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Sammanfattning  
 

Uppgiften var att framställa aktivt kol (AK) med kemisk aktivering och undersöka hur de 

olika reaktionsbetingelserna påverkar dess kvalitetet. Parametrarna som reglerades var: 

temperatur 400, 450 och 500(°C), impregneringsbas KOH och NaCO3 och mängd 

impregneringsbas i förhållande till biomassan 1, 1,5 och 2 *mbio. mbio betyder vikten av 

biomassan och viktförhållandena var alltså 1:1-, 1:1,5- och 1:2 (mbio : mlösning). Vidare hade 

lösningen en koncentration på 20 vikts-%. 

 

I Kuba identifierades 2007-2010 de största miljöproblemen av CITMA (El Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba) som jobbar för att motverka dessa. Bland 

miljöproblemen fanns förorening av vatten, luft och land samt bristen på vatten till jordbruket, 

industrier och privatpersoner på grund av saltintrång och andra kontaminationer.  

 

Aktivt kol (AK) är ett högporöst material som används för att separera hydrofoba molekyler 

från vätske-, och gasströmmar för att rena dessa eller återanvända adsorbatet. AK används i 

köksfläktar, inom livsmedelsindustrin, vattenrening, medicin och mycket mer. Den goda 

adsorptionsförmågan AK har är en effekt av den hydrofoba ytan på kolet och dess höga 

porositet. AK påminner om en tvättsvamp med massa kanaler och porer vars väggar 

sammanlagt ger materialet en stor yta per viktsenhet, ca 800-1500 m
2
/g. Porerna i AK delas in 

i tre grupper beroende på pordiametern och dessa är: mikroporer, mesoporer och makroporer i 

stigande storleksordning. Beroende på vad det aktiva kolet ska användas till kan förhållandet 

mellan dessa porer regleras. 

 

Porositeten fås genom aktiveringen av kol när vissa kemikalier reagerar med kolet under höga 

temperaturer. De två metoderna för att framställa aktivt kol är fysikalisk- och kemisk 

aktivering. Fysikalisk aktivering sker i två steg genom oxidation av kolet med t.ex. CO2 (g) 

eller vattenånga under hög temperatur. Kemisk framställning sker i ett enda steg med en 

impregneringskemikalie (ofta syra eller bas) istället för en gas och under något lägre 

temperaturer än för fysikalisk aktivering.  

 

Kemisk framställning användes för att ta fram 18 prover med hjälp av olika 

reaktionsbetingelser. Variablerna som reglerades för att skapa betingelserna var temperatur, 

val av kemikalie och mängd kemikalie i förhållande till biomassan. Därefter gjordes tre 

vanliga analysmetoder för AK som skulle demonstrera dess kvalitet i avseende på gas- och 

vätskeadsorption. Adsorption av ammoniak och bensin i gasform gjordes separat för att 

jämföra adsorptionsförmågan i vikts-%. Genom beräkning av jodtal kunde också 

adsorptionsförmågan i vätska bestämmas.  

 

För AK med god gasadsorptionsförmåga är det fördelaktigt att använda ”mjuka” betingelser. 

Det bästa AK för gasadsorption erhölls med betingelserna 400°C och ett förhållande KOH-

lösning/ biomassa = 1. Det gav 45 vikts-% adsorption av ammoniak och 63 vikts-% 

adsorption av bensin. Aktiva kol framställt med betingelserna 450°C och ett förhållande 

mKOH-lösning/ biomassa = 1,5 hade bra vätskeadsorption och gav ett jodtal på 241 mg/g. 

Spridningen undersöktes inte vilket innebär att resultatet inte garanterat kan upprepas. 
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Abstract 
 

The assignment was to produce activated Carbon (AC) using chemical activation and 

determine how the reaction conditions affect its quality. The parameters were: temperature 

400, 450 and 500(°C), the impregnation base KOH and NaCO3 as well as the impregnation 

ratio of these bases in relation to the biomass 1, 1.5 and 2 *mbio. Mbio is the weight of the 

biomass and thus the weight relationship was 1:1-, 1:1,5- and 1:2 (mbio : msolution). The 

concentration of the solution was 20 % by weight.  

 

In Cuba 2007-2010, the biggest environmental problems were identified by CITMA, an 

organization working to prevent and neutralize environmental threats. Among these problems 

were pollution of water, air and land and the shortage of water owing to salt infringement and 

other contaminations.  

 

AC is a porous material used to separate hydrophobic molecules from liquid- or gaseous 

flows in order to purify these or to reuse the adsorbate. AC is used in kitchen fans, in the food 

industry, for water treatment, medicine and much more. AC’s ability to adsorb is due to the 

porosity of the material in combination with the hydrophobicity of its surface. Like a sponge, 

AC has many pores and canals running through the material and the sum of all the walls 

within the canals has an incredible surface area; 800-1500 m2/g. The pores are divided into 

three groups based on their diameter. These are, in order from smallest to biggest: micropores, 

mesopores and macropores. The ratio of these pores can be adjusted to fit the purpose of the 

AC.  

 

AC gets its porosity from the activation during which the biomass is reacting with chemicals 

in high temperatures. The two methods for producing AC are physical/thermal activation and 

chemical activation of which the former needs higher a temperature and uses gaseous 

impregnation agents in a two-step mechanism. The chemical activation however uses lower 

temperatures, liquid impregnation agents (such as an acid or base) and uses only a one-step 

mechanism.  

 

During the project chemical activation was used to produce 18 samples, all using different 

parameters. The parameters adjusted were the temperature, the choice of chemical and the 

impregnation ration of that chemical. After producing the samples three tests were conducted 

in terms of adsorption of gaseous ammonia, gaseous gasoline and dissolved iodine to confirm 

the quality of adsorption of both gases and liquids. The gaseous adsorptions were weighed 

before and after adsorption to get the weight-% of the AC. Using the equation for the iodine 

number the capacity of liquid adsorption was assured.  

 

To obtain AC with good gas adsorption capacity low levels of temperature and impregnation 

ratio were preferred. The best result was reached with T = 400°C and 1*(mbio) KOH (20 

weight-%) and that meant a gas adsorption of 45 weight-% ammonia and 63 weight-% 

gasoline. The best liquid adsorption was reached with an activated carbon produced with T = 

450°C and an impregnation ratio mKOH-solution/ biomass = 1.5. This activated carbon gave an 

iodine number of 241 mg/g. The distribution was not investigated and thus the result may not 

be repeatable. 
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1. Inledning 

 

Aktivt kol är ett poröst material som används världen över för att rena gas- och 

vätskeströmmar, för luktkontroll vid jäsning av öl och i förvaringstankar med bensin. 

