού μέσου τοποθετήθηκε στον ειδικό δειγματοφορέα του 

μικροσκοπίου. Αφού εξασφαλίστηκαν οι απαραίτητες συνθήκες κενού ξεκίνησε η 

σάρωση του δείγματος, από το οποίο λήφθηκαν αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες. Για 

τη μέτρηση χρησιμοποιήθηκε προσροφητικό μέσο που προέκυψε από το run 3. 

 

4. Αποτελέσματα και σχολιασμός 

4.1. Θερμοσταθμική Ανάλυση (TGΑ-dTG) και Διαφορική 

Θερμιδομετρική Σάρωση (DSC) 
Από τη Θερμοσταθμική ανάλυση του FORBI λήφθηκε το παρακάτω διάγραμμα (3) 

στο οποίο αποτυπώνεται η ποσοστιαία απώλεια μάζας συναρτήσει της θερμοκρασίας 

με την πράσινη καμπύλη και ο ρυθμός απώλειας μάζας με τη γκρι καμπύλη. Η 

κόκκινη καμπύλη αντιπροσωπεύει τη ροή θερμότητας κατά τη διάρκεια του 

θερμοκρασιακού προγράμματος, τιμές πάνω από το μηδέν υποδεικνύουν ότι 

λαμβάνουν χώρα εξώθερμες αντιδράσεις, ενώ υπό του μηδέν εσώθερμες.  

Όπως είναι φανερό από τη μελέτη των καμπυλών TG-dTG (πράσινο-γκρι χρώμα 

αντίστοιχα) η μεγαλύτερη απώλεια μάζας παρατηρείται στην περιοχή των 200-500 ̊C, 

όπως αναμένεται και θεωρητικά, καθώς σε αυτό το εύρος διασπάται η ημι-κυτταρίνη, 

η κυτταρίνη και μέρος της λιγνίνης. Λίγο πριν τους 800 C̊ σταθεροποιείται πλέον η 
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απώλεια μάζας. Επομένως μπορεί να θεωρηθεί ότι το δείγμα έχει υποστεί πλήρη 

ανθρακοποίηση. 

Όσον αφορά τη θερμιδική ανάλυση, η ταυτόχρονη διάσπαση των τριών κύριων 

συστατικών λιγνίνη, κυτταρίνη και ημι-κυτταρίνη αποτρέπει την εξαγωγή κάποιου 

συμπεράσματος έως τους 500 C̊. Μετά τους 600 ̊C όμως και ενώ παρατηρείται 

μηδενισμός της ροής ενέργειας, φαίνεται να ξεκινάει μια νέα εξώθερμη δράση στους 

750 ̊C έως τους 900 ̊C που πιθανότατα οφείλεται σε μέρος της λιγνίνης που δεν είχε 

διασπαστεί σε μικρότερη θερμοκρασία. Παρόλα αυτά η διαφορά της ποσοστιαίας 

μεταβολής μάζας στο θερμοκρασιακό εύρος της  συγκεκριμένης δράσης είναι πολύ 

μικρή, της τάξης του 1% (87% από 86%). Για αυτό το λόγο δεν επηρεάζεται 

σημαντικά το ποσοστό ανθρακοποίησης που έχει υποστεί το FORBI. 

 

Διάγραμμα 3: Καμπύλες μέτρησης TG-dTG-DSC 
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4.2. Διεργασία παραγωγής προσροφητικού μέσου 
Βάση των αποτελεσμάτων της θερμοβαρυμετρικής ανάλυσης αποφασίστηκε να 

πραγματοποιηθεί η διαδικασία παραγωγής στους 800 C̊. Σε αυτή τη θερμοκρασία έχει 

διαπιστωθεί από τη βιβλιογραφία ότι δρα βέλτιστα ως χημικός παράγοντας 

ενεργοποίησης το υδροξείδιο του καλίου (KOH), επομένως επιλέχθηκε να 

χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της παρούσας διεργασίας συνυπολογίζοντας την 

εύκολη πρόσβαση και το χαμηλό κόστος του αντιδραστηρίου. Επιπλέον 

βιβλιογραφικά έχει διαπιστωθεί ότι η απόδοση της διαδικασίας είναι βέλτιστη όταν 

χρησιμοποιείται λόγος εμποτισμού 4:1 gKOH / gCarbon. Η συγκέντρωση του 

διαλύματος στο οποίο γίνεται εμποτισμός επιλέχθηκε να είναι 10% w/w καθώς σε 

συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 15% έχει παρατηρηθεί εκτεταμένη αποδόμηση της 

ανθρακικής δομής κατά την ενεργοποίηση. 

