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Usuwanie fenolu na węglach aktywnych
otrzymanych z paku antracenowego
W pracy zbadano zdolność węgla aktywnego otrzymanego z paku antracenowego do
adsorpcyjnego usuwania fenolu. W celach porównawczych zastosowano również komercyjny
węgiel aktywny otrzymany z łupin orzecha kokosowego. Węgle scharakteryzowano
w oparciu o analizę techniczną, elementarną oraz sorpcję azotu w 77 K. Badane węgle są
węglami typowo mikroporowatymi. Adsorpcję fenolu przeprowadzono w warunkach
statycznych w temperaturze pokojowej. Wyznaczono czasy osiągania stanu równowagi oraz
nadmiarowe izotermy adsorpcji, które scharakteryzowano w oparciu o równania Langmuira
i Freundlicha. Stwierdzono, że węgle aktywne otrzymane z paku adsorbują fenol lepiej niż
komercyjny węgiel aktywny. Zaobserwowano, że sorpcja w monowarstwie wyznaczona
z równania Langmuira zależy od objętości porów o szerokości mniejszej niż 1,4 nm.
Słowa kluczowe: węgle aktywne z paku, adsorpcja, fenol

Wstęp
Rozkład substancji organicznych jest naturalnym źródłem fenolu i jego pochodnych w środowisku naturalnym. Znacznie większe ilości tych związków są wynikiem działalności człowieka, rozkładu środków ochrony roślin oraz przemysłu
chemicznego, głównie rafineryjnego, farmaceutycznego, produkcji polimerów
i środków czystości. Wiele różnych metod stosuje się do usuwania związków fenolowych z wody, ale najskuteczniejszą i najczęściej stosowaną jest adsorpcja. Badania wykazały, że w usuwaniu fenoli najskuteczniejsze są węgle aktywne, a proces
ten uzależniony jest od wielu czynników. Do czynników tych zalicza się właściwości adsorbentu, w tym strukturę porowatą, charakter chemiczny powierzchni, a także właściwości związku, takie jak: rozpuszczalność, wymiary cząsteczki, rodzaj
i miejsce przyłączenia podstawnika czy właściwości roztworu (pH, temperatura,
siła jonowa).
Adsorpcja fenoli zależy nie tylko od powierzchni właściwej węgla aktywnego,
ale również od dystrybucji objętości porów. Hsieh i inni [1] w swoich badaniach
wykazali, że oprócz powierzchni dostępnej dla cząsteczek adsorbatu na pojemność
sorpcyjną w znacznym stopniu wpływa energia adsorpcji, która zależy od rozkładu
mikroporów. Gdy dystrybucja mikroporów przesuwała się w kierunku szerszych
porów, zaobserwowano spadek pojemności sorpcyjnej w przeliczeniu na jednostkę
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powierzchni. Caturla i inni [2] w badaniach adsorpcji podstawionych fenoli na węglach aktywnych stwierdzili podobną zależność. Wykazali, że gdy w strukturze
porowatej węgla przeważają wąskie mikropory, to adsorpcja fenoli jest proporcjonalna do wzrastającej powierzchni właściwej (SBET). Jeżeli przeważają szersze mikropory, to na adsorpcję ma wpływ również charakter chemiczny powierzchni. Ze
względu na fakt, iż cząsteczka fenolu jest słabym kwasem, do jej usuwania najodpowiedniejsze będą wąskoporowate węgle aktywne o zasadowym charakterze
chemicznym powierzchni. Stosując odpowiednie surowce na drodze aktywacji fizycznej czy chemicznej, łatwo można otrzymać mikroporowate węgle aktywne.
Takim surowcem wyjściowym do otrzymywania mikroporowatego węgla aktywnego może być również pak [3-5].
W pracy badano proces adsorpcyjnego usuwania fenolu z wody na pylistych
węglach aktywnych otrzymanych z paku antracenowego w procesie aktywacji fizycznej. Wytwarzanie paku antracenowego (AOP - anthracene oil-based pitch),