Materialet kan framställas genom behandling av en rad olika biomassor såsom nötskal, kol, 

träflis, fruktkärnor mm. i en process där massan utsätts för oxidation av en syra eller bas i en 

ugn.  

 

I detta examensarbete har sågspån från karibisk tall utsatts för pyrolys under olika 

reaktionsbetingelser för att framställa 18 prover vid olika betingelser. Temperaturen i ugnen, 

val av impregneringsbas och mängden av denna i förhållande till mängden sågspån 

reglerades.  

 

1.1 Mål 

 
Uppgiften var att anpassa parametrarna: temperatur 400, 450 och 500(°C), impregneringsbas 

KOH och NaCO3 och mängd impregneringsbas 1, 1,5 och 2 *mbio för att undersöka påverkan 

på kvaliteten för det aktiva kolet. mbio betyder vikten av biomassan och viktförhållandena var 

alltså 1:1-, 1:1,5- och 1:2 (mbio : mlösning). Vidare hade lösningen en koncentration på 20 vikts-

%. Kvalitetstesterna som gjordes på det framställda AK var gasadsorption av ammoniak och 

bensin samt vätskeadsorption av jod. 

 

1.2 Avgränsningar  

 
Detta projekt berörde bara framställningen av AK med karibisk tall som biomassa. 

Framställningen gjordes inte utifrån fysikalisk aktivering utan bara kemisk. Inga upprepningar 

gjordes, varken under framställningen eller analyserna av AK. Ångtrycket undersöktes inte 

under adsorption av ammoniak eller bensin. 
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2. Bakgrund till projektet 
 

Aktivt kol används för rening av vätske- och gasströmmar från industrier och andra utsläpp. I 

Kuba finns miljöproblem som till viss del kan åtgärdas med ett flitigare användande av aktivt 

kol i industri och hushåll. 

2.1 Kubas miljösituation 

 
I National Environmental Strategy 2007-2010 utförd av CITMA, ”Ministeriet för vetenskap, 

teknologi och miljö” identifierades de största miljöproblemen i Kuba. Bland dessa är 

förorening av vatten, luft och land ett stort problem kring vilket CITMA i nuläget verkar för 

att förhindra. Ett samarbete mellan CITMA och fler än 27 industrier i Kuba finns nu för att 

företa högre kontroll, minska och förhindra utsläpp genom återvinning av deras avfall; allt 

med avseeden på företagens förutsättningar för detta. [1] 

 

Ett annat problem som uppmärksammades i rapporten är bristen på vatten som drabbar landet 

under de långa perioderna av torka. Behovet av vatten utan saltintrång eller annan 

kontamination är stort för industrier, boende och jordbruket året om och trots att 

förvaringskapaciteten av vatten i dammar har ökat med 200 % sedan 1958 saknas förmågan 

att återvinna vattnet. [1] 

 

Efter att ha spenderat tid i Pinar del Río, Havanna, Viñales och Varadero uppmärksammades 

ytterligare miljöproblem som inte direkt kan åtgärdas med användningen av aktivt kol men 

som är relevanta ur miljöaspekt. Förorening av luft är till stor del orsakat av de gamla bilarna 

som fyller Kubas gator och saknar katalysatorer.  

2.2 Karibisk tall 

 

Karibisk tall eller Pinus Caribaea är en typ av tall i familjen Pinaceae som är vanligt 

förekommande i Centralamerika, Kuba, Bahamas och i Turks- och Caicosöarna. De tre 

varianterna: caribaea, bahamensis och hondurensis betraktas som olika arter men är nära 

besläktade och har geografiska likheter. Caribaea är den arten som växer mycket i västra 

Kuba och som användes som biomassa i framställningen av aktivt kol i projektet. Pinus 

caribaea har varit illa utsatt av bränder och skövling och sjuttio procent av den ursprungliga 

skogen har påverkats; de återstående skogsregionerna hotas av skogsbränder. I Pinar del Río 

återfinns tallsorten i överflöd och de höga tallarna kan sträcka sig 30 meter upp i luften. De är 

gula till rödbruna i stammen och har en densitet på 545-575 kg/m
3
 med 12 % fuktinnehåll. 

Karibisk tall används mycket i möbler, staket, golv och andra konstruktioner då det är ett 

mottagligt material mot färg och lack. Genom träets textur finns många fina kanaler för kåda 

som syns som longitudinella linjer längs trästammen. Dessa kan ha betydelse vid 

impregnering av kemikalier i dess spån. [2] [3] 

2.3 Aktivt kol 
 

Aktivt kol är ett högporöst ämne med stor ytarea i storleksordningen 800-1500m
2
/g för 

kommersiellt bruk. Användningsområdena för AK sträcker sig brett över alla industrimoment 

i vilka rening av gas- och vätskeströmmar är av intresse. Ett av de största 

användningsområdena är vid rening av dricksvatten från föroreningar som påverkar lukt och 
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smak. Inom livsmedelsindustrin används AK även här för att reglera smak, lukt och färg om 

så önskas. Det används för att rengöra flöden så till vida att de kan återanvändas i processer 

eller släppas ut i atmosfären och för att fånga upp mineraler såsom guld från lakvatten. [4] 

Mycket mer användningsområden för AK dyker hela tiden upp och det förekommer även i 

medicinskt syfte. Skälet till AK:s förmåga att rena förorenade strömmar ligger i dess goda 

adsorptionsförmåga av hydrofoba/opolära ämnen samt i dess stora kontaktyta. AK behandlas 

just för att få hög porositet och stor ytarea som oönskade molekyler kan fästa på medan den 

renade strömmen passerar, till stor del fri från föroreningar. Vid bestämning av porositet är 

diametern på porerna viktiga och dessa delas enligt IUPAC (International Union of Pure and 

Applied Chemistry) upp i tre grupper beroende porernas diameter. [4] [5] 

 

 Mikroporer-  Por < 2 nm 

 Mesoporer-  2 nm < Por < 50 nm 

 Makroporer-   50 nm < Por 

Mikroporerna och mesoporerna är avsedda för adsorption medan makroporerna är kanaler för 

transport av adsorbatet. Fördelningen av porer med olika diametrar har stor betydelse för 

adsorptionsförmågan av AK. [4] 

Framställning av AK görs kommersiellt utifrån två olika principer; fysikalisk- och kemisk 

aktivering. [5] Dessa båda metoder beskrivs i delkapitel 2.3.1 respektive 2.3.2 men projektet 

har endast behandlat kemisk aktivering och således beskrivs den principen i djupare detalj i 

rapportens experimentella del.  

