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ﮐﺮﺑﻦ اﮐﺘﯿﻮ را از ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻮاد ﻏﻨ ﮐﺮﺑﻦ در دﻣﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺪﺳﺖ ﻣ اورﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده ی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد .ﺑﺮﺧ ﮐﺎﻻی ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه  ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺖ و ﺣﺘ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ،از ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﻣﺎده
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺮﺑﻦ اﮐﺘﯿﻮ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و  ...اﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﮐﺮﺑﻦ از ﭼﻪ ﻣﻮادی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
از ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻮادی ﭼﻮن ﻧﺎرﮔﯿﻞ ،ﭼﻮب  ،ﭘﺴﺘﻪ ،زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ،زﯾﺘﻮن و ﻣﻮادی ﺧﺎص از ﺟﻨﺲ ﮐﺮﺑﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺮﺧ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ،ﺳﺒﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺮﺑﻦ اﮐﺘﯿﻮ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣ ﺷﻮد .ﺑ ﺪ از اﯾﺠﺎد ﮐﺮﺑﻦ ،ﺑﺎ
ﻣﻮادی ﭼﻮن ﻧﻤﮏ ﻫﺎی ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼ و ﻣﻮاد اﺿﺎﻓﻪ ان ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟ اﺳﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺴﺘﻪ ﮔﺸﺘﻪ و ﮐﺮﺑﻦ اﮐﺘﯿﻮ
ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺮﺑﻦ در ﮐﻨﺎر ﮔﺎزﻫﺎی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ،ﭘﺮدازش ان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺤ ان ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ

ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ اﮐﺘﯿﻮ
در ﺻﻨ ﺖ از ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎی اﺑﮑﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺰﺷﮑ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﺮﺧ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﯾﮏ دارو اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﻣ ﺑﺮﻧﺪ.
ﮐﺮﺑﻦ اﮐﺘﯿﻮ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻧ ﻘﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺑﯿﮕﺘﺮان در ﺻﻨ ﺖ ﺷﯿﻤ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد .ﺣﺬف ﺑﺮﺧ
اﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ از ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا و ﯾﺎ اب در ﻣﺰارع از دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل در ﺻﻨ ﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﺸﺎورزی از
اﯾﻦ ﻣﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻤﻮم دﻓﻊ اﻓﺎت و ﻣﻮاد ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ودﮐﺎ و وﯾﺴﮑ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮاب ﻧﯿﺰ ،ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
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اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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