według technologii opracowanej przez Industrial Química del Nalon S.A. - IQNSA
(Oviedo, Hiszpania), polega na utleniającej termicznej kondensacji oleju antracenowego. Produkt reakcji jest następnie poddawany obróbce termicznej połączonej
z destylacją aż do osiągnięcia odpowiedniej temperatury mięknienia paku [6, 7].
1. Materiały i metodyka
Materiałem wyjściowym do badań był pak antracenowy o temperaturze mięknienia (Mettler) 244°C, dostarczony przez Industrial Química del Nalon, S.A. Wytworzenie węgla aktywnego polegało na wstępnym utlenieniu paku rozdrobnionego
poniżej 100 µm, w celu pozbawienia zdolności przechodzenia w stan plastyczny,
a następnie karbonizacji w 900°C i aktywacji ditlenkiem węgla lub parą wodną do
50% ubytku masy.
W pracy zbadano trzy węgle aktywne, otrzymane przy zastosowaniu różnych
metod utlenienia paku antracenowego [8] oraz czynnika aktywującego:
− AOPox-900C-C, utlenienie powietrzem, a następnie karbonizacja w 900°C
w atmosferze CO2 oraz aktywacja CO2 w 980°C,
− AOPSN-900N-H, utlenianie mieszaniną kwasu siarkowego(VI) i azotowego(V), karbonizacja w 900°C w azocie oraz aktywacja parą wodną w 850°C,
− AOPSH-900N-C, utlenianie mieszaniną kwasu siarkowego(VI) i nadtlenku
wodoru, karbonizacja w 900°C w atmosferze azotu, aktywacja CO2 w 980°C.
Ponadto w celach porównawczych przeprowadzono proces adsorpcji fenolu na
komercyjnym węglu aktywnych otrzymywanym z orzecha kokosowego (OK)
przez firmę Gryfskand. Węgiel ten przed procesem rozdrobniono do uziarnienia
<0,2 mm, aby wyeliminować wpływ uziarnienia na wyniki adsorpcji fenolu. Jako
adsorbat zastosowano fenol, którego podstawowe właściwości fizykochemiczne
przedstawiono w tabeli 1.
Analizę zawartości pierwiastków C, H, N i S wykonano, stosując analizator
składu elementarnego VARIO El III firmy Elementar Analysensysteme. Zawartość
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tlenu w próbkach obliczono z różnicy (Oróżn). Parametry struktury kapilarnej węgli
aktywnych oznaczono metodą adsorpcji i desorpcji azotu w temperaturze −196°C
przy użyciu sorpcjometru NOVA 2000 firmy Quantachrome. Powierzchnię właściwą porów (SBET) wyznaczono z równania BET przy p/po < 0,15. Objętość mikroporów (VDR) i średnią szerokość mikroporów wg Stoeckliego (Lo) wyznaczono
na podstawie parametrów równania Dubinina-Raduszkiewicza przy p/po < 0,05.
Objętość całkowitą (VT) wyznaczono z prawa Gurvitcha przy p/po < 0,98. Dystrybucję szerokości porów określono metodą DFT, korzystając z oprogramowania
firmy Quantachrome. Oznaczanie pHPZC (point of zero charge) węgli wykonano
według procedury opisanej w pracy [9]. Procesy adsorpcji prowadzono w warunkach statycznych w temperaturze 22°C. Szczelnie zamknięte kolby z roztworem
adsorbatu i próbką węgla wytrząsano na wytrząsarce mechanicznej. Każda seria
zawierała dwie kolby dodatkowe z roztworem adsorbatu bez adsorbentu, stanowiące ślepe próby. Na ich podstawie eliminowano wpływ światła i adsorpcji fenoli na
ściankach kolb. Stosowano 0,10 dm3 roztworu o stężeniu 150 mg/dm3 i 0,05 g naważki adsorbentu. Ilość zaadsorbowanej substancji określono z różnicy stężeń roztworu adsorbatu przed i po adsorpcji. Stężenia roztworów określono przy użyciu
spektrofotometru HITACHI U-2800A UV-Vis przy długości fali λ = 270 nm.
Tabela 1. Właściwości fizykochemiczne fenolu
Table 1. Phenol physicochemical characteristics
Fenol (F)
Masa molowa, g/mol
Rozpuszczalność, g/dm3
pKa
Powierzchnia siadania
cząsteczki, nm2