2.3.1 Fysikalisk framställning av AK 
 
Fysikalisk- eller termisk framställning som det också kallas är en metod för att aktivera kol 

och principen är relativt okomplicerad. Först karboniseras den önskade biomassan genom 

pyrolys, en upphettning utan tillgång till molekylärt syre, i exempelvis en kvävgasrik miljö 

eller annan inert atmosfär. Denna karbonisering sker vanligtvis vid temperaturer på 400-

850°C. Detta första karboniseringssteg är vanligtvis inte nödvändigt och att det andra steget 

kan användas direkt på utgångsmaterialet. Det andra steget är aktiveringssteget där kolatomer 

ska oxideras från kolet, något som sker vid högre temperaturer än det första steget (800-

1100°C). Extraktionen sker genom att en gasifiering av kolatomerna med hjälp av en svagt 

oxiderande gas. Denna gas varierar både i karaktär och mängd beroende på försök, men två 

exempel som visas i de stökiometriska formlerna, reaktion 2.1 och 2.2 beskriver oxidationen 

av kol med koldioxid respektive vattenånga som agent. [5] [6] 

 

𝑪 + 𝑪𝑶𝟐 → 𝟐𝑪𝑶    (Reaktion 2.1) 

 

𝑪 + 𝑯𝟐𝑶 → 𝑪𝑶 + 𝑯𝟐     (Reaktion 2.2) 

2.3.2 Kemisk framställning av AK 
 
Kemisk aktivering påminner om fysikalisk men istället för att använda en oxiderande gas 

impregneras biomassan av en större mängd vald kemikalielösning vid en temperatur under  

dennes kokpunkt. Kemikalien är oxiderande, vanligtvis en syra eller bas som således reagerar 

på biomassans yta. Efter impregneringen med den valda kemikalien placeras provet i en 

syrgasfri ugn med temperaturer som vanligen är mellan 450-600°C. Produkten måste tvättas i 

destillerat vatten för att säkerställa att oxidationen inte fortsätter och för att erhålla pH-värdet 
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neutralt. Den behandlade produkten som visas i figur 2.1 är ett kolskelett med porer vars 

storlek beror på en mängd olika parametrar såsom impregneringshalt och biomassans 

cellstruktur. Valet av impregneringskemikalie varierar också men vanliga ämnen som används 

är H2SO4, ZnCL2, H3PO4, KOH och NaOH. I detta projektet användes KOH och NaCO3. 

Reaktionen mellan KOH och kol visas i reaktion 2.3. [6] [7] 

  𝟔𝑲𝑶𝑯 + 𝟐 𝑪 → 𝟐 𝑲𝟐𝐂𝐎𝟑 + 𝟐𝑲 + 𝟑𝑯𝟐  (Reaktion 2.3) 

 

Figur 2.1 visar aktivt kol efter att det framställts med den kemiska metoden enligt reaktion 2.3 

och tvättats för att avlägsna kvarblivna kemikalier. 

 

Figur 2.1. Aktivt kol som behandlats med kemisk framställning med KOH lösning.   
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3. Experiment 
Projektet delades in i två delar: framställning av AK med KOH och NaCO3 och 

kvalitetsanalyser. Den första delen involverade processen för vilken den kemiska 

framställningen av AK skedde, temperaturdokumentationen i ugnen och beräkning av utbytet. 

Allt arbete under denna del utfördes på Universidad Pinar del Río i Kuba. Den andra delen 

involverade de testerna som gjordes för att undersöka AK:s prestanda vad gäller 

adsorptionsförmåga. Dessa moment utfördes på KTH i Stockholm.  

 

Under framställningen av AK användes labinstruktionerna enligt bilaga 7. Beredning av 

Kaliumhydroxidlösning KOH-lösning gjordes genom uppvägning av 125 g 80 %-ig KOH (s) 

som späddes till 500 ml destillerat vatten för att få 20 vikts-% KOH-lösning. Renheten var 

99% och antogs vara ren. Lösningen agerade som impregneringsämne på biomassan i ugnen 

och skapa porerna som bidrar till den höga ytarean. För att proven hädanefter skulle blandas 

med hänsyn till massan undersöktes lösningens densitet genom att mäta upp 25 ml av 

lösningen i ett mätglas och väga detta med och utan innehåll. Densiteten erhölls till 1,17 g/ml 

och volymen beräknades, av den impregnerade lösningen som skulle mätas upp för 7 g 

sågspån. För impregneringshalt 1:1, 1:1,5 och 1:2 mättes således 6-, 9- respektive 12 ml 

lösning. 

 

 

Det karibiska tallspånet som soltorkats i ungefär ett dygn 

siktades för att uppnå den önskade storleken på spånet. 

Detta gjordes med en sikt med två siktnivåer; en övre med 

hålstorleken 2 mm och en nedre med hålstorleken 1 mm. 

Figur 3.1 visar sikten och separationen av tallspånet. Det 

mellersta lagret fångade upp spånet med den önskade 

partikelstorleken: 1-2 mm.  

 

 

 

 

 

  

Figur 3.1. Sågspån från karibisk tall 

siktas. 
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Försöksbetingelserna skiljdes åt i tre avseende när AK framställdes: Temperatur, 

impregneringsbas och mängd baslösning i processen. Tabell 3.1 beskriver variablerna i 

respektive prov där de två variablerna temperatur (°C) och mängd baslösning *(mbio) hade 

vars tre nivåer.  

 

 

 
Mängd lösn. 

1*(mbio) 

Mängd lösn. 

1,5*(mbio) 

Mängd lösn. 

2*(mbio) 

400°C Prov 1 Prov 2 Prov 3 

450°C Prov 4 Prov 5 Prov 6 

500°C Prov 7 Prov 8 Prov 9 

Tabell 3.1 Två variabler med vars tre nivåer ger en 3x3 matris. 

Nio satser á 7 gram vägdes upp och blandades enligt matrisen så att proverna 1, 4, 7 fick 7 g 

(6 ml) KOH-lösning, 2, 5, 8 fick 10,5 g (9 ml) och 3, 6, 9 fick 14 g (12 ml). Vid framställning 

av de nio proverna utnyttjades ugnen för att karbonisera och aktivera spånet. För att sänka 

tiden och elförbrukningen vid användning av ugnen karboniserades tre prover åt gången. 