Στον παρακάτω πίνακα 5 καταγράφονται οι μεταβολές μάζας που καταγράφηκαν ανά 

στάδιο διεργασίας και υπολογίζεται η απόδοση της διαδικασίας ως προς μάζα υλικού 

από την εξίσωση 1. 

Πίνακας 5:Μεταβολές μάζας ανά στάδιο διεργασίας και απόδοση παραγωγής 

    run 0 run 1 run 2 run 3 

    m (g) m (g) m (g) m (g) 

  Προκατεργασία 136.8 134.6 110 136.2 

Στάδιο 1 Ανθρακοποίηση 31.92 32.56 24.92 31.21 

Στάδιο 2 Εμποτισμός 29.63 29.96 23.79 29.89 

Στάδιο 3 Ενεργοποίηση 20.93 28.48 22.34 26.56 

  

Τελική 

κατεργασία   19.7 14.4 21.67 

  

Απόδοση 

παραγωγής   14.6% 13.1% 15.9% 

 

Κατά την ενεργοποίηση του run 0 πέρασε αέρας στο φούρνο καίγοντας μέρος του 

υλικού, αναιρώντας έτσι το σκοπό της διεργασίας, συνεπώς απορρίφθηκε και δεν 

χρησιμοποιήθηκε για τις υπόλοιπες μετρήσεις.  
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Η συνολική απόδοση παραγωγής (Yield) ως προς τη μάζα του υλικού είναι χαμηλή 

(14.6%, 13.1%, 15.9%), γεγονός που αναμένεται λόγω του χαμηλού ποσοστού 

σταθερού άνθρακα της πρώτης ύλης (~15%).  

Στην εικόνα 4 φαίνεται το FORBI (πρώτη ύλη) και το τελικό προϊόν (προσροφητικό 

μέσο) της διαδικασίας που ακολουθήθηκε αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 4: FORBI (αριστερά) προσροφητικό μέσο (τελικό προϊόν – δεξιά) 

            

4.3. Μετρήσεις Προσρόφησης 

4.3.1. Προσρόφηση Cr(VI) 

Από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε λαμβάνονται τα πειραματικά αποτελέσματα 

που αποτυπώνονται στον πίνακα 6. Η μέτρηση για 50ppb βρίσκεται στα όρια της 

καμπύλης βαθμονόμησης του οργάνου με αποτέλεσμα να έχει χαμηλή ακρίβεια και 

λόγω της μεγάλης απόκλισης σε σχέση με τις υπόλοιπες μετρήσεις δεν λήφθηκε 

υπόψη στη δημιουργία των διαγραμμάτων ισόθερμων Langmuir και Freundlich. 

Πίνακας 6: Πειραματικά αποτελέσματα προσρόφησης εξασθενούς χρωμίου - μείωση συγκέντρωσης(%) 

C0 (mg/l) Ce (mg/l) Μείωση 

0.05 0.0133 73.40% 

0.1 0.0075 92.50% 

0.2 0.0255 87.25% 

0.3 0.055 81.67% 

0.4 0.0537 86.58% 

0.5 0.1675 66.50% 



38 
 

1 0.3691 63.09% 

 

Για την κατάστρωση των ισόθερμων Langmuir και Freundlich υπολογίζεται ο 

πίνακας 7 βάση των εξισώσεων 4, 7 και 10 και των πειραματικών μετρήσεων. 