94,11
80
9,98

Objętość molowa, nm3

0,162

Wymiary cząsteczki, nm

0,43

0,437
0,57

2. Wyniki i dyskusja
2.1. Charakterystyka węgli aktywnych

W tabeli 2 przedstawiono podstawowe parametry charakterystyki badanych węgli aktywnych.
Węgle aktywne otrzymane z paku mają bardzo niewielką zawartość popiołu,
około 0,5%. Komercyjny węgiel OK charakteryzuje się również stosunkowo niedużą zawartością popiołu, jest ona jednakże sześciokrotnie większa niż zawartość
popiołu w węglach z paku. O strukturze i charakterze badanego węgla aktywnego
w dużym stopniu decyduje zawartość heteroatomów N i O. Zawartość tlenu w badanych węglach waha się w granicach 4,02÷5,64%. Najniższą zawartość tlenu ma
węgiel komercyjny OK, a najwyższą węgiel z paku stabilizowanego poprzez utle-
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nianie powietrzem. Badane węgle różnią się zawartością azotu. Komercyjny węgiel
OK zawiera zaledwie 0,4% N, podczas gdy w węglach z paku zawartość azotu wynosi od 0,96 dla próby AOPox-900C-C do 1,47 dla AOPSN-900N-H. Węgle
AOPSN-900N-H i AOPSH-900N-C mają nieznacznie podwyższoną zawartość
siarki, co wynika z zastosowania kwasu siarkowego w procesie utleniania.
Tabela 2. Podstawowe parametry charakterystyki węgli aktywnych
Table 2. Basic characteristics of activated carbons

Węgiel aktywny

Analiza techniczna
% mas.
Popiół d*

Analiza elementarna
% mas.

pHPZC

Wilgoć a*

C daf*

H daf

N daf

Sd

Oróżn

AOPox-900C-C

0,52

-

5,81

92,58

0,47

0,96

0,35

5,64

AOPSN-900N-H

0,49

-

6,15

91,93

0,99

1,47

0,54

5,07

AOPSH-900N-C

0,50

-

6,70

93,14

0,59

1,28

0,74

4,52

OK

3,30

5,90

7,70

92,23

2,39

0,40

0,30

4,02

*: d - przeliczone na stan suchy; a - próbka w stanie analitycznym;
i bezpopiołowy

daf

- przeliczone na stan suchy

Węgle aktywne z paku mają lekko kwasowy charakter chemiczny powierzchni.
Wartości pHPZC wyznaczone dla tych węgli zmieniają się od 5,81 do 6,70. Najwyższą wartością pHPZC charakteryzuje się komercyjny węgiel aktywny (pHPZC = 7,70).
Węgiel ten wykazuje lekko zasadowy charakter chemiczny powierzchni, co może
być związane zarówno z najniższą zawartością heteroatomów, jak i z obecnością
substancji mineralnej.
W tabeli 3 zamieszczono podstawowe parametry struktury porowatej, a na rysunku 1 przedstawiono dystrybucję szerokości mikroporów wyznaczoną metodą
DFT.
Tabela 3. Parametry struktury porowatej węgli aktywnych
Table 3. Porous texture characteristics of activated carbons
Węgiel aktywny