Samtliga prover skulle torkas innan de placerades i ugnen och detta gjordes i en exsickator 

under 12 h. Prov 1, 2, 3 bereddes alla under samma dag och ställdes för torkning för att 

nästkommande dag värmas till 400°C. Prov 4, 5, 6 och 7, 8, 9 genomgick samma process men 

värmdes till 450- respektive 500°C.  

 

Efter att proverna svalnat i ugnen i ca 6 timmar togs de ut och tvättades med 60 gradigt vatten. 

18 prover totalt togs fram varav nio med KOH och nio med NaCO3 för vilka samma process 

genomfördes och för vilka samma variabelmatris låg som grund. Anledningen till att 

tvättningen skedde med varmt vatten var enbart att det underlättar tvättningen med snabbare 

upplösning. Proverna förvarades i exickator i ca 24 h innan vägning av proverna. Proverna 

genomgick ingen övrig torkning innan vägningen. 

 

3.1.1 Temperaturprofil för ugnen 
 

För att möjliggöra överensstämmande upprepningar av framställningen av AK undersöktes 

temperaturprofilerna för de tre tillstånden noggrant. Var tjugonde minut efter att ugnen 

startades nedtecknades den aktuella temperaturen och profilerna redovisas i Figur 3.2. Ugnen 

antog bara den högsta temperaturen i 30 minuter efter vilket proverna skulle svalna i omkring 

6 timmar; en tid och temperatur som måste ha en tydlig påverkan på resultatet. Förutom för att 

försäkra reproducerbarheten av just denna framställning användes inte profilerna. Proverna 

togs ut efter den ca 6 timmar långa avsvalningen med något varierande temperaturer. 
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Figur 3.2. Temperaturkurvan för samtliga prover framställda i 500-, 450- & 400°C. 

 

3.1.2 Utbyte 
 

Vid beräkning av utbytet togs inte vikten av baslösningen hänsyn till. Det är för att utbytet 

endast skulle avse mängden biomassa som använts. Bland resultaten redovisas utbytet för 

samtliga prover i tabell 4.1 och rådatan som använts för att nå resultaten finns dokumenterade 

i bilaga 2 och 3. 

3.2 Kvalitetsanalyser 

 
Analystesterna gjordes för att bestämma kvaliteten och de var ammoniakadsorption, 

bensinadsorption och jodadsorption. Dessa är vanliga metoder för att undersöka 

adsorptionsförmågan av det aktiva kolet både för gasfas och vätskefas.  

 

3.2.1 Ammoniakadsorption 
  
 

Alla prover torkades innan adsorptionen i en varmluftsugn med 100 °C och 1,5 timmar för att 

bortföra vatten och andra lättflyktiga ämnen som kan ha kontaminerat provet. Omedelbart 

efter torkningen ställdes samtliga prover i en exickator för att förhindra att de blev fuktiga 

innan vägningen. Vikterna antecknades för att sedan jämföras med vikten efter adsorptionen. 
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exsickator där den fick stå och förånga tills ångtrycket för lösningen nåtts. Proverna 

placerades också i exsickatorn och fick stå i atmosfären som bildades under i 24 timmar varpå 

de togs ut och vägdes. Partialtrycken av ammoniak och vatten i atmosfären undersöktes inte. 

Under denna analys delades proverna upp i två uppsättningar för att få plats med alla i 
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exsickatorerna. För prov 1-9 blev resultaten negativa av okänd anledning och de fick därför 

göras om för att komplettera resultaten. Resultatet av adsorptionsförmågan för de 

kompletterade proverna redovisas i delkapitel 4.2 i resultatdelen och de negativa/felaktiga 

värdena redovisas i bilaga 4 tabell 4 och de kompletterade värdena i tabell 5 i samma bilaga. 

Adsorptionsförmågan beräknades enligt ekvation 3.1 och angavs i vikts-%. 

 

𝐴𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑚å𝑔𝑎 =
𝑚𝐴𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑡

𝑚𝐴𝐾
∗ 100 % (Ekvation 3.1) 

 

3.2.2 Bensinadsorption 
 

Bensinadsorptionen utfördes på samma sätt som ammoniakadsorptionen fast här användes 95 

oktan bensin som adsorbat. Resultaten finns grafiskt representerat i figur 4.3 kapitel 4.3 i 

resultatdelen och i bilaga 5 tabell 6. En jämförelse gjordes också för att avgöra om någon 

korrelation eller trend syntes i de båda gasadsorptionsämnena. Denna återfinns som figur 4.4 i 

kapitel 4.3.  

3.2.3 Jodtal 
 
För att bestämma ekvivalensen mellan I2- och Na2S2O3-lösningen som användes i 

beräkningen av jodtal neutraliserades 10 ml I2-lösning under titrering. Koncentrationerna av 

lösningarna var: 

 𝐶𝐼2
= 0,05 𝑁 

 𝐶𝑁𝑎2𝑆2𝑂3
= 0,04 𝑁 

 

Det åtgick 11,65 ml Na2S2O3 för att neutralisera 10 ml I2 i lösningen som användes till de 

första 15 provundersökningarna. Lösningen tog sedan slut och en ny tillreddes för de sista tre 

proverna. Titreringen krävde då istället 12,90 ml för att nå ekvivalens och båda 

ekvivalensvolymer redovisas i figur 3.3. 25 ml av I2-lösningen användes och blandades med 

ungefär 0,4 g torkat AK från det prov som skulle undersökas och rördes om i en minut innan 

det filtrerades. 10 ml av filtratet fördes sedan till en annan e-kolv för att titreras med Na2S2O3 

och på nytt antecknades volymen som krävdes för att neutralisera filtratet.  

Jodtalet beräknades med ekvation (3.2).  

 

𝐽𝑜𝑑𝑡𝑎𝑙  (𝑚𝑔/𝑔) =  
𝑉𝐼2∗ (𝑉𝑒−𝑉𝑁𝑎2𝑆2𝑂3) ∗ 𝐶𝐼2∗𝑀𝐼2

𝑉𝑒∗  𝑚𝐴𝐾
  (Ekvation 3.2) 

där 𝑉𝐼2
 (ml) är volymen jodlösning som tillsätts till AK som 

ska testas, Ve (ml) är volymen av Na2S2O3 som gick åt för att 

neutralisera 10 ml jodlösning. 𝑉𝑁𝑎2𝑆2𝑂3
 (ml) beskriver 

volymen Na2S2O3 som gick åt att neutralisera 

jodlösningsfiltratet efter att det blandats med AK. 𝐶𝐼2
 (N) är 

koncentrationen av jodlösningen som användes och 𝑀𝐼2
 

(g/mol) beskriver slutligen molvikten av I2. I Figur 3.3 har alla 

värden för dessa samlats, bortsett från massan av det aktiva 

kolet (𝑚𝐴𝐾) eftersom detta varierade från prov till prov. Resultatet av jodtalet redovisas 

grafiskt i figur 4.5 under kapitel 4.4. 