Πίνακας 7: υπολογισμός qe και μεταβλητών ισοθέρμων Langmuir-Freundlich ρόφησης Cr(VI) 

qe(mgCr(VI)/g 

ads) 1/Ce 1/qe logCe logqe 

0.0734 75.188 13.624 -1.8761 -1.1343 

0.1850 133.33 5.4054 -2.1249 -0.7328 

0.3490 39.216 2.8653 -1.5935 -0.4572 

0.4900 18.182 2.0408 -1.2596 -0.3098 

0.6926 18.622 1.4438 -1.2700 -0.1595 

0.6650 5.9701 1.5038 -0.7760 -0.1772 

1.2618 2.7093 0.7925 -0.4329 0.1010 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 7 που υπολογίστηκαν από τις πειραματικές μετρήσεις 

προκύπτουν τα παρακάτω διαγράμματα 4,5. 

 

Διάγραμμα 4: Γραμμικοποιημένη μορφή ισόθερμου Langmuir ρόφησης Cr(VI) 

y = 0,0328x + 1,1492 
R² = 0,9554 
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Διάγραμμα 5: Γrαμμικοποιημένη μορφή ισόθερμου Freundlich ρόφησης Cr(VI) 

 

Στον παρακάτω πίνακα 8 παρατίθενται οι υπολογισμένες παράμετροι των μοντέλων, 

όπως προκύπτουν από τα διαγράμματα 4,5 και τις εξισώσεις 4,7. 

 

Πίνακας 8: Υπολογισμένες παράμετροι των ισοθέρμων Langmuir-Freundlich ρόφησης Cr(VI) 

Langmuir 1/bQ 1/Q b ( l/mg) Q (mg/g) R2 

  0.032 1.149 35.91 0.870 0.955 

Freundlich 1/n logK n K R2 

  0.459 0.281 2.179 1.910 0.919 

 

Βάση των αποτελεσμάτων η προσρόφηση του εξασθενούς χρωμίου στο 

προσροφητικό μέσο φαίνεται να περιγράφεται ακριβέστερα από την προσέγγιση 

Langmuir (μονοστρωματική προσρόφηση).  

y = 0,4591x + 0,2813 
R² = 0,9196 
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Η συνολική απομάκρυνση σε αυτό το επίπεδο συγκεντρώσεων φαίνεται αρκετά 

ικανοποιητική (έως και 92.5% για 100ppb). Για την επίτευξη αυτής της 

απομάκρυνσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η παρουσία όξινου περιβάλλοντος (pH = 

3) όπως έχει διαπιστωθεί και βιβλιογραφικά. Παρόλα αυτά φαίνεται η προσροφητική 

ικανότητα να φθίνει γρήγορα με την αύξηση της συγκέντρωσης. 

 

4.3.2. Προσρόφηση COD 

Από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε λαμβάνονται τα πειραματικά αποτελέσματα 

που αποτυπώνονται στον πίνακα 9. 

 

Πίνακας 9: Πειραματικά αποτελέσματα προσρόφησης COD - μείωση συγκέντρωσης(%) 

C0 (mg/l) Ce (mg/l) Μείωση 

2660 1658 37.67% 

6000 3872 35.47% 

8000 4698 41.28% 

10000 5665 43.35% 

12000 6509 45.76% 

 

Για την κατάστρωση των ισόθερμων Langmuir και Freundlich υπολογίζεται ο 

πίνακας 10 βάση των εξισώσεων 4, 7 και 10 και των πειραματικών μετρήσεων. 

 

Πίνακας 10: υπολογισμός qe και μεταβλητών ισοθέρμων Langmuir-Freundlich ρόφησης COD 

qe(mgCOD/g ads) 1/Ce 1/qe logCe logqe 

                    

100.20  6.03E-04 9.98E-03 3.2196 2.0009 

                    

112.80  3.48E-04 8.87E-03 3.4582 2.0523 

                    

212.80  2.58E-04 4.70E-03 3.5879 2.3280 
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330.20  2.13E-04 3.03E-03 3.6719 2.5188 

                    

433.50  1.77E-04 2.31E-03 3.7532 2.6370 

                    

549.10  1.54E-04 1.82E-03 3.8135 2.7397 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 10 που υπολογίστηκαν από τις πειραματικές μετρήσεις 

προκύπτουν τα παρακάτω διαγράμματα 6,7. 