SBET
m2/g

VT
cm3/g

VDR
cm3/g

Lo
nm

VDR/VT

AOPox-900C-C

1405

0,621

0,550

1,09

0,887

AOPSN-900N-H

1117

0,478

0,436

1,14

0,913

AOPSH-900N-C

1356

0,586

0,513

1,16

0,880

OK

1499

0,697

0,540

1,50

0,810

Badane węgle aktywne są typowo mikroporowate. Stosunek VDR/VT waha się
w granicach 0,810÷0,913. Zastosowanie pary wodnej, jako czynnika aktywującego
w przypadku węgla aktywnego otrzymanego z paku, spowodowało nieznacznie
słabsze rozwinięcie struktury porowatej.
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Rys. 1. Dystrybucja objętości porów wyznaczona metodą DFT
Fig. 1. Pore size distribution determined by DFT method

Węgiel AOPSN-900N-H charakteryzuje się najniższą powierzchnią SBET oraz
najniższymi wartościami objętości całkowitej i mikroporów, które wynoszą odpowiednio: 1117 m2/g, 0,478 cm3/g i 0,436 cm3/g. Najwyższą wartość powierzchni
właściwej i największą objętość całkowitą porów ma komercyjny węgiel aktywny
OK. Węgiel ten ma również największą wartość Lo, która wynosi 1,50 nm. Największą objętością mikroporów VDR i najniższą wartością Lo charakteryzuje się
węgiel AOPox-900C-C.
Węgle aktywne otrzymane z paku aktywowanego CO2 mają bardzo zbliżony
rozkład szerokości porów (rys. 1). Maksimum przypada na pory o szerokości
0,6÷1,0 nm. Również w węglu AOPSN-900N-H największą objętością charakteryzują się pory o tej szerokości, jednakże objętości te są znacznie mniejsze niż w węglach AOPox-900C-C i AOPSH-900N-C. Węgiel OK charakteryzuje się inną dystrybucją szerokości porów. W węglu tym największą objętością charakteryzują się
pory o szerokości 1,2÷1,6 nm, natomiast objętość porów o szerokości mniejszej niż
1 nm jest bardzo mała.
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2.1. Adsorpcja fenolu z wody

Na rysunku 2 przedstawiono proces adsorpcji fenolu na badanych węglach
aktywnych w funkcji czasu (a) i nadmiarową izotermę adsorpcji (b).
Proces adsorpcji fenolu z roztworów wodnych na badanych WA jest procesem
szybkim. Dla adsorbentów z paku już po 1 godzinie ilość zaadsorbowanego fenolu
waha się od 120 mg/g dla AOPSN-900N-H do 220 mg/g dla AOPox-900C-C.
Adsorbent komercyjny wykazał dużo mniejsze zdolności adsorpcyjne względem
fenolu. Po pierwszej godzinie kontaktu zaadsorbowało się na nim jedynie około
30 mg/g. Istotnym parametrem, który należy brać pod uwagę przy wyborze adsorbentu, jest szybkość osiągania stanu równowagi. W przypadku analizowanych materiałów najszybciej, bo już po 8 godzinach, ustalała się równowaga adsorpcyjna na
węglu AOPox-900C-C. Adsorbentem otrzymanym z paku, na którym najdłużej
ustalał się stan równowagi, był węgiel aktywny AOPSH-900N-C. Czas osiągania
stanu równowagi na tym węglu wyniósł 48 godzin. Podobnie długim czasem osiągania stanu równowagi (52 godziny) charakteryzuje się proces adsorpcji fenolu na
komercyjnym węglu aktywnym, który dodatkowo wykazał ponad 2-krotnie mniejszą zdolność do usuwania tego związku.
a)

b)
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Rys. 2. Proces adsorpcji fenolu na badanych węglach aktywnych w funkcji czasu (a)
i nadmiarowa izoterma adsorpcji (b)
Fig. 2. Adsorption of phenol on studied activated carbons versus time (a) and at equilibrium (b)