𝑉𝐼2
= 25 ml 

Ve = 11,65ml &12,90 ml 

𝑉𝑁𝑎2𝑆2𝑂3
= 10 ml 

𝐶𝐼2
= 0,05 N 

𝑀𝐼2
= 126,9044 g/mol 

Figur 3.3. Konstanta värden till 
(ekvation 3.2) 
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4 Resultat 
 
Utbytet för produktionen av AK och resultaten för analystesterna redovisas här grafiskt och 

tabellerade i bilagor 2-6. De 18 proverna och reaktionsbetingelserna som undersöktes finns i tabell 

4.1 för att underlätta granskningen av resultaten. 

 

Prov nr Impregneringskemikalie 
20 vikts-% 

Impregneringsmängd 
x*(mbio) 

Temperatur 
°C 

1 KOH 1 400 

2 KOH 1,5 400 

3 KOH 2 400 

4 KOH 1 450 

5 KOH 1,5 450 

6 KOH 2 450 

7 KOH 1 500 

8 KOH 1,5 500 

9 KOH 2 500 

10 NaCO3 1 400 

11 NaCO3 1,5 400 

12 NaCO3 2 400 

13 NaCO3 1 450 

14 NaCO3 1,5 450 

15 NaCO3 2 450 

16 NaCO3 1 500 

17 NaCO3 1,5 500 

18 NaCO3 2 500 
Tabell 4.1 Betingelserna för samtliga prov. 

4.1 Utbyte 
 

 

Figur 4.1 är ett diagram över utbytet där korrelationer och trender kan uppfattas och det tycks 

vara proverna som hade baslösningsandel 1:1 som påvisar störst utbyte jämfört med de som 

var under samma temperaturbetingelser. Dessa prover representeras av gröna spalter i figuren. 

Vidare syns det att utbytet är högre för de proverna som aktiverades med KOH (prov 1-9) än 

de som aktiverades med NaCO3 (Prov 10-18) på grund av att prov 10-18 oxiderats i större 

mängd och tappat mer massa. Somliga prover fick ett utbyte som var högre än 100 % och det 

kan bero på att det fanns vatten kvar i det AK. Spridningen på utbytet undersöktes inte.  
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Figur 4.1. Utbyte av samtliga prover 1-18. Grönmarkerade spalter är mängden lösn. = 1*(mbio). 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

U
tb

yt
e

 %
 

Utbyte 

4.2 Ammoniakadsorption 

 
I figur 4.2 jämförs upptagningen av ammoniak för samtliga prover. Prov 1 påvisar bäst 

förmåga att adsorbera ammoniak med 0,45 gNH3/gAK , 45 vikts-%. 

 

 

Figur 4.2. Adsorptionsförmåga av Ammoniak med vikts-% på y-axeln och under staplarna. 
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En trend blir tydlig om Figur 4.2 och Figur 4.3 får överlappa varandra i ytterligare en graf, 

Figur 4.4. Det skiljer sig mycket i många av proverna men de två med högst 

adsorptionsförmåga nämligen prov 1 och prov 5 var bäst för av både Ammoniak och Bensin. 

 
 

4.3 Bensinadsorption 

 
I figur 4.3 görs samma typ av jämförelse men med bensinen istället för ammoniak. Precis 

som i figur 4.2 ser man att prov 1 har bäst resultat även i denna analysen. Dessutom är 

adsorptionsförmågan över lag bättre för bensin än för ammoniak.  

 

 
Figur 4.3. Adsorptionsförmåga av Bensin med vikts-% på y-axeln och under staplarna. 
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Figur 4.4. En jämförelse av adsorption av ammoniak och bensin. 
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4.4 Jodadsorption 

 
Figur 4.5 är en grafisk avbildning och resultatet av jodadsorptionen vars mätdata finns i bilaga 

6 tabell 7. Prov 5 med variablerna 450°C, KOH -1,5*( mbio) fick högst jodtal på 241. Prov 9 

och 18 adsorberade nästan lika mycket; jodtal 232 och 229. 

 

  
Figur 4.5. Jodtal för samtliga prover.  
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5  Diskussion 
 

Noggrannheten i försöken var okända under projektet då inga upprepningar gjordes för vare 

sig framställningen eller analystesterna.  

5.1 Utbyte 
 

Tabell 5.1 innehåller samtliga provers utbyte som användes för att skapa 

diagrammet i figur 4.1. De rödmarkerade värdena i tabell 5.1 blev över 

100 % vilket tyder på att något gått fel i framtagningen av dessa. 

Vägning av bägare, spån+bägare, spån+bägare+baslösning gjordes innan 

pyrolysen och vägning av bägare+kol gjordes efter tvättning och 

torkning av proverna. Torkningen gjordes inte i ugn utan i en exsickator 

under 24 h i Kubas varma klimat. Detta kan ha lett till att proverna inte 

fullständigt frigjordes från fukt och den övervikt som observerades 

således helt enkelt berodde på vatten. För att få ett mer korrekta resultat 

skulle proverna ha torkats ordentligt, förslagsvis i ugn och sedan vägts 

utan fördröjning både innan och efter pyrolysen. Alla transporter av AK 

mellan stationerna ska ske i exickator för att undvika föroreningar 

mellan stegen. Klimatet i Kuba kan också ha spelat en vital roll för 

vikten både av spånet och det aktiverade kolet. Luftfuktigheten är hög i 

Kuba och det kan ha påverkat vikten i dessa. Hur som helst förväntas 

felet vara ett stationärt sådant och därmed lika stort i alla 18 fall vilket 

innebär att utbytet av proverna förhållandevis är riktiga och resultatet 

därför nyttigt. Alla dessa moment gjorts under samma förutsättningar 

utan undantag. 