 

Διάγραμμα 6: Γrαμμικοποιημένη μορφή ισόθερμου Langmuir ρόφησης COD 
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Διάγραμμα 7: Γrαμμικοποιημένη μορφή ισόθερμου Freundlich ρόφησης COD 

 

Στον παρακάτω πίνακα 11 παρατίθενται οι υπολογισμένες παράμετροι των μοντέλων, 

όπως προκύπτουν από τα διαγράμματα 6,7 και τις εξισώσεις 4,7. 

 

Πίνακας 11: Υπολογισμένες παράμετροι των ισοθέρμων Langmuir-Freundlich ρόφησης COD 

Langmuir 1/bQ 1/Q b ( l/mg) Q (mg/g) R2 

  17.86 -6.52E-04 -3.7E-05 -27393 0.984 

Freundlich 1/n logK n K R2 

  1.225 -1.978 0.8163 0.0105 0.965 

 

Βάση των αποτελεσμάτων η προσρόφηση του COD στο προσροφητικό μέσο φαίνεται 

να περιγράφεται ακριβέστερα από την προσέγγιση Freundlich, καθώς η αρνητική 

τιμή της παραμέτρου Q της Langmuir είναι απαγορευτική για τη χρήση της 
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προσέγγισης. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στην ύπαρξη άλλων ουσιών στο αρχικό 

διάλυμα COD, τα μόρια των οποίων ανταγωνίζονται για την κάλυψη θέσης 

προσρόφησης του προσροφητικού μέσου. Η εξίσωση Langmuir για ανταγωνιστική 

προσρόφηση δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να είναι γνωστή η συγκέντρωση των 

υπόλοιπων ουσιών, επομένως δε μπορεί να εφαρμοστεί. 

Η συνολική απομάκρυνση που επιτεύχθηκε σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να 

ήταν υψηλότερη εάν γινόταν χρήση μεγαλύτερης ποσότητας προσροφητικού μέσου 

ανά όγκο  διαλύματος ή εάν η μέτρηση πραγματοποιούταν σε χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις COD. 

 

4.3.3. Υπολογισμός ειδικής επιφάνειας με τη μέθοδο ΒΕΤ 

Στον πίνακα 12 παρατίθενται τα αποτελέσματα της μεθόδου BET 

 

Πίνακας 12: Υπολογισμένη Ειδική επιφάνεια δειγμάτων 

Δείγμα Ειδική επιφάνεια (m2/g) 

Δείγμα 1 55,992 

Δείγμα 2 46,631 

Δείγμα 3 35,135 

 

Όπως παρατηρείται η ειδική επιφάνεια είναι αρκετά μικρή με αποτέλεσμα  να μην 

πληροί το υλικό τις προδιαγραφές ενεργού άνθρακα. Τόσο χαμηλές τιμές μαρτυρούν 

περιορισμένη ανάπτυξη πορώδους. 

 

4.4. Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης 

4.4.1. Φασματοσκοπία Υπερύθρου Μετασχηματισμού Fourier (FT-IR) 

Στο διάγραμμα 8 παρατίθενται τα αποτελέσματα της μέτρησης FT-IR 
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Διάγραμμα 8: Φάσματα δειγμάτων προσροφητικού μέσου και δισκίου KBr 

 

Όπως παρατηρείται στο διάγραμμα 8 τα δείγματα δεν παρουσιάζουν κάποια κορυφή 

σε σύγκριση με το δισκίο KBr, πέρα από θόρυβο του μηχανήματος, γεγονός που είναι 

χαρακτηριστικό φασμάτων στοιχειακού άνθρακα. Το υλικό επομένως έχει υποστεί 

πλήρη ανθρακοποίηση κατά τη διεργασία και για αυτό δεν παρατηρούνται 

χαρακτηριστικές κορυφές όπως αυτές των δεσμών C-H, C-O. 