Nadmiarowe izotermy adsorpcji przedstawione na rysunku 2b możemy zaliczyć
według klasyfikacji Gilesa do: klasy L2 w przypadku adsorpcji na komercyjnym
węglu aktywnym oraz H2 w przypadku adsorpcji na węglach aktywnych otrzymanych z paków. Zatem możemy stwierdzić, że pomimo większej ilości heteroatomów i niższej wartości pHPZC fenol wykazuje większe powinowactwo do powierzchni węgli aktywnych otrzymanych z paku niż do bardziej zasadowego węgla
OK. Może to wynikać z obecności w węglu OK substancji mineralnej, która jest
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zazwyczaj bardziej hydrofilowa niż węgiel, w wyniku tego cząsteczki wody łatwiej
wiążą się z powierzchnią węgla zawierającego zanieczyszczenia mineralne. Brak
tych dodatkowych oddziaływań pomiędzy powierzchnią węgla a cząsteczkami wody wyraźnie pozytywnie wpływa na powinowactwo adsorbatu do powierzchni adsorbentu, czego wyrazem jest kształt nadmiarowych izoterm adsorpcji.
Otrzymane nadmiarowe izotermy adsorpcji interpretowano w oparciu o równanie Langmuira i Freundlicha [10]. Wyznaczone na podstawie wykresów izoterm
parametry równań przedstawiono w tabeli 4.
Współczynniki korelacji R2 dla równania Langmuira są wyższe niż dla równania Freundlicha w przypadku wszystkich badanych węgli. Adsorpcja w monowarstwie wyznaczona z równania Langmuira rośnie w kierunku OK < AOPSN-900
N-H < APOSH-900N-C < AOPox-900C-C i jest ponad 2-krotnie większa w przypadku węgli otrzymanych z paku antracenowego w porównaniu do węgla komercyjnego. Jak wiadomo, procesy adsorpcji fenolu zależą od tekstury porowatej
adsorbentu, jego charakteru chemicznego powierzchni oraz od siły jonowej i pH
roztworu [11, 12].
Tabela 4. Wyznaczone na podstawie wykresów izoterm stałe równań Langmuira i Freundlicha
Table 4. Langmuir and Freundlich parameters for phenol adsorption
Adsorbent

AOPox-900C-C

qm, mg/g
b, dm3/g

370
0,083
0,653
0,973

θ**
R2
Kf
mg1−n dm3n/g
1/n
R2

132
0,240
0,900

Od
8,5
Do
8,7
**
stopień pokrycia powierzchni [10]

AOPSN-900N-H

AOPSH-900N-C

Izoterma Langmuira
303
0,100
0,706
0,970
Izoterma Freundlicha
125
0,190
0,960
Zakres pH roztworu
8,1
8,3

OK

357
0,075
0,670
0,972

145
0,160
0,270
0,990

151

69,2

0,200
0,930

0,149
0,822

7,9
8,4

8,0
8,3

W pracy nie modyfikowano siły jonowej roztworów. A zatem parametr ten nie
wpływał na adsorpcję fenolu na badanych adsorbentach. Procesy adsorpcji pochodnych fenolu prowadzono przy pH roztworu niższym niż pKa fenolu (tab. 1 i 3)
w celu zachowania cząsteczek adsorbatów w formie niezdysocjowanej. Postać niejonowa związków pozwala wyeliminować wpływ oddziaływań elektrostatycznych
na adsorpcję na węglach aktywnych. Ładunek na powierzchni wszystkich badanych węgli był ujemy, gdyż pHPZC węgli było niższe niż pH roztworów, w których
prowadzono procesy adsorpcji. Ze względu na niezdysocjowaną postać cząsteczki
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fenolu z czynników wpływających na proces adsorpcji fenolu na badanych w pracy
węglach aktywnych możemy wykluczyć oddziaływania elektrostatyczne.
Na rysunku 3 przedstawiono zależności pomiędzy pojemnością sorpcyjną wyznaczoną z równania Langmuira qm a pHPZC, gęstością grup funkcyjnych
N+O/SBET, powierzchnią właściwą SBET oraz objętością porów o szerokości mniejszej niż 1,4 nm (V1,4).
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Rys. 3. Zależności pomiędzy pojemnością sorpcyjną qm a pHPZC, gęstością heteroatomów
(O+N/SBET), powierzchnią właściwą (SBET) oraz objętością porów o szerokości mniejszej
niż 1,4 nm (V1,4)
Fig. 3. Relationship between the Langmuir capacity qm and pHPZC, heteroatoms density
(O+N/SBET), surface area (SBET) and volume of pores with size smaller than 1.4 nm (V1.4)