5.2 Ammoniak- och Bensinadsorption 

 
Eftersom adsorptionen av bensin i regel var högre än den av ammoniak enligt figur 4.4 verkar 

det som om denna produkt lämpar sig bättre för gasrening av bensin än ammoniak. Att 

ammoniak inte är adsorberades i lika stor mängd som bensin kan bero på att ammoniak med 

sitt fria elektronpar är mer polärt än bensin. Detta innebär att den hydrofoba ytan inte lika 

gärna tar upp ammoniak som bensin. Det kan också bero på att halten bensin i exickatorn var 

högre än halten ammoniak. Dessutom var KOH den bättre basen för att få AK med god 

absorptionsförmåga. Figur 4.2 och 4.3 med sina likheter tyder på att reaktionsbetingelserna 

för produktionen av de olika proverna har en konsekvent påverkan på adsorptionsförmågan. 

 

Redan en temperatur av 400 °C och impregneringsförhållande 1:1, framställdes ett aktivt kol 

med hög förmåga att adsorbera NH3.  Även när NaCO3 användes som aktiveringsmedel 

erhölls högsta NH3-adsorption med aktiva kol framställt med ”mjuka” betingelserna, dvs 400 

°C och impregneringsförhållande 1:1. 

 

 

Prov Utbyte (%) 

1 150 

2 77 

3 33 

4 111 

5 89 

6 95 

7 110 

8 109 

9 69 

10 37 

11 33 

12 30 

13 94 

14 91 

15 57 

16 101 

17 80 

18 86 

Tabell 5.1. Utbyte för samtliga  
värden. 
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5.3 Jodtal 

 
Proverna som var bäst på att ta upp jod var nr 5, 9 och 18. De aktiva kol framställda med en 

impregneringsmängd: 2, fick för det mesta höga jodtal både när KOH och NaCO3 användes 

som aktiveringsmedel. Det kan ha att göra med att större porer har bildats som en effekt av 

dessa reaktionsbetingelser och att större porer gynnar vätskeadsorption mer än små. Detta 

kontrast belyses av resultaten för ammoniak- och bensinadsorptionen där motsatsen verkade 

vara fallet; låg temperatur och impregneringsmängd gav bra gasadsorption. 

 

Högre temperatur och impregneringshalt gav också upphov till lägre utbyte av AK, något som 

förväntas med de betingelserna. Likaså blev dessa proverna något smuligare än de med lägre 

betingelsenivåer som behöll sin kornighet bättre. 

6 Slutsats 
 
Med högre temperatur och impregneringshalt erhölls AK med bra vätskeadsorptionsförmåga 

och med lägre temperatur och impregneringshalt, AK med bra gasadsorptionsförmåga. Ju mer 

bas och ju högre temperatur desto mer kan oxideras av biomassan. Således bildas större porer 

som lämpar sig för vätskeadsorption. Reaktionsbetingelserna som var bäst anpassade för att 

framställa AK med bra gasadsorptionsförmåga var 400°C och impregneringsförhållande KOH 

(20 vikts-%)/biomassa: 1. Detta aktiva kol adsorberade 45 vikts-% av ammoniak och 63 vikts-

% av bensin i förhållande till det använda aktivt kolet. Dessutom var utbytet bättre än de 

andra. För vätskeadsorption lämpade reaktionsbetingelser med högre nivå nämligen 450°C 

och 1,5 *mbio KOH (20 vikts-%).  

 

KOH påvisade bättre aktiveringspotential än NaCO3 i överensstämmelse med både utbytet 

och analystesterna. Denna impregneringskemikalie är därför den mer fördelaktiga vid 

aktiveringen av kol. I jämförelse med kommersiellt AK duger dessa produkter inte särskilt 

bra. Produkten med bäst jodadsorption hade jodtal på 241 mg/g medan AK producerat från 

kokosnötskal har jodtal omkring 400 – 1200 mg/g. AK producerat med skalet av palmfrukter 

som är en restprodukt vid framtagning palmolja ger ett jodtal på 338-544 mg/g. [8] Resultatet 

beror inte nödvändigtvis på att karibisk tall är sämre än kokosnötskal och palmfruktskal men 

eftersom dessa båda är restprodukter från andra produkter är det fördelaktigt att utnyttja dem. 

 

7 Fortsatt arbete 
 
Som fortsatt arbete hade det varit intressant att undersöka om samma resultat eller kanske 

bättre kan erhållas med lägre impregneringshalt. I fallen med impregneringsmängden 2* 

(mbio) verkade proverna tappa sin struktur och pulveriseras istället för att vara kornig. Med 

mindre halt antas en större andel mikroporer skapas och således kan det aktiva kolet behålla 

sin korniga form och kanske få bättre adsorptionsförmåga. 

 

Noggrannheten i framställningen och i analysmetoderna borde undersökas för att få en bild av 

hur riktiga resultaten är. Dubbelprov för samtliga prov kan ge spridningen i resultaten. Ett 

faktorförsök kan utföras för att se vilka variabler och variabelskombinationer som har störst 

inverkan på resultaten. 
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Tallspånet skulle kunna undersökas med samma analysmetoder som användes för det aktiva 

kolet. Detta för att se hur produkten förändrats jämfört med reaktanten. Likaså kan pyrolys av 

spånet göras utan impregnering av någon kemikalie och sedan utföra samma analystester.  

 

Ett alternativ till tallspån är kokosnötskal som också finns att hitta runt om på Kuba. Detta har 

visats vara en bra biomassa i produktion av kol och ett arbete som detta kan få jämförbara 

resultat med kommersiella produkter. 
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Bilagor 

Samtliga rådata redovisas i den ordning de har i rapporten. Lab pek som användes vid 

produktion av det aktiva kolet finns också som bilaga och likaså några data för beräkningen 

av utbytet. 

Bilaga 1. Data för temperaturprofiler vid framställningen av AK 

 

 400 450 500 

t (tid) T (Grader C) T (Grader C) T (Grader C) 

08:40 47 43 44 

09:00 354 420 469 

09:20 400 450 499 

09:40 400 439 500 

10:00 348 384 461 

10:20 326 360 424 

10:40 309 342 400 

11:00 295 326 381 

11:20 283 312 363 

11:40 272 299 348 

12:00 262 286 334 

12:20 252 274 321 

12:40 243 264 308 

13:00 234 254 297 

13:20 226 244 285 

13:40 218 235 275 

14:00 210 226 265 

14:20 203 218 255 

14:40 198 210 246 

15:00 189 203 237 

15:20 183 195 229 

15:40 177 189 221 

16:00 171 183 214 
Tabell 1 temperaturprofil i ugnen. 

De sista värdena (vid tiden 16:00) är temperaturen i ugnen då proverna togs ut och de är inte 

identiska eftersom uttagningen av proverna gjordes med avseende på tiden de varit i ugnen.  