 

4.4.2. Ανάλυση θείου και άνθρακα 

Τα αποτελέσματα της μέτρησης θείου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 13 ενώ ο 

άνθρακας ήταν εκτός γραμμικής περιοχής και δεν ήταν δυνατόν να έχουμε αξιόπιστες 

μετρήσεις. Γεγονός αναμενόμενο λόγω της εκτεταμένης ανθρακοποίησης του 

δείγματος. 
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Πίνακας 13: Ποσοστιαία περιεκτικότητα σε θείο κατα μάζα 

Δείγμα Θείο (%)  

Δείγμα 1 0,16 

Δείγμα 2 0,23 

Δείγμα 3 0,12 

 

Η περιεκτικότητα σε θείο είναι χαμηλή, γεγονός σημαντικό εφόσον αυτό αποτελεί 

θρεπτικό συστατικό για μικροοργανισμούς. Παρόλα αυτά παρατηρείται απόκλιση 

ανάμεσα στα δείγματα (0.12 έως 0.23%). 

 

4.4.3. Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) 

Οι εικόνες που λήφθηκαν από την εξέταση του προσροφητικού μέσου είναι 

ενδεικτικές της έντονης ανομοιογένειας που εμφανίζουν μικροσκοπικά οι κόκκοι του 

υλικού.  

Αρχικά η ανομοιογένεια αυτή είναι ορατή από πολύ μικρές μεγεθύνσεις (x25-x55) 

όπως φαίνεται στις εικόνες 5-8 οι οποίες έχουν ληφθεί από διαφορετικά σημεία του 

εξεταζόμενου δείγματος και καλύπτουν μεγάλο μέρος του. 
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Εικόνα 5: Φωτογραφία δείγματος σε μεγέθυνση x25, έντονη ανομοιογένεια κόκκων 

 

 

Εικόνα 6: Φωτογραφία δείγματος σε μεγέθυνση x25, έντονη ανομοιογένεια κόκκων 
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Εικόνα 7: Φωτογραφία δείγματος σε μεγέθυνση x55, έντονη ανομοιογένεια κόκκων 

 

Εικόνα 8: Φωτογραφία δείγματος σε μεγέθυνση x55, έντονη ανομοιογένεια κόκκων 

Προχωρώντας σε μεγαλύτερες μεγεθύνσεις (x150-x180) είναι εμφανής η ανάπτυξη 

δομών μεγάλης ειδικής επιφάνειας σε ορισμένους κόκκους του υλικού, εικόνες 9-11. 
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Εικόνα 9: ανάπτυξη δομών μεγάλης ειδικής επιφάνειας, μεγέθυνση x150 

 

Εικόνα 10: ανάπτυξη δομών μεγάλης ειδικής επιφάνειας, μεγέθυνση x160 
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Εικόνα 11: ανάπτυξη δομών μεγάλης ειδικής επιφάνειας, μεγέθυνση x180 

Όπως παρατηρείται από τις παραπάνω εικόνες 9-11 ορισμένοι κόκκοι εμφανίζουν 

επιθυμητή δομή "σφουγγαριού". Εξετάζοντας κάποιες από τις εικόνες σε μεγαλύτερη 

μεγέθυνση όμως όπως οι 13-14 , φαίνεται ότι η ανάπτυξη αυτή περιορίζεται μόνο 

στην επιφάνεια χωρίς να προχωράει βαθύτερα στους κόκκους ώστε να σχηματιστεί το 

επιθυμητό πορώδες όπως συμβαίνει στην εικόνα 12. 
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Εικόνα 12 Κόκκος που παρουσιάζει ανάπτυξη μεγάλης ειδικής επιφάνειας και σχηματισμό πορώδους, 
μεγέθυνση x250 

 

Εικόνα 13 Κόκκος που παρουσιάζει ανάπτυξη μεγάλης ειδικής επιφάνειας χωρίς σχηματισμό πορώδους, 
μεγέθυνση x250 
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Εικόνα 14 Κόκκος που παρουσιάζει ανάπτυξη μεγάλης ειδικής επιφάνειας χωρις σχηματισμό πορώδους, 
μεγέθυνση x550 

Παρόλα αυτά δεν κυριαρχεί σε όλη τη μάζα του δείγματος αυτή η δομή καθώς σε 

ορισμένα σημεία φαίνεται να απουσιάζει η ανάπτυξή της, έστω και επιφανειακά, 

όπως φαίνεται στις εικόνες 15-17. 