Nie obserwuje się zależności pomiędzy wartością pHPZC a pojemnością sorpcyjną. Również zależność pomiędzy gęstością heteroatomów a pojemnością Langmuira nie wykazuje tendencji liniowej. W przypadku węgli aktywnych otrzymanych
z paku antracenowego obserwuje się wyraźny wzrost pojemności sorpcyjnej ze
wzrostem powierzchni właściwej. Komercyjny węgiel aktywny z powierzchnią
właściwą SBET wynoszącą 1499 m2/g i pojemnością adsorpcyjną na poziomie
145 mg/g zaburza tę liniowość. Zatem inny parametr będzie decydował o pojemności sorpcyjnej badanych węgli aktywnych. W naszych wcześniejszych pracach za-
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obserwowaliśmy zależność pomiędzy objętością porów o szerokości mniejszej niż
1,4 a pojemnością sorpcyjną węgla [13, 14]. W tej pracy obserwujemy bardzo dobrą korelację pomiędzy objętością porów o szerokości mniejszej niż 1,4 nm a pojemnością Langmuira. Co więcej, objętości zaadsorbowanego fenolu wyznaczone
na podstawie qm są porównywalne z objętością porów o szerokości mniejszej niż
1,4 nm i wynoszą odpowiednio: 0,382 cm3 vs 0,391 cm3/g dla AOPox-900C-C,
0,315 cm3 vs 0,295 cm3/g dla AOPSN-900N-H, 0,360 cm3 vs 0,348 cm3/g dla
AOPSH-900N-C oraz 0,150 cm3 vs 0,190 cm3/g dla węgla OK. Należy zatem
stwierdzić, że o adsorpcji fenolu na węglach aktywnych, charakteryzujących się
niedużą gęstością heteroatomów, decydować będzie przede wszystkim objętość
porów o szerokości 2-2,5 razy większej niż największy wymiar adsorbowanej cząsteczki.
Wnioski
Węgle aktywne otrzymane z paku antracenowego wykazały się wyższą pojemnością sorpcyjną względem fenolu niż komercyjny węgiel aktywny charakteryzujący się podobną powierzchnią właściwą SBET i objętością mikroporów. Czasy
osiągania stanu równowagi wynosiły od 8 do 52 godzin. Najdłużej stan równowagi
osiągany był na komercyjnym węglu aktywnym. Zaobserwowano liniową zależność pomiędzy pojemnością sorpcyjną wyznaczoną z równania Langmuira a objętością porów o szerokości mniejszej niż 1,4 nm.
Podziękowanie

Badania były dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu
badawczego Research Fund for Coal and Steel (RFCS), grant agreement No
RFCR-CT-2009-0004.
Literatura
[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

Hsieh C.T., Teng H., Liquid-phase adsorption of phenol onto activated carbons prepared with
different activation levels, Journal of Colloid and Interface Science 2000, 230, 171-175.
Caturla F., Martin-Martinez J.M., Molina-Sabio M., Rodriguez-Reinoso F., Torregrosa R.,
Adsorption of substituted phenols on activated carbon, Journal of Colloid and Interface Science
1988, 24, 528-234.
Ganan J., Gonzalez-Gracia C.M., Gonzalez J.F., Sabio E., Macias-Garcia A., Diaz M.A.,
Preparation of activated carbons from bituminous coal pitches, Applied Surface Science 2004,
238, 347-354.
Vilaplana-Ortego E., Lillo-Rodenas M.A., Alcaniz-Monage J., Cazorla-Amoros D., Linares-Lolano A., Isotropic petroleum pitch as a carbon precursor for the preparation of activated
carbon by KOH activation, Carbon 2009, 47, 2112-2143.
Lorenc-Grabowska E., Gryglewicz G., Machnikowski J., Diez M.A., Barriocahal C., Activated
carbons from coal/pitch and polyethylene terephtalate blends for the removal of phenols from
aqueous solutions, Energy & Fuels 2009, 23, 2675-2683.