 

Bilaga 2. Data för utbytet av AK  
 

Lösning:  

Vikt av 25 ml lösning: m = 76,3741 - 47,2310 = 29,1430 (g)  

Volym i mätglas: V = 25 (ml)  

Densitet av lösning: ρlösn. = 1,165724 (g/ml)  

 7 g blir 6 ml  

10,5 g blir 9 ml  

14  blir 12 ml   
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Bilaga 3. Data för utbytet av AK 

 
Prov Bägare (g) Spån (g) Spån + baslösn + 

bägare (g) 
spån + baslösn (g) 

1 51,6353 7,0017 65,4166 13,7813 

2 42,0897 7,0023 59,1128 17,0231 

3 51,3806 7,0030 72,4486 21,068 

4 47,863 7,0030 61,9691 14,1061 

5 56,3100 7,0013 73,6480 17,338 

6 58,6006 7,0022 79,4273 20,8267 

7 51,6167 7,0010 65,8651 14,2484 

8 42,0685 7,0034 59,1560 17,0875 

9 51,3783 6,9995 72,0909 20,7126 

10 58,5966 7,0021 61,3267 2,7301 

11 56,3070 7,0043 73,0590 16,752 

12 47,8622 7,0014 68,8968 21,0346 

13 47,8633 7,0030 61,7739 13,9106 

14 51,3807 7,0008 68,861 17,4803 

15 51,6238 7,0022 72,4957 20,8719 

16 53,345 7,002 75,987 22,642 

17 64,2495 7,013 70,196 5,9465 

18 73,8601 7,013 82,057 8,1969 
Tabell 2. Här finns alla vikter som gjordes innan proven förkolades. 

Prov B+AK (g) Bägare (g) AK (g) Utbyte (%) 

1 18,8920 8,3608 10,5312 150 

2 14,0870 8,6711 5,4159 77 

3 11,0026 8,6623 2,3403 33 

4 16,1973 8,3608 7,8365 111 

5 14,9484 8,6711 6,2773 89 

6 15,0400 8,3608 6,6792 95 

7 16,0944 8,3608 7,7336 110 

8 16,3268 8,6711 7,6557 109 

9 13,5605 8,6623 4,8982 69 

10 11,0122 8,3608 2,6514 37 

11 11,0268 8,6711 2,3557 33 

12 10,8171 8,6623 2,1548 30 

13 14,9984 8,3608 6,6376 94 

14 15,0953 8,6711 6,4242 91 

15 12,6879 8,6623 4,0256 57 

16 60,4619 53,345 7,1169 101 

17 69,8752 64,2495 5,6257 80 

18 79,9032 73,8601 6,0431 86 
Tabell 3. Här finns alla vikter som gjordes efter proven förkolats. 
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Bilaga 4. Data för ammoniakadsorption 

Ammoniakadsorptionen gjordes om en gång för att nio värden angav en negativ vikt. Den 

tabell 4 visar det första och felaktiga försöket medan tabell 5 visar repetitionen som användes 

i resultaten av analysmomentet. Observera att prov 10-18 är oförändrade genom båda tabeller. 

Anledningen till att bägarvikten B (g) är så låg i tabell 4. prov 1-9 är för att plastbägare först 

användes. Keramikbägare visade sig vara bättre och det användes fortsättningsvis. 

Prov nr B (g) B+AK (g) AK (g)  AK+NH3+B (g) NH3 (g) (gNH3/gAK)*100 

1 0,6929 1,178 0,4851 1,1073 -0,0707 -14 

2 0,7268 1,2376 0,5108 1,2217 -0,0159 -3 

3 0,6715 1,3694 0,6979 1,4646 0,0952 13 

4 0,7221 1,2366 0,5145 1,2205 -0,0161 -3 

5 0,7762 1,2599 0,4837 1,2272 -0,0327 -6 

6 0,768 1,3022 0,5342 1,2459 -0,0563 -10 

7 0,766 1,2975 0,5315 1,2533 -0,0442 -8 

8 0,7352 1,3709 0,6357 1,316 -0,0549 -8 

9 0,7321 1,2258 0,4937 1,2092 -0,0166 -3 

10 27,3678 28,274 0,9062 28,4373 0,1633 18 

11 38,767 39,6933 0,9263 39,8237 0,1304 14 

12 22,8404 23,7721 0,9317 23,8927 0,1206 12 

13 20,948 21,3179 0,3699 21,3836 0,0657 17 

14 28,5241 28,8234 0,2993 28,8588 0,0354 11 

15 26,6442 27,0475 0,4033 27,0919 0,0444 11 

16 40,5311 40,8106 0,2795 40,8347 0,0241 8 

17 39,2738 39,6045 0,3307 39,6336 0,0291 8 

18 29,4345 29,7469 0,3124 29,7859 0,039 12 
Tabell 4. Vikter vid beräkning av ammoniakadsorption; B = bägare, AK = aktivt kol. 

Prov nr Rep. 
B (g) 

Rep. B + AK 
(g) 

Rep. AK 
(g) 

Rep. AK+ NH3+B 
(g) 

rep. (NH3) 
(g) 

Rep. 
(gNH3/gAK)*100 

1 62,217 62,4487 0,2317 62,5524 0,1037 44 

2 21,8687 22,2263 0,3576 22,3094 0,0831 23 

3 21,8072 22,4408 0,6336 22,5395 0,0987 15 

4 21,2705 21,4977 0,2272 21,5557 0,058 25 

5 76,1801 76,4397 0,2596 76,5293 0,0896 34 

6 22,8446 23,1272 0,2826 23,1840 0,0568 20 

7 25,3577 25,6026 0,2449 25,6677 0,0651 26 

8 23,3265 23,558 0,2315 23,6095 0,0515 22 

9 28,7182 29,0554 0,3372 29,1032 0,0478 14 

10 27,3678 28,274 0,9062 28,4373 0,1633 18 

11 38,767 39,6933 0,9263 39,8237 0,1304 14 

12 22,8404 23,7721 0,9317 23,8927 0,1206 12 

13 20,948 21,3179 0,3699 21,3836 0,0657 17 

14 28,5241 28,8234 0,2993 28,8588 0,0354 11 

15 26,6442 27,0475 0,4033 27,0919 0,0444 11 

16 40,5311 40,8106 0,2795 40,8347 0,0241 8 

17 39,2738 39,6045 0,3307 39,6336 0,0291 8 

18 29,4345 29,7469 0,3124 29,7859 0,039 12 
Tabell 5. Rättade värden på vikter vid beräkning av ammoniakadsorption; B = bägare, AK = aktivt kol. 
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Bilaga 5. Data för bensinadsorptionen 