Ταυτόχρονα υπάρχουν και κόκκοι που εμφανίζουν πόρους διάσπαρτα στην επιφάνειά 

τους όπως φαίνεται στις εικόνες 18.α-18.β. 

 

Εικόνα 15: Κόκκος με μικρή ειδική επιφάνεια, έλλειψη πορώδους, μεγέθυνση x300 
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Εικόνα 16: Κόκκος με μικρή ανάπτυξη ειδικής επιφάνειας, έλλειψη πορώδους, μεγέθυνση x450 

 

 

Εικόνα 17 Κόκκος με έντονη δομική ανομοιομορφία, μεγέθυνση x600 
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Εικόνα 18.α Κόκκος με μικρή ειδική επιφάνεια, μερικός σχηματισμός πόρων, μεγέθυνση x300 

 

Εικόνα 18.β: Μεγέθυνση εικόνας 16.α με διαστάσεις πόρων, μεγέθυνση x650 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι σε λίγους κόκκους οι προσμίξεις προερχόμενες από τη 

διεργασία ενεργοποίησης δεν απομακρύνθηκαν πλήρως με τον καθαρισμό του 

δείγματος. Στην εικόνα 19, μπορούν να παρατηρηθούν θέσεις προσρόφησης στην 

επιφάνεια του μέσου που έχουν καταληφθεί από άλατα και οξείδια. 
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Εικόνα 19: Προσμίξεις σε επιφανειακές θέσεις προσρόφησης, μεγέθυνση x430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι προσμίξεις που παρατηρήθηκαν είναι: Al2O3 , SiO2,  KCl, CaSiO3 , όπως αυτές 

προσδιορίστηκαν από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, η στοιχειακή ανάλυση των 

οποίων λήφθηκε στο διάγραμμα 9, όπως αυτό προέκυψε από το όργανο μέτρησης. 

Πέραν των αλάτων KCl που προέρχονται από τη διεργασία που ακολουθήθηκε, τα 

υπόλοιπα πιθανόν να προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες. 

Διάγραμμα 9:Φάσμα στοιχείων πρόσμιξης εικόνας 19, παρατηρούμενα στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 
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5. Συμπεράσματα - Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

5.1. Συμπεράσματα 
Παρόλο που ακολουθήθηκε διαδικασία παραγωγής ενεργού άνθρακα, η τελική 

συνολική ειδική επιφάνεια στα δείγματα δεν πλησιάζει αυτήν των περισσότερων 

ενεργών ανθράκων (>400m2/g), η οποία μπορεί να φτάσει και πάνω από 2500 m2/g 

(Cao, Xie, Lv, & Bao, 2006). Όμως μπορεί να χαρακτηρισθεί ως προσροφητικό μέσο 

όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα προσροφήσεων εξασθενούς χρωμίου και COD. 

Η ειδική επιφάνεια που υπολογίστηκε από τη μέτρηση BET προδίδει την ελλειπή 

ανάπτυξη πορώδους στους κόκκους του υλικού την οποία επιβεβαιώνουν και οι 

εικόνες που λήφθηκαν μέσω SEM. Δηλαδή, στους περισσότερους κόκκους 

σχηματίζονται δομές μεγάλης ειδικής επιφάνειας, οι οποίες όμως δεν έχουν βάθος 

ώστε να σχηματίσουν πορώδες. Λίγοι κόκκοι παρουσιάζουν την επιθυμητή δομή 

«σφουγγαριού», λίγοι εμφανίζουν διάσπαρτους πόρους σε μια κατά τα άλλα επίπεδη 

επιφάνεια και άλλοι φαίνεται να μην εμφανίζουν ούτε πόρους ούτε δομές μεγάλης 

ειδικής επιφάνειας.  