312
[6]
[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]
[13]
[14]

E. Lorenc-Grabowska, K. Torchała, J. Machnikowski

Fernandez J.J., Alonso F., Anthracene oil synthetic pitch: A novel approach to hybrid pitches,
Light Metals 2004, 499-502.
Alvarez P., Granda M., Sutil J., Santamaria R., Blanco C., Menendez R. et al., Preparation of
low toxicity pitches by thermal oxidative condensation of anthracene oil, Environ. Sci. Technol.
2009, 43, 8126-8132.
Machnikowska H., Torchała K., Gryglewicz G., Machnikowski J., Wet oxidation of anthracene
oil-based pitch - a way to porous carbons, International Conference on Coal Science and Technology, ICCS&T’2011, Oviedo 2011, Extended Abstracts, CD-ROM.
Fontecha-Camara M.A., Lopez-Ramon M.V., Alvarez-Merino M.A., Moreno-Castilla C., Effect
of surface chemistry, solution pH, and ionic strength on the removal of herbicides diuron and
amitrole from water by an activated carbon fiber, Langmuir 2007, 23, 1242-1247.
Lorenc-Grabowska E., Gryglewicz G., Adsorpcja monopodstawionych fenoli na węglach
aktywnych o zróżnicowanym charakterze chemicznym powierzchni, Inżynieria i Ochrona
Środowiska 2006, 9(2), 173-184.
Radovic L.R., Moreno-Castilla C., Rivera-Utrilla J., Carbon materials as adsorbents in aqueous
solution [in:] Chemistry and Physics of Carbon 27, ed. L.R. Radovic, Marcel Decker, New
York, Basel 2001.
Dębowski Z., Kryteria doboru węgla aktywnego, Prace Naukowe, Główny Instytut Górnictwa,
Katowice 1994.
Lorenc-Grabowska E., Gryglewicz G., Machnikowski J., p-chlorophenol adsorption on activated
carbons with basic surface properties, Applied Surface Science 2010, 256, 4480-4487.
Lorenc-Grabowska E., Gryglewicz G., Diez M.A., Kinetics and equilibrium studies of phenol
adsorption on nitrogen-enriched activated carbons, Fuel 2013, 114, 235-243.

Phenol Removal on Anthracene Pitch-based Activated Carbon
The adsorptive properties of anthracene pitch-based powder activated carbons (AACs)
towards the phenol removal have been studied. The AACs were prepared by steam or CO2
activation of the preoxidized precursor. Different methods of pitch preoxidation were used,
i.e. air oxidation and wet oxidation with mixture of sulfuric/nitric acid, and sulfuric
acid/peroxide. For comparison the commercial activated carbon from coconut shell has been
used (OK). The studied ACs have been characterized in terms of proximate, elemental
analysis and porous texture. The studied activated carbons are predominantly microporous.
The AACs are almost ash free with slightly acidic surface characteristics. The OK has low
ash content and slightly basic surface characteristics. The heteroatoms content N+O is comparable for AACs whereas the OK has the lowest heteroatom content. The phenol adsorption processes were carried out in static condition at ambient temperature. The equilibrium
time and equilibrium sorption isotherms were determined. The equilibrium time varied
from 8 to 48 hours. The Langmuir and Freundlich models were applied to interpret the data.
The sorption capacity of AACs was twofold higher than the sorption capacity of the commercial OK. The correlation between the Langmuir sorption capacity and volume of pores
smaller than 1.4 nm were observed.
Keywords: pitch-based activated carbons, adsorption, phenol