 
Prov nr B (g) B+AK (g) AK (g) B+AK + Bensin (g) Bensin (g) (gBensin/gAK)*100 

1 62,217 62,4323 0,2153 62,5687 0,1364 63 

2 21,8687 22,2178 0,3491 22,3331 0,1153 33 

3 21,8072 22,4225 0,6153 22,5936 0,1711 27 

4 21,2705 21,4891 0,2186 21,5452 0,0561 25 

5 76,1801 76,4468 0,2667 76,5363 0,0895 33 

6 22,8446 23,119 0,2744 23,2023 0,0833 30 

7 25,3577 25,5971 0,2394 25,6395 0,0424 17 

8 23,3265 23,5558 0,2293 23,5942 0,0384 16 

9 28,7182 29,0432 0,325 29,1216 0,0784 24 

10 27,3678 28,2552 0,8874 28,4801 0,2249 25 

11 38,767 39,6765 0,9095 39,8918 0,2153 23 

12 22,8404 23,7653 0,9249 23,9661 0,2008 21 

13 20,948 21,3162 0,3682 21,4103 0,0941 25 

14 28,5241 28,8058 0,2817 28,8788 0,073 25 

15 26,6442 27,0338 0,3896 27,1058 0,072 18 

16 40,5311 40,7885 0,2574 40,849 0,0605 23 

17 39,2738 39,5929 0,3191 39,6439 0,051 15 

18 29,4345 29,7305 0,2960 29,8045 0,074 25 
Tabell 6. Vikter vid beräkning av bensinadsorption B = bägare, AK = aktivt kol. 
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Bilaga 6. Data för jodtal 

 
För prov 1-15 gäller ekvivalensförhållandet: 10 ml I2 (0,05N) = 11,65 ml NaS2O3 (0,04N).  

Ny lösning bereddes för de tre sista proverna 16-18 och då löd ekvivalensförhållandet:  

10 ml I2 (0,05N) = 12,90 ml NaS2O3 (0,04N) 

 
prov nr Vikt B (g) vikt B + AK (g) Vikt AK (g) NaS2O3 (ml) 0,04N I-nummer 

1 35,9913 36,3975 0,4062 7,7 132,40913 

2 36,8622 37,4159 0,5537 4,05 186,89593 

3 35,641 36,3371 0,6961 2,9 171,15799 

4 39,985 40,3145 0,3295 7,55 169,42957 

5 39,0387 39,3161 0,2774 6,75 240,51955 

6 39,9821 40,6222 0,6401 6,45 110,61558 

7 52,9549 53,267 0,3121 7,7 172,33127 

8 39,9782 40,208 0,2298 8,35 195,53508 

9 39,0386 39,3671 0,3285 6,05 232,12046 

10 35,6425 36,3336 0,6911 6,05 110,33363 

11 42,1128 42,6972 0,5844 6,55 118,82853 

12 39,9813 40,5003 0,519 7,3 114,12549 

13 39,0235 39,5208 0,4973 6,35 145,11696 

14 36,8659 37,1667 0,3008 9 119,95789 

15 39,9899 40,3837 0,3938 7,18 154,55839 

16 39,0479 39,3536 0,3057 9,25 146,82311 
17 52,9751 53,3363 0,3612 8,25 158,30776 
18 40,0325 40,2931 0,2606 8,05 228,85706 

Tabell 7. data för samtliga provers jodtal   
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Bilaga 7. Labpek vid framställning av AK 

 
UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE ENERGÍA Y TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES 
(CEETES) 

 
OPERATIVE TECHNIQUE    

OBTAINING OF ACTIVATED COAL WITH CARBONATE AND POTASSIUM 

april - 2014 
 

Ttle: Obtaining for chemical activation with carbonate of potassium, of coal activated 
starting from sawdust of pine of the county of Pinar del Río.  Applications   
Materials for the experiments 
 

Aserrín Beaker 

NH3 Cleaning flask   

Na2CO3 Clip for hearth   

Special gasoline   Scale of precision   

Magnetic agitator   Hearth   

Glass funnel   Hole bomb 

It dilutes distilled    

Hearth    

Desecadora    

Glass agitator    

Oven muffle  

 
Dependent variables    

 Relationship of impregnation (RI)   

 Activation temperature (T) 
 
Independent variables    

 Time of impregnation (t)   

 Concentration of the breakup (c)   

 Temperature of impregnation (T)   

 Time of activation (t) 
 
Experimental 

1. To dry the sawdust in trays, to the temperature of the sun or in stove to 
60 oC.   

2. To mix the sawdust with the the solution of choice and leave it to dry for 
24 hours 

3. To place and heat the samples in the oven muffle for 30 minutes and 
then turn off the oven muffle and wait for the samples to cool to a 
temperature around 170-180oC 

4. To extract the sample of the stove and to place in the desecadora until 
cooling   

5. To wash with distilled water to temperature of 50-60oC to filter and to 
repeat laundry until pH±7   
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6. To extract the one carries sample and to place it in desecadora until 
cooling   

7. To weigh 
8. To determine the yield percentage   
9. To determine the percentage of humidity, ash, volatile and fixed carbon 

(this last one for difference) of the sawdust, according to norms.   
10. To repeat the steps from the 3 to the 12 for the rest of the experiments   
11. For the coal, to repeat the step 2 

 
Analysis of adsorption 
1. To place inside the desecadora a BEAKER with 100 mL of ammonia (NH3) and 

later to place 1 g of coal. To leave for 24 hours and finally to determine the 
percentage of adsorption.Repetir el paso anterior con gasolina especial 

2. To edit final report:   

 Summary   

 Introduction   

 Antecedents   

 Experimental methodology   

 Results and discussion   

 Conclusions   

 Relationship of the consulted bibliography   
 
Esquema de trabajo 
 

No Sawdust 
of 

caribbean 
pine (g) 

 Activation 
in oven 

muffle (T) 

Concentration 
(%) 

Mass of 
disolution 

(g) 

RI Mass of 
disolution 

(ml) 

1 7 400 20 7 1 6 

2 7 400 20 10,5 1,5 9 

3 7 400 20 14 2 12 

4 7 450 20 7 1 6 

5 7 450 20 10,5 1,5 9 

6 7 450 20 14 2 12 

7 7 500 20 7 1 6 

8 7 500 20 10,5 1,5 9 

9 7 500 20 14 2 12 

 
 