Η μέτρηση προσρόφησης χρωμίου φάνηκε αρκετά αποδοτική (92.5% για 100ppb) 

στις συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν, όμως η προσροφητική του ικανότητα φθίνει 

γρήγορα με την αύξηση της συγκέντρωσης. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στο ότι 

εκτελείται κυρίως το πρώτο στάδιο προσρόφησης επιτυχώς, αυτό δηλαδή της 

διάχυσης στην επιφάνεια του προσροφητικού μέσου. Εφόσον οι θέσεις προσρόφησης 

στην επιφάνεια συμπληρωθούν, η διάχυση στο εσωτερικό του υλικού είναι αρκετά 

μικρή εφόσον το πορώδες είναι πολύ μικρό. Για αυτόν τον λόγο πιθανόν η 

προσρόφηση του COD που έγινε σε μεγάλες συγκεντρώσεις να περιορίστηκε στο 

45%.  

Η ανάλυση FT-IR που πραγματοποιήθηκε δείχνει ότι το τελικό προϊόν αποτελείται 

από στοιχειακό άνθρακα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη θεώρηση, που βασίστηκε στη 

μέτρηση TG του FORBI, ότι το υλικό έχει υποστεί πλήρη ανθρακοποίηση σε αυτές 

τις συνθήκες. Ταυτόχρονα όμως δηλώνει ότι δεν υπάρχουν και ενεργές ομάδες στην 

επιφάνεια του άνθρακα, επομένως η ενεργοποίηση είναι ανεπιτυχής. 
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Η ανομοιογένεια που παρατηρείται πιθανόν να οφείλεται στις διαφορετικές συνθήκες 

πυρόλυσης - ενεργοποίησης που απαιτούνται για την ανάπτυξη πορώδους στον κάθε 

κόκκο του υλικού, διότι στην πρώτη ύλη συνυπάρχουν κόκκοι από πολλές 

διαφορετικές πηγές προέλευσης (ζωικές ή φυτικές). Επομένως, είναι πιθανό οι 

συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν στη διεργασία για κάποιους να ήταν ανεπαρκείς για 

τη διάνοιξη πόρων, ενώ για άλλους να ήταν περισσότερο έντονες από αυτό που 

απαιτείται και να ξεκίνησε να εμφανίζεται φαινόμενο πυροσυσσωμάτωσης 

(sintering). 

 

5.2.  Προτάσεις 
Η διεργασία ενεργοποίησης που ακολουθήθηκε επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες 

σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Μελλοντικά, βελτιστοποίηση των παραμέτρων 

αυτής της διεργασίας μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή ενεργού άνθρακα αρκετά 

μεγαλύτερης ειδικής επιφάνειας και με σαφή δομή δικτύου πόρων. Κυριότερες 

παράμετροι που πρέπει να ελεγχθούν είναι οι θερμοκρασίες και οι χρόνοι πυρόλυσης 

- ενεργοποίησης, ο χημικός παράγοντας ενεργοποίησης καθώς και ο λόγος 

εμποτισμού της πρώτης ύλης. 

Προτείνεται να μελετηθεί η παραγωγή ενεργού άνθρακα από FORBI, αυτή τη φορά 

κάνοντας χρήση μιας φυσικής διεργασίας ενεργοποίησης με ατμό ή διοξείδιο του 

άνθρακα, και να αξιολογηθεί ως προς τις ιδιότητες του υλικού που προκύπτουν 

συναρτήσει των παραμέτρων της διεργασίας. 

Εναλλακτικά, εφόσον φαίνεται να έχει αποτύχει η ενεργοποίηση του υλικού, θα 

μπορούσε να εξετασθεί η χρήση του ενδιάμεσου προϊόντος, αυτού της πυρόλυσης, ως 

βιοεξανθράκωμα (biochar), με αξιολόγηση των ιδιοτήτων του και των πιθανών 

εφαρμογών του.  

Ταυτόχρονα τα αέρια της πυρόλυσης μπορούν να μελετηθούν για την παραγωγή 

Αερίου σύνθεσης (Syngas), δηλαδή μη συμπυκνώμενα αέρια, και την εφαρμογή του 

ως καύσιμο μέσω θερμιδικής και στοιχειακής αξιολόγησης. 

Μπορεί να μελετηθεί η καταλληλότητα του FORBI ως πρώτη ύλη για την παραγωγή 

ενεργού άνθρακα προς χρήση ως υπερπυκνωτή αντί ως προσροφητικό μέσο. 
